
บรรณานุกรม 
 
กรภทัร์  สุทธิดารา. (2544). ก้าวสู่โลกอนิเตอร์น็ต. พิมพค์ร้ังท่ี 5. นนทบุรี :  
 อินโฟเพรส. 
กรภทัร์  สุทธิดารา  และดนุพล  ก่ิงสุคนธ์. (2540). Windows95 Office97. กรุงเทพฯ :  
  ดวงกมลสมยั.   
_______. (2541). Office 97 Windows 98. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมยั. 
กิตติ  วฒันะกลุ. (2541). การใช้งาน Microsoft 97. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ :  
 ดวงกมลสมยั.  
เกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลยั. (2546). กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ. [Online].   

     Available : http://www.ku.ac.th/ magazine-online/law.html.  
     [2547, กนัยายน 30]. 

เกียรติประถม  สินรุ่งเรืองกลุ. (2541). Windows 98. กรุงเทพฯ : ว.เพช็รสกลุ.  
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ(สขร.), ส านกังาน. (2546). ฐานข้อมูล   

     หน่วยงานของรัฐ. [Online]. Available : http://www.oic.thaigov.go.th.  
        [2547, กนัยายน 30]. 

คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ, ส านกังาน. (2545). กรอบนโยบาย 
                  เทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ :  

      ธนาเพรส แอนด ์กราฟฟิค. 
ครรชิต  มาลยัวงศ.์ (2539). หนทางสู่อาชีพนักคอมพวิเตอร์. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
________. (2540). ทศันะไอท.ี กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
คอมพิวเตอร์สแควร์, สถาบนั. (2543). Microsoft Word. กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์ 
 สแควร์.   
จีรศกัด์ิ  เหลืองอุไร. (2540). การท างานร่วมกนัของ  Microsoft Office97. กรุงเทพฯ :   
 ซีเอด็ยเูคชัน่.   
 

http://www.oic.thaigov.go.th/


 2 

ฉตัรชยั  สุมามาลย.์ (2530). การส่ือสารข้อมูลคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย.   
                 กรุงเทพฯ : บริษทัด่านสุทธาการพิมพ.์  
ชนมนิ์กา  ไวกลณา  และสมชยั  ชยัสกลุสุรินทร์. (2543). คู่มือเรียน Microsoft Word  
 2000 step by step. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
ช่วงโชติ  พนัธุเวช. (2542). เอกสารประกอบชุดวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ. กรุงเทพฯ :  
       สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. 
ณฏัฐา  ฉตัรสกลุพนิต, และคนอ่ืน ๆ. (2544). คอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น. กรุงเทพฯ :  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ถนอมพร  ตนัพิพฒัน.์ (2539, กรกฏาคม-กนัยายน). อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา.   
                 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 25(1), 20. 
บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาการศึกษา, ส านกั. (2543). เทคโนโลยสีาร 

     สนเทศ. [Online]. Available :  
      http://www.uni.net.th/~08_2543/mainmenu.html.                                            

                 [2547, กนัยายน 30].   
บิซิเนสซอฟต,์ บริษทั. (2545, เมษายน). โปรแกรมส าเร็จรูป. วารสารไมโคร 

     คอมพวิเตอร์. 20(201), 8-9.  
ผูดู้แลเวบ็ไทย, สมาคม. (2548). พฤติกรรมใช้เน็ตคนไทย. [Online]. Available :  
     http://www.thaicleannet.com/modules.php. [2548, เมษายน 26]. 
พร้อมเลิศ  หล่อวจิิตร. (2542). Advanced Windows 95 & 98. กรุงเทพฯ : โปรวชิัน่. 
พนัจนัทร์  ธนวฒันเสถียร. (2537). Microsoft Windows98. กรุงเทพฯ :  
                 ซดัเซส มีเดีย. 
พนัจนัทร์  ธนวฒันเสถียร  และจีราวธุ  วารินทร์. (2540). Windows95 Office97.   
                 กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
พนัธ์ุทิพยไ์พร์ซดอทคอม. (2543). ราคาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์. [Online] .  

