
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 88 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศกึษาธิการ   กรมการศาสนา.  (2542).  คูมือการดําเนินการจดัอบรมตามโครงการ 
 พัฒนาจิตเฉลมิพระเกยีรติจากนโยบายสูภาคปฏิบัติ.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

กรมการศาสนา. 
เครือวัลย   ล่ิมอภิชาต.ิ  (2531).  หลักและเทคนิคการจัดการฝกอบรมและการพัฒนา.  กรุงเทพฯ : 

สยามศิลปะการพิมพ. 
จําลอง   ดิษยวณิช.  (2543).  วิปสสนากรรมฐานและเชาวนอารมณ  เพือ่การพัฒนาสขุภาพจิต 
 และเชาวนอารมณ.  เชียงใหม : โรงพิมพแสงศิลป. 
เฉก  ธนะสิริ.  (2537).  สมาธิกับคุณภาพชีวติ.  พิมพคร้ังที่   9.  กรุงเทพฯ : ปกเกลาการพิมพ. 
ชมชื่น  สมประเสริฐ.  (2526).   ผลของการฝกสมาธิตอระดับความวติกกังวล.  ปริญญานิพนธ 
 มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหดิล.  ถายเอกสาร. 
ชรัติ  อุมสัมฤทธิ์.  (2542).  ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของกําลังพลกองทัพบกที่ผาน

และไมผานการอบรมพัฒนาจิตใจ ณ วดัอมัพวัน  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี. 
 ปริญญานิพนธ  ศศ.ม.  (พัฒนาสังคม).  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.   
 ถายเอกสาร. 
ชัชวาล  พร้ิงพวงแกว, ผูรวบรวม.  (2539).  เทสโกวาท.  กรุงเทพฯ : พรีเมียรออฟเซท. 
ชาลี  หวานฉ่ํา.  (2530).   การทดลองฝกสมาธิที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรและ 
 ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  4.  ปริญญานิพนธ
 มหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  ถายเอกสาร. 
ไชย  ณ  พล.  (2539).   การบริหารจิตใจ.  พิมพคร้ังที่  3.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.  
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  (2538).  ทฤษฏีตนไมจริยธรรม การวิจยัและการพัฒนาบุคคล. 
 กรุงเทพฯ : โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ทูล  ขิปปปญโญ.  (2539).  สัมมาทิฏฐิ  เลม  1.  กรุงเทพฯ : สัมพันธพานิชย. 
บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว.  (2535, กรกฏาคม).  “การอางอิงประชากรเมื่อใชเครื่องมือ

แบบมาตราสวนประมาณคากับกลุมตัวอยาง”.  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒมหาสารคาม.  3 (1) : 24. 

บุษกร  สวัสดิ์ – ชูโต.  (2538).  โรคนามรูป.  พิมพคร้ังที่  2.  กรุงเทพฯ : ลิเบอรตี้เพลส. 
ประสิทธิ์  ขันธีวิทย.  (2537).  คูมือผูนําการฝกสมาธิ  ทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิเบื้องตน. 
 กรุงเทพฯ : ปญญา. 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 89 

ประหยดั  ลักษณะงาม  และคณะ.  (2532).  การอบรมจิตเพื่อพัฒนาคณุธรรม.  กรุงเทพฯ : 
 ปญญา. 
พรพิศ  ศิริวิสูตร.  (2545).  สติและวิธีการพัฒนาเพื่อประยุกตใชในชีวติประจําวนั.  ปริญญานิพนธ 
 ศศ.ม.  (ปรัชญา).  เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 
พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร  ฐิตวัณโณ).  (2538).  การพัฒนาจิต.  กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี  (โชดก  ญาณสิทธิ  ป.ธ.๙).  (2546).  มรรค  ผล  นิพพาน.  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมปฎก  (ประยุทธ  ปยุตโต).  (2537).  ธรรมะกบัการพัฒนาชวีิต.  กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 
พระมหาทองมั่น  สุทธจิตโต.  (2542).  คูมือการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเบื้องตน.  พิมพคร้ังที่ 2. 
 ชลบุรี : สํานักวิปสสนาวิเวกอาศรม. 
พระมหาบวั  ญาณสัมปนโน.  (2522).  คําอธิบายธรรมและตอบปญหาพุทธศาสนาและการฝก

สมาธิ.  กรุงเทพฯ : เฉลิมชัยการพิมพ. 
 .  (2536).  ที่สุดของจิต.  กรุงเทพฯ : ชวนพมิพ. 
 .  (2538).  แกนธรรม.  กรุงเทพฯ : ชวนพมิพ. 
 .  (2540).  พุทธรักษา.  กรุงเทพฯ : สัมพันธพานิชย. 
พิรัต  ศรีวัฒนพงศ.  (2535).  กระบวนการพัฒนาจิตใจเพือ่การเสริมสรางศักยภาพกําลังพลของ  

กองทัพบก.  ปริญญานิพนธวทิยาลัยการทัพบก.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการทหารบก 
ชั้นสูง. 

