
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

109 

บรรณานุกรม 
 

กนก  จันทรทอง. (2544). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน. วารสารวิทยบริการ, 12(1), 73. 
กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. (พิมพคร้ังท่ี 2). 
 กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
____ . (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: 
 ม.ป.พ. 
กฤษมันต  วัฒนาณรงค. (2536). เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
กดิานันท  มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. (พิมพคร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ขนิษฐา  ชานนท. (2532). เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการเรียนการสอน. วารสารเทคโนโลยี 
 การศึกษา, (ฉบับปฐมฤกษ), 8. 
________ . (2532). มัลติมีเดีย. ไมโครคอมพิวเตอร, 2(48), 7-18. 
จริยา  ตะโพธ์ิ. (2545). การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองชนิดของคํา ของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม. 
จารุวรรณ  อําพันกาญจน. (2541). ผลการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทวิชา 
 ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ. (2528). การเลือกใชส่ือการสอน. กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ชัยยงค  พรหมวงศ. (2534). คําบรรยายวิชาบทเรียนสําเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
ชาตรี  จําปาศรี. (2540). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทฤษฎีอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน เร่ือง 
 การใชมัลติมิเตอร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. (2543). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน. มหาสารคาม:  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

110 

ถนอม  (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอรชวยสอน. (พิมพคร้ังท่ี 3). 
 กรุงเทพมหานคร: ดวงกมลโพรดักชัน. 
ทักษิณา  สวมานนท. (2530). คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา. กรุงเทพหมานคร: คุรุสภาลาดพราว. 
ทิศนา  แขมมณี. (2545). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกท่ีหลากหลาย. กรุงเทพมหานคร: 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ธวัช  รัตนมนตรี. (2533). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของ 
 นักศึกษาเอกดนตรี ระหวางการสอนเสริมดวยบทเรียนไมโครคอมพิวเตอรกับการสอน 
 ปกติ. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ธวัชชัย  งามสันติวงศ. (2540). มัลติมีเดีย ToolBook หลักการพัฒนางานคอมพิวเตอรระบบ 
 มัลติมีเดีย. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูร่ี. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องตน. (พิมพคร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน. 
ประนอม  สุรัสวดี. (2534). กิจกรรมและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา. 
 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประมนตรี  ภูกิ่งพลอย. (2545). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียน วิชาหมอแปลงไฟฟา 
 เร่ือง การออกแบบและการหาข้ัวหมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟส สําหรับนักศึกษา 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ปยธิดา  คุณดิลก. (2542). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาศิลปะ 
 กับชวีิต เร่ือง การฟอนรํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2. วิทยานิพนธปริญญา 
 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
เปยมศักดิ์  แสนศิริทวีสุข. (2541) การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เร่ือง 
 น้ําเพื่อชีวิต. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
เผชิญ  กิจระการ. (2544). การวิเคราะหประสิทธิภาพส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (E1/E2) 
 การวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ไพศาล  หวังพานิช. (2526). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
ภัทรา  นิคมมานนท. (2534). การประเมินผลการสรางแบบทดสอบ. กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธ์ิ. 
รุงนภา  ฟองดาวิวัฒน. (2532). การเปรียบเทียบผลของแบบการใหผลปอนกลับในคอมพิวเตอร 
 ชวยสอนตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3. 
 วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

111 

ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. (2528). หลักการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศึกษาพร. 
ลักษณาพร  โรจนพิทักษกุล. (2540). การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
 ชวยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
วชิระ  อินทรอุดม. (2538). ผลการสรุปเนื้อหาในคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการจัดการเรียนท่ีมี 
 ผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วรรณพร  ศิลาขาว. (2538). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรูคําศัพท 
 ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกหัดท่ีมีเกมและ 
 ไมมีเกมประกอบการสอน. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
วิภา  อุดมฉันท. (2544). การผลิตส่ือโทรทัศนและสื่อคอมพิวเตอร. กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท. 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2552). คูมือการจัดการเรียนรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ New Express 
 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 
สมบุญ  ภูนวล. (2525). การประเมินการสรางแบบทดสอบ. (พิมพคร้ังท่ี 4). กรุงเทพมหานคร: 
 โอเดียนสโตร. 
สานนท  เจริญฉาย. (2533). คณิตศาสตรสถิติเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร). กรุงเทพมหานคร: 
 โอเดียนสโตร. 
สุกรี  รอดโพธ์ิทอง. (2530). เทคนิคการออกแบบ Tutorial. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
สุรชัย  ขวัญเมือง. (2540). วิธีสอนและการวัดผลวิชาคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษา. 
 กรุงเทพมหานคร: หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู. 
สุรสีห  มณีวรรณ. (2534). ปฏิสัมพันธระหวางระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับรูปแบบการใหผล 
 ปอนกลับท่ีเปนการตูนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต. (2528). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยี 
 พระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

112 

อรวรรณ  อรุณวิภาส. (2533). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาภาษาไทยเร่ือง หลักภาษาไทย 
 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
อัครเดช  ศรีมณีพันธ. (2547). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบส่ือประสม เร่ือง การใชส่ือ 
 การสอนสําหรับบุคลากรกรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. วิทยานิพนธปริญญา 
 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
อินทิรา  อินชูศรี. (2541). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียวิชา 
 คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 6. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
Baum, D. E., & Chastain, T. G. (1972). Training Packages an Innovation Approach for 
 Increasing IMP/RMP Potential for In-Service Training in Special Education in 
 Learning Packages in American Education. New Jersey: Prentice-Hall. 
Borg, W. R., & Gall, M. D. (1979). Educational research: An introduction. (3rd ed.). 
 New York: Longman. 
Caforio, S. TE. (1994). Computer-Assisted Tutorial as a Supplrmentary Learning Tool. 
 Dissertation Abstracts International, 32(2), 422. 
Fante, C. H. (1996). Effects of Computer-Assisted Instruction on Developmental English  
 Instruction at a community College. Dissertation Abstracts International, 57(2),  
 567-A. 
Finocchiaro, M. (1964). Teaching children foreign languages. New York: McGraw-Hill. 
Fisher, S. Norma, S. (1996). Effects of an Interactive Multimedia Computer Tutorial on Student 
 Understanding of Ballet Allegro Terminology. Dissertation Abstracts International, 
 57(06), 2244-A. 
Good, C. V. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill. 
Lado, B. (1994). Languages teaching: A scientific approach. New York: McGraw-Hill. 
Midobuche, R. M. (1997). The Effects of the Writing to read Computer-Assisted Language 
 Program on the English Language Skills of Language Minority student. Dissertation 
 Abstracts International, 57(9), 3786-A. 
  


