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รายการอางอิง 
 

กนกเพชร  ภูศรีดาว . (2546). การผลิตบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เร่ือง ระบบฮารดแวร 
  คอมพิวเตอร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน.  รายงานการศกึษาอิสระ 
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ. 
กระทรวงศกึษาธิการ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2544).  คูมือ 
  การจัดการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ: องคการ   
  รับสงสินคาและพัสดุภณัฑ (ร.ส.พ.). 
กัมพล  ทองเรือง.  (2547, มิถุนายน).  การสรางและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
  วงจรอนุกรมและวงจรขนาน.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 1(2), 62-66. 
กัลยกร  อนุฤทธิ์.  (2550).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง บทประยุกต 
  ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2.  ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบณัฑิต   
   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
กิดานันท  มลิทอง.  (2540).  เทคโนโลยีการศึกษารวมสมยั. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 163-198. 
เกศินี  ไพรศรี.  (2548).  การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนบนเครือขาย 
  อินเตอรเน็ต เรื่องระบบคอมพิวเตอรและฮารดแวรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. 
  สารนิพนธ  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
  บัณฑิตวิทยาลยั  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
ครรชิต มาลัยวงศ. ( 2540).  ทัศนะไอท.ี  สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต,ิ 
   กรุงเทพฯ : ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล. 
จริญญา  มวงจนี. (2549). การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
  คอมพิวเตอรพืน้ฐาน  สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  ปริญญานิพนธ   
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
จารุชา  กะภูทนิ.  (2544).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูเร่ืองตัวเรา  
  วิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใช 
   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน.  รายงานการศึกษาคนควาแบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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จารุรัส หนูทอง.  (2546).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง หลักการตัดตอวีดิทัศน 
  ดวยคอมพิวเตอร.  สารนิพนธ  การศึกษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
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   การแกปญหาอยางสรางสรรค. ปริญญานิพนธ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  

  วิทยาศาสตรศกึษา  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม. 
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ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง.  (2541).  คอมพิวเตอรชวยสอน.  กรุงเทพฯ : ภาควิชา 

  โสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท.  (2552).  ฟลอปปดิสก  [ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันที่ 10   
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_______.  แฟลชไดรฟ.  (2552).  อินเทอรเน็ต  [ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2552.    
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_______.  รอม.  (2552).  อินเทอรเน็ต  [ออนไลน]. เขาถึงขอมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2552.  

  จาก  http://pirun.ku.ac.th/~b5055244/image/basic_rom.jpg. 
_______.  ระบบปฎิบัติการ.  (2552) อินเทอรเน็ต [ออนไลน]. เขาถึงขอมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2552.   

  จาก http://m-sac.com/moveforums.php?action=viewtopic. 
_______.  แรม.  (2552). อินเทอรเน็ต [ออนไลน]. เขาถึงขอมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2552. จาก 
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ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท.  (2552).  ฮารดดิสก. [ออนไลน]. เขาถึงขอมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2552.  
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ทรงสุดา  โสภาจารีย.  (2544).  การผลิตบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เร่ืองอินเทอรเน็ตเบื้องตน   
  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. ปริญญานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
  เทคโนโลยีการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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 เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 
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