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พร  รัตนสุวรรณ. อภิญญา  เล่ม 1.  กรุงเทพฯ:วญิญาณ, 2536. 
พรรณี ช. เจนจิต.  จิตวทิยาการเรียนการสอน.  พิมพค์ร้ังท่ี  3.  กรุงเทพฯ  :  อมัรินทร์การพิมพ,์   

2528. 
ภทัรา   สุคนธทิพย.์  พฒันาการทางศิลปะของเด็กไทยในช้ันประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน 

ประถมสาธิตแห่งหน่ึงในจังหวดัพระนคร.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  วทิยาลยั 
วชิาการศึกษา  ประสานมิตร,  2505.   

ม่ิงขวญัธรรม  ฉ ่าช่ืนเมือง . อจัฉริยะเร่ิมทีบ้่าน ด้วยการศึกษาแบบองค์รวม . กรุงเทพฯ:ตน้ธรรม,
 2542. 
ม่ิงขวญั ม่ิงเมือง,โครงสร้างและระบบการท างานของร่างกาย. พมิพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ยไูนเตด็ 

บุค๊ส์,2539. 
มีชยั ศรีใส . ประสาทกายวภิาคศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี3. กรุงเทพฯ :สินประสิทธ์ิการพิมพ,์2530. 
มีชยั ศรีใสและคณะ,มหกายวภิาคศาสตร์  เล่มที ่2  (ศีรษะและคอ). พิมพค์ร้ังท่ี 3.     กรุงเทพฯ :  

เยยีร์บุค๊พบัลิชเชอร์ จ  ากดั,2541. 
มณี    เผอืกวไิล.  ผลงานการกระตุ้นโดยใช้ดนตรีต่อการเจริญเติบโตของการคลอดก่อนก าหนด.   

ปริญญานิพนธ์  วท.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวทิยาลยัมหิดล,  2529  อดัส าเนา. 
มลูนิธ ิบราหม์า กุมาร ีราชาโยคะ.ราชาโยคะ .กรงุเทพฯ: มลูนิธ ีบราหม์า กุมาร ีราชาโยคะ 

,2534. 
มลูนิธวิทิยาศาสตรท์างจติเพื่อการพฒันา .พลงัจกัรวาล แพทยท์างเลือกของสงัคมไทย.
กรงุเทพฯ: เพรชเกลด็แกว้ ,2544. 
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ยเูรนสั . “โมซาร์ท กบัระดบัไอคิว”  หนังสือสานปฏิรูป .ปีท่ี 2 .ฉบบัท่ี18 (กนัยายน พ.ศ 2542). 
ยรรยง  บุญฤทธ์ิ.  ศาสตร์ลบัโยคี. กรุงเทพฯ  :  เจริญวทิย ์,  2534 . 
เยชิ  ดอนเต็น . สู่สขุภาพบนวิถีแห่งดลุยภาพ “ เปิดประตสูู่การแพทยธิ์เบต” .กรงุเทพฯ:  

ปาปิรสุ พบัลเิคชัน่ ,2538. 
โยคี รามจรกะ.  ศาสตร์ลบัโยคี . กรุงเทพฯ  :  นอ้งใหม่,  2539. 
เรณู    โกศินานนท.์  ดนตรีศึกษา.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุ์รุสภา,  2522. 
ราตรี สุดทรวง. ประสาทสรีรวทิยา. พิมพค์ร้ังท่ี 3.กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั,2539.  
ร าไพพรรณ ศรีโสภาค. ดนตรีบ าบดั.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1  

(มีนาคม 2516). 
ร าไพพรรณ ศรีโสภาค .  “ดนตรีบ าบดั”   วารสารกรมการแพทย์และอนามัย.   ปีท่ี 4 .ฉบบัท่ี 1          

( กรกฏาคม  2513).253-256. 
ร าไพพรรณ ศรีโสภาค .  “ดนตรีบ าบดั”  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.ปีท่ี 1.ฉบบัท่ี1 
  (พฤษภาคม 2511). 117-126. 
ลลิตา ธีระสิริและคณะ.  โยคะรักษาโรค . กรุงเทพฯ  :  รวมทรรศน์,  2538. 
ลดัดา   ล้ีตระกลู.  ความสามารถทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยัทีไ่ด้รับการจัดประสบการณ์ต่าง 

กนั. ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร,   
2531.   

