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สถานการณ์จําลองวิชาคณติศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสาํหรบันักเรยีนชัน้  
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สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

กิดานันท์ มลิทอง.  (2536).  เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย.  กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์. 
กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์.  (2557).  เรียนรูค้ําราชาศัพท์และลักษณนามไทย.  นครราชสีมา: ฝ่ายตํารา

วิชาการ. 
โกเมศร์ สุนันทเกษม.  (2552).  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทยชุดคําศัพท์ด้านสุขภาพหมวด
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