บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน มกราคม 2556
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
ขอนแกน, มหาวิทยาลัย. ธรรมะกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
หลักบูรณาการคุณธรรมในสังคมไทย. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2554.
(294.37 ข285ธ)
ธรรมะ – การศึกษา / ธรรมะ – กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ซูซูก,ิ โนริยกู ,ิ บก. พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.
ขอนแกน : โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555.
(303.484 พ555)
ประชาสังคม
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, บรรณาธิการ. ตามรอยพระเจาอยูห ัว. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2555.
(915.9304 ต341)
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, - พระราชกรณียกิจ
พระอาจารยอารยวังโส (พระธรรมประติปตติ วยาปฏิธารา นยกเถระแหงสยามอุบาลีวงศ ศรีลังกา)
พุทธเศรษฐ...ใน..ธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารยวังโสเพื่อการสืบอายุ
พระพุทธศาสนา, 2555.
(294.33785 พ419พ)
เศรษฐศาสตร - แงศาสนา – พุทธศาสนา
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). พระไตรปฏก : สิ่งทีช่ าวพุทธตองรู. กรุงเทพฯ :
จันทรเพ็ญ, 2554.
(294.312 พ349พ)
พระไตรปฏก
ชูพินิจ เกษมณี. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุลักษณ. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2555.
(303.482 ช674ค)
วัฒนธรรม / การแพรกระจายวัฒนธรรม
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คณะทํางานวิชาการ สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง
"การเตรียมความพรอมของประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง". กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2555.
(341.2473 ค125ค)
สมาคมอาเซียน / เศรษฐกิจพอเพียง
นัสเซอร อาจาริน...(และคนอื่นๆ). นิติธรรม : สถานะบุคคลและสิทธิ ความเรียงวาดวยคดี
สถานะบุคคลและสิทธิ. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดานชนชาติ
ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถิน่ สภาทนายความ, 2554.
(323.4 น438)
สิทธิมนุษยชน / สิทธิเสรีภาพ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ : การใชหลักพุทธธรรมใน
การทําธุรกิจ : บทสนทนาระหวาง พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) กับ ลอเรนส
แวนเดน มิวเซนเบิรด. กรุงเทพฯ : จันทรเพ็ญ, 2554.
(294.344 พ354พ)
ธรรมะ(พุทธศาสนา) / ธุรกิจ - แงศาสนา – พุทธศาสนา
พรรณชฏา ศิริวรรณบุศย. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2554 กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.6 พ248ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - ไทย – การเลือกตัง้ /
การเลือกตั้ง - ไทย – กรุงเทพมหานคร
วีระ เลิศสมพร. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกลา, 2555.
(324.6 ว841ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - ไทย – การเลือกตัง้ /
การเลือกตั้ง – พะเยา
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อนุสรณ พัฒนศาสติ.์ การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.6 อ231ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - การเลือกตั้ง – ชัยภูมิ
รุงนภา เทพภาพ. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดแพร. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.6 ร623ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - การเลือกตั้ง – แพร
ฐปนรรต พรหมอินทร. การศึกษาความเคลือ่ นไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.6 ฐ139ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - การเลือกตั้ง – สุพรรณบุรี
ปทุมทิพย มานโคกสูง. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.6 ป156ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - การเลือกตั้ง – ชัยภูมิ
สายฝน สุเอียนทรเมธี. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดลําปาง.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.6 ส661ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - การเลือกตั้ง – ลําปาง
ปทมา สูบกําปง. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(326.6 ป533ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง /
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร - การเลือกตั้ง – พระนครศรีอยุธยา
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ดอน สุขศรีทอง. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.6 ด275ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง / สมาชิกสภาผูแทนราษฎร - การเลือกตั้ง – ปทุมธานี
แสง จันทรงาม. พระไตรปฏกสําหรับผูบวชใหมและชาวพุทธทัว่ ไป. กรุงเทพฯ : ปางปฐม, 2553.
