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พืน้ ที่การศึกษาเชียงราย เขต 2. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

130
บรรณานุกรม (ต่อ)
ชลัญธร ชินบุตร. (2553). การพัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อปลูกฝังความเป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ
ของนักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์. (2555). สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ. (พิมพ์ครัง้ ที่ 5). กรุงเทพฯ :
บริษทั วี พริน้ (1991) จากัด.
_______ . (2558). 80 นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ.
(พิมพ์ครัง้ ที่ 6). นนทบุรี : พี บาลานซ์ดไี ซด์แอนปริน้ ติง้ .
ชาย โพธิสติ า. (2540). รายงานการศึกษาวิ จยั เรื่อง จิ ตสานึ กต่อสาธารณะสมบัติ :
ศึกษากรณี กรุงเทพมหานคร. นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ทิศนา แขมมณี. (2558). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ. (พิมพ์ครัง้ ที่ 19). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทิดเกียรติ บรรจง. (2554). การศึกษากิ จกรรมและจิตลักษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
และการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง. (2547). ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิ ตสาธารณะ ด้วยบทบาท
สมมุติกบั ตัวแบบของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3. ปริญญานิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
นันทวัฒน์ ชุนชี. (2546). การใช้ตวั แบบสัญลักษณ์ ผา่ นหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิ งวรรณกรรม
เพื่อพัฒนาจิ ตสาธารณะในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2. ปริญญานิพนธ์วทิ ยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
เนตรนภิส แพงพา. (2555). การวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
จิ ตสาธารณะของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านโมน
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