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รายการอางอิง 
 

กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2542).  แนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนกรมสามัญ   
                 ศึกษา : การจัดการการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนศนูยกลาง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ  
                 การศาสนา.   
                  .  (2543).  ปฏิรูปการเรียนรู : ผูเรียนสําคัญที่สุด.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภา. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  (2542).  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบบัเปนกฎหมาย.  กรุงเทพฯ :  

  โรงพิมพคุรุสภา. 
 .  (2545).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา. 
                  .  (2546).  แนวทางการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 
ขนิษฐา  สุวรรณฤกษ.  (2533).  การสํารวจแนวคดิและการปฏิบัติเกี่ยวกบัสารัตถพุทธปรัชญา 

  การศึกษาของผูบริหารและอาจารย  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร.    
  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย    
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

จารุวรรณ  พานทอง. (2536).  การเปรียบเทียบเหตุผลเชิงพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครสวรรค.  ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยันเรศวร. 

จิตรกร  ตั้งเกษมสุข. (2525).  พุทธปรัชญากับปรัชญาการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย. 
ชัชวาล  เปานาเรียง.  (2539).  ศึกษาปญหาการใชหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521   

  (ฉบับปรงัปรุง พ.ศ. 2533)  ของครูประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   
   จังหวดักาฬสนิธุ.  ปริญญานิพนธ  การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

ณัฎฐกิตติ์  ศรีสันต.  (2548).  ปญหาและแนวทางการพฒันาการดําเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
                ในภาคตะวนัออก.  ปริญญานิพนธ  การศึกษามหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยบูรพา.   
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคนอื่นๆ.  (2540).  ความเชื่อและการปฏิบตัิทางพุทธศาสนา 
                 ของคนไทย: การปลูกฝงอบรมและคุณภาพชวีิต.  กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนา  
                 บริหารศาสตร. 
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และบุญยิ่ง  เจริญยิง่.  (2518).  อิทธิพลของสังคมตอทัศนคติของวัยรุน.  

กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  
ธํารง  ชูทัพ.  (2542).  รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม.  ม.ป.ท. 
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ธํารง  บัวศรี.  (2512).  พื้นฐานของการศึกษาดานจิตวิทยา ปรัชญา สังคมและเศรษฐกจิ.  กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพคุรุสภา. 

นงลักษณ  จันทรแสนโรจน.  (2529).  ปญหาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาของครูผูสอนและ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ  ศิลปศาสตร- 

  มหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา.  บณัฑิตวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว.  (2535). การอางอิงประชากรเพื่อใชเครื่องมือ 

  แบบมาตราสวนประมาณคากับกลุมตัวอยาง. วารสารการวัดผลการศึกษา, 3(1), 22-25. 
ประภาพร  อินทรัตน.  (2529).  ปรัชญาการศึกษาตามความตองการของอาจารยวิทยาลัยครูใน 

  สหวิทยาเขตลานนาและสหวิทยาเขตพุทธชินราช.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประภาศร ี สีหอําไพ.  (2540).  พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจรยิธรรม  (พิมพคร้ังที่ 2).  

  กรุงเทพฯ : โรงพมิพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประวิทย  ศิถิรกุล.  (2543).  แนวคดิทางปรชัญาการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคเหนือ.  วิทยานิพนธ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

พนม  พงษไพบูลย.  (2539). ในหวัใจของการศึกษา ศาสนาตองเปนรากฐาน.  กรุงเทพฯ :  
 พิฆเณศการพมิพ. 

พรจิต  แทสูงเนิน.  (2542).  ผลของการใชนิทานองิปรัชญาจากหนังสอือานหนังสืออานสําหรับเดก็  
  ที่มีตอมโนทัศนทางคณุธรรมของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  6.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

พรรตนฤน  เพชรวิวรรธน.  (2545).  การศกึษาการปลูกฝงคุณธรรมใหแกนกัเรียนประถมศึกษาใน 
   กรุงเทพฯ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต).  (2546).  ขอบฟาแหงความรู.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภา. 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั.  (2544,  มกราคม).  วารสารมิตรครู. 
 พระราชวรมนุี  (ประยุทธ  ปยุตฺโต).  (2526).  การศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร.  กรุงเทพฯ :  

