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รายการอางอิง 
 
กระทรวงศกึษาธิการ,  กรมวชิาการ.  (2545 ).  คูมือการจดัการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู 
                คณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ. 
_______.  (2546).  การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 
                ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช2544.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสง 
                สินคาและพัสดภุณัฑ. 
กระทรวงศกึษาธิการ,  กองวจิัยทางการศกึษา.  (2545 ).  การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู ตามหลักสูตร 
                การศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
กระทรวงศกึษาธิการ,  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2546).   
                คูมือการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
                และเทคโนโลยี. 
_______.  (2547).  คูมือครูสาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร เลม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.  
                กรุงเทพฯ: โรงพิมพครุุสภาลาดพราว. 
กาญจนา วัฒายุ.  (2544).  การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.  ม.ป.ท. 
กิดานันท มลิทอง.  (2543).  เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 
                มหาวิทยาลัย. 
_______.  (2548).  ไอซีทีเพือ่การศึกษา.  กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ. 
จารุวรรณ สิงหมวง และ วัชรากรณ พาหะนิชย.  (2547).  การประยกุตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน 
                การเรียนการสอนวชิาเรขาคณิตเบือ้งตน. (รายงานการวจิัย).  ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏราชนครินทร. 
ชัยวัฒน สุทธิรัตน.  (2552).  80  นวัตกรรมการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.  กรุงเทพฯ: 
                แดเน็กซ อินเตอรคอรปอเรชั่น. 
ณัฐวฒุิ กิจรุงเรือง, วัชรินทร เสถียรยานนท และวัชนีย เชาวดํารง.  (2545).  ผูเรียนเปนสําคัญและ 
                การเขียนแผนจัดการเรียนรูของครูมอือาชีพ.   กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส.    
ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  (2541).  คอมพิวเตอรชวยสอน.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ธีรวุฒิ เอกะกลุ.  (2549).  การวัดเจตคติ.  อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซทการพิมพ. 
นิพนธ ศุขปรีดี.  (2546).  นวัตกรรม เทคโนโลยี ส่ือการศึกษา.  กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ. 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจยัเบื้องตน (พิมพคร้ังที ่7 แกไขเพิ่มเตมิ).  กรุงเทพฯ:  
                สุวีริยาสาสน. 
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ประพนธ จายเจริญ.  (2549, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  GSP กับการสรางงานคณิตศาสตร.  วารสาร 
               สสวท.,  35 (145),  65. 
ประสิทธิ์ ผ่ึงผาย.  (2548).  เจตคติตอการประเมินคุณภาพภายนอกของขาราชการครูในสถานศึกษา 
               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ ค.ม.  สาขาวิชาการบริหาร 
               การศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี. 
ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน.  (2546).  จิตวทิยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ. 
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542.  (2546).  กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 
พนิต ศรีประดษิฐ.  (2540).  เจตคติตอคอมพิวเตอรของนกัเรียนทีเ่รียนวชิาคอมพิวเตอรในโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร.  วิทยานิพนธ กศ.ม.  สาขาวิชา 
               เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
พรอมพรรณ อุดมสิน.  (2542).  เอกสารการสอนวิชานวตักรรมการสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: 
               คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
พวงรัตน ทวีรัตน.  (2540).  วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  กรุงเทพฯ:  
               จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
เพ็ญพรรณ อภริติวานนท.  (2546).  เจตคติตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของนักเรียนวยัรุน 
               ในโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี.  วทิยานิพนธ กศ.ม.  สาขาวิชา 
               จิตวทิยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
เพลินพิศ กาสลัก.  (2542).  การสรางแบบทดสอบที่ใชในการฝกความสามารถในการแกปญหา 
               โจทยคณิตศาสตร เร่ือง การหาปริมาตรและพืน้ที่ผิว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.   
                สารนิพนธ กศ.ม.  สาขาวิชาการวดัผลการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัย 
                ศรีนครินทรวิโรฒ.              
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2537).  เอกสารการสอนชุดวชิาการสอนกลุมทักษะ 2  
               (คณติศาสตร) หนวยที่ 1-7 (พิมพคร้ังที่ 8).  นนทบุรี: มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ยุพิน พพิิธกุล.  (2546).  การเรียนการสอนคณิตศาสตร: ยุคปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ:  
               บพิธการพิมพ. 
รุจิร  ภูสาระ.  (2545).  การเขียนแผนการเรียนรู.   กรุงเทพฯ: บุค พอยท. 
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ.  (2540).  สถิติทางการวจิัย.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
_______.  (2543).  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
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วรรณวภิา สุทธเกียรติ.  (2542).  การพัฒนาบทเรียนเรขาคณิตที่ใชซอฟตแวรคอมพวิเตอรเปน 
                เครื่องมือในการเรยีนรู.  ปริญญานิพนธ กศ.ด.  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   
                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วรวรรณ กฤตยากรนุพงศ.  (2551).  กิจกรรมการเรียนการสอน  เร่ือง  ความเทากนัทกุประการ โดย 
                ใชการแปลงทางเรขาคณิตและซอฟตแวรเรขาคณิตแบบพลวตั  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
                ศึกษาปที่ 2.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ. 
วัชรสันต อินธิสาร.  (2547).  ผลของการพัฒนามโนทัศนทางเรขาคณิตและเจตคติตอการเรียน 

  คณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน  โดยใชโปรแกรม  The Geometer’s  
  Sketchpad.  วิทยานิพนธ ค.ม.  สาขาวิชาการศึกษาคณติศาสตร  คณะครุศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วัฒนศิริ ชมหมู.  (2548).  บทเรียนปฏิบัตกิาร  เร่ือง  การแปลงทางเรขาคณิตสําหรับนักเรียน 
   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2.  สารนิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั 
                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
วัฒนาพร ระงบัทุกข.  (2541).  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  กรุงเทพฯ: 
                ตนออ 1999. 
วาโร เพ็งสวัสดิ์.  (2546).  การวิจัยในชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
ศรีศักดิ์ จามรมาน.  (2535).  การพัฒนาและการใชคอมพวิเตอรเพื่อการเรียนการสอน.  วารสาร 

  รามคําแหง,  15 (3),  10. 
ศักรินทร สุวรรณโรจน และคนอื่นๆ.  (2536).  คูมือการจัดทําแผนการสอน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
                เอมพันธ. 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.  (2539).  ชุดฝกอบรมครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.  สุพรรณบุรี:  
                ฝายบริหารทางการศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุพรรณบุรี. 
สทาน เขตวิทย.  (2548).  บทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คูอันดบัและกราฟ ช้ันมัธยมศึกษา 
                ปที่ 1.  สารนิพนธ  กศ.ม.  สาขาวชิาการมัธยมศกึษา  บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวทิยาลัย 
                ศรีนครินทรวิโรฒ.               
สมรัก บุญเรือน.  (2542).  เจตคติของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตอการจัด 
                กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัชลบุรี.  วิทยานิพนธ กศ.ม.  สาขาวชิาการศึกษา 
                ผูใหญ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  (2536).  การวดัและประเมินผลในชั้นเรยีน.   
                กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  การขอกําหนดตําแหนง.  กรุงเทพฯ:  
               ฉลองรัตน.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  คณะอนกุรรมการการปฏิรูปการเรียนรู.  (2543). 
               ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด (พิมพคร้ังที่ 4).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.  (2545).  แนวทางการวัดและประเมนิผลในชั้นเรียน 
               กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. 
                ม.ป.ท. 
สําลี รักสุทธี.  (2544).  เทคนคิวิธีการจัดการเรียนการสอนและเขยีนแผนการสอน โดยยึดผูเรียนเปน 
               สําคัญ.  กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
สิริพร ทิพยคง.  (2545).  หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
               (พว.) 
สิริวรรณ ตั้งจติวัฒนะกุล.  (2542).  รากฐานเรขาคณิต  (พิมพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
                รามคําแหง.              
สุกรี รอดโพธ์ิทอง.  (2535).  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน.  วารสารรามคําแหง,  
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สุกัญญา ยีกา.  (2545).  การสรางชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  เรขาคณิตการแปลง สําหรับนักเรยีน 
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