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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2551).  หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  
 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 
________ .  (2553).  แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน : ตามหลกัสตูร 
 แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. พมิพค์รัง้ที ่2.  
 กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพช์นุมมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั. 
เกษม  สาหรา่ยทพิย.์  (2543).  ระเบียบวิธีวิจยั.  (พมิพค์รัง้ที ่3).  นครสวรรค ์: โรงพมิพ ์
 นิวเสรนีคร. 
กุหลาบ  พงษ์เทพนิ.  (2553).  การสร้างแบบวดัคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด้์าน 
 จิตสาธารณะ ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาขอนแก่น เขต 1.  วทิยานิพนธป์รญิญาครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิา
วจิยัและประเมนิผลการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 

เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ.์  (2543).  จอมปราชญนั์กการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ซคัเซสมเีดยี. 
_______ .  (2551, กุมภาพนัธ)์.  ทกัษะทางสงัคม พืน้ฐานการอยู่ร่วมอย่างมีความสขุ.  
  แม่และเดก็.  31(432) : 102 - 103.  
เจษฎา  หนูรุ่น.  (2551).  ปัจจยัจิตลกัษณะท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน ช่วงชัน้ 
 ท่ี 3 โรงเรียนสาธิต ในสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ปรญิญานิพนธ ์  
 การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เจนตจ์ุฬา  ค าด.ี  (2553).  ผลของการใช้โปรแกรมสถานการณ์จ าลองเพื่อพฒันา 
 จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้าน 

พระบาทท่าเรือ.  ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาจติวทิยาการใหค้ าปรกึษา  
มหาวทิยาลยัขอนแกน่. 

เจยีมจติต ์ ไชยลงักา.  (2554).  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคด้์าน 
จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาโรงเรียน ในสงักดัส านักงานเขต    
พืน้ท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2.  วทิยานิพนธ ์ปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวจิยัและประเมนิผลการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย. 

 
 
 



130 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ชลญัธร  ชนิบุตร.  (2553).  การพฒันาการด าเนินงานเพ่ือปลูกฝังความเป็นผูม้ีจิตสาธารณะ 
 ของนักเรียน โรงเรียนกนัทรลกัษ์วิทยา อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ.   
 การศกึษาคน้ควา้อสิระ  ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา   
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   
ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์.  (2555).  สอนเดก็ให้มีจิตสาธารณะ.  (พมิพค์รัง้ที ่5).  กรุงเทพฯ :  
 บรษิทั ว ีพริน้ (1991) จ ากดั. 
_______ .  (2558).  80 นวตักรรม การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั. 
 (พมิพค์รัง้ที ่6). นนทบุร ี: พ ีบาลานซ์ดไีซดแ์อนปริน้ติง้. 
ชาย  โพธสิติา.  (2540).  รายงานการศึกษาวิจยัเรื่อง จิตส านึกต่อสาธารณะสมบติั :  
 ศึกษากรณีกรงุเทพมหานคร. นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  
 มหาวทิยาลยัมหดิล. 
ทศินา  แขมมณ.ี  (2558).  ศาสตรก์ารสอนองคค์วามรู้เพื่อการจดัการกระบวนการเรียนรู้ 
 ท่ีมีประสิทธิภาพ.  (พมิพค์รัง้ที ่19).  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
เทดิเกยีรต ิ บรรจง.  (2554).  การศึกษากิจกรรมและจิตลกัษณะท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะ 
 ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั 
 นครศรีธรรมราช.  วทิยานิพนธ ์ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิานโยบาย 
 และการวางแผนสงัคม มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
ธรรมนนัทกิา  แจง้สวา่ง.  (2547).  ผลของการใช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะ ด้วยบทบาท 
 สมมุติกบัตวัแบบของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3. ปรญิญานิพนธว์ทิยาศาสตร
 มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร.       
นนัทวฒัน์  ชนุช.ี  (2546).  การใช้ตวัแบบสญัลกัษณ์ผา่นหนังสือเรียนเล่มเลก็เชิงวรรณกรรม 
 เพ่ือพฒันาจิตสาธารณะในนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2.  ปรญิญานิพนธว์ทิยา 
 ศาสตรมหาบณัฑติ (วจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยุกต)์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 ประสานมติร. 
เนตรนภสิ  แพงพา.  (2555).  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา 
 จิตสาธารณะของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านโมน 
 สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2.  
 วทิยานิพนธป์รญิญาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา   
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

