
รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2548.  หนังสือราชการที่ กก0301/979 เร่ือง นโยบาย 
การเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ลงวันที่  21 เมษายน 2548. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ และ พระราชบัญญัติการศึกษา 
 ภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.  

กําเนิดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2546. จุฬาลงกรณฯ กิจจานุกิจ 1(ธันวาคม 2546 –  
กุมภาพันธ 2547): 8-9. 

กุลธิดา  ทวมสุข. 2548. การจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน:   
 มหาวิทยาลัยขอนแกน. (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เร่ือง แนวคิด 
 และประสบการณการจัดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548  
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี).  
โกศล ดีศีลธรรม. 2546. การจัดการความรูแหงโลกธุรกิจใหม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2543). 
 คนจาก http:// http://www.edu.chula.ac.th/eduinfo/ [2002, September 7] 
คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา. 2538.  หัวเร่ือง 

สําหรับหนังสือภาษาไทย. กรุงเทพฯ:  คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา. 

จรัส สุวรรณเวลา. 2540. บนเสนทางอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 

จรัส สุวรรณเวลา. 2547. สังคมความรูยุคท่ี 2. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย. 
จิตราภา  เชาวเดชกอง (บรรณาธิการ).  2549. การดําเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

ภาคตะวันตก ปงบประมาณ 2548 และ แผนดําเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิต 
อุดมคติไทยภาคตะวันตก ปงบประมาณ 2549. นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2545. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและการมีสวนรวมของชมุชน.  
 ใน  พิมพันธ เดชะคุปต  (บรรณาธิการ), นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูสําหรับครู 

ยุคปฏิรูปการศึกษา.  หนา 243-269. กรุงเทพฯ: ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ  
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539.  การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏิบัติ.  
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543. ทฤษฎีตนไมจริยธรรม การวิจัยและการพัฒนาบคุคล. 
 กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ชนาธิป  พรกลุ. 2544. แคทส รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง. 
              กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา.2540. การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพขาวทหารอากาศ. 
ชัยยงค  พรหมวงศ.  2544. การจัดระบบทางการศึกษาในระบบโรงเรียน. ใน นิคม ทาแดง   

(บรรณาธิการ), ประมวลสาระชุดวิชา ระบบทางการศึกษาหนวยท่ี 7-10, หนา 7-11. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

ช้ีสอนคุณธรรมใหเปนรูปธรรมไมไดยาก. 2550. เดลินิวส, 9 กุมภาพันธ 2550: 23. 
ตน ตัณฑสุทธวิงศ สุพจน ปุณณชัยยะ และ สุวัฒน ปุณณะชัยยะ. 2539. รอบรู Internet และ  

 World Wide Web. กรุงเทพมหานคร: โปรวิช่ัน. 
ทบวงมหาวิทยาลัย.  2522. วิชาพื้นฐานทั่วไปของหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี.   
 กรุงเทพฯ:  ทบวงมหาวิทยาลัย. (เอกสารสรุปผลการประชุมทางวิชาการ เร่ือง  
 วิชาพื้นฐานทั่วไป ของหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2522 ณ ศูนยสารสนเทศ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 
ทบวงมหาวิทยาลยั. 2543ก. ประมวลเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยและ 

 หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  
 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 

ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543ข. วิสัยทัศนอุดมศึกษา แนวความคิดในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ.  
 กรุงเทพฯ: สํานักวางแผนและพัฒนา ทบวงมหาวิทยาลัย. 
ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544ก. การสรางหลักสูตรและรายวิชาใหมดานคุณธรรมและ 

จริยธรรม แนวทางพัฒนาบณัฑิตอุดมคติไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544ข. บทสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การปฏิรูป 
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

ทิศนา แขมมณี.  2545. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง: โมเดลซิปปา. ใน  
พิมพันธ เดชะคุปต (บรรณาธิการ), นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูสําหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา,  
หนา 1- 22. กรุงเทพฯ: ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 
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ทิศนา แขมมณ.ี 2545ข. ศาสตรการสอน องคความรูเพือ่การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมี 
ประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมมณ.ี 2547. 14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธํารง บัวศรี. 2542. ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ. 
นงลักษณ วิรัชชัย. 2542. โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ:  
 ภาควิชาวิจยัการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
นวลปรางค คุมภกันต. 2539. การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชา 
 การศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นันทา วิทวุฒศิกัดิ์. 2542. วิชาการศึกษาท่ัวไป: เคร่ืองมอืพัฒนามนุษยใหเปนคนทีส่มบูรณ?  
 กรุงเทพฯ:  ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
 (เอกสารรายงานการศึกษา) 
นิคม  ทาแดง.  2544. ลักษณะการศึกษาในยุคสังคมขาวสาร. ใน นิคม ทาแดง (บรรณาธิการ),  

