
74

บรรณานุกรม



75

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษา.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
               พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
กันตวิชญ  มะโนคํา(2551) .การพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนการเรียนรูแบบ PDCA
เร่ืองสารในชีวิตประจําวัน.การศึกษาคนควาดวยตนเอง ,การศึกษามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กฤตนัน มายอาริยวัฒน .เขาถึงโดย http://learners.in.th/blog/espada/221889  วันที่ 18
                พฤศจิกายน 2551.
กิดานันท   มลิทอง.2548.สื่อการสอนและฝกอบรมจากสื่อพ้ืนฐานถึงสื่อดิจิตัล.พิมพครั้งที่ 1.
                กรุงเทพ:สํานักพิมพหางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ,หนา7-15.
จิราพร    แปนนอยและคณะ. (2552).การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดย

ใชเลรินน่ิงออบเจ็ค(Learning Object) เร่ืองระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4.การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม.,มหาวิทยาลัย
นเรศวร ,พิษณุโลก.

ชัยยงค พรหมวงศ. 2545. มิติท่ี 3 ทางการศึกษา : สานฝนสูความเปนจริง. กรุงเทพฯ : โรง-
พิมพ บ.เอส.อาร.พริ้นต้ิง แมสโปรดักส จํากัด.

ญาณิน ทองเพิ่ม. (2551). การสรางเลิรนนิง อ็อบเจกตเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
   วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1. การคนควาแบบ
   อิสระ  กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,เชียงใหม.

ปกรณ  ประจัญบาน. (2553).หาคาสถิติโดยใช excel. เขาถึงโดย สืบคนเมื่อ 5 ธันวาคม 2553 ,
จาก http://www.tps.ac.th/~panya/src/dataanalysis1/index.htm.

ประดับ   นาคแกว.หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ม. 2 .
กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพแม็ค.

พวงรัตน ทวีรัตน.(2543).วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.พิมพครั้งที่ 8.
กรุงเทพฯ.

พนม  บุญญไพร.(2551).หลักการออกแบบของ ADDIE model. สืบคนเมื่อ 20 กุมภาพันธ 2552
จาก http://inno-sawake.blogspot.com/2008/07/3.html



76

เพทาย ศิริมุสิกะ.(2547).การตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึก
สงขลา เขต 2 ตอการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี. วิทยานิพนธ(รัฐศาสตร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2547).เทคโนโลยีและสื่อสารการสอน. พิมพครั้งที่ 2.
นนทบุรี ,หนา 107 .

รักศักด์ิ เลิศคงคาทิพย .บรรณสาร มศก.ท. ปที่ 23 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2551.
ราชบัณฑิตยสถาน.(2532).ปทานุกรมสังคมวิทยา.กรุงเทพมหานคร,หนา 246.
วิกิพิเดีย . (2552). ทฤษฎีการเรียนรู. สืบคนเมื่อ 23 กันยายน 2552 , จาก

http://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีการเรียนรู.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี(2552).ความรูเกี่ยวกับสื่อดิจิตัลมัลติมีเดีย. สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม

2552, จาก http://th.wikipedia.org
ศราวุธ ใจจะดี. (2551). การสรางเลิรนนิงอ็อบเจกตวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแปลงทาง

     เรขาคณิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2. การคนควาแบบอิสระ
(เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

สุคนธ  สินธพานนท.(2551).นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเยาวชน.
                พิมพครั้งที่ 2 : เทคนิคพริ้นต้ิง.กรุงเทพมหานคร ,หนา71.

สสวท.(2552). Learning Object. สืบคนเมื่อ 23 กันยายน 2552 , จาก
http://203.146.15.109/lms/content/learningobject/main.html.

องอาจ ชาญเชาว.(2552).การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาทฤษฎีทางการศึกษา
               และจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของ. สืบคนเมื่อ 23 กันยายน 2552,จาก

http://kroo.ipst.ac.th/teacher/result/file_link/11992057521.pdf.
อรุณี   ออนสวัสด์ิ . (2544). ระเบียบวิธีวิจัย.มหาวิทยาลัยนเรศวร.พิษณุโลก.
Kay, Robin; Knaack, Liesel.(2009) .Assessing learning, quality and engagement in

learning objects: the Learning Object Evaluation Scale for Students. สืบคน
เมื่อ 26 กุมภาพันธ 2553, จาก http://web.ebscohost.com/ehost/detail?hid.

Roels, Peter; Van Roosmalen, Griet; Van Soom, Carolien.(2010).Adaptive feedback and
student behaviourin computer-assisted instruction P Roels et al Feedback
and student behaviour in CAI . Medical Education.สืบคนเมื่อ 26 กุมภาพันธ
2553,จาก http://web.ebscohost.com/ehost/detail?hid.



77

Watson, Julie.(2009) .Understanding learner acceptance of learning objects: The roles of
learning object characteristics and individual differences. British Journal of
Educational Technology; 2009. สืบคนเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2553 จาก
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?hid.



78

http://inno-sawake.blogspot.com/2008/07/3.html 2oo8วั น จั น ท ร ท่ี 2 8 ก ร ก ฎ า ค ม  พ . ศ .
2 5 5 1

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521/joemsiit/j
oemsiit-web1/JOE/Joe.htm