บนัเทงิ  พาพจิติร.  (2547).  สงัคมวิทยา.  กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร.์ 
บุญชม  ศรสีะอาด.  (2554).  การวิจยัเบือ้งต้น. (พมิพค์รัง้ที ่9). กรุงเทพฯ : บรษิทั 
 สุวรียิาสาสน์ จ ากดั. 
บุญทนั  ภูบาล.  (2549).  การใช้วีดีทศัน์ละครหุ่นเชิดเป็นตวัแบบเพ่ือพฒันาจิตสาธารณะ 
 ของ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2. วทิยานพินธป์รญิญาการศกึษามหาบณัฑติ  
 สาขาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา. บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
บุญสม  หรรษาศริพิจน์.  (2542, /มกราคม).  จติส านึก.  วารสารวิชาการสภาอาจารยส์ถาบนั 
 บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร.์ 4(1) : 71 – 73. 
ประเวช วะส.ี  (2541).  ปฏิรปูการศึกษายกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ.   
 กรุงเทพฯ : มูลนิธศิรสีฤษดิว์งศ.์ 
พระมหาจตุพร สุตนนท.์  (2552).  การพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนด้านการดแูลรกัษา 
 ศาสนสมบติั  โรงเรียนศรีปริยติัคณุศึกษา อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา.   
 การศกึษาคน้ควา้อสิระ ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา   
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   
พลบัพลงึ  วงศค์ ามูล.  (2555).  การใช้กิจกรรมบนัทึกความดีเพ่ือส่งเสริมจิตสาธารณะ 
 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชประชา นุเคราะห ์26 จงัหวดั 
 ล าพนู.  การศกึษาคน้ควา้อสิระปรญิญา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาจติวทิยา 
 การศกึษาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย. 
พูลสวสัดิ ์ วรรณลา. (2557).  แนวทางการพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
 สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 3.  วทิยานิพนธป์รญิญาครุศาสตร 
 มหาบณัฑติ  สาขาการบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็. 
พรทรพัย ์ ชืน่ในเมอืง.  (2554).  ผลของการใช้ชดุกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพฤติกรรม 
 นิยมท่ีมีต่อการพฒันาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
 ปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จงัหวดัอดุรธานี.  วทิยานิพนธ ์ปรญิญาศกึษาศาสตร 
 มหาบณัฑติ สาขาการแนะแนว มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
พรทพิย ์ มนตรวีงษ.์  (2554).  การพฒันาจิตสาธารณะในนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 ด้วยการให้การศึกษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม.   
 ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาจติวทิยาการใหค้ าปรกึษา คณะศกึษาศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยับูรพา.      
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พรพรหม  พรรคพวก.  (2550).  ปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
 ช่วงชัน้ท่ี 4 ในสหวิทยาเขตกรงุเทพตะวนัออก กรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์
 ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการวจิยัและสถติทิางการศกึษา มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ 
พรสุดา  ศรปัีญญา.  (2554).  ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดัร้อยเอด็ : การวิเคราะหพ์หรุะดบั.  วทิยานิพนธ ์
 ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการวจิยัการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ไพบูลย์  วฒันศริธิรรมและสงัคม  สญัจร.  (2543).  ส านึกไทยท่ีพึ่งปรารถนา. กรุงเทพมหานคร:  

มูลนิธบิูรณะชนบทแห่งประเทศไทย. 
มณรีตัน์  นุชชาต.ิ  (2547).  ปัจจยัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมด้าน 
 จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6.  ปรญิญาศกึษาศาสตร 
 มหาบณัฑติ สาขาการวจิยัการศกึษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
มณฑล ีเนื้อทอง. (2556). การหล่อหลอมจิตอาสาผา่นการอบรมขดัเกลาทางสงัคมใน 
 ครอบครวั. วทิยานิพนธป์รญิญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั  
 สุโขทยัธรรมาธริาช. 
ยุทธนา  วรุณปิตกิุล.  (2542).  ส านึกพลเมือง : ความเรียงว่าด้วยประชาชนบนเส้นทาง  
 ประชาคม.  กรุงเทพฯ : มูลนิธกิารเรยีนรูแ้ละพฒันาประชาคม. 
ระเวยีง  ดอนศรชีา.  (2554).  การใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันาจิตสาธารณะของ 
 นักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  4.  วทิยานพินธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ   

สาขาวชิาจติวทิยา การศกึษาและการใหค้ าปรกึษา บณัฑติวทิยาลยั    
มหาวทิยาลยัขอนแกน่. 

ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร และคณะ.  (2547).  “รปูแบบการพฒันานักเรียนระดบัประถมศึกษา 
 ให้มีจิตสาธารณะการศึกษาระยะยาว”.  เอกสารประกอบการประชมุสถาบนัวจิยั 
 พฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ.     
ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ.  (2543).  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา.  พมิพค์รัง้ที ่3.  
 กรุงเทพฯ : สุวรียิาสาสน์. 
วชัรยีา  เขยีนนอก.  (2554).  ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนระดบั 
 มธัยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านักงานเขต 
 พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1.  วทิยานพินธป์รญิญา 
 ครุศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาจติวทิยาการศกึษา).  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา.       



133 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วฒันา  ศรสีตัยว์าจา.  (2548).  การด าเนินชีวิตแบบเศรษกิจพอเพียงและความเช่ือ 
 ทางพทุธศาสนาของข้าราชการครโูรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขต 
 วงัทองหลาง.  วารสารมนุษยศาสตรป์รทิรรศน์. 28: 119-135. 
วริตัน์  ค าศรจีนัทร.์  (2544).  จิตส านึกพลเมืองในบริบทสงัคมไทย.  วทิยานิพนธ ์ 

ศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ.  กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 
วศิลัย ์ โฆษติานนท.์  (2550).  การพฒันาส านึกสาธารณะของประชาชนในชมุชนเมือง   
 จงัหวดัเพชรบูรณ์.  วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยันเรศวร. 
วารุณ ี วงศว์ริุฬหรกัษ์.  (2554).  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนรวมเพ่ือพฒันา 
 จิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านสามขวั ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษามุกดาหาร.วทิยานพินธป์รญิญา ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการ 
 บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 
วรางคณา  หุน่สุวรรณ.  (2555).  การทดลองสอนโดยใช้กรณีตวัอย่างเรื่องการปฏิบติัตน 

   เป็นคนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมเพ่ือพฒันา    
   ทกัษะคิดวิเคราะหแ์ละจิตสาธารณะ  ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5.  
 วทิยานิพนธป์รญิญาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยั 
  ราชภฏัเทพสตร.ี 

เวชพล อ่อนละมยั. (2551). (วารสารออนไลน์).  หน่วยท่ี 8 จิตสาธารณะ. (คน้เมื่อ 6 มถิุนายน  
 2552). จาก http://www.kasetyaso.ac.th/thai%20cultute/09.pdf.  
ศภุรตัน์  แตงอ่อน.  (2550).  การเปรียบเทียบจิตส านึกสาธารณะในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
 ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ในจงัหวดัปราจีนบุร.ี  วทิยานพินธ ์ 
 การศกึษามหาบณัฑติ สาขาการวดัผลการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ศนูยส์่งเสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคุณธรรม.  (2550).  รายงานประจ าปี 2550.  
  กรุงเทพฯ : ศนูยค์ุณธรรม 
สายฤด ี วรกจิโภคาทร และ คณะ.  (2552).  โครงการวิจยัคณุลกัษณะและกระบวนการ 
 ปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 
สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์.  (2544).  รายงานการวิจยัเรื่อง การปลูกฝังเดก็ปฐมวยัให้รกั 
 ส่ิงแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรมการบ้านและการปฏิบติัจริง.  กรุงเทพฯ :  
 สาขาการศกึษาปฐมวยั ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 