ประมวลสาระชุดวิชา ระบบทางการศึกษาหนวยท่ี 7-10, หนา 184-187. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 

นิตยา  คงเกษม. 2544. ผลของการเรียนรวมมือท่ีบูรณาการกับโยนิโสมนนสิการที่มีตอความฉลาด 
 ทางอารมณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4.  วิทยานพินธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นิธิ เอียวศรีวงศ. 2527. ประวัติศาสตรและการวิจัยทางประวัติศาสตร. ใน ชาญวิทย เกษตรศิริ  

และ สุชาติ สวัสดิศรี, บรรณาธิการ. ปรัชญาประวัติศาสตร. หนา 216-236. พิมพคร้ังที่ 3.  
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

นิพนธ คันธเสรี. 2537. ปริทัศนเชิงประวัติศาสตรเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป ใน เอกสารประกอบ 
 การสัมมนาวิชาศึกษาทั่วไป. กรุงเทพ: ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บัณฑิตอุดมคติไทย 2549.  2550. คนจาก http://eig.buu.ac.th/pre1.htm [2550, มกราคม 4] 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2534.  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพและทําปกเจริญผล. 
บุญสง หาญพานิช. 2546.  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย.  
 วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ปทีป เมธาคุณวุฒิ. 2542. รายงานผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียน 
 การสอนสาขาคอมพิวเตอรศาสตรท่ีบูรณาการจริยธรรม 
 ทางคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ปทีป เมธาคุณวุฒิ. 2544ก. การจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 
 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ปทีป เมธาคุณวุฒิ. 2544ข. หลักสูตรอุดมศึกษา: การประเมินและการพัฒนา. กรุงเทพฯ: นิชิน 
 แอดเวอรไทซิ่ง กรุฟ.  
ประเวศ วะสี. 2547. ทางเลือกอุดมศึกษาเพือ่ความเปนไท. คนจาก http://www.midnightuniv.org/ 
 midnightweb /newpage16.html [2005, January  25] 
ปญญา จันทรา (บรรณาธิการ). 2545. Education guide 2000 แหลงรวมขอมูลการศึกษาครบวงจร.  

กรุงเทพฯ: เอกพิมพไท.  
พจน สะเพียรชัย. 2535. สมดุลของความรู: การจัดสอนวิชาความเปนมนุษยที่สมบูรณในหมวดวิชา 
 การศึกษาทัว่ไป. ใน รายงานการสัมมนาเชงิวิชาการเรื่องสมดุลของความรู: การจัดสอน 
 วิชาเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณและจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หนา 7-8).  
 สงขลา: มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร. 
พรชัย  หนแูกว. 2541. การพัฒนาหลักสตูรบูรณาการเพื่อเสริมสรางพฤติกรรม 

ประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎบีณัฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
พรชุลี อาชวอํารุง. 2523. สูการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พรชุลี อาชวอํารุง. 2538. รูปแบบการสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบขาม 

คณะและขามสาขาวิชาในลักษณะที่ปฏิบัติไดจริง.กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การสงเสริมและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบขามคณะและขามสาขาวิชา  วันที่ 28-29 มีนาคม 2538. 

พรชุลี อาชวอํารุง. 2541. รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทและสังคมในศตวรรษที่ 21.  
วารสารครุศาสตร 27(1)(กรกฎาคม – ตุลาคม 2541): 67-82. 

พรชุลี อาชวอํารุง. 2542. การบริหารสถาบันอุดมศึกษา โมดูล 8 การบริหารเทศะ: ประเด็น 
และแนวทาง. โดย สัญญาล, ปดาล ซี. กรุงเทพฯ: ศูนยพัฒนาวิชาชีพอุดมศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พรชุลี อาชวอํารุง. 2543. แนวทางปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการอุดมศึกษา: รูปแบบ 
การจัดกลุมอุดมศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพปจจุบัน. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย. 
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พรชุลี อาชวอํารุง. 2544. การสอนโดยเนนการคิดวิเคราะห. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง  
 ปฏิรูปการเรียนรู: นวัตกรรมการสอนระดับอุดมศึกษา  วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2544. 
พรชุลี อาชวอํารุง. 2546. การบริหารสถาบันอุดมศึกษา (Higher education administration). 
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พรชุลี อาชวอํารุง และ คณะ. 2542. โครงการนํารอง: การศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อปลูกฝง 

คานิยมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ กรณีศึกษาภาคตะวันตกและภาคเหนือ 
ตอนลาง. กรุงเทพฯ:  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (โครงการรวมมือระหวาง 
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พรพิพัฒน เพิ่มผล. 2545. รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมจริยธรรมวิชาชีพของ 
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 for America 2000: What work required of schools. (เอกสารอัดสําเนา). 
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วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 

ไพฑูรย สินลารัตน. 2538. เอกสารการบรรยายเรื่องวิชาพื้นฐานทั่วไป. ขอนแกน:  
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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 วิชาพื้นฐานทั่วไป. กรุงเทพฯ: กองแผนงาน ทบวงมหาวิทยาลัย. 
ไพฑูรย สินลารัตน, สมสุข ธีระพิจิตร และ วัชนีย เชาวดํารง. 2548. รายงานการวิจัยกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา. 

