
 
73 

บรรณานุกรม 
 
กรณิศ  เวศนารัตน์. การพฒันาความสามารถด้านการอ่านวชิาภาษาไทยส าหรับนักเรียนทีม่ี 
 ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โดยใช้ส่ือการสอนที่ผลิต

ด้วยคอมพิวเตอร์.เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2549. 

กรองกาญจน์  อรุณรัตน์. ชุดการเรียนการสอน. เชียงใหม่: ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2536. 
กรองจิตร  เตจะ๊วงศ.์ การจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

จินดา  อุ่นทอง. การสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาในการเรียนรู้  
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดัอุตรดิตถ์. วทิยานิพนธ์  
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2549. 
ชาญชยั  อาจินสมาจารย. การนิเทศการสอนแผนใหม่. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพโ์ฟร์เพซ, 2547. 
บงัอร  ตนัปาน. การจัดการเรียนร่วมของเด็กพเิศษ. กรุงเทพฯ: วทิยาลยัครูสวนดุสิต, 2536. 
ผดุง  อารยวิญญู. การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงธนพฒันา, 

2533. 
ผดุง  อารยวิญญู. การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ . กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แว่นแก้ว, 

2543. 
พวงพยอม  ชิดทอง. รายงานผลการพฒันาครูประจ าช้ันห้องเรียนเรียนร่วมในการจัดการเรียน 
 การสอน ส าหรับนักเรียนปกติกบันักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษทางการศึกษา โดยใช้

กระบวนการวจัิยในช้ันเรียน. ผลงานทางวชิาการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2545. 

ดารณี  อุทยัรัตนกิจ. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การใช้แบบคัดกรองนักเรียนทีม่ีภาวะสมาธิส้ัน 
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทซึิม ศูนย์ศึกษาและพฒันาการจัดการศึกษาพเิศษ “คุณพุ่ม” 
ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 



 
74 

เบญจา  ชลธานนท.์ คู่มือการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน
จ ากดัเพทายการพิมพ,์ 2546. 

บวัแกว้  บวัเยน็. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านวชิาภาษาไทยของนักเรียนที่มี 
 ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ช้ัน ประถมศึกษาปีที ่1 โดยการสอนแบบรู้แจ้ง

กบัการสอนตามคู่มือครู. วทิยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2539. 

ทิศนา  แขมมณี. ศาสตร์การสอน. พิมพค์ร้ังท่ี 5 ฉบบัปรับปรุง. ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2550. 

มานะ  ทองรักษ์และถวลัย์  มาศจรัส. การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ. 
กรุงเทพฯ: บริษทัดวงกมลสมยั, 2549. 

เมธิตา  เช้ือปัญญา. การพฒันาแผนการสอนทกัษะภาษาไทยส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเรียนได้ ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวดัส าพูน.  

 การคน้ควา้อิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

วารี  ถิระจิตร. การศึกษาส าหรับเด็กพเิศษ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั, 2541. 

สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา. คู่มือด าเนินการพฒันาหลกัสูตรพฒันาผู้น า
การเปลีย่นแปลงเพือ่รองรับการกระจายอ านาจ ส าหรับครูและศึกษานิเทศก์. กรุงเทพฯ:
ส านกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 2550. 

  สุขพชัรา  ซ้ิมเจริญ. การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่อง. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพป์ระสานมิตร, 2545. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. นโยบาย สพฐ. ปี 2551 ทุกก้าว
ย่างสู่เป้าหมาย ....We go for Goals. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมการเกษตรแห่งประเทศ
ไทยจ ากดั, 2551. 

 . พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2544. 
 
ส านกับริหารการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การประเมินผล 
 การด าเนินงานการจัดการศึกษาพเิศษของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ สังกดัส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพอ์งคก์ารคา้คุรุสภาลาดพร้าว, 
2550. 



 
75 

ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  
 แนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2543ข. 
 . รายงานผลการด าเนินงานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา  2542-2543. กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 

2543ง.  
 . ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เร่ืองการศึกษาพเิศษ. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2541. 
ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา ส านกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ. การเรียนรวม: 

แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดัโรงพิมพอ์กัษรไทย, 2545. 
ศรียา  นิยมธรรม. การเรียนร่วมส าหรับเด็กปฐมวยั. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์วน่แกว้, 
ศุภวรรณ  ทิพธนธรณินทร์. แนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชียงใหม่ เขต 5. เชียงใหม่: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5, 2548. 

 . ประสบการณ์ภาคสนามในการนิเทศการสอน. เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา TL 
712. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2544. 

อิสสริยภรณ์  วานิชพิพฒัน์. การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ
ของนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา”. การคน้ควา้อิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

อุบล  เล่นวารี. การบริหารและการจัดการศึกษาพเิศษเรียนร่วม. กรุงเทพฯ: ร าไพเพรส, 2542. 
เอ้ือมพร  ย ัง่ยืน. การพัฒนาทักษะการอ่านค าโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง. 
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิ เศษ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

 
 
 
 




