บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2555
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
อรุณ สันธนาภรณ. พระบวรราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค
พระปนเกลาเจาอยูห ัว 7 มกราคม 2554. กรุงเทพฯ : จันวาณิชย, 2554.
(923.1593 อ412พ)
ปนเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2351 - 2408 – พระราชประวัติ
สุริชัย หวันแกว. การเดินทางสูสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ :
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, [255?].
(372.357 ส859ก)
การพัฒนาแบบยั่งยืน / สิง่ แวดลอมศึกษา
บุณยนันท ทองเนียม. กะเทาะเปลือก...งาน ป.วิ.อาญาเด็ก. อุดรธานี :
โมโนเพลส อุดรธานี (1994), 2553.
(345.056 บ625ก)
การสอบสวนคดีอาญา / สิทธิเด็ก – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
วิธีพิจารณาความอาญา
อโนรยา. ลายไทยเพื่อการออกแบบ (ฉบับสมบูรณ). กรุงเทพฯ : อโนรยา, 2550.
(741.9593 อ243ล)
ลายไทย / ภาพวาดเสน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร. บทเทปเสียงรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน
เพื่อการสื่อสาร 2 น.8-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
(495.18 ม747บ)
ภาษาจีน – บทสนทนาและวลี / ภาษาจีน – ไวยากรณ
สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ. กลยุทธการสรางเสริมสุขภาพวัยรุน . กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2551.
(613.0433 ส873ก)
วัยรุน – การสรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แผนพัฒนาการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554).
นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550.
(614 ส691พ)
ผูบริโภค / ผลิตภัณฑสุขภาพ – การคุมครองผูบริโภค
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วีรวรรณ ภิญญรัตน...(และคณะ). เงินตราในอาเซียน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2555.
(332.042 ง833)
เงินตรา / ปริวรรตเงินตรา
สาธารณสุข, กระทรวง. สถาบันพระบรมราชชนก. คูมือพื้นฐานความรูสุขภาพสูเศรษฐกิจพอเพียง.
นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, [255?].
(615.3219 ส639ค)
สมุนไพรกับสุขภาพ / สมุนไพรกับการรักษาโรค / ผลิตภัณฑสมุนไพร
นราวดี โลหะจินดา. 100 มรดกในหอวัฒนธรรมภาคใต. ปตตานี : สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2552.
(306.09593 น241ห)
ไทย (ภาคใต) – มรดกทางวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กระทรวง. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 พระราช
บัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2556 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย. กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย, [255?].
(344.032 ก494พ)
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
หอพัก – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ / ผูสูงอายุ – กฎหมายและระเบียบขอ
บังคับกฎหมายสวัสดิการสังคม
สํานักงานศาลปกครอง. สํานักวิจัยและวิชาการ.
สรุปหลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสรางแนวทางการ
ปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, 2553.
(342.0664 ส691ส)
ศาลปกครอง – คําวินจิ ฉัย
ลวน สายยศ. สถิติวทิ ยาทางการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 2540.
(519.5 ล147ส)
สถิติ / วิจัย
รัชนี คงภักดี. กฎหมายธุรกิจเบื้องตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2554.
(346.07 ร333ก)
กฎหมายธุรกิจ
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แรงงาน, กระทรวง. สํานักงานประกันสังคม. ประเทศไทยกับการไปสู. ..รัฐสวัสดิการ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานประกันสังคม, 2550.
(361.65 ร914ป)
สวัสดิการทางสังคม / บริการสังคม / รัฐสวัสดิการ
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ...(และคนอื่นๆ). พลังการวิจารณ : ศิลปะการละคร. กรุงเทพฯ :
ณ เพชร สํานักพิมพ, 2547.