134 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุคนธรส  หุตะวฒันะ.  (2550).  ผลของการใช้โปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะด้วยเทคนิค 
 เสนอตวัแบบผา่นการต์ูนร่วมกบัการช้ีแนะทางวาจาท่ีมีต่อจิตสาธารณะของ 
 นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3.  ปรญิญานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วจิยั 
 พฤตกิรรมศาสตรป์ระยุกต)์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 
สุชาดา  จกัรพสิุทธิ.์  (2547).  ชมุชนกบัการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา.  วารสารศกึษาศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัขอนแกน่, 27,18-23.         
สุทนิ  แสงสุข.  (2555).  พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนส าโรงชนูปถมัภ.์   
 วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาการวจิยัการศกึษา มหาวทิยาลยั 
 รามค าแหง. 
สุพกัตร ์พบิูลย.์  )2544).  การวิจยัเพ่ือการพฒันาการเรียนรู้การวิจยัในชัน้เรียน. นนทบุร ี:  
    สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
สุรชยั  มชีาญ. (2547/ พฤษภาคม-สงิหาคม).  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมนิ. วารสาร 
 สงขลานครินทร ์ฉบบัสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร.์ 10(2), 118-123. 
สมหมาย  วเิศษชู.  (2554).  การพฒันากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน  
 โรงเรียนฆ้องชยัวิทยาคม.  วทิยานิพนธป์รญิญาครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการ 
 บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.                                                 
สมศร ี ฐานะวฒุกิุล.  (2555).  กลยทุธก์ารพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษา 
 ขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศึกษา. วทิยานิพนธป์รญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติ  
 สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร.          
สมพงษ ์ สงิหะพล.  (2552).  ตอ้งสอนใหเ้กดิจติส านึกใหม่.  สีมาจารย.์ 13(27), 15-16. 
ส านกันายกรฐัมนตร.ี  (2550).  ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคณุธรรม 
 แห่งชาติ.  กรุงเทพฯ : ส านกันายกรฐัมนตร.ี  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ  (2545).  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ. 2542 ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พทุธศกัราช 2551.  กรุงเทพฯ :   
หฤทยั  อาจปรุะ.  (2544).  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะผูน้ า รปูแบบการ 
 ด าเนินชีวิตและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกบัการมีจิตส านึก 
 สาธารณะของนักศึกษาพยาบาล.  วทิยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรม์หาบณัฑติ.  
 (โสตทศันศกึษา).  กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
 



135 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อญัชล ี ยิง่รกัพนัธุ.์  (2550).  ผลการใช้สถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมินผล 
 จากสภาพจริง เพ่ือพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5.  
 วทิยานิพนธป์รญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการวดัผลการศกึษา มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ.  
เอกสรรค ์ บุญฮวด.  (2552).  การพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนด้านการรกัษาความ 
 สะอาด โรงเรียนบ้านมะกอก อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา.  วทิยานิพนธ ์
 ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   
ออ้มใจ  วงษม์ณฑา.  (2553).  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
 สงขลานครินทร.์  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี สถาบนัวฒันธรรม 
 ศกึษากลัยาณวิฒันา.        
Akkar, Z. M.  (2003, February).  The publicness’ of the 1990s public spaces in Britain  
 with special to Newcastle upon tyne.  Dissertation Abstracts International.  
  84(06), 2087-A. 
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. England Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.  
Bloom, B. S., G. F. Madaus and J. T. Hastings. (1981). Evaluation to Improve  
 Learning. Handbook II: Affective Domain. New York : Mckey Company.   
Carthon, Adrienne Coltte. (2007, March).  Popular Culture and African-Americans’  
 (Literary) Social Consciousness.  Dissertation Abstracts International.   
 67(9) : 3402-A. 
Champagne, Louise Desmarais.  (2007, June).  Physical Education Teachers as Allies  
 To Aboriginal Students : Dimensions of Social Consciousness.  Masters 
 Abstracts International.  45(3). 
Hopkins, C.D. and Antes, R.L.  (1990).  Classroom Measurement and Evaluation.  
 3rd ed.  Itasc, IL : F.E.  Peacock.  
Kolhberg, L.  (1969).  Stage and Sequence : the Cognitive Development Approach to  
 Socialization.  in Goslin, D.A. (ed) Handbook of Socialization : Theory of  
 Research.  Chicago : Rand McNally & Co. 
Piaget, J.  (1976).  The Moral Judgment of the Child.  New York : The Free Press. 
 
 



136 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Raths, L. E., M. Harmin, and Simon, S. B.  (1966).  Values and Teaching. Colum-

bus, Ohio : Carries E.  Merill Publishing Co. 

Shinichi, Shigetomi.  (2007, August).  Publicness and Taken-for-granted Knowledge : 
A Case Study of Communal Land Formation in Rural Thailand.  Dissertation  

 Abstracts International.  42(05) : 3217-A. 
Stiggins, Richard J.  (1994).  Student-Centered Catered Classroom Assessment. 

New York : Maxwell Macmillan College Publishing. 
 
 