พิศาล  แชมโสภา.  (2539).  คูมือการพัฒนาจริยศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการศาสนา. 
พุทธทาสภิกข.ุ  (2533).  คูมืออานาปานสติอยางสมบูรณแบบ.  กรุงเทพฯ : สุขใจ. 
ภัสรี  ตูจินดา.  (2539).  การพัฒนาจิตใจของทรัพยากรมนุษยในองคการในมิติของจิตสํานึก    
 คุณธรรม  และจริยธรรม : กรณีศึกษา  บริษัท  เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม  

จํากัด.  ปริญญานิพนธ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต.  (โครงการบัณฑิตศึกษา 
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย).  กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร.   

 ถายเอกสาร.  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  (2539).  พระไตรปฏกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พระสุตตันตปฎก  มัชฌิมนกาย  มูลปณณาสก  เลมที่  12.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ยงยุทธ  วิริยายทุธังกูร.  (2538).  หลวงปูบญุตา  วิสุทธสีโล.  นนทบุรี : หนังสือสายน้าํ. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 90 

รัตนา  ตั้งชลทิพย.  (2530).  ผลของการฝกสมาธิแบบชาวพุทธตอสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน. 
 ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหดิล.  ถายเอกสาร. 
เริงลักษณ  โรจนพันธ.  (2529).  เทคนิคการฝกอบรม.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประสานมิตร. 
วรรณา  รัศมิทตั.  (2535).  การศึกษากระบวนการฝกอบรมพัฒนากร.  ปริญญานิพนธ สศ.ม.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 
วรินทรทิพย  หมี้แสน.  (2543).  ผลของการฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน  4  ที่มีตอเชาวนอารมณ
 ของนักเรียนมธัยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนศกึษาสงเคราะหตาก.  ปริญญานิพนธ ค.ม. 
 (จิตวิทยาการศกึษา).  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 
วิง  รอดเฉย,  ผูรวบรวม.  (2534).  คูมือการฝกอบรมพัฒนาจิต.  พิมพคร้ังที่  5.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพวิริยะพัฒนา. 
วิจิตร  อาวะกลุ.  (2537).  การฝกอบรม.  กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกยีรติ.  ม.ป.ป.  ศูนยพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ.  ม.ป.ท. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.  (2534).  ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท. 
 พิมพคร้ังที่  3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลยั. 
สมนึก  นนธิจนัทร.  (2538).  รีเอ็นจิเนยีร่ิง.  พิมพคร้ังที่  2.  ม.ป.ท. 
สุรพล  จันทราปตย.  (2529).  การเรียนรูและการสรางบรรยากาศในการฝกอบรม.  กรุงเทพฯ : 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สุริยาพร  ฟูตระกูล.  (2531).  ผลของการฝกเจริญตามวิธีการของหลวงพอเทียน  จิตตสุโภ 

ตอความจําปจจุบันของนักเรยีนมัธยมศกึษาปที่  5  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย   
 กรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
 วิโรฒประสานมิตร.  ถายเอกสาร. 
เสาวนิตย  ผลุงกระโทก.  (2544).  การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิต :  

หลักสูตรการพัฒนาจิตใหเกดิปญญาและสันติสุข.  ปริญญานิพนธ ศษ.ม.  (การสงเสริม 
 สุขภาพ).  เชียงใหม : บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  ถายเอกสาร. 
อวย  เกตุสิงห.  (2516).  สมถกัมมัฏฐานกบัวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยเขษม. 
อวยชัย  โรจนนิรันดรกิจ.  (2526).  ผลของการฝกอานาปานสติสมาธิพุทธศาสนาตอการ
 พัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม.  ปริญญานิพนธมหาบณัฑิต.  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยมหิดล.  ถายเอกสาร. 
อาจอง  ชุมสาย.   (2513).  การฝกสมาธิ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร. 




