
 

 

บรรณานุกรม 
 
กาญจนา  วณิชรมณีย  และคณะ.  การศึกษาคะแนนความสามารถทางสตปิญญา (IQ) เด็กไทย 

อายุ 6-16  ป  ดวยแบบทดสอบความสามารถทางสตปิญญา WISC- III ฉบับภาษาไทย. 
กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ท.  2547. 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. โรงเรียนจะพัฒนาเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ไดอยางไร.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2546. 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน (ผูแปล). การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพเิศษ    
J. Freeman. กรุงเทพมหานคร: องคการคาคุรุสภา, 2543. 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน.  รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูมี 
ความสามารถพิเศษ.  กรุงเทพมหานคร : รัตนพรชัย, 2544. 

                .รายงานการศึกษาเบื้องตน การพฒันาเครือขายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน 
สังคมไทย. ม.ป.ท. 2545. (อัดสําเนา) 

                .รายงานสรปุสภาพปจจุบันและยุทธศาสตรการจัด การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่ 
มีความสามารถพิเศษดานภาษาไทยของประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 2545. 

                .รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรขยายประสบการณสําหรับนักเรียนท่ีมี 
ความสามารถพิเศษดานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.   กรุงเทพมหานคร  :                   
ภาพพิมพ, 2545. 

                .รายงานการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ ดานคณติศาสตร.    
                    จาก http://www.thaigifted.org/Research/pdf/Re_1.pdf   [เขาถึง 29 มิถุนายน 2549] 
ความพึงพอใจ.  จาก http://www.vcharkarn.com/uploads/56/56921.doc [เขาถึง 7  สิงหาคม 2546] 
จันทิมา  พงษสมาน.  การมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนของผูบริหารตนแบบ    สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ(การบริหารการศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

              เกษตรศาสตร, 2548. 
ทฤษฎีพหุปญญา.  จาก http://www.infed.org/thinkers/garder.html  [เขาถึง 6  กุมภาพนัธ 2548] 
ทฤษฎีระบบ.  จาก http://www.ripb.ac.th/elearn  [เขาถึง 23  กรกฎาคม  2546] 
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ทัศนา  แสวงศกัดิ.์  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตามแนวปฏิรูปการศึกษา. เอกสาร 
การสอนวิชา บห 623 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน หลักสูตรปริญญา 
การศึกษามหาบัณฑิต  ภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ,  ม.ป.ท. 2549. 

ธีระวัฒน  ชัยยทุธยรรยง และวราภรณ  หงสดิลกกุล.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.1.  
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจรญิทัศน, 2548. 

นรา  สมประสงค.  การเกบ็รวบรวมขอมูลในการวิจัยทางการบริหารการศกึษา. ในเอกสาร 
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ 2 หนา 12 นนทบุรี: แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

              มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538. 
นโยบายและแผน,กลุม. แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษากระบี่  
 พ.ศ. 2548-2550.  เอกสารลําดับที่ 48/2547 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่, 2547.  
 (อัดสําเนา) 
นันทิยา  หุตานุวัตร และ ณรงค  หุตานุวัตร. เครือขายขององคกรชุมชน. วารสารสังคมศาสตรและ 
 มนุษยศาสตร  สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ,  29 (มกราคม- มิถุนายน  
              2546). หนา 16-28. 
ประพันธ  ชวงภูศรี.  สารสาระการทํางานกับองคกรเครือขาย. จาก  http://www.cdd.moi.go.th/      

sep131.htm  [เขาถึง 27 กรกฎาคม 2548.] 
ประยุทธ  ไทยธานี.  การสรางและพัฒนาแบบสอบความถนัดทางดนตร.ี  วิทยานพินธ  

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา  ภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2546.  

ประเสริฐ  อัครประถมพงศ.  7 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ PDCA สถาบันพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ขนาดยอม.  จาก  http://www.ismed.or.th/SME  [เขาถึง 31 ตุลาคม 2548]           

เปรมจิตร  กิจประสาน.  ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต. 
 วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
              มหาวทิยาลัยราชภัฎภูเก็ต, 2549. 
ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ.  เอกสารคาํสอนระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา.  พิมพคร้ังที2่.  ปตตาน ี: 

ฝายเทคโนโลยทีางการศึกษา  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี,  ม.ป.ป. 
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พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  พ.ศ. 2542. จาก http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
[เขาถึง 6 กุมภาพันธ 2548] 

พนม  พงษไพบูลย และคณะ.  รวมกฎหมายการศึกษา เขาสูโครงสรางใหม กระทรวงศึกษาธิการ. 
 พิมพคร้ังที่ 3, กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, มกราคม, 2546. 
พระบรมราโชวาท.  จาก http://www1.mod.go.th/heritage/king/rama9/rama91.htm  [เขาถึง  24  ตุลาคม  
 2548] 
พิริยดา  เวสสุวรรณ (ผูแปล). ปนลูกนอยใหเปนอัจฉริยะ Bring out the Genius in your Child 

Adams Ken.  กรุงเทพมหานคร: สมารทคิดสพับลิชช่ิง, 2551. 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,คณะกรรมการ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554). จาก www.ldd.go.th/Thai-html/05022007/PDF01/index.html 
[เขาถึง  24  ธันวาคม 2549] 

ไพโรจน  มินสาคร.  ความตองการมีสวนรวมในการบรหิารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
 รามคําแหง,  กรุงเทพมหานคร :  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. 
มลิวัลย  ลับไพรี.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเด็กฉลาดและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง. 

