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บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ. เอกสารประกอบ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือ การจัดสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2544. 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 
 โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว, 2551. 
กิตติ รัตนราษี เบญจมาภรณ์ จันทร . “การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 

ข้ันตอน (QSCCS) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมสานักงานข้ันสูง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปีที ่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การ
เรียนรู,้ ปีที ่1 ฉบับที ่1 หน้า 38-48, มกราคม–มิถุนายน 2561. 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. “หน่วยที ่14 ชุดการสอนระดับประถมศกึษา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 
สื่อสารสอนระดบัประถมศึกษา. พิมพ์ครั้งที ่13. หน้า 129. นนทบุร ี: สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537. 

ทิพรัตน์ สทิธิวงศ์ และทะเนศ  วงศ์นาม. “การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ข้ัน 
(QSCSS) ส าหรับนสิิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหิทยาลัย 
นเรศวร”  วารสารศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยนเรศวร, 18 (4), ตุลาคม – ธันวาคม 2559,86-98 

เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และคณะ.  “การประเมินโครงการพัฒนาครูคุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้าง 
ระบบพี่เลี้ยงของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 38 และเขต 39 ร่วมกับส านักงานเขตพื้นทีป่ระถมศึกษาสุโขทัย เขต 2”. 
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร,์ 9(27), กันยายน-ธันวาคม 2557, 15-31 

ธัญดา นันทธรรมโชติ. ได้ท าการวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5  
 STEPs ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3/2. อุบลราชธานี : โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  สพป.อุบลราชธานี เขต 
2. 2557 

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพ์ครั้งที ่7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545. 
          . วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. กาฬสินธ์ุ : โรงพมิพ์ประสานการพิมพ,์ 2550. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพ์ครั้งที ่7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545. 
          . วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. กาฬสินธ์ุ : โรงพมิพ์ประสานการพิมพ,์ 2550. 
ประยุทธ์ ไทยธานี. การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ลี้ยง Coaching and Mentoring 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31.นครราชสมีา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช 
 ภัฏนครราชสีมา, 2556. 
ประวิต เอราวรรณ์. การวิจัยปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2545. 
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ปรีญา ภูษาปาน.  การแกป้ัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ QSCCS.  (2561 : 4-16) 

พัชจิราพร รุ่งแจ้ง. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สนกุคิด สนุกเขียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนข้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS).  พิษณุโลก :  โรงเรียนเฉลมิ

ขวัญสตร,ี 2560. สืบค้นเมื่อสืบคน้เม่ือ 30 มิถุนายน2561 :   
http://webboard.sanook.com/forum/?topic=6314584 

พิชญะ กันธิยะ วีระศักดิ์ ชมพูค า และสกล แก้วศิริ. “การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบบันไดห้าข้ันวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น” วารสารบัณฑิตวิจัย 
7(2)  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559 : 137-152. 

เยาวภา   ศรีเมือง. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนที่ใช้กระบวนการบันได 5 ข้ัน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. นครศรีธรรมราช ; โรงเรียนวัด

ขรัวช่วย. 2558. สืบค้นเมื่อ สืบคน้เม่ือ 30 มิถุนายน2561 : 
http://www.khauchauy.ac.th/person-detail_46715 

 เยาวเรศ  ผิวเหมาะ. รายงานผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่เพิม่ผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะการอ่านและ
การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลา 
มีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2559. 

รุจพร ศรีพรรพต. แบบฝกึทักษะประกอบแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5 Steps) 
เรื่องวิถีงามความพอเพียง กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. 

หนองคาย : โรงเรียนโว่พิสัยพิยาคม, 2559. สืบคน้เม่ือ 30 มิถุนายน2561 : 
https://www.kroobannok.com/85009 

โรจนี เลื่องสีนลิ  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (QSCCS)         เรื่อง ระบบย่อย
อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์. นครศรีธรรมราช : โรงเรียนบางขันวิทยา, 2560. สืบค้น
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 : https://www.kroobannok.com/84501. 

วณิชชา แม่นย า และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์.  การจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายบันได 5 ข้ัน (QSCCS) ด้วยสื่อสงัคม 
ออนไลน ์ส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.  วารสารศึกษาสตร์  
มหาวิทยาลัยศัลปากร. 11 (1,2) มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557. 

วาสนา กีรติจ าเริญ  และเจษฎา กิตติสุนทร. การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาราย
วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบ Big Five Learning. 
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 10(3) กันยายน – ธันวาคม 2559. 

วาสนา หลวงปาน (2560 ; เว็ปไซด์) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ัน (5 STEPs) 
รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม. 2560 

 สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนยน 2561 ; https://www.kroobannok.com/82701. 

http://webboard.sanook.com/forum/?topic=6314584
http://www.khauchauy.ac.th/person-detail_46715
https://www.kroobannok.com/84501
https://www.kroobannok.com/82701
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วารีรัตน์ แก้วอุไร. โครงการพฒันาครูคุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ลี้ยง Coaching and 
Mentoring. พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยนเรศวร, 2555. 
 

วิจารย์ พานิช. วิธีการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ์,  2555. 
วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: มลูนิธีสดศร-ีสฤษดิ์วงศ์. 2555. 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน.์ เอกสารค าสอน วิชาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย. มหาสารคาม : 

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. 
 . การพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชาหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม 
 : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. 
วุฒิพงษ์ ค าเนตร. วิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้บันได 5 ข้ัน ของการพัฒนาผู้เรียนสู ่
 มาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21. สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,  
 เชียงราย. ส านกังานสถาบันราชภัฏ. (2543). สถาบันราชภัฏกับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน.  
 กรุงเทพฯ: แอล ที เพลส, 2558. 
ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาภาษาไทย บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

 บันได 5 ข้ัน เน้นพัฒนาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 เรื่องพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส าหรับนกัเรยีนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน บ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี. 2560. 

ศรีภา  สายซอ. การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้เรื่อง   สารชีวโมเลกลุโดยใช้กระบวนการเรียนรู ้5  
 ข้ันตอน (QSCCS) ส าหรบันกัเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4, แพร่ ; โรงเรียนเมืองแพร,่ 2559.  
 สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561. http://mp-school.ac.th/index.php/en?&cal_offset=3n.  
สมนึก ภัททิยธน.ี  การวัดผลการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :ประสานการพิมพ,์ 2541. 
สุวิทย์ มูลค า. กลยุทธ์ การสอนคิดวิเคราะห.์  พิมพ์ครัง้ที่ 2.  กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2547. 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มลูค า.  21 วิธีการจัดการเรียนรู้ เพือ่พัฒนากระบวนการคิด.  พิมพ์ครั้งที่ 3. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพมิพ,์ 2545. 
ส านักงานอทุยานการเรียนรู้.  การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของไทย ปี 2553 : การ 

พัฒนาดัชนีการอ่านและการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อดัชนีการอ่าน. กรุงเทพฯ : ส านักงานบริหาร 
และพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน),  2553.  

ส านักทดสอบทางการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. นิยามความสามารถของผูเ้รียน  
 ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตผุล (Literacy, Numeracy and Resoning Abbility)  
 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, โรงพมิพ์ชุมสหกรณ์ 
 การเกษตรแหง่ประเทศไทยจ ากัด : กรุงเทพฯ, 2556. 
 