ละเอียด ศิลานอ้ย  .  โยคะ น า้พุแห่งดรุณภาพ .  กรุงเทพฯ:ดอกหญา้,2537.   
ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.  หลกัการวจัิยทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ศึกษาพร,  2531. 
เลิศ    อานนัทนะ.  “วเิคราะห์ปัญหารูปแบบภาพเขียนเด็ก,”  วทิยาสาร. ปีท่ี 27.ฉบบัท่ี16  

(พฤษภาคม  2519) . 16-19.   
เลิศ    อานนัทนะ.  ศิลปะในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ  :  กราฟฟิคอาร์ต,  2523. 
ล๊อบซงั  รัมปา.สมาธิแบบธิเบต . กรุงเทพฯ : ดอกหญา้, 2537 . 
ล๊อบซงั  รัมปา.โอมมณีปัทเมหุม . กรุงเทพฯ : ดอกหญา้, 2538 . 
วฒันา  บุญญฤทธ์ิ.  การยดึตนเองเป็นศูนย์กลางด้านอารมณ์และความรู้สึกของเด็กปฐมวยัทีไ่ด้รับ 

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนแตกต่างกนั.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม. กรุงเทพฯ  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร,  2531. 

วรนาท รักสกุลไทย และคณะ.ไอคิวและอคีิว ประตูความส าเร็จของลูก.  กรุงเทพฯ: แปลน พบัลิชช่ิง  
จ ากดั,2542. 

วรพล คงแกว้และคณะ,การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์ กบัผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  กลุ่มโรงเรียนกรุงธน  สังกดั
กรุงเทพมหานคร .รายงานส าหรับการอบรมการวจิยัทางการศึกษาและจิตวทิยา รุ่นท่ี 10. 
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2543.  
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วราภรณ์    รักวิจยั.  เอกสารประกอบการสอนวชิา  กร.  531  กจิกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กก่อน  
วยัเรียน  .  กรุงเทพฯ :  ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรี 
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, ม.ป.ป. 

วราภรณ์    รักวิจยั.  เอกสารประกอบการสอนวชิา  กร.  311  การศึกษาก่อนวัยเรียน  .  กรุงเทพฯ : 
ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร, ม.ป.ป. 

วเิชียร    วรินทรเวช.  การศึกษาผลการเรียนความคงทนในการจ าและทัศนคติทีม่ีต่อการเรียนวชิา 
ดนตรี  จากการเรียนโดยใช้เทปสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4.  ปริญญานิพนธ์      
กศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  2527.  

วบิูลย ์   ล้ีสุวรรณ.  สอนลูกเขียนรูป.  กรุงเทพฯ  :  ส านกัพิมพสุ์ริยบรรณ,  2520. 
วรุิณ  ตั้งเจริญ.  ศิลปศึกษา.  กรุงเทพฯ  : วณิวลอาร์ต,  2526. 
ศิยะ  ณญัฐสวามี .โยคะสูตร  มหัศจรรย์แห่งโยคะ . กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2545 . 
ศรียา    นิยมธรรม.  “ดนตรีบ าบดั.”  วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์  ฉบับที ่ 10.  กรุงเทพฯ  :   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
ศิริ  พุทธศุกร์ . พลงัแห่งความคิด . กรุงเทพฯ : วญิญาณ, 2539 . 
ศุภชยั  จารุสมบูรณ์ .  ตีลญัจกร : ไพบูลยอ์อ๊ฟเซต ,  2547. 
ศูนยส์หจะโยคะแห่งประเทศไทย  . สหจะ โยคะ .  พระนครศรีอยธุยา:เทียนวฒันา,2544.   
สถาพร  กลางคาร. ผลของการฟังดนตรีตามความรู้สึกชอบต่อการลดความวติกกงัวล ของบุคคลทีม่ี 

ภาวะเจ็บป่วย และรู้สึกตัวในห้องไอ.ซี.ยู. . ปริญญานิพนธ์  กศ.ม. . กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ,2540.  

สถิตยธ์รรม  เพญ็สุข. เอกสารเร่ืองแนวทางการพฒันากาย-จิต . กรุงเทพฯ: สถาบนัพลงัจิตและ 
จกัรวาล , 2541. 

สนัน่  ไชยานุกลู  . ปรัชญาอินเดีย .  กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว,2519.   
 
