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การเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
โมดูลกับการสอนตามคูมือครู.  วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ศิราภรณ   เขตสกุล.  (2536).  การสรางบทเรียนโมดลูส่ือประสมวิชาวทิยาศาสตรเร่ืองโลกและ      
การเปลี่ยนแปลง.  วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
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