
 
บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน.  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวาน
กราฟฟค จํากัด, ๒๕๔๕. 

จําเนียร  ชวงโชติ.  จิตวทิยาความแตกตาง เอกสารประกอบการเรียนวิชา PC ๓๖๐ (PC 
๔๐๙) ภาควิชาจิตวทิยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. พิมพคร้ังที่ ๖. 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง, ๒๕๓๖. 

ชนินทรชัย อินทิราภรณ และสวุิทย หิรณัยกาณฑ. ปทานุกรม ศัพทการศึกษา Dictionary of 
Education. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท รําไทยเพรส จํากัด, ๒๕๔๘. 

ชาญชัย  ยมดิษฐ. เทคนคิและวิธีการสอนรวมสมัย. กรุงเทพฯ : บริษัท หลักพิมพ จํากัด, 
๒๕๔๘. 

ชวลติ  ชูกําแพง.  การประเมินผลการเรียนรู Learning Assessment. มหาสารคาม : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 

ทิศนา  แขมมณี. ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ. พิมพคร้ังที่ ๔. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๘. 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ.  การคิดและการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๐. 

บุญชม  ศรีสะอาด. การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๔๑. 

บูรชัย  ศิริมหาสาคร. แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. พิมพคร้ังที่ ๒. 
กรุงเทพฯ : บุค พอยท, ๒๕๔๗. 

ประดินันท  อุปรมัย. “จิตวิทยาเก่ียวกับผูเรียนในระบบการเรียนการสอน”  ใน วิทยาการ
การสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  พิมพคร้ังที่ ๒. 
กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 

พวงเล็ก  อุตระ. วิธีสอนวิชาภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พิมพันธ  เดชะคุปต. แนวคิดและแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปน
ศูนยกลาง. เอกสารอัดสําเนา.  สถาบันวชิาการ (พว.), ๒๕๔๓. 



ระววิรรณ  ศรีครามครัน. เทคนิคการสอน (Teaching Techniques). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕. 

ราตรี เพรียวพานิช. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗) 

ราชบัณฑิตยสถาน.   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพ ฯ : นาน
มีบุคสพับลิเคชั่น,  ๒๕๔๖. 

เลขาธิการคุรสุภา, สํานักงาน.  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙.  
กรุงเทพฯ :   โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๑. 

วิชาการ, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓). กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๔. 

________________ . คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔. 

วิทย  เที่ยงบรูณธรรม.  พจนานุกรม อังกฤษ – ไทย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๑. 

ศรีสุดา  จริยากุล. “แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
มัธยม”   ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การสอนภาษาไทย  หนวยที่ ๑  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.  พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพ  ฯ  : สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๖. 

________________ . หลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๔. 

สนิท  สัตโยภาส. กระบวนการเรียนรูชผููเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา
, ๒๕๔๗. 

สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย. วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. พิมพคร้ังที่ 
๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ.  การละครไทย.  พิมพคร้ังที่ ๕.  กรุงเทพ : บริษัทโรงพิมพไทย
วัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๔๓. 

สุรางค  โควตระกูล. จติวทิยาการศึกษา. พิมพคร้ังที่ ๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา. ๑๙ วิธีจัดการเรียนรู : เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ. พิมพ
คร้ังที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, ๒๕๔๕. 



________________ . ๒๐ วิธีจัดการเรียนรู : เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม การ
เรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง. พิมพคร้ังที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพ
พิมพ, ๒๕๔๕. 

________________ . ๒๑ วิธีจัดการเรียนรู : เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด. พิมพคร้ังที่ ๔. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, ๒๕๔๕. 

อาภรณ  ใจเท่ียง. หลักการสอน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๐ 

ภาษาอังกฤษ 

Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives. New York : David McKay 
Company, ๑๙๖๑. 

Buch, M.B. Review of research on theory of teaching. Baroda : Centre of Advance 
Study of Baroda, ๑๙๗๓. 

Curtis, Francis D. Types of Thought Questions in Textbooks of Science. Science 
Education, ๘๒ : ๖๐ – ๖๗, September-October, ๑๙๔๓. 

De Bono, E. Six Thinking Hats. New York : McQuaig Group, ๑๙๙๒. 

Thomas, A., and Other. Temperament and Behavior Disorders in children. New 
York :  New York University Press, ๑๙๖๘. 

Van Delft,  Pieter and Botermans, Jack. Creative Puzzles of the World. Plenary 
Publications International, ๑๙๘๐. 

 