สนัน่ สุขวจัน์.กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพฯ :คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล  ,2523. 
สมจิตร ทองประดบั . หมอพลงัจักรวาล  .  กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ ์, 2541.   
สมโภชน์   รอดบุญ.  สังคีตนิยมเบือ้งต้นด้วยเพลงคลาสสิค.  กรุงเทพฯ  : น าอกัษรการพิมพ,์  2518. 
สวามี สัตยานนัทปุรี .  ปรัชญาแห่งโยคะ.กรุงเทพฯ  :  แพร่พิทยา,  2514. 
สุโขทยัธรรมาธิราช,  มหาวทิยาลยั.  วรรณกรรมและลลีาคดีระดับปฐมวยั  หน่วยที ่8-12.    

กรุงเทพฯ:  ประชาชน,  2527. 
สุโขทยัธรรมาธิราช,  มหาวทิยาลยั.  เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาพฤติกรรมเด็ก  หน่วยที ่1-5.   

กรุงเทพฯ  :  วคิตอร่ี,  2524. 
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สุโขทยัธรรมาธิราช,  มหาวทิยาลยั.  เอกสารการสอนชุดวชิาพฒันาพฤติกรรมเด็ก  หน่วยที ่ 11-15.  
กรุงเทพฯ  :  วคิตอร่ี,  2524. 
สุโขทยัธรรมาธิราช,  มหาวทิยาลยั.  เอกสารประกอบการสอนชุดการพฒันาพฤติกรรมเด็กเล่ม  2.   
กรุงเทพฯ  :  กราฟฟิคอาร์ต,  2524. 
สุดารัตน์ . บ าบัดโรคด้วยสี  .  กรุงเทพฯ: ดอกหญา้ ,2539.   
สุนทร ณ รังสี .ปรัชญาอินเดีย: ประวตัิและลทัธิ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

,2537. 
สมโภช  รอดบุญ. สังคีตนิยมเบือ้งต้นว่าด้วยเพลงคลาสสิค .  กรุงเทพฯ:น าอกัษรการพิมพ,์2518. 
สารรัตน์  วฒิุอาภา .ผลของการฟังดนตรีต่อระดับความวติกกงัวลของนักกฬีา. วทิยานิพนธ์ปริญญา 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมหิดล, 2535.  
สรวงมนฑ ์ สิทธิสมาน . “รู้จกัพลงัสมองอจัฉริยะลูกนอ้ย ” หนังสือบันทกึคุณแม่ .ปีท่ี 6 . 

ฉบบัท่ี 72  (กรกฎาคม 2542). 39-42. 
สรพล  สุขทรรศนีย ์. SIDE EFFECT อนัตรายหรือผลข้างเคียงทีเ่กดิจากการฝึกจิต . กรุงเทพฯ: 

วญิญูชน,2542. 
สุธาตุ  ติงสะ . ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะผู้เรียนกบัการอ่านในใจทีม่ีและไม่มีดนตรีคลอ  ทีม่ีต่อ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 .  วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑิต . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2532. 

สุนีย ์ยวุจิตติ  . โยคะ  เพือ่พฒันากายและพลงัจิต .  กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ,2544.   
สุวนิยั  ภรณวลยั . คัมภีร์มังกรวชัระ.  กรุงเทพฯ:ไอโอนิค,2540.   
สุวนิยั ภรณวลยั  . ครรลองโยคะ .  กรุงเทพฯ:ไอโอนิค,2540.   
สุวนิยั ภรณวลยั  . คุรุมังกร .  กรุงเทพฯ:ไอโอนิค,2540.   
สุวนิยั ภรณวลยั  . เทพอวตาร .  กรุงเทพฯ:ไอโอนิค,2540.   
สุภญาณ ศิยะญาโณ  . โยคศาสตร์ มหัศจรรย์แห่งโยคะ .  กรุงเทพฯ:เคล็ดไทย,2529.   
สุรพงษ ์ บุนนาค . ดนตรีแห่งชีวติ  . พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ:ม่ิงมิตร,2540. 
หมอโบราณ , คุนดาลินีและจักร   .  กรุงเทพฯ:จูนพบัลิซซ่ิง ,2540.   
หลวงวจิิตรวาทการ.  ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์ . กรุงเทพฯ  :  สร้างสรรบุค๊ส์ ,  2541. 
อิงซ่ือจ่ือ . สมาธิลมปราณขนานแท้และดั้งเดิม .  กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ,์2536.   
แอทเทนเบิร์ก,แอนโทน่ีและคณะ . บ าบัดโรคด้วยแพทย์ทางเลอืก.แปลจาก Family Guide To  
              Alternative Medicine . กรุงเทพฯ: รีดเดอร์ส ไดเจสท ์(ประเทศไทย) จ ากดั,2544. 
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