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บรรณานุกรม 
 
กรองจิตร เตจะวงศ.  การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรียนประถม- 
 ศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม.  เชียงใหม  :  
 ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2544. 
กรมสุขภาพจติ,  กระทรวง.  ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ.  ม.ป.ท,  ม.ป.ป.  (แผนพับ) 
ดารณี อุทัยรัตนกิจ.  การศึกษาสาํหรับคนพิการในยุคโลกาภิวัตน.  กรุงเทพ  : รุงศิลปการพิมพ, 
 2538.   
ทบวงมหาวิทยาลัย,  ศูนยพฒันศึกษาแหงชาติของประเทศไทย.  คูมือการจัดการเรียนรวม. นนทบรีุ: 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529. 
บังอร  ตนปาน.  การเรียนรวมของเด็กพิเศษ.  กรุงเทพฯ  : แสวงสุทธิการพิมพ,  2535. 

            .  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  “ฐานขอมูลการวจิัยการศกึษาศาสนา 
 และวัฒนธรรม” , 2539.  www.thaiedresearch.org/result.  (1 มิ.ย 2547)  
เบญจา  ชลธารนนท.  การศึกษาแบบเรียนรวม. ม.ป.ท. ,  2544. 
ผดุง  อารยะวญิู.  การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ.  กรุงเทพ  : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 
 2533. 
                          . สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  “ฐานขอมูลการวิจัยการศึกษา 
 ศาสนาและวฒันธรรม”,  2541.   www.thaiedresearch.org/result.  (1 มิ.ย 2547) 
ผดุง  อารยะวญิูและดารณ ี ศักดิ์ศิริผล.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  “ฐานขอมูล 

 การวิจยัการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม”,  2544.  www.thaiedresearch.org/result. 
     (1 มิ.ย 2547)  

พระราชบัญญัติการศึกษาพทุธศักราช 2542.  กรุงเทพฯ  : เดือนตุลาคม,  2542. 
                          . กรุงเทพฯ  : วิญูชน,  2542. 
วิเชียร  แดงสาย.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  “ฐานขอมูลการวิจัยการศึกษาศาสนา 

 และวัฒนธรรม”,  2545.  www.thaiedresearch.org/result .  (1 มิ.ย 2547)  
ระริน  สุรวัฒนานันท.  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติคระดับกอนประถมกรณีศึกษาโรงเรียน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ  :  ปริญญานิพนธสังคมสังเคราะหศาสตร-             
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2542. 
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รัตนา  ศรีเหรัญ.  รายงานวิจัยการสงเสริมคนพิการเขาทํางานดานการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :    
 การศาสนา ,  2543. 
ลัดดา  อิษฎญาณ.  รายงานวจัิยการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาออนในเขต 
 กรุงเทพมหานคร.  ม.ป.ท,  ม.ป.ป. 
วารี  ถิระจิตร.  การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ.  พิมพคร้ังที่ 2 . กรุงเทพฯ  : จุฬาภรณ,  2541. 
วารุณี  สีมากุล.  รายงานวิจัยความตองการของผูปกครองตอการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา 
 สําหรับเด็กปญญาออน. ม.ป.ท,  ม.ป.ป. 
วิไลภรณ  สมศรี. การจัดการเรียนการสอนเอดสศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถม- 

ศึกษา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย.  เชียงใหม  :  การคนควาอิสระศึกษาศาสตร-                
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2542. 

ศรียา  นิยมธรรม.  การเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ  :  เลิฟ แอนด เพรส, 
 2539. 
สมจิตต  ฤทธิ์รักษา.  รายงานการวิจัยการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการเรียนรูแกเด็กปญญาออน. 
 ม.ป.ท,  2541. 
สิริมา  หมอนไหม.  การศึกษาพิเศษ : องคความรูและกระบวนทัศน.  กรุงเทพ ฯ  :  การศาสนา, 
 2543. 
สุจิตรา  ศรีสุโร. การสรางชดุการสอนวิดทัีศน เร่ืองการสงเสริมพัฒนาการเด็กดาวนซินโดรมอาย ุ

 แรกเกิด -1 ป.  กรุงเทพ : ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยศรี- 
 นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  2542. 

สุรินทร  ยอดคําแปง.  การเรียนรวมชั้นระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ.  นครราชสีมา  :  สถาบัน 
 ราชภัฏนครราชสีมา,  2542. 
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดเชียงใหม.  แผนปฏิบตัิการประจําป 2542.  เชียงใหม  :  2542.  
 (อัดสําเนา) 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหางดง.  เอกสารการประชุมสัมมนาผูบริหารและครูการศึกษา 
 พิเศษ.  ม.ป.ท  : 2543. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  ความรูพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ.  กรุงเทพ  :  
 คุรุสภาลาดพราว,  2541. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  กรอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมี 
 ความตองการพิเศษ.  กรุงเทพฯ : ทําปกเจรญิผล,  2543. 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียนท่ีมี   
 ความตองการพิเศษ ปการศึกษา 2542 ในสมรรถภาพดานการพัฒนาตน.  กรุงเทพฯ :    
 การศาสนา,  2544. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ รายงานวิจัยการจัดการเรียนรวม : มุมมองจาก 
 ผูปฏบิัตงิานจริง.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว,  2543. 
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.  ประมวลผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษระหวางป พ.ศ. 

 2525-2541.  ม.ป.ท,  2543. 
สํานกันิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 
 รายงานวิจัยเชงิคุณภาพ : การติดตามนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนจบระดับ 

ประถมศึกษาและที่ออกกลางคันกอนจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสังกดั        
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ ม.ป.ท,  2543. 

อารม  คลายคลุม.  การเปรียบเทียบความสามารถในการรบัรูทางสายตาของเด็กท่ีมีความบกพรอง 
ทางสตปิญญาทางสตปิญญาระดับเรียนได อายุ 9-12 ป ระหวางวิธีการฝกทักษะดวย 
การเลนเกมและวิธีการฝกทักษะดวยแบบฝก. กรุงเทพฯ : ปริญญานิพนธการศึกษา-
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  2540.  

อุบล  เลนวารี.  การบริหารและจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม.  กรุงเทพฯ  : รําไทย เพรส,  2542. 
อําไพพิศ  บุณนาค. การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตรของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง            

สติปญญาระดบัชั้นอนุบาลที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทราย.  กรุงเทพฯ : 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  

 2540. 
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ประวัติผูวิจัย 

 
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวขวัญใจ  ธรรมขันโท 
 
วัน เดือน ป เกิด 24  มกราคม  2517 
 
ท่ีอยูปจจุบัน  375  ม. 11  ตําบลศรีวิชัย   อําเภอลี้   จังหวดัลําพูน 
  รหัสไปรษณยี  51110   
  โทรศัพท  01-6814310 
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ  2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
  พ.ศ  2539 ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ  2539-ปจจุบัน นักวิชาการศึกษาพิเศษ 6 
                    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร   
            กรมสุขภาพจิต 
                    กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม 
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