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กรมวิชาการ.  (2545).  คูมือการจัดการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ.  กรุงเทพฯ:         

โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดภุณัฑ. 
กรรณิกา ทรงสัตย.  (2544).  การพฒันาบทเรยีนภาษาอังกฤษโดยใชเนือ้หาทองถิ่น สําหรับนักเรยีน   

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5.  วิทยานิพนธ ศษ.ม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2544).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.  กรุงเทพฯ: 

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
กฤตยิา เดชทวสิุทธิ์.  (2546).  การศกึษาความรูตามการรบัรู เจตคติ และพฤติกรรมการสอนของ 

ครูโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีตอการ 
จัดการเรียนรูตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.  วิทยานิพนธการศึกษา 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศกึษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ. 

กองเกียรติ ขอบเวศน.  (2548).  การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศกึษาปที่ 6 โดยใชแหลงการเรยีนรูในชุมชน ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา.  วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็. 

กีรต ิชาดาเม็ก.  (2546).  ผลการจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใช 
ชุดการเรียนรู เรื่องสารเคมีทีใ่ชในชวีิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6. 
วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา บัณฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

กุญชร ีคาขาย.  (2542).  จิตวทิยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    
คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 

กุศยา แสงเดช.  (2545ก).  ชุดการสอน. กรงุเทพฯ: แม็ค. 
_______.  (2545ข).  ภาษาองักฤษภาคปฏบิัติสําหรับครปูระถมศกึษา. กรุงเทพฯ:  แม็ค. 
กุหลาบ หงสทอง.  (2546).  การพัฒนาชุดการเรยีนรู เรื่องกฎหมายที่เกีย่วของกับชุมชน สําหรับนกัเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศลิปากร.  
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คมเดือน โพธสิุวรรณ.  (2535).  การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  
นาฏศลิปช้ันกลาง ท่ีเรียนโดยวิธีการอานเพื่อการสื่อสารกับวธิีการอานแบบเดิม.  
ปรญิญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

จันทณา เคนมา.  (2545).  การพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรยีน 
ในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวติ (สังคมศึกษา) เรื่อง ชาติไทยในปจจุบันสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3.  วิทยานพินธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                
การประถมศกึษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

จันทรจริา กันธิลา.  (2548).  การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเกี่ยวกับเนื้อหาทองถ่ินเพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะทางภาษา ทกัษะชวีิตและความรูเกีย่วกับทองถิ่น.  วิทยานิพนธ 
ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

จิรพงษ ขายเพชร.  (2544).  การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร และเจตคติตอการ 
เรยีนของเดก็ทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรจากการสอนโดยวธิีการสอนรวม      
แบบครผููสอน 1 คน กับครูสอนรวม 1 คน.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศกึษาพเิศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

จิราพร สุจริต.  (2543).  การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสนใจในการเรยีนวิชา  
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีเพ่ือ  
การสื่อสารของ คีธ จอหนสัน(KEITH JOHNSON) กับการสอนตามคูมือคร.ู  ปริญญา  
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศกึษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวโิรฒ. 

จิรารัตน ลชีวนคา.  (2546).  การพัฒนาชุดการสอน เรื่องอาหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ตอนปลาย.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา              
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 

เฉลา ประเสรฐิสังข.  (2542).  จิตวิทยาการเรยีนการสอน. จันทบรุี: คณะครุศาสตร สถาบัน 
ราชภฏัรําไพพรรณ.ี 
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ชาดา เตรียมวทิยา.  (2545).  การพัฒนาชุดการสอนเรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิสําหรับนักเรยีน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2.  วิทยานิพนธการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 

ชุลีพร เพียรชาง.  (2544).  การศึกษาผลการฝกอบรมครูเรือ่งการสอนทกัษะการพูดโดยใชกจิกรรม  
ภาษาเพื่อการสื่อสารของครสูอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต.  ปริญญา  
นิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 

เชี่ยวชาญ เทพกุศล.  (2545).  การพัฒนาชุดการเรยีนแบบ STAD ท่ีเนนทกัษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษสวน.  วิทยานพินธ 
การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมธัยมศกึษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั                     
ศรนีครินทรวโิรฒ. 

โชติกา ศรถีาวร.  (2543).  ผลของการใชการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา ที่มีตอเจตคติและ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน 
ชุมชนชวนวิทยา จังหวัดชัยภูม.ิ  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยา
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

ดวงหทัย แสงวิรยิะ.  (2544).  ผลการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT ที่มตีอผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
ความรับผิดชอบและเจตคติตอการเรยีน ในหนวยการเรยีนเรื่องประชากรศกึษาและการทํา 
มาหากิน ระดบัชั้นประถมศกึษาปที ่5.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชา         
การประถมศกึษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

ดารนี ชาจิตตะ.  (2548).  การสรางบทเรยีนการอานภาษาอังกฤษโดยใชบริบททองถ่ินสําหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค.  วิทยานิพนธปรญิญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ดาวใจ อินทรจันทร.  (2543).  การพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมความรู เจตคติ และพฤติกรรมใน 
การกําจัดขยะ โดยใชแนวคิดการเรยีนรูอยางมีสวนรวม สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6.  วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
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ตงหัว ใช.  (2552).  การพัฒนาบทเรยีนภาษาจีนโดยใชเนื้อหาในทองถิ่น สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงเวินโจว มณฑลเจอเจียง.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี มหาวิทยาลัยเวนิโจว. 

เตือนใจ ทองด.ี  (2549).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและเจตคติตอการเรยีนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ออนไลน (e–Learning) กับการเรียนรูแบบปกต.ิ  วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต        
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สํานักงานประสานงานบัณฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏั         
ราชนครินทร. 

ธีระพจน แสงแกว.  (2546).  ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูเปนสื่อเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพดานการผานจบัใจความและเขียนเรยีงความ.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร.    

นิตยา สุดสวาท.  (2544).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขยีน 
เชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรบัการสอนโดยการใชชุดการสอน 
กับการสอนปกต.ิ  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

นิวัฒน ไมใหญเจรญิวงศ.  (2544).  การพฒันาชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6.  วิทยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

นุชนาถ สอนสง.  (2549).  การพัฒนาชุดการเรยีนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน เรื่องบรรยากาศ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร.  

นุศรา เอ่ียมนวรัตน.  (2542).  การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและเจตคติตอสิง่แวดลอม 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยัง่ยืนกับการสอน 
โดยครูเปนผูสอน. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 

บังอร พานทอง.  (2541).  เอกสารประกอบการสอนวิชา EL371 ภาษาอังกฤษและแนวทฤษฎ ี
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