(792.015 พ453)
ละคร – ประวัติและวิจารณ / ศิลปะการแสดง – ประวัติและวิจารณ
ปราโมทย ประสาทกุล...(และคนอื่นๆ). ความสุขที่สรางได. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
(158 ค181)
ความสุข / การดําเนินชีวิต / สุขภาพจิต / ความสุข – วิจัย
สุริชัย หวันแกว, บก.. กําเนิดไฟใต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
(303.69 ก575)
ความรุนแรงทางการเมือง - ไทย(ภาคใต) / การตอตานรัฐบาล - ไทย(ภาคใต) /
ไทย(ภาคใต) – การเมืองและการปกครอง / ไทย(ภาคใต) – ภาวะสังคม
ถิรพัฒน วิลัยทอง. อนาคตที่ไลลาประเทศไทย : แนวโนมของโลก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กับอนาคตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2547.
(303.4 ถ418อ)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม / การพัฒนาสังคม
เกศินี จุฑาวิจติ ร, บก.. บทเรียนและประสบการณจากวิกฤตินา้ํ ทวมและการจัดการศูนยพกั พิง.
นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555.
(363.3493 บ128)
น้ําทวม / อุทกภัย / ภัยพิบัติ
อารีวรรณ คูสนั เทียะ...(และคณะ). ไขขอกลาวหาอาชญากรโลกรอน. นนทบุรี :
กลุมปฏิบัติงานทองถิน่ ไรพรมแดน, 2554.
(303.485 ข899)
โลกรอน
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อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว.. ชีวิตและจุบจบของสลัมกรุงเทพฯ แหงหนึ่ง. กรุงเทพฯ :
สมาคมวิจยั เชิงคุณภาพแหงประเทศไทย สถาบันวิจยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
(307.3364 อ113ช)
หมูบานวัดญวณสะพานขาว (กรุงเทพฯ) / ชุมชนแออัด - ไทย – กรุงเทพฯ
วัฒนะ วรวรรณ, บก.. มารูจกั "มารคซิสต" กันเถอะ. กรุงเทพฯ : องคกรเลี้ยวซาย, 2554.
(335.4 ม484)
สังคมนิยม
มารคซิสต. ส.พลายนอย. เลาเรื่องพมารามัญ. กรุงเทพฯ : พิมพคํา, 2544.
(390.09591 ส113ล)
พมา – ความเปนอยูและประเพณี / มอญ – ความเปนอยูและประเพณี
วิทย บัณฑิตกุล. รูจักประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2555.
(341.2473 ว579ร)
สมาคมอาเซียน / กลุม ประเทศอาเซียน
หญาน้ํา ทุงขุนหลวง...(และคนอื่นๆ). นักคํานวณ + ความสุข = ในหุบเขา. เชียงใหม :
สถาบันสงเสริมการเรียนรูเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน, 2548.
(307.72 น368)
ชีวิตชนบท – ไทย / ไทย – ภาวะชนบท
ชัยยศ อิษฏวรพันธ. คัทซึชดิ ะ โฮะคุไซ. กรุงเทพฯ : สารคดีภาพ, 2552.
(761.2 ช416ค)
คัทซึชิดะ โฮะคุไซ – ชีวิตและผลงาน / ภาพพิมพไม
จุฑามาศ ลิมศุภนาค. ไอหยา! ภาษาจีน. กรุงเทพฯ : โทนเวอรค, 2551.
(495.183 จ628อ)
ภาษาจีน – การใชภาษา
กอศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ. หลักการแปลไทย – จีน. กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2553.
(495.18 ก365ห)
ภาษาจีน – การแปล / ภาษาจีน – การใชภาษา / ภาษาไทย – การแปลง /
การแปลและการตีความ
ฟู เจิงโหยว. คําซ้ําในภาษาจีนและภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ :
โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
(495.182495911 ฟ551ค)
ภาษาเปรียบเทียบ / ภาษาไทย – คํา / ภาษาจีน – คํา
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พี่อี้(นามแฝง). คัมภีรเตรียมสอบจีนฉบับตงฟางอี้. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
(495.1 พ799ค)
ภาษาจีน – การศึกษาและการสอบ
เมชฌ สอดสองกฤษ. เกงจีน 30 ซม.. กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2552.
(495.1824 ม721ก)
ภาษาจีน – การใชภาษา / ภาษาจีน – ตําราสําหรับคนตางชาติ
วีระ สมบูรณ. สรุปคําบรรยายวิชาญาณวิทยาทางสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2552.