 กราฟกอารต.  
                  .  (2528).  ปรัชญาการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.  
                 ..  (2529).  พุทธธรรม (ฉบับขยายความ).  กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).  (2546).  พุทธวิธีในการสอน.  กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก. 
            .  (2549).  จุดเนนรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ [ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันที่ 1 กุมภาพนัธ 
 2549.  จาก  http://inno.obec.go.th/project/bed / book 2.03.pdf  
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พระธรรมปฎก  (ประยุทธ  ปยุตฺโต).  (2538). พุทธธรรม : ฉบับปรับปรุงและขยายความ.    
   กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย. 
พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ ฐิตญาโณ).  (2528).  พุทธปรัชญาการศึกษา ใน เอกสารประกอบการ 
   บรรยายวิชา ปรัชญาการศึกษา  หนา 1-2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  
พุทธทาสภิกข.ุ  (2527).  การศึกษาคืออะไร. กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ.  
ไพฑูรย  สินลารัตน.  (2524).  ปรัชญาการศกึษาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ไพรัช  สูแสนสุข.  (2539).  หลักการและกระบวนการของการเรียนรูและการสอนตามหลัก 
              พุทธศาสตร : การวเิคราะหพระไตรปฎก. วิทยานิพนธ  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.   
              สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
                .  (2546).  ลักษณะรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ.  
มติ  แกวประสพ.  (2529).  ปรัชญาการศึกษาตามความตองการของอาจารยในวิทยาลัยครูในวิทยาลัย 

รัตนโกสินทร.  วิทยานิพนธ  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
เมตตา  ภิรมยภักดิ์.  (2546).  การนําวิถีพุทธสูการเรียนรู.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ.  
ยนต  ชุมจิต.  (2535).  เอกสารการอบรมครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา  กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา   
               สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดัฉะเชิงเทรา.  ม.ปท.   
เยาวดี  ดวงกูล.  (2547).  สภาพปญหาและการบริหารการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาของโรงเรียน    

โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช. ปริญญานิพนธ                    
สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา.  

วศิน  อินทสระ.  (2524).  หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท). กรุงเทพฯ :  
 อมรการพิมพ.  

วิจิตร  เกดิวิศษิฐ.  (2530).  ปรัชญาการศึกษาของพระพทุธศาสนาฝายเถรวาท.  วิทยานิพนธ    
               ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ  
               มหาวิทยาลัย. 
วิทย  วิศทเวทย.  (2523).  ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
วิไล  ตั้งจิตสมคิด. (2543)  คุณภาพการศึกษาไทย.  ม.ป.ท. 
วีรยุทธ  วิเชียรโชติ.  (2527).  องคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษา .      
               กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
ศักดา  ปรางคประทานพร.  (2526). ปรัชญาการศึกษาฉบบัพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.  
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ศักดิพันธ  ปญญาอินทร.  (2530).  การประเมินหลักสูตรสังคมศึกษา พราหมณ พระพทุธศาสนาใน   
  ทัศนะของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สังกัดโรงเรียนรัฐบาลในจังหวดันาน.   
  วิทยานิพนธ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย     
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
ศิริพร  ร่ืนจิตต.  (2546).  การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัด 
   การเรียนการสอน.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร. 
สมพิศ  โพลงนอย.  (2530).  การสํารวจแนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับสารัตถพุทธปรัชญา  
  การศึกษาของผูบริหารและอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  
  กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการบริหารการศึกษา.   
 บัณฑิตวิทยาลยั,   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  
สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย.  (2520).  แนวการสอนจริยศกึษา คูมือครู 

จริยศึกษาภาคปฏิบัติเร่ืองแนวทางการสอนชั้นมัธยม.  ม.ป.ท.   
สาโรช  บัวศรี.  (2512).  พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม.  พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา. 
                 .  (2513).  พุทธปรัชญาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคุรุสภา. 
                 .  (2526).  ใน ศกึษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร.  กรุงเทพฯ : กราฟกอารต.  
สุดา  ชินะวานชิ.  (2529).  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูผูสอนและนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
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