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พระราชวรมุน ี(ประยูร ธมมจิตโต) (ม.ป.ท.).  "จุดประกายปฏิรูปการเรียนรูสูสหัสวรรษใหม" ใน   
 จุดประกายปฏรูิปการเรียนรูสูสหัสวรรษใหม.  หนา 17-27.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.  
พวงรัตน วิทยตมาภรณ. (2541). การศึกษาการใชแหลงความรูชุมชน(สังคมศึกษา)จังหวัดขอนแกน. 
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ยงยุทธ วิริยายทุธังกูร.  (ม.ป.ป.).  พุทธศาสนากับจุดยืน.  กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ  .  
รจรินทร พรหมศิริ.  (2539).   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมของ 

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยแผนการสอนแบบนอกสถานที่.   
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 ประสานมิตร.   
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