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ปที่ 3 โดยโครงงาน.  รายงานการศกึษาคนควาอิสระ การศกึษามหาบณัฑิต  คณะศึกษาศาสตร  
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จริยา  มงคลชาติ. (2549).  การพัฒนาแผนการเรียนรู   กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   เรื่อง ประเพณีทองถิน่ จงัหวัดบุรีรัมย โดยกจิกรรมแบบโครงงานปกติ.  
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จิรากาญจน  หงษชูตา.  (2549).   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ในวิชา คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  เร่ือง  เศษสวนโดยใชโมเดลซิปปา ( CIPPA   
 MODEL).  วิทยานิพนธการศึกษามหาบณัฑติ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน. 
จิราภรณ  พูลศรี. (2543).  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง : 
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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 อินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนแบบซิปปา  โดยใชบทเรยีน 

คอมพิวเตอรและเรียนแบบซิปปาโดยการสอนปกติ. ปริญญานิพนธการศกึษามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ฉวีวรรณ  วงษแสง.  (2547).   การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA กลุมการงานและอาชีพ  
เร่ืองการประดษิฐของตกแตงจากเกลด็ปลา   ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3.  การศกึษาคนควาอิสระ 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

ชนาธิป  พรกลุ. (2543).   แคทส: รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  
 กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ชูชาติ  จินดารกัษ. (2541).  การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  3   
 วิชาโครงงานชางอุตสาหกรรม ระหวางกลุมที่เรยีนดวยการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ   9   ขัน้ 

กับการสอนแบบโครงงาน.   ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต       สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา  คณะศกึษาศาสตร    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
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ณัฐพล   ลึกสิงหแกว. (2545).  การใชกระบวนการกลุมโดยวธีิการแบบโครงงาน  เรื่องการมสีวนรวมทางการ 
เมืองการปกครองของประชาชน  สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรยีนบาลีสาธิตศึกษา  
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เดชา  จันทคัต. (2546).   การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน. เอกสารประกอบการสอนวชิาการงาน 
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ถนอมจิตร  อวงพิพัฒน. (2546).  การพัฒนาแผนการจดัการเรียนรูโดยโครงงาน   เร่ืองการอนุรักษ 
 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5.ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทัศนีย  อุนทานนท. (2549).  การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูโดยการสอนแบบโครงงาน  เรื่อง ผลิตภณัฑจาก 
ผักตบชวา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5. 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทิศนา  แขมมณ.ี  (2542, มีนาคม-มิถุนายน).  การจัดการเรียนการสอนโดยยดึผูเรียนเปนศูนยกลาง :  
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_______.  (2542, พฤษภาคม).  การจัดการเรียนการสอนโดยยดึผูเรียนเปนศูนยกลาง : โมเดลซิปปา  
 (CIPPA  MODEL).วารสารวิชาการ. 2 (9),2-29. 
_______. (2543). การคิดและการสอนการคิด. ใน ประมวลบทความนวัตกรรมเพื่อการเรยีนรูสําหรับครู 
 ยุคปฏิรูปการศึกษา,หนา 77-102. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
_______. (2545).ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจดัการกระบวนการเรียนรูที่มปีระสิทธิภาพ. 
 กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.        
ธีรนันท  ตานนท.  (2542).  รายงานการพฒันาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยโครงงาน.  รอยเอ็ด: โรงเรียนไคนุน  จังหวดัรอยเอ็ด. 
นงลักษณ  เชียรหอม. (2547).  การพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบซิปปา  กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย  เร่ืองกระจงนอยจากปาใหญ ช้ันประถมศึกษาปที่ 2.  ปริญญานิพนธการศกึษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

นวลจิตต   เชาวกีรติพงศ. (2542).  การสอนโดยยึดนกัเรยีนเปนศนูยกลางแบบซิปปา.              
             วารสารวิชาการ,3, ( 6-17)  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 152  

นิตติญาพร  ประเสริฐสังข. (2545).   การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร  
 เร่ืองกลไกมนษุย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา.   
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
นิตยา  เตโช. (2547).   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนและเจตคติตอวิชาภาษาไทยของ 

นักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาปที่  4  ระหวางวิธีสอนแบบกลุมจิ๊กซอวกับวธีิสอนแบบหมวก 6  ใบ. 
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2545).   การวิจยัเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
บุญนาค  ฮวบสวรรค. (2544).   การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงาน กลุมการงานพื้นฐาน
 อาชีพ  เร่ืองการถนอมอาหาร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6.รายงานการศึกษาคนควาอิสระ   
 การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
บุญสิทธิ์  วานุนาม. (2547).  การพัฒนาแผนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา  
 (CIPPA  MODEL)  เร่ืองลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  วิชาคณติศาสตร   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.  การศึกษาคนควาอิสระ  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประกาศิต  ปล่ังกลาง.  (2545).  การพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอน    การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาโดยใชโมเดลซิปปา.  
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ประภาพร  สุขพูล.(2544).   การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมการงานและพื้นฐาน 
 อาชีพ  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  เร่ือง  งานประดิษฐจากขาวโพดโดยใชโครงงาน. 
 รายงานการศกึษาคนควาอิสระ  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
 คณะศึกษาศาสตร   มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. (2543).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมกรุงเทพฯ. 
ปยะโรจน  เล่ียวไพโรจน. (2546).  โครงงานสังคมศึกษา.  กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา. 
พรชัย  ภาพันธ.  (2550, กรกฎาคม-กันยายน).   การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่ครูตองหันมา,   
 วารสารวิชาการ. 10 (3), 40 – 47. 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 153  

พระสุพิน  สีลธโร. (2546).  การจัดกจิกรรมการเรียนรู วชิาพระพุทธศาสนา โดยใชกระบวน 
 การสอนแบบซิปปาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  โรงเรียนสารภีพิทยาคม   
 จังหวดัเชยีงใหม. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
พัฒนา  ชัชพงษ.  (2544, กรกฎาคม).  การสอนที่ยึดเดก็เปนศูนยกลาง.วารสารการศึกษาปฐมวัย,   
 5 (3), 8–16.   
พิชิต   ฤทธิ์จรญู. (2543).  การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร. 
พิมพพันธ  เดชะคุปต.  (2544).  การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 
พิมลพันธ  ปนแปง. (2549).  การพฒันาแผนการจัดการเรียนรูโดยกจิกรรมโครงงาน  เร่ือง การรวมกลุม 
 ทางเศรษฐกิจ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3.   

ปริญญานพินธการศกึษามหาบณัฑติ    สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   

พิไลวรรณ  สถิตย.  (2548).  การพัฒนาแผนการเรียนรูคณิตศาสตร    เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต 
(Geometric  Transformation ) ชั้นมัธยมศกึษาปที่  2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล 
(CIPPA  MODEL) และรูปแบบการสอนของ สสวท. (IPST). ปริญญานพินธการศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

มยุรา  สมบูรณ. (2547).  การพัฒนาแผนการเรียนรูแบบ (CIPPA) กลุมการงานและพืน้ฐานอาชีพ 
เร่ืองการทํายาสระผมจากสมุนไพร   ชั้นประถมศึกษาปที่  6.  การศึกษาคนควาอิสระ  
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ราตรี  ลอดงบัง. (2547).   การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  เร่ือง ผลิตภัณฑจากรังไหม  ชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6   โดยโครงงาน.  
รายงานการศกึษาคนควาอิสระการศึกษามหาบัณฑิต     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    
คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

รุง   แกวแดง.  (2543,สิงหาคม).  สรางคนดี คนเกง และมคีวามสุข : ปฏิรูป วัฒนธรรมการเรียนรู  
 เสนทางปฏิรูป การศึกษาไทย.วารสารวิชาการ,1(1), 6-11. 
_______. (2543). ประวัตกิารศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : มติชน. 
รุงลาวัลย  เติมทํารัมย.  (2547).   การพัฒนาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแบบซิปปา   เรื่อง โคลงโลกนิติ   

วิชาภาษาไทย  ท 306  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.  การศกึษาคนควาอิสระ   การศกึษามหาบณัฑิต  
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน   คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 154  

เรวดี  มนตรีพลิา. (2547).  การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA  MODEL) โรงเรียนบานเมืองไพร  

(เมืองไพรวิทยา) อําเภอเสลภมูิ  จังหวดัรอยเอ็ด. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   คณะศกึษาศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

โรงเรียนพุทธโสธร, ฝายวิชาการ.  (2551).  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของกลุมสาระสังคมศกึษา    
  ศาสนา และวฒันธรรม  ปการศึกษา  2551. ฉะเชิงเทรา : โรงเรียนพุทธโสธร.   
ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. (2538).  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.    
วรวาส  หาญอาสา. (2547).  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เร่ือง การประดิษฐ 
 ของใชจากกาบกลวย  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4   

โรงเรียนรองคาํ สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษากาฬสินธุ เขต 1. ปริญญานพินธการศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    คณะศกึษาศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