(301 ว842ส)
สังคมศาสตร / ญาณวิทยาทางสังคมศาสตร
กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. บทเรียนการรบจากไทยรบพมา. กรุงเทพฯ :
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2543.
(959.33 ก351บ)
ไทย – ประวัตศิ าสตร / ไทย - การรบ – พมา
กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. วันนี้ในอดีตของกองทัพไทย.
กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2543.
(355.9593 ก351ว)
กองทัพไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. ติมอรตะวันออก อดีต – ปจจุบัน.
กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2543.
(959.87 ก351ต)
ติมอรตะวันออก – การเมืองและการปกครอง / ติมอรตะวันออก – ภาวะสังคม /
ติมอรตะวันออก – ความเปนอยูและประเพณี / ติมอรตะวันออก – ภาวะเศรษฐกิจ
สายศิริ ดานวัฒนะ...(และคนอื่นๆ). Civic Exercise ออกกําลังกายการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อสุขภาวะสังคมประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (สมช.), 2553.
(323 ช581)
สิทธิพลเมือง
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กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. อานามสยามยุทธ ฉบับสรุปเรื่อง.
กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2542.
(959.3063 ก351อ)
ไทย - ประวัตศิ าสตร - กรุงรัตนโกสินทร – เวียงจันทน /
ไทย - ประวัตศิ าสตร – กัมพูชาและเวียดนาม
กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. ประวัติการรบของทหารไทยใน
สงครามเวียดนาม. กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541.
(959.7043 ก351ป)
สงครามเวียดนาม, ค.ศ. 1961 - 1979 – ไทย / เวียดนาม – การเมืองและการปกครอง /
ไทย – ประวัตศิ าสตร
กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเกาหลี.
กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2525.
(951.9042 ก351ป)
สงครามเกาหลี, ค.ศ. 1950 – 1953
สายศิริ ดานวัฒนะ. ผลึกแหงการเรียนรู 4 ป สมัชชาสุขภาพ พ.ศ. 2544 – 2547. นนทบุรี :
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส), 2548.
(362.1 ส661ผ)
สุขภาพและอนามัย / สาธารณสุข / สมัชชาสุขภาพ
ลิขิต ธีรเวคิน, บรรณาธิการ. รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ 5 ป วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก,
2554.
(320.014 ร156)
ไทย - การเมืองและการปกครอง – บทความ / การสื่อสารทางการเมือง – บทความ
กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. ประวัติการรบของทหารไทยกรณีพิพาท
อินโดจีนฝรัง่ เศส. กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541.
(959.7041 ก351ป)
กองทัพเรือ – ไทย / กองทัพอากาศ – ไทย / กองทัพบก – ไทย /
สงครามอินโดจีน, ค.ศ. 1946 – 1954
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กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรมยุทธศึกษาทหาร. ประวัติศาสตรการสงครามของไทยใน
สงครามมหาเอเชียบูรพา. กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด,
2540.
(940.53593 ก351ป)
สงครามเอเชียบูรพา / สงครามโลก, ค.ศ. 1939 - 1945 – ไทย
ประชากรและสังคม 2554 จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลีย่ นสังคมไทย. นครปฐม :
สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
(304.6 ป231)
ประชากรและสังคม—ไทย
ความเปนไทย : วิถีแหงความยั่งยืนของชีวติ . กรุงเทพฯ : บริษัท เกียวโตเนชั่นพริ้งติ้ง, 2553.
(306.09593 ก218ค)
ความเปนไทย—ความยั่งยืนของชีวิต
อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค...และคนอื่น ๆ. สถานการณสุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะหพหุปจจัย
ดานเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด. นครปฐม :
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
(362.22 ส179)
สุขภาพจิต—ไทย / สุขภาพจิต
โคอัล, สตีเฟน. กะเทาะเปลือกนิวเคลียร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2552.
