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รายการอางอิง 
 

 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (2544).  สงเสริมการอานเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต.  กรุงเทพฯ :  
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศกึษาธิการ. 
กรมวิชาการ.  (2539).  คูมือการดําเนนิงานหองสมุดโรงเรียนมัธยมศกึษา (พมิพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ  
 : กระทรวงศกึษาธิการ. 
                  .  (2541).  รายงานการวจิัย เร่ือง สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสําหรับเด็ก.  
 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธกิาร. 
                  .  (2542).  รายงานการวจิัย เร่ือง การศึกษาสภาพการเรยีนรูจากหนังสือของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6.  กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
                  .  (2543 ก).  การใชหองสมุดเพือ่การเรียนการสอน (พิมพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ :  
 กระทรวงศกึษาธิการ. 
                  .  (2543 ข).  กิจกรรมสงเสริมการอาน.  กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
                  .  (2544).  รายงานการวจิัย เร่ือง การศึกษาสภาพการอานของนักเรียนและ 
 การจัดกจิกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : กระทรวงศกึษาธิการ. 
                  .  (2546 ก).  กิจกรรมสงเสริมการอาน (พิมพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
                  .  (2546 ข).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542.  กรุงเทพฯ :  
 กระทรวงศกึษาธิการ. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544 ก).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ. 
 .  (2544 ข).  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสง 
 สินคาและพัสดุภณัฑ.  
 . (2545).  การสงเสริมการอานและการเรยีนรู.  สืบคนเมื่อวันที่  20  มกราคม 
 2545  จาก  htt://www.moe.go.th / main2/ article/ article – atipat/child – read.htm. 
           . (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ.   
กอ  สวัสดิพาณิชย. (2545). การสอนอานในชั้นประถมศกึษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา.   
กานตมณี  ศักดิ์เจริญ.  (2543).  วิธีอานหนังสือและการอานหนังสือใหฟง.  กิจกรรมสงเสริม 
 การอาน, 89. 
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กิติกร   สุขสกุล. (2544). หนงัสือคือชีวิต. วารสารสมาคมผูจัดพิมพและจําหนายแหงประเทศไทย.  
  35-36. 
กิติมา  ปรีดีดิลก.  (2532).  การบริหารการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน. 
เกสสุรางค  สักกะบูชา.  (2540).  ผลของใชเทคนิคแมแบบที่มีผลตอนิสัยรักการอานของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนชุมพลบุรี  จังหวดัสุรินทร. ปริญญานิพนธการศึกษา 
 มหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร. 
จอหนสัน  และจอหนสัน.  [ออนไลน].  หลักการเรียนรูแบบรวมมือ. เขาถึงขอมูล  วันที่  31   
 มกราคม  2550  จาก http : //learners.  In.  th/ blog/ sumanasoda/ 64788- 41 K –  
จิตรลดา  อารียสันติชัย.  (2547).  การพัฒนาเครื่องมือวดัลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียนระดบั 
 ระดับมัธยมศกึษาปที่  1  ในจังหวดัภเูก็ต. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ฉวีลักษณ  บณุยะกาญจน.  (2525).  จิตวิทยาการอาน.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
ฉวีวรรณ  คหูาภินันทน. (2542). การอานและสงเสริมการอาน (Reading and  Reading Promotion). 
 กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ. 
ไชยา  ภาวะบตุร.  (2538).  ปญหาการจัดหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
 เขตการศึกษา  9  ตามนโยบายการจัดหองสมุดโรงเรียน.  ปริญญานิพนธการศึกษา 
 มหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                                  
 ศรีนครินทรวโิรฒ  มหาสารคาม. 
ดวงพร  พวงเพ็ชร.  (2541).  การสงเสริมนิสัยรักการอานจากครอบครัวของนักเรียนระดับ 
 ประถมศึกษาปที่ 6.  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธการศึกษา 
 มหาบัณฑติ  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร. 
เทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2546). ความสําคัญของการอาน.ใน เอกสาร 
  เพื่อการพัฒนาหนังสือวาดวยหนังสือกับการสงเสริมการอาน. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 
ธราธร ตันวิพงษตระกูล. (2547). ความตองการพัฒนาของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาลําพูน เขต 2. การคนควาแบบอิสระ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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ธานี  กล่ินขจร.  (2541).  รายงานผลโครงการใชกระบวนทัศนใหมในการมีสวนรวมของชุมชน 
 จังหวดัปตตานี. ปตตานี : สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัปตตาน.ี 
ประณม  จัน่ทมิ.  (2546).  รักการอานและการเรียนรูถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ. 
 วารสารวิชาการ,  6(7), 66-67. 
ประภัสสร  ปนสวน. (2547).  การจัดกจิกรรมสงเสริมการรักการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 22 อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. วิทยานิพนธ 
  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
  เชียงใหม. 
ประภาส โปธิปน. (2543). ความคาดหวังของบุคลากรตอทักษะการบริหารงานของคณะกรรมการ 

การบริหารงานโรงเรียนศรธีนาพาณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม.การคนควาแบบอิสระ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ประเวศ  วะสี.  (2539).  สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย.  หมอชาวบาน, 9(6), 13-36. 
ปองพล  อดิเรกสาร. (2546). รักการอาน สรางเวลาใหสุขสันต. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 
ปาริชาติ  สุขเกษม. (2542). รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองที่มีผลตอความสามารถ               
 ในการอานเพือ่ความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.  วิทยานพินธ 
  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  
  เชียงใหม. 
แปลนบุคเน็ต และสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภของ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  (ม.ป.ป.).  คูมือสงเสริมลูกรักใหเปน 
 นักอาน.  กรุงเทพฯ : แปลนบุคเน็ต. 
พรรณงาม  แยมบุญเรือง.  (2546).  ปแหงการสงเสริมการอานและการเรยีนรูเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ 
 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงพระชนมายุ  48  
 พรรษา.  วารสารวิชาการ, 6(3), 14 - 20. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542.  (2542, 16  สิงหาคม), ราชกิจจานุเบกษา.   
 เลม 116  ตอน  72  ก.  (หนา, 11) 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม.  (2539).  บทบรรยายและการฝกกระบวนการ AIC เร่ือง แผนพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 8.  ในเอกสารประกอบการประชมุ UN.   
 System Collaboration Action Plan 13-14  กรกฎาคม 2539. กาญจนบุรี : โรงแรมเฟลิกซ. 
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ประสานมิตร 

ภัทรินทร  วิศษิฏศักดิ์.  (2539).  การประเมนิโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน  หนวยศึกษานิเทศก 
 สํานักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มาตรการเพื่อสงเสริมการอาน.  [ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันที่  31  มกราคม  2550.  จาก  
 http://www.tiac.or.th/archive/sirindhon/read _ support.htm.  
มิ่งขวัญ  กิตตวิรรณกร.  (2550). มมุภาษาไทย  โรงเรียนรักการอาน.  [ออนไลน].  เขาถึงขอมูล 
 วันที่  30  มกราคม  2550.  จาก  http://www.bmaeducation.in.th/ 
 Content_ view.aspx? con=423. 
แมนมาส  ชวลิต.  (2542).  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
 .  (2544).  แนวทางการสงเสริมการอาน  (พิมพคร้ังที่  2).  กรุงเทพฯ : บรรณกิจ. 
 .  (2545).  ปการศึกษา  2546  ปแหงการอานและการเรยีนรู.  วารสารวชิาการ5(11), 2-5., 
รัญจวน  อินทรกําแหง. (2545). การอานและการพิจารณาหนังสือ. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน.  
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ :  
 นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 
โรงเรียนบานทับราง.  (2553).  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานรอบ 2 (พ.ศ.2549 – 2553).  กรุงเทพฯ : สํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
 ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 
ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. (2538) เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
 ศูนยสงเสริมวชิาการ. 
วันทนา  เมืองจันทร. (2547, มกราคม-มีนาคม).  การปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเดก็วัยเรียน. 
  วิทยาจารย.  25-31. 
วิวัฒน  ศรีสมพงษ.  (2544).  การประเมินโครงการจัดมุมหนังสือและหองสมุดโรงเรียน 
 ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาอําเภอเมืองจันทบุรี. ปริญญานิพนธ 
 การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย,  
 มหาวิทยาลัยบรูพา. 
วีระ  นยิมวนั.  (2542).  การประชุมทํางานอยางมีสวนรวม ความคิดสรางสรรค AIC. กรุงเทพฯ: 
 โครงการตํารา  กรมอนามัย  สํานักงานวิชาการ. 
ศิริอร  อินทรตลาดชุม. (2545, พฤศจิกายน).  การสรางนิสัยรักการอาน.  วารสารวิชาการ. 11-13. 
สนิท  ตั้งทว.ี (2545). การใชภาษาเชิงปฏิบตัิ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
สนิท  สัตโยภาส. (2545).  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูร่ี. 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  (2544).  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
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