วัชรพล  โพธิชัย. (2548).  การพัฒนาแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่องการประกอบ 
 อาชีพในชุมชน   กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม ช้ันประถมศกึษาปที่ 3.   
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
วัฒนา  มัคคสมัน. (2544).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ 
 เพื่อเสริมสรางการเห็นคณุคาในตนเองของเด็กวยัอนุบาล. ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วัฒนาพร  ระงบัทุกข. (2541). การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. กรุงเทพฯ : 
 ตนออ 
_______. (2542).  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง . กรุงเทพฯ : ตนออ.   
_______. (2542 ก).  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง. กรุงเทพฯ : แอล ที เพรส. 
_______. (2542 ข).  แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพร. 
วันเพ็ญ  วรรณโกมล. (2544).  การพัฒนาการสอนสังคมศึกษา. (พิมพคร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ :  
 สถาบันราชภัฏธนบุรี.   
วิชัย  วงศใหญ. (2542).  วิสัยทัศนทางการศกึษา. นนทบุรี : เอสอารพร้ินติ้ง.  
_______. (2544).  รวมบทความเกี่ยวกับ Authentic  assessment   เรื่อง  การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง. 
 กรงุเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช.  
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 155  

วิมลรัตน  สุนทรโรจน. (2544 ก).   กระบวนการเรียนรูโดยโครงงาน.  มหาสารคาม : ภาควิชา 
 หลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
_______. (2544 ข). พัฒนาการเรียนการสอน.  มหาสารคาม  :  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม. 
_______. (2545). กระบวนการเรียนรูโดยโครงงาน. ในเอกสารประกอบการสอน,มหาสารคาม : 
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   คณะศกึษาศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
_______. (2547).  เอกสารประกอบการสอนวชิาพัฒนาการเรยีนการสอน.    มหาสารคาม :  
 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
วีรยุทธ  เลิศพลสถติ.  (2550).   ผลการเรียนรู  เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใชกิจกรรม 
 การเรียนรูแบบอริยสัจส่ี และกจิกรรมการเรยีนรูแบบซิปปาที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.  ปริญญานิพนธการศกึษามหาบณัฑิต    สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน   
 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ศรีสุดา  โกจารยศรี. (2547).  การพัฒนาการเรียนรูโดยโครงงาน  เร่ือง  การยอมสีดวยสีธรรมชาติ 
 กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปที่  4.  รายงานการศกึษา
 คนควาอิสระ  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ศิริพร  มาวรรณา. (2546).  ผลของการใชทักษะการสื่อสารและการประเมินผลตามสภาพจริงที่มีตอ
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   เร่ืองการนําเสนอขอมูล.
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร    คณะศกึษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. 
ศุภสิริ  โสมาเกต.ุ (2544).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรยีน 
 ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ระหวางการเรียนรูโดยโครงงานกับการ 

เรียนรูตามคูมอืครู. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

สงบ  ลักษณะ. (2534).  แนวคิดบางประการในการจัดการเรียนการสอนเชิงกระบวนการ. 
 กรุงเทพฯ : การศาสนา.   
สมนึก  ภัทธิยธนี. (2541).  การวัดผลการศึกษา. มหาสารคาม : คณะศกึษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน. (2544).  การยึดผูเรียนเปนศนูยกลางและการประเมินตามสภาพจริง. 
 (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ : THE  KNOWLEDGE CENTER. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 156  

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ. (2542, สิงหาคม- กนัยายน ).  แนวคิดในการพฒันาคนและกระบวนการ 
 เรียนรู. วารสารขาราชการครู,  3 (19), 11 – 121. 
สราวุธ  ญาณยทุธ. (2542).  การเปรียบเทียบการสอนโดยใชเทคนิคกลุมสรางคุณภาพงาน 
 กับการสอนแบบโครงการ ในวิชาโครงงานชางอุตสาหกรรม ( ง 322 ) ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

สาวิตรี  ยิ้มชอย. (2548).  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการ 

 เรียนรูแบบโมเดลซิปปากับวธีิการสอนแบบปกติ. ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
สํานักงาน, คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  (2542).  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 โดยโครงงาน.กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
_______. (2545).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ. 2545. กรงุเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
สํานักงาน, คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2543).   การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ.   
 กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
สุคนธ    สินธพานนท และคนอื่นๆ. (2545).  การจัดกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ : ไทยลนเกลา.   
สุชาติ  วงศสุวรรณ. (2542 ).  การเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 การเรียนรูทีผู่เรียนสรางความรูดวยตนเอง . 
                กรุงเทพ ฯ  : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สุดารัตน  ไผพงศาวงศ. (2543).  การพัฒนาชุดกจิกรรมคณติศาสตรที่ใชจดัการเรียนการสอนแบบCIPPA    
 MODEL เร่ือง  เสนขนานและความคลาย  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2. ปริญญานิพนธการศกึษา 
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชา  การสอนคณิตศาสตร  คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
สุดารัตน  สุทธิชาติ. (2547).  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษไทยของนักเรียน  
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา.  ปริญญานิพนธ 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
สุพล  วังสินธุ.  (2543).   CIPPA : รูปแบบการดําเนินการสอนโดยยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง.วารสาร 
 ขาราชการครู, 20(3), 27-37. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 157  