(294.312 ส954พ)
พระไตรปฏก
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช. คูมือทองเที่ยวอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน.
กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2554.
(915.93 ก169ค)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมลิ ัน / พังงา – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว /
หมูเกาะสิมิลนั
วรเจตน ภาคีรัตน. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสําหรับองคการปกครองสวนทองถิ่น.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(342.06 ว188ก)
กฎหมายปกครอง / การปกครองทองถิน่ – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ทวิดา กมลเวชช. คูมือการจัดการภัยพิบัตทิ องถิน่ . กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(363.34 ท179ค)
ภัยพิบัติ / องคกรปกครองสวนทองถิน่
ดํารงราชานุภาพ, กรมพระยา. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ. เทศาภิบาล. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน, 2555.
(352.0593 ด217ท)
การปกครองสวนทองถิ่น – ไทย / เทศาภิบาล / ไทย – การเมืองและการปกครอง
ถวิลวดี บุรีกุล. นวัตกรรมสังคมคลองพน : ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(307.27 ถ282น)
การพัฒนาชุมชน – การมีสว นรวมของประชาชน / การพัฒนาแบบยั่งยืน
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วันชัย วัฒนศัพท. คูมือการประชาเสวนาหาทางออก : ทางออกทีท่ ุกคนตองรวมกันเลือก
อนาคตประเทศไทย : เหตุใดประชาชนตองมารวมกันประชาเสวนาหาทางออกใหประเทศ.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(320.9593 ว427ค)
ไทย – การเมืองและการปกครอง
พิศาล บุญผูก. ภูมินามอําเภอปากเกร็ด. นนทบุรี : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการแกสังคม
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
(915.9304 พ757ภ)
ปากเกร็ด(นนทบุรี) – ความเปนอยูและประเพณี / ปากเกร็ด(นนทบุรี) – ประวัติ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ. พระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ฉบับอางอิง (ปรับปรุงครั้งที่ 8).
กรุงเทพฯ : สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2555.
(344.0159 ส691พ)
คนพิการ – กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สิริวรุณ. วิถีพทุ ธ – วิถีโลกาภิวัตน. นครราชสีมา : อาศรมมาตา, 2554.
(294.307 ส733ว)
พุทธศาสนา / ธรรมะ / การศึกษาทางพุทธศาสนา / พุทธศาสนากับสังคม
ชุติ งามอุรุเลิศ...(และคนอืน่ ๆ). คลังสมองเพื่อคนไรสัญชาติ : รวมองคความรูสําหรับ
การจัดการปญหาดานสถานะและสิทธิของบุคคล. กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ, 2552.
(323.631 ค173)
สิทธิมนุษยชน / คนตางดาว
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ. นักการเมืองถิน่ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.2092 ภ414น)
นักการเมือง – ราชบุรี
วิชชุกร นาคธน. นักการเมืองถิน่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.2092 ว533น)
นักการเมือง – พระนครศรีอยุธยา
วันชาติ นภาศรี. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.2092 ว428น)
นักการเมือง – แพร
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กรวิทย เกาะกลาง. นักการเมืองถิน่ จังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.2092 ก182น)
นักการเมือง – กระบี่
บูฆอรี ยีหมะ. นักการเมืองถิน่ จังหวัดยะลา. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.2092 บ695น)
นักการเมือง – ยะลา
ภาสกร จําลองราช. คนชายขาว คนชายขอบ (สองนิเวศวัฒนธรรม และผลกระทบขามแดน).
(กรุงเทพฯ?] : หจก.ภาพพิมพ, 2554.
(305.5 ภ493ค)
คนชายขอบ / ชายขอบทางสังคม
ภาสกร จําลองราช. คนชายขาว คนชายขอบ. [กรุงเทพฯ?] : หจก.ภาพพิมพ, 2553.