กรุงเทพมหานคร:  ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
              2549. 
มลิวัลย  ลับไพรี และคณะ.   สภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของ 
 ประเทศไทยในปจจุบัน.  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545. 
มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม หลักการและภาคปฏิบัติ. 

กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ,  2549. 
ยุวดี  หิรัญยไพศาลสกุล.  การศึกษารายกรณีเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว. 

กรุงเทพมหานคร: วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  
              ภาควชิาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2544. 
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, สํานกังาน.  รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายนอก 
 สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  พ.ศ.2548. 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการ 
 มหาชน), 2548. (อัดสําเนา) 
                 . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 
 กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 2545. 
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รุง  แกวแดง.  การบริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน.  การบรรยาย เร่ือง การบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานกับการปฏิรูปการศึกษา จัดโดย บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา 

              สถาบันราชภัฏสุรินทร, ณ โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมือง จังหวดัสุรินทร, 
              25 มกราคม 2544. 
วิชาการ, กรม. กระทรวงศกึษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข 

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  พรอมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.   กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ 
(ร.ส.พ.), 2546. 

วิชาการ และมาตรฐานการศกึษา,สํานัก.  การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจดัการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544.  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, 2549. 
                 .โรงเรียนจะพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไดอยางไร  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา 
 ลาดพราว, 2546. 
ศักดิ์จิต  มาศจติต.   การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน : แนวคิดสําคัญสําหรับการประกันคุณภาพ 
 การศึกษา: วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 
 ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2548). หนา 2 – 30. 
ศิรินทรรัตน  ทองปาน.  รูปแบบและบทบาทการมีสวนรวมที่พึงประสงคของผูปกครอง : ศึกษาเฉพาะ 
 กรณีผูปกครองท่ีเปนกรรมการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธสังคมศาสตร 
 มหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห) กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
 2544. 
ศิริพงษ  เศาภายน. หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ (Educational Administration : 

Theory and Practices). กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท, 2548. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพมหานคร:  

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ. ), 2545.         
สมเดช  สีแสง. คูมือบริหารโรงเรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ.  

ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรูดานระเบยีบกฎหมาย และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู, ม.ป.ป.                     
สวรส  วงศสิงห.  บุคลากรทางการศึกษากบับทบาทที่เก่ียวกับการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมใน 
 การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1. วิทยานพินธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547. 
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สงเสริมการวิจัยการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ, สถาบัน.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาต ิพ.ศ. 2542.   กรุงเทพมหานคร :  สํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี,  2544. 
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน.  รายงานการวิจัย เร่ืองรูปแบบ 
  การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบ 
             ชั้นเรียนพิเศษระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของสถาบันสงเสรมิการสอน 
             วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: เอกสารรายงานการวจิัย R 1/2550.  
 สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550. 
เสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.), สถาบัน.  มูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา. โครงการจัดการ 
               ความรูและการวิจัยเชิงปฏิบตัิการอยางมีสวนรวมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย 
 คุณธรรม.  กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค,  2550. 
สุชน กันชู. การศึกษาสภาพและปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
              ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรยีนท่ีจัดการศึกษาภาคบงัคับ  
              สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
              สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2548. 
สุธรรม  ภุมรินทร.  การมีสวนรวมของชมุชนในการบรหิารแบบใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน 
 สังกัดกรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548. 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. การศกึษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น.  เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง การมีสวนรวม 
 ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น.  วนัที่ 7 กันยายน 2545 ณ หองประชุมอาคาร 
 วิทยบริการ วทิยาลัยเทคนิคราชบุรี,  2545. 
สําอาง  หิรัญบูรณะและคณะ. รายงานการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
 ดานภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  สํานักนายกรัฐมนตรี  พิมพด ี, 2544. 
เสาวนิตย  ชัยมุสิก. การจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท, 2545. 
อาภรณ  ภูวิทยพันธ.   เครือขาย  จาก http://www.siamhr.com [เขาถึง  26  กรกฎาคม 2548] 
อารี  มั่นศิลป.  การศึกษาความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูแหงกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธครุศาสตร 
              มหาบัณฑิต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
              วไลยอลงกรณ,  2548. 