สุภิศรา  โททอง.(2547). การเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
                กับการสอนตามคูมือคูมือครู สสวท.กลุมสาระคณิตศาสตร  เร่ือง  การวัดความยาว   
 ช้ันประถมศึกษาปที 4. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร 
 และการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 
สุรางค   เจริญสุข. (2541).   แนวทางการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  
 วิชาคณิตศาสตร   ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ :หนวยศกึษานิเทศกกรมสามัญศึกษา 
ไสว   ฟกขาว. (2542).  การจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง. กรุงเทพฯ : เอมพันธ. 
หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ. (2546).   คูมือการจัดกจิกรรมการเรียน 
 การสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง. กรุงเทพฯ : คุรุสภา. 
อธิราช   กุมารแกว. ( 2548 ).  ความคิดเหน็ของผูปกครองและนกัเรยีนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 บูรณาการแบบสหวทิยาการของครูผูสอน  ระดบัชวงชั้นที ่2 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั   
  แผนกประถม. ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา    
 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม.    
อนุศาสน  วรบูรณ.  (2547).  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยกิจกรรมโครงงาน เร่ือง เวสสันดร 
 ชาดก  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4. 
 ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    
อรทัย   มูลคําและคนอื่นๆ. (2542).  การบูรณาการหลกัสูตรและการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีน 
 เปนศนูยกลาง.กรุงเทพฯ : ที.พี.พร้ินท. 
อารี  พันธมณี. (2544).  การพัฒนาความคดิสรางสรรคสูความเปนเลิศ.  กรุงเทพฯ : พฒันศึกษา. 
อารี  วัชรเวยีงชัย. (2551).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคม 
 ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 ที่จัดการเรียนรูแบบซิปปากับกระบวนการกลุมสัมพันธ.  ปริญญานิพนธครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการเรียนรู  บัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 พระนครศรีอยธุยา. 
อุทัย  รักษาชนม. (2547).  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  กลุมการงานและพืน้ฐาน 
 อาชีพ  เร่ือง  ผลิตภัณฑจากกก  ช้ันประถมศึกษาปที่  6. การศึกษาคนควาอิสระ   
 การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 158  

 
อุทุมพร   จามรมาน. (2540).  การตีคาความสามารถที่แทจริงของผูเรียนเพื่อปฏิรูปการศึกษา.
 กรุงเทพฯ : พนัปพับบลิชช่ิง. 
เอกรินทร    ส่ีมหาศาล. (2548).  กระบวนการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา : แนวคิดสูการปฏิบัติ. 
 กรุงเทพฯ : บุค พอยท. 
Burr ,Stacy  N.  (2002, January).  Collaboration,Reflection and Self – assessment  to Promote  
 Curricular  Change  in Early  Childhood  Education.  Dissertation  Abstracts  
 International,  62 (07),  2337-A. 
Foreman , Robert  E.  (1997, March).  Remedial  Black Students Perceptions of Remediating  
 English  Programs.  Dissertation  Abstracts International,  57 (a),  3841. 
Isikoglu , Nesrin.  (2002, November).  Intergration  of  Computer  Technology  into  Early  
 Childhood  Curriculum.  Dissertation  Abstracts International,  63 (5),  1702-A. 
Khal , Thomas J.  (1988, July).  Life  Saving Techniques Foreign  Language  Learner  Lost at sea.   
 English Teaching  Forum,  26 (3),  6 - 8. 
Krajcik , J.S.  (1994, May).  A  Collaborative  Model for  Helping  Middle  Grade Science   
 Teachers  Learn  Project-Based  Instruction.  Elementary  School  Journal,  94 (5),   
 483 – 497. 
Wahl ,Bruce  N.  (2003, April).  Teaching  Introductory  College  Mathematics  with Learning   
 Style  Project.  Dissertation  Abstracts International,  63 (10),  3458-A. 
Yun, Euniu.  (2003, May).  Moral  Education  as Contexurl : A  Qualitative  Study in An Early   
 Childhood  Classroom.  Dissertation  Abstracts  International,  63 (11),  3850-A. 