(333.7924 ค979ก)
พลังงานนิวเคลียร / โรงไฟฟานิวเคลียร
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย...และคณะ. คูมือจัดอบรมวิถีชมุ ชน. นนทบุรี :
สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550.
(307 ค695)
ชุมชน—การจัดอบรม / วิถีชมุ ชน—คูมือจัดอบรม
พรชัย เจริญดํารงเกียรติ. รอยธัมมรส สหัสสนัย จาริก 45 พรรษา พรรษาที่ 45.
กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2554.
(อ.391.3 พ231ร)
พระพุทธเจา / พุทธศาสนา
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วรเดช จันทรศร. การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา, 2554.
(351 ว197ก)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สุรชัย ศรีไส. หอไตรวัดทุงศรีเมือง. อุบลราชธานี : สวัสดิ์อินเตอรกรุป จํากัด, 2554.
(726.1433 ส847ห)
หอไตรวัดทุงศรีเมือง
กองบรรณาธิการ SMEs ชี้ชองรวย. ชี้ชองรวย 2554. กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2554.
(อ.658.8708 ก351ช)
การจัดการธุรกิจ / ธุรกิจขนาดยอม—ทําเนียบธุรกิจ
อภิญญา เวชยชัย. การถอดบทเรียนการปฎิบัติงานทางสังคมสงเคราะหดานการทํางานกับเด็ก.
กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวาน กราฟฟค จํากัด, 2553.
(362.76 อ253ก)
เด็ก—การสงเคราะห
อภิญญา เวชยชัย. การพัฒนารูปแบบการฟนฟูสุขภาวะเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ :
บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2553.
(362.73 อ253ก)
การฟน ฟูสุขภาวะเด็กและเยาวชน
ศูนยวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินนี าถ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. ผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาลําพญา. กรุงเทพฯ :
บริษัท เอสพริน้ ท (2004) จํากัด, 2553.
(อ.595.78 ศ815ผ)
ผีเสื้อกลางคืน—หุบเขาลําพญา
สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง .
คูมือการเพาะชํากลาไม และปลูกปาชายเลน. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ม.ป.ป.
(634.956 ส691ค)
การเพาะชํากลาไม—คูมือ / ปลูกปาชายเลน—คูมือ
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มาลิทัด พรหมทัตตเวที, ผูแปล. นามานุกรมศิลปนแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพริ้นท จํากัด, 2553.
(อ.927.593 ม495น)
ศิลปนแหงชาติ—2547
กรมสงเสริมวัฒนธรรม. ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2553.
กรุงเทพฯ : บริษัท รุง ศิลปการพิมพ, 2554.
(อ.927.593 ก169ศ)
ศิลปนแหงชาติ—2553
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. คูมือการจัดการภัยพิบัติ : มุมมองมิตหิ ญิงชาย.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน, 2553.
(305.4 ส691ค)
การจัดการภัยพิบัติ—ผลกระทบตอชุมชน
สํานักโฆษณา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. เดินหนาปฎิรูปการเมือง ปฎิรูปสื่อ สุนทรพจน
นายอภิสทิ ธ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : บริษทั อมรินทรพริน้ ติ้ง .
แอนดพับลิชชิง่ จํากัด, 2554.
(321.87 ส691ด)
การปฎิรูปการเมือง / ปฎิรูปสื่อ
สํานักโฆษณา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. พลิกฟนวิกฤตสรางเศรษฐกิจไทยเขมแข็ง
สุนทรพจน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2554.
(330.9593 ส691พ)
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สํานักโฆษณา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. พัฒนาคนสรางสวัสดิการชุมชนเขมแข็ง
สุนทรพจน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2552.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร พริ้นติ้งแอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(307.14 ส691พ)
พัฒนาคนชุมชน / การพัฒนาชุมชน
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง. สถานการณและการจัดการปญหา มลพิษทางอากาศ
และเสียง ป 2552. กรุงเทพฯ : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2552.
(363.739 ส691ส)
มลพิษทางอากาศ—การจัดการ / มลพิษทางเสียง—การจัดการ