 

 

321 

อารี  สัณหฉวี (ผูแปล). หนังสือเสริมประสบการณสําหรับครู รูปแบบการเรียนการสอนเด็กปญญา 
เลิศ Teaching Models in Education of the Gifted. Marker, C. June กรุงเทพมหานคร: 
 ม.ป.ท.  2540. 

                 . พหุปญญาในหองเรียน Multiple Intelligence in the Classroom.  Armstrong, Thomas. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 2543. 
อุทัย  บุญประเสริฐ.  รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใชโรงเรยีน 
 เปนฐาน (School – based Management) .โครงการวิจยัภายใตการสนับสนนุของสาํนกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ สํานกันายกรัฐมนตร,ี  ม.ป.ท.  2542. 
อุษณีย  โพธิสุข.  แผนที่สูการพัฒนาอัจฉรยิภาพเด็ก. พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร:  

มลูนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ, 2543. 
อํามาตยพานิชนุกูล, โรงเรียน. ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนอํามาตยพานชินุกูล พ.ศ.2547. 
 กระบี:่ กลุมบริหารงานการเงินและงบประมาณ, 2547.  (อัดสําเนา) 
                 . การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 อํามาตยพานชินุกูล อําเภอเมือง  จังหวดักระบี ่ปการศึกษา  2547. งานวจิยัการบริหารการศึกษา 
 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล , 2547. (อัดสําเนา) 
                 . ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนตอสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
 อํามาตยพานชินุกูล  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ปการศึกษา  2547.   งานวิจยัการบริหารการศกึษา 
 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ,  2547. (อัดสําเนา) 
                 . แผนกลยุทธ โรงเรียนอํามาตยพานชินุกูล พ.ศ. 2548 – 2550. กระบี:่ กลุมบริหารงาน 
 การเงินและงบประมาณ  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล, 2547. (อัดสําเนา) 
                 . แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2548.  กระบี:่ กลุมบริหารงานการเงินและ 
 งบประมาณ  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล,  2547.  (อัดสําเนา) 
                 . ความคิดเหน็ของนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนตอการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ของโรงเรียนอาํมาตยพานชินุกูล ปการศึกษา 2548.   กระบี ่งานวิจัยการบริหารการศึกษา 
 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล, 2548. (อัดสําเนา) 
                 . แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2549.  กระบี่ :  กลุมบริหารงานการเงินและ 
 งบประมาณ  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล,  2548.  (อัดสําเนา) 
                 . แผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ 2550.  กระบี่ : กลุมบริหารงานการเงินและ 
 งบประมาณ  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล, 2549. (อัดสําเนา) 
 



 

 

322 

                 . รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา (Self  Assessment  Report : SAR) ปารศึกษา 
 2548. กระบี:่ เอกสารหมายเลข 075/2549 กลุมบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล, 2549. (อัดสําเนา) 
                 . รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา(Self  Assessment  Report : SAR) ปการศึกษา 
 2549.  กระบี่ :  เอกสารหมายเลข 076/2550 กลุมบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล, 2550. (อัดสําเนา) 
                 . รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา(Self  Assessment  Report : SAR) ปการศึกษา 
 2550. กระบี่: เอกสารหมายเลข 065/2551   กลุมบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล, 2551. (อัดสําเนา) 
Arveson, Paul.  Deming Circle Balanced Scorecard Institute, a Strategy Management Group 
 Company 2007. Available: http://www.balancedscorecard.org/TheDemingCycle/ 
              tabid/112/Default.aspx [Accessed January 17, 2007] 
Borland, Jame H. Issues and Practices in the Identification and Education of Gifted 

Students  From Under-represented  Groups.   United States  of  America :Teachers 
College,Columbia  University,  2004. 

Clemons, Trudy L. Underachieving Gifted Students: A Social Cognitive Model United 
 States of America : University of Virginia, 2008. 
Clinician’s Black Box of Quality Improvement Tools.  PDCA Circle. Avialable: http://www.dartmouth.edu/ 
 ogehome /CQI/ PDCA.html [Accessed July 24, 2005]  
Guadalupe Valdés. Understanding  the  Special  Giftedness  of  Young  Interpreters.  United 
 States  of America : Standford University, 2002. 
Heller, K. A.  Identification of Gifted and Talented Students in Mathematics, The Science 
 And Technology.  Keynote speech at the International Conference on Giftedness in 
 Bangkok (Thailand) on December 12, 2003. 
Oreck, Barry Baum, Susan and McCartney, Heather. Artistic Talent Development for Urban  

Youth:  The Promise  and  the  Challenge. United  States of America : the National 
Research Center on the Gifted and Talented,  2000. 

Wikipedia, the free encyclopedia จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Genius  
[Accessed February 6, 2005.]         

 


