
 
 
 
 

กฤษณา  บุญคุม. การศึกษาผลการสอนโดยใชวิธีการสํารวจสิ่งแวดลอมที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ 
 ทางการเรียน ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2534.  
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. การอนุรักษสิ่งแวดลอม. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ:  
          โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2537. 

คูมือส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ: 2541. _____. 
_____. สรุปสาระสําคัญแผนหลักและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษา (ระดับประเทศ). 

กรุงเทพฯ: 2540. 
กรมสามัญศึกษา. ทิศทางในการจัดการศึกษาของกรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ: 2531.  
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เก่ียวของและพระราชบัญญัติการศึกษา

ภาคบังคับ พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ร.ส.พ., 2546.  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  _____. 

 ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ร.ส.พ., 
2545.  
สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ:                
โรงพิมพ ร.ส.พ., 2545.  

_____. 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ:             
โรงพิมพ ร.ส.พ., 2545.  

_____. 

หลักสูตรสูอนาคต. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 2538.  _____. 
หลักสูตรใหม. (เอกสารแนะนําหลักสูตรฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ            
กรมศาสนา, 2521.  

_____. 

กิติมา  ปรีดีดิลก. การบริหารและการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: อักษรการพิมพ, 2532.  
เกษม  จันทรแกว. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530.  
_____. สิ่งแวดลอมศึกษา. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ, 2536.  

บรรณานุกรม 
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เกษม  สนิทวงษ ณ อยุธยา. การอนุรักษธรรมชาติในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:                 
สยามสมาคม, 2529. 

_____. ปาไมกับการพัฒนาประเทศ : สิ่งแวดลอมนารูกรณีปาไม. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.  

เกรียงศักด์ิ  อุดมสินโรจน. การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม. ปทุมธานี: สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543. 

คณิต  ธนูธรรมเจริญ. สิ่งแวดลอมในชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรบน 
 พ้ืนที่สูง: วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540. 
จตุพร  บุนนาค. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยดวยธุรกิจสีเขียวในโรงเรียน กรณีศึกษา

โรงเรียนเขลางคนคร. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2540. 

จรูญ  สุภาพ และคณะ. แบบเรียนสังคมศึกษา ส.102 ประเทศของเรา. กรุงเทพฯ :         
ไทยวัฒนาพานิช, 2522. 

จินตนา  ศรีนุกูล. พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน เขตพ้ืนที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 

จิราภรณ  คชเสนีย. มนุษยกับสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
ฉลอม  พลายสังข. การประเมินโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ศึกษารายกรณีจังหวัด

กําแพงเพชร. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537. 
เฉลิม  พรหมคุณาภรณ. ศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนใน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เขตการศึกษา 12 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539. 

ชลิต  พุทธรักษา. การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา. พิมพคร้ังที่ 8. นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. 

ชอบ  ชอบชื่นชม. ความรูและความตระหนักของอาสาพัฒนาชุมชนที่มีตอปญหา
สิ่งแวดลอมในชนบท : ศึกษากรณีจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ  

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา, 2535. 
ชัชวาล  จันทรศรี. การพัฒนาการปฏิบัติงาน อาคาร สถานที่ และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน: 

โรงเรียนบานโนนครก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร. การศึกษาคนควาอิสระ 
การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. 
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ชัยวัฒน  สกุณา. การศึกษาสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองพิษณุโลก. วิทยานิพนธ             
การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540. 

ชูศรี  สุวรรณโชติ. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : กิจศึกษา, 2542.  
ณตวรรษ  อินทะวงษ. การดําเนินการส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี

โรงเรียนบานดงนอย สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541. 

ณรงค  ณ เชียงใหม. มลพิษสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2525. 
ณุตตรา แทนขํา. การจัดส่ิงแวดลอม ศึกษาดีเดน ระดับประถมศึกษา ปพุทธศักราช 2541. 

วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. 
ดลพร  เผือกคง. การรับรูและความตระหนักของประชาชนในทองถ่ินตอผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน สุราษฎรธานี. วิทยานิพนธ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 

ดาวเรือง  รัตนิน. งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,                         
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2518. 

ดิลก พัฒนวิชัยโชติ. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา        
ระดับสูง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2536. 

ดุสิตา กระวานชิด. บทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของพระสงฆใน
จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2543. 

ดํารงค ออนนวม. การจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 
เต็มดวง  รัตนทัศนีย. การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา : รายงานการประชุมสัมมนา

เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา เพ่ือการฝกหัดครูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. 

_____. “ความตองการพ้ืนฐานของมนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ”  สิ่งแวดลอม,
ประชากรศึกษา. 18(2) (พ.ย.-ธ.ค. 2535): 40-41. 
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_____. สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม :  
 มนุษยกับสิ่งแวดลอม. พิมพคร้ังที่ 2. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. 
ถนอม  ทองพันชั่ง. ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดศรีสะเกษที่มีตอการจัดกิจกรรมรณรงคและรักษาสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541. 

ทวี ทองสวาง และทัศนีย ทองสวาง. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  
 กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2523. 
ทวีสิทธิ์  สิทธิกร. หลักและการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียน. กรุงเทพฯ :                    

อักษรบัณฑิต, 2531. 
เทวินทร  สิริโชคชัยกุล. ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม. นนทบุรี: กรครีเอชั่น, 

2542. 
ธนาลัย สุขพัฒนธี. “กระทรวงศึกษาธิการกับส่ิงแวดลอมศึกษา”, วารสารประชากรศึกษา.  
 18(2) (พ.ย.-ธ.ค.2535) : 59-68. 
ธรรมนูญรัฐ ทวีกุล. การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษสภาพแวดลอมสวนสาธารณะของ     

ประชาชน: ศึกษากรณีผูที่มาใชสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ 
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530. 

ธัญวิชญ  ไตรรัตน. การพัฒนาหลักสูตรโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินกลุมการงานและ 
 พื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แขนงงานเลือกเร่ืองพืชสมุนไพรในชุมชน 
 สระคูณ. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544. 
ธํารง  บัวศรี. ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ, 2542. 
นพพร  ทิพยสุวรรณ. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคานิยมดานการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชการ
สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร ดวยการใชเทคนิคการพัฒนาแบบย่ังยืนกับ
การสอนแบบอริยสัจ. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,                                
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 

นิตยา  โปขันเงิน. การเผยแพรขาวสารการอนุรักษทรัพยากรปาไมแกประชาชนของครู  
 ในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530. 
นิธี  สตะเวทิน. บทบาทครูในการเผยแพรขาวสารเรื่องรักษาความสะอาด ศึกษากรณี 
 อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
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 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526. 
 
นิพาภรณ คงบางพระ. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดพัฒนา 
 สิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน  โดยการสอนดวยชุดการเรียนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
 ประกอบการวิเคราะหคุณคาภูมิปญญาไทย. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. 
นิรันดร  วิทิตอนันต. เอกสารประกอบการสอน การตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ.  

ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539. 
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