    Available : http://www.pantipprice.com/computerset.asp. [2547, ตุลาคม 30]. 
พิชิต  สุขเจริญพงษ.์ (2529).  การส่ือสารข้อมูล ในเอกสารการสอนชุดวชิา 

http://www.thaicleannet.com/modules.php
http://www.pantipprice.com/


 3 

                ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหน่วยที ่8. พิมพค์ร้ังท่ี 2 ปทุมธานี :                 
                มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
พิพฒัน ์ หิรัณยว์ณิชชากร. (2543). ระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์.  
   กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่.  
ไพบูลย ์ เปียศิริ. (2545). การติดตั้งพซีีใหม่ สไตล์พนัธ์ุทพิย์. กรุงเทพฯ :  

    ไทยเจริญการพิมพ.์ 
รววิรรณ  แทนอิสสระ. (2543). ฐานข้อมูลและการออกแบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
รสสุคนธ์  หงัสพฤกษ.์(2532). การประมวลผลแฟ้มข้อมูลเบ้ืองต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 4.   
                 กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ.์          
ลานนา  ดวงสิงห์. (2543). เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน  

     เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า.  
วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน์. (2536). คอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นและเทคนิคการเขยีนโปรแกรม.  

     กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วาสนา  สุขกระสานติ. (2541). โลกของคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ. พิมพค์ร้ังท่ี 2.   

     กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
วจิยัขอ้มูลอินเทอร์เน็ต, ศูนย.์ (2546). จ านวนผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย. [Online].  

     Available : http://www.ntl.nectec.or.th/internet/user-growth.html.                
     [2548, เมษายน 26]. 

วทิยา  เรืองพรวสุิทธ์ิ. (2538). คู่มือการเข้าสู่อนิเทอร์เน็ตส าหรับผู้เร่ิมต้น. กรุงเทพฯ :  
    ซีเอด็ยเูคชัน่. 

วทิยา  สุคตบวร. (2544). คู่มือโครงสร้างและระบบไมโครคอมพวิเตอร์. กรุงเทพฯ :  
    สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ่น).  

สมนึก  คีรีโต, สุรศกัด์ิ  สงวนพงษ,์ และสมชาย  น าประเสริฐชยั. (2538). เปิดโลก 
                 อนิเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
 
 



 4 

สวนดุสิต, สถาบนัราชภฏั. (2542). เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวติ. กรุงเทพฯ :  
     เธิร์ดเวฟเอด็ดูเคชัน่.  

สิทธิชยั  ประสานวงศ.์ (2544). รวมฮิต Microsoft Windows98. กรุงเทพฯ :  
                ซีเอด็ยเูคชัน่.  
สุขมุ  เฉลยทรัพย.์ (2542). เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวติ. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ       
                เอด็ดูเคชัน่. 
สุขมุ  เฉลยทรัพย,์ และคนอ่ืน ๆ. (2544).  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวติ. กรุงเทพฯ :
     สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. 
สุรศกัด์ิ  สงวนพงษ.์ (2538). คู่มืออนิเทอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่. 
สุริยนั  ศรีสวสัด์ิกลุ. (2534). ระบบส่ือสารข้อมูลคอมพวิเตอร์. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์ 
 เซ็นเตอร์การพิมพ.์  
อธิปัตย ์ คล่ีสุนทร. (2540). INTERNET และ SCHOOLNET กบัการเสริมสร้าง 

    คุณภาพการศึกษาไทย. เอกสารอดัส าเนา. 
อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย.์ (2548). การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ตใน 

    ประเทศไทย. [Online]. Available : http://nectec.or.th/internet/map/.  
     [2548, เมษายน 26]. 

Behan, K., & Holmes, D. (1990). Understanding Information Technology.   
     (2 nd ed.). New York : Prentice-Hall.  

Capron, H. L. (2000). Computers Tools for an Information Age. (6  th ed.).  
     New Jersey : Prentice-Hall. 

Long, L., & Long, N. (1999). Computer. (7 th ed.). New Jersey : Prentice-Hall. 
Mckeown, P. G., & Leitch, R. A. (1992). Management Information Systems.  

     Florida : Harcourt Brace Jovanovich.  
Norton, P. (1999). Introduction to Computers. (6 th ed.). New York : McGraw-Hill. 
Orfali, R., Harkey, D., & Edwards, J. (1996).  The Essential Client/Server  
                 Survival  Guide. (2 nd ed.). New York : John Wiley & Sons. 

http://nectec.or.th/internet/map/


 5 

Parker, C. S. (2000). Understanding Computer Today and Tomorrow. New York :    
     Harcourt College. 

Sawyer, S. C., Williams, B. K., & Hutchinson, S. E. (1999). Using Information  
    Technology. (3 rd ed.). New York : McGraw-Hill. 

Thumbdrive.com. (2004). Thumbdrive. [Online]. Available :  
     http://www.thumbdrive.com. [2548, เมษายน 26]. 

 
 

http://www.thumbdrive.com/