ฟามุย เรืองเลิศบุญ. 2546. ปรัชญาการอุดมศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
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 ปริญญามหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
มณีวรรณ กมลพัฒนะ ไหม รัตนวรารักษ และ ไพโรจน วิทูรพณิชย. 2540. บัณฑิตอุดมคติไทย.  

กรุงเทพฯ: โครงการบัณฑิตอุดมคติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยบรูพา. 2550. บัณฑิตอุดมคติไทย (Eastern Ideal graduate). 
 คนจาก http:// http://eig.buu.ac.th/index.htm/ [2007, January 4] 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (15 มกราคม 2537).  มาตรฐานความรูทั่วไปของบัณฑิตฮารวารด.  
 สารมหาวิทยาลัยมหิดล, 19(1).  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  2546. คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2546. กาญจนบุรี: สํานักสงเสริม 

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  2547  แนวทางการบริหารวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
วิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  กาญจนบุรี: สํานักสงเสริม 

 วิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  2548. คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2548. กาญจนบุรี: สํานักสงเสริม 

วิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 2549. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เร่ือง การกําหนด 

มาตรฐานการเรียนการสอน พ.ศ. 2549. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2545. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง กลยุทธและการสราง 
 เครือขายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยในภูมิภาคตะวันตก 29 สิงหาคม 2545.  
 นครปฐม:  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
มัฑกานต โอฬารรัตนมณี. 2542. สรุปการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง แนวการจัดหมวดวิชา 
 ศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี. กรุงเทพฯ: สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษา.  
 (เอกสารสรุปการสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง แนวการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ 
 หลักสูตรปริญญาตรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2542 ณ โรงแรมเดมาพาวิลเลียน 
 กรุงเทพมหานคร). 
เย็นใจ เลาหวณิช. 2526. ประเภทของการวิจัย ใน การวจัิยดานมนษุยศาสตรและศิลปะ: ทัศนะของ
 นักวิชาการไทย. นงเยาว กาญจนจาร,ี บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
รังสรรค แสงสุข. 22 ธันวาคม 2536. ม.รามคําแหงทุมพันลานเทียบชั้นนานาชาติปรับ  
 ร.ร.สาธิต-มหา’ลัยเปนอินเตอร. ผูจัดการรายวัน : 6. 
รุงรังษี  วิบูลชัย. 2544. การพัฒนาตัวบงชี้รวมของคุณภาพการสอนในระดับ 
 อุดมศึกษา. วทิยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา  ภาควิชาอุดมศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เรณู  ผลสวัสดิ์. 2524. พัฒนาการของหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544. การพัฒนานิสิตนักศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วารีรัตน แกวอุไร และคนอื่นๆ. 2546. รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ 
 การปฏิรูปการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. 
วิจิตร ศรีสอาน. 2518. หลักการอดุมศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
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วิทยากร เชียงกูล. 2542. วิกฤติและโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมไทย. กรุงเทพฯ:  
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กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
ศูนยสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2540.  
 รายงานการศกึษา สถาบันอดุมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2539. 
 กรุงเทพฯ: ผูแตง. 
สงัด  อุทรานันท. 2528. พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: 
 เซนเตอรพับลิคเคชั่น. 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. 2545ก. ความเห็นพอง ทิศทางและแนวทางใหมในการจัดการ 

อุดมศึกษาไทย. ขาวมาเร็ว 8(447): 1-6. 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี. 2545ข. ยุทธศาสตรมิติใหมสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยไทย 

เพื่อความเปนไท การพัฒนาระบบการเรียนรู. กาญจนบุรี: สํานักสงเสริมวิชาการ  
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.  

สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 2544. สารัตถธรรมของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต).  
กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
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สมพร  เพ็งคํา. 2544. การศึกษาการเตรียมความพรอมในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 พยาบาลศาสตรแบบบูรณาการโดยใชชุมชนเปนฐาน ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกดั 
 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
 คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
สรรรัชต หอไพศาล. 2541. เคาโครงการสอนและแผนการสอนวิชา 2710838 งานวชิาการทาง 

การอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สรรรัชต หอไพศาล. 2544. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชา 
 อุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย. 2541. แนวการจัดกลุมวิชาวิทยาศาสตร 
 และคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คร้ังท่ี 1.   
 กรุงเทพฯ:  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  (เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 เร่ือง  แนวการจัดกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คร้ังที่ 1  วันที่ 15 สิงหาคม 2541 ณ คณะวิทยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร)   
สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย. 2542. แนวการจัดกลุมวิชาวิทยาศาสตร  

และคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คร้ังท่ี 2.   ฉะเชิงเทรา:  
ทบวงมหาวิทยาลัย.  (เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  แนวการจัดกลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คร้ังที่ 2  
วันที่ 22-23 มีนาคม 2542  ณ  โรงแรมวังธารา ฉะเชิงเทรา). 

สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย. 2546. รายงานการวิจัยติดตามผลการ 
ดําเนินการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547ก. รายงานการศึกษาคุณภาพที่เปนมาตรฐาน 
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547ข. รายงานผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนรู. กรุงเทพฯ: สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับ 
 อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: วี ที ซี  
 คอมมิวนิเกชั่น. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540.  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ตนแบบการเรียนรูทางดานหลักทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541.  2542: ปปฏิรูปการศึกษาไทย.   
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543. แนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก ภารกจิของสถานศกึษาโดยสถานศึกษาเพื่อผูเรียน 
และสังคม. กรุงเทพมหานคร: พิมพด.ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559).  
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2547ก. นโยบายและการวางแผนการผลิตและพัฒนา 
กําลังคนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนองตอบตอการพัฒนาประเทศดานการเกษตร  
วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร. อนุสารอุดมศึกษา 30,309 (มีนาคม 2547): 3-4. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2546. รายงานประจําป 2546 สํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา. นนทบุรี: สหมิตรพร้ินติ้ง. 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. 2541. รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ศึกษาเฉพาะกรณีคุรุทายาท ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร.  
สํานักงานจดัการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2546. หลักสูตรและรายวิชาการศึกษาท่ัวไป.  
 กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
สํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย. 2546. เครือขายหลัก: การพัฒนาบณัฑิตอุดมคติไทย.  
 กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา. 2546. ระบบการประกันคุณภาพ
 การศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  
 กรุงเทพฯ: พิมพด.ี 
สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ 2545. รายงานประจําป 2544. กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ  

สํานักนายกรัฐมนตรี. 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2545ก. ทิศทางและแนวทางใหมในการจัดการอุดมศึกษาไทย.  
 กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
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สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2545ข.  การประยุกตรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ  
“ฉลาดรู” สูกระบวนการเรียนการสอน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.  

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2545ค. มหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเปนไทย มหาวิทยาลัยราชภฏั.  
กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงศกึษาธิการ. 2548. บันทึกขอความที่ ศธ0208/1395 เร่ือง  
 นโยบายการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ลว. 28 เมษายน 2548 
สํานักนโยบายและยทุธศาสตร กระทรวงศกึษาธิการ. 2546. แผนยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา 

ระยะ 3 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2547-2549). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
 องคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ. 
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2547. รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบของ E-Learning  

ท่ีเหมาะสมกับการศึกษานอกโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโร งเรียน.  

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. 2548. เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษา  
 พ.ศ. 2548 และ แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548. 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา สํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ. 
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. 2549. มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน 

ท่ีเก่ียวของ. กรุงเทพมหานคร: สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ. 

สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  2538. วิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ:  ทบวงมหาวิทยาลัย. (เอกสารสรุปการสัมมนาทาง
 วิชาการ  เร่ือง วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางวันที่ 14- 15 
 กันยายน พ.ศ. 2538 ณ โรงแรมเมอรเคียวร กรุงเทพมหานคร).  
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  2539. การจัดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ 

การพัฒนาคุณภาพบณัฑติ. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลยั. (เอกสารสรุปผลการสัมมนา 
ทางวิชาการ เร่ือง การจัดวิชาศึกษาทัว่ไปเพือ่การพัฒนาคณุภาพบณัฑติ วันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2539 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร).  

สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  2546. เครือขายหลัก: การพัฒนา 
บัณฑิตอุดมคติไทย. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
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สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  2546. เทาทันคุณภาพ.  กรุงเทพฯ:  
ภาพพิมพ. 

สําเริง  บุญเรืองรัตน.  2542.  การพัฒนาหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสรางคุณลักษณะบัณฑิตของ
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป. กรุงเทพฯ:  สํานักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. เอกสารประกอบการ
สัมมนา วิชาการเรื่อง หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ณ โรงแรมเดมาพาวิลเลียน วันที่ 21 
กรกฎาคม 2542).  
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