(305.5 ภ493ค)
คนชายขอบ / ชายขอบทางสังคม
ปวีณา มีปอง. เกาหลี ตะลอนเทีย่ ว เลมเดียวเอาอยู. กรุงเทพฯ : บริษทั โปรวิชั่น จํากัด, 2555.
(915.195 ป496ก)
เกาหลี – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว / เกาหลี – ความเปนอยูและประเพณี
ไพบูลย เปยศิริ. ทางลัดเกงไวยากรณอังกฤษ. ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็นกรุป กรุป, 2552.
(428.2 พ978ท)
ภาษาอังกฤษ – ไวยากรณ / ภาษาอังกฤษ – การใชภาษา
วฤษาย รมสายหยุด. คูมือการใชงาน ASP.NET สําหรับงาน e-Commerce. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
(005.276 ว342ค)
เว็บไซต – การออกแบบ / การพัฒนาเว็บไซต
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช. คูมือทองเที่ยวอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร.
กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2554.
(915.93 ก169ค)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรนิ ทร / พังงา – ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. ราชาศัพท. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ, 2555.
(495.918 ส225ร)
ภาษาไทย—ราชาศัพท
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พิศาล บุญผูก. ทองถิน่ ปากเกร็ด. นนทบุรี : โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ, 2553.
(915.9304 พ757ท)
ปากเกร็ด—ประวัติ / ปากเกร็ด—ความเปนอยูและประเพณี /
ปากเกร็ด—ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว
พิศาล บุญผูก. วัดในอําเภอปากเกร็ด. นนทบุรี : โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแกสังคม,
2553.
(294.33 พ757ว)
วัด--ไทย--นนทบุรี—ประวัติ / สถาปตยกรรมโบสถ--ไทย—นนทบุรี /
จิตรกรรมฝาผนัง--ไทย—นนทบุรี
พิศาล บุญผูก. ทองถิน่ บางบัวทอง. นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแกสังคม, 2554.
(915.9304 พ757ท)
บางบัวทอง—ประวัติ / บางบัวทอง—ความเปนอยูและประเพณี /
ตําบล--ไทย--นนทบุร—
ี บางบัวทอง / บางบัวทอง—ภูมิประเทศและการทองเที่ยว
พิศาล บุญผูก. ภูมินามอําเภอบางบัวทอง. นนทบุรี : โครงการบริการวิชาการแกสงั คม, 2554.
(915.9304 พ757ภ)
บางบัวทอง—ประวัติ / บางบัวทอง—ภูมิประเทศและการทองเที่ยว /
บางบัวทอง—ความเปนอยูและประเพณี
สมดี จินดาพิษฐาน. มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับหองสมุด เลม 1-2 มงคลที่ 1-38. กรุงเทพฯ :
อุษาการพิมพ, 2555.
(294.301 ส242ม)
ธรรมะกับชีวิตประจําวัน / มงคลชีวิต
อัณณพ ชูบํารุง. จักรวาลบันดาล. กรุงเทพฯ : บริษัท นู พริ้นท จํากัด, 2556.
(895.911 อ522จ)
กวีนพิ นธไทย
ลลิตา ธีรสิริ. หลับไมดี มีทางแก. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน, 2552.
(616.8498 ล145ห)
การนอน / อาการนอนไมหลับ / สุขภาพ / โรคนอนไมหลับ
สิทธา ลิขิตนุกลู . ปวยได หายเอง ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : พีอาร, 2555.
(613 ส719ป)
สุขภาพ
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โสภิต กตัญณุตา. มันสมองผูหญิงเกง. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552.
(158 ส986ม)
กําลังใจ / สตรี
ประจักษ กองกีรติ, บรรณาธิการ. การเมืองวาดวยการเลือกตั้ง : วาทกรรม อํานาจ
และพลวัตชนบทไทย. นนทบุรี : ฟาเดียวกัน, 2555.
(324.6 ก498)
การเลี้ยงตั้ง
ปรีดา ยังสุขสถาพร. ทรัพยสินทางปญญานารู และวิธกี ารประเมินมูลคา. กