
บรรณานกุรม 
 
ขจีรัตน  หงสประสงค.  การสรางแบบฝกการเขียนคาํพองเสียงสําหรับชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี ๔.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการประถมศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๒๔. 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู.  ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคญัที่สุด.  กรุงเทพฯ :  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๓. 

จารุวรรณ ธรรมวัตร.  "สภาพการครอบงําภาษาถิ่นอีสานในปจจุบัน" เอกสารประกอบการ
สัมมนา การสืบสานภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นอสีาน. จัดโดยสถาบันภาษาไทย 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเจรญิธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน, 
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔. อดัสําเนา. 

ชุติมา  สัจจานันท และคนอื่นๆ.  หนังสือชุด งานวิจยัดานภาษาไทย อันดับที่ ๒ การพัฒนา
เกณฑการประเมินคาวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓.  

ธวัช ปุณโณทก.  อักษรโบราณอีสาน อกัขรวิทยาอักษรตัวธรรมและไทยนอย.  กรุงเทพฯ : 
สยามเพรสแมเนจเมนท จาํกัด, ๒๕๔๐. 

-------.  "วรรณกรรมอสีาน" เอกสารประกอบการอภิปราย เรือ่ง สถานภาพของภาษา
และวรรณกรรมทองถิ่นอสีานในปจจุบนั.  จัดโดยสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมเจรญิธานีปริ๊นเซส อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน,  
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔, อัดสําเนา. 

ธํารง ชทูัพ.  "รูปแบบการเรยีนการสอน"  เอกสารประกอบการอบรมวิจัยปฏิบตักิาร เรื่อง 
การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน.  เผยแพรโดยกลุมโรงเรยีนกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานี กลุมที่ ๑-๓, ๒๕๔๓.  อัดสําเนา. 

นิภา  ชวนะพานิช.  การสรางแบบฝกภาษาไทยเรื่อง สระเสียงยาว สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนตน.  วิทยานิพนธปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาการ
ประถมศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๑๘. 

ประพาศน  พฤกธิประภา.  "วิธีสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สองแบบรับภาษา," ใน สารพัฒนา
หลักสูตร.  ปที่ ๑๕ อันดับที่ ๑๒๓  ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๘.  หนา ๓๐-๓๖.  
ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๘. 

ประยงค  งามจิตร.  การสรางแบบฝกการอานคําท่ีใชอักษร  ร ล ว ควบกล้ําสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ จังหวัดอุดรธานี.  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยบรูพา, ๒๕๓๓. 



 ๗๑

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
ประเวศ วะสี.  "ปฐมกถา," ใน ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด. หนา ก-ค. พิมพครั้งที่ ๕.   

          กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓. 
ปริญญา  ฤทธ์ิเจริญ.  "ขอบกพรองในการอานออกเสียงภาษาไทย การสรางแบบฝกซอมเสริม 

สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เขตกรุงเทพมหานคร," ใน การเรียนการสอน
ภาษาไทย ปญหาและแนวทางแกไข. หนา ๒๖-๓๒. กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๘. 

ปยะฉัตร ปตะวรรณ.  การสํารวจใบลานวัดในเขตจังหวัดภาคอีสาน.  ภาควิชาประวัติศาสตร
วิทยาลยัครูอบุลราชธานี, ม.ป.ป. 

ผดุง เพชรสุข. เอกสารประกอบการศึกษาคนควา การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู.  
โรงเรียนบานไผ จังหวดัขอนแกน, ๒๕๓๔. อัดสําเนา. 

พระมหาผูย ปญญา.  แบบเฮียนตัวธรรม.  เวียงจันทน, ๑๙๔๙. 
พรรณี  ชทูัย.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๒๒. 
พันธณีย วิหคโต.  "การจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย ปญหาและแนวทางแกไข," ใน การ

เรียนการสอนภาษาไทย ปญหาและแนวทางแกไข.  หนา ๖-๑๐.  กรุงเทพฯ : 
สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๘. 

เพ็ญพักตร ลิ้มสัมพันธ.  อักษรธรรมอีสาน.  พิมพครั้งที่ ๒.  นครปฐม : มหาวทิยาลัย 
ศิลปากร, ๒๕๒๗. 

ภาษาไทย, สถาบัน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือชดุบรรทัดฐานภาษาไทย 
เลม ๑.  สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป. อัดสําเนา.  

-------.  คูมือการใชภาพประกอบการสอนวรรณกรรมสําหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๐. 

มนัส สุขสาย.  ตําราเรียนอักษรโบราณอีสาน.  พิมพครั้งที่ ๓.  กาฬสินธุ :  มูนมังไทยอีสาน,  
๒๕๔๓. 

-------.  "วรรณกรรมอสีาน" บทความเสนอในการสัมมนาเรื่อง สืบสานภาษาและ
วรรณกรรมทองถิ่นอีสาน.  จัดโดยสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา 
ธิการ ณ โรงแรมเจริญธานปีริ๊นเซส จังหวัดขอนแกน, วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔.  
อัดสําเนา. 

มหาศีลา วีรวงศ.  แบบการแตงกาพย กลอน โคลง โสก ผยา กลอนลํา กลอนอาน           
กาพยสารวิลาสินี.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต,ิ ๒๕๓๙. 

 



 ๗๒

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
รัชนี  ศรีไพวรรณ.  การสอนกลุมทักษะ ๑.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 

๒๕๑๘. 
ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา.  พิมพครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๓๘. 
วัฒน  ศรีสวาง.  หนังสือเรียน ท ๑๐๐๕๑ ภาษาไทยอีสาน.  อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย             

อุบลราชธาน,ี ๒๕๔๕. 
วิกิพีเดีย.  ภาษาบาลี. (http://th.wikipedia. org/wiki/)  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑, ๒๓.๐๕ น. 
วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ.  คูมือการจดัการเรียนรู กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๔. 
-------.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรูตามหลกัสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๕. 
ศศิธร  สุทธิแพทย.  แบบฝกสําหรับสอนเรื่องวลี ระดับประกาศนียบัตรวชิาการศึกษา.  

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๒๗. 

ศึกษานิเทศก, หนวย กรมสามัญศึกษา.  ชุดฝกอบรมดวยตนเอง เรื่อง การวจิัยในชั้นเรียน 
หนวยที่ ๔ นวัตกรรมทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา. ม.ป.ป. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  พระราชบัญญตัิการศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๒. 

สถาบันพัฒนาความกาวหนา กรุงเทพมหานคร.  การพัฒนานวัตกรรม (ดานที่ ๓) ใหเปน
ผลงานวิชาการครูท่ีมีคุณภาพ. ม.ป.ท. : เอกสารประกอบการอบรม, ม.ป.ป. 

สนอง อินละคร. "หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง," ใน ทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ แผนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง. หนา ๑-๖.  หนวยศึกษานิเทศก 
กรมสามัญศึกษา เขตการศกึษา ๑๐, ๒๕๔๒. 

สนิท  สัตโยภาส.  การสอนภาษาไทยแกเด็กประถมศกึษา.  กรุงเทพฯ : บรรณกจิเทรดดิ้ง, 
๒๕๒๓. 

สวัสดิ์ วงศวิเศษ.  ตําราเรียนอักษรโบราณ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวงษสวาง, ๒๕๑๘. 
สวางวีระวงศ, โรงเรียน.  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐). กลุมบริหารวชิาการ, ๒๕๕๐.  อัดสําเนา. 
สวิง  บุญเจิม.  คูมือการเรยีนการสอนอกัษรธรรมอีสาน. ม.ป.ท. : สํานักพิมพมรดกอีสานศรี

อุบล, ๒๕๔๗. 



 ๗๓

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สิทธา  พินิจภวูดล.  "ลักษณะภาษาไทย," ใน เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศกึษา หนวยที่  
๑-๗. พิมพครัง้ที่ ๑๔. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 

สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย.  วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๓. 

สุวิทย  มูลคํา.  กาวเขาลูสูการเลื่อนวิทยฐานครู.  พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : หาง
หุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๕๐. 

โสรัจ  นามออน.  ตําราเรียนอักษรธรรมอีสาน.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธาน,ี ๒๕๔๕.  อัดสําเนา. 

-------.  ผูใหสัมภาษณ, วัฒน ศรีสวาง ผูสัมภาษณ ที่สํานักงานปริวรรตอักษรธรรมอีสาน  
              วัดมหาวนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ และ 
              ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑. 
ออมนอย  เจริญธรรม.  เปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงรอยแกวภาษาไทย 

ของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี ๕ โดยใชแบบฝกกับการสอนปกติ.  วิทยานิพนธ
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัย
บูรพา, ๒๕๓๔. 

อุดม บัวศร.ี  "ภาษาและวรรณกรรมกับการปฏิรูปสังคม" บทความเสนอในการสมัมนาสืบ
สานภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นอีสาน. จัดโดยสถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงแรมเจรญิธานีปริ๊นเซส อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน,  
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔. อัดสําเนา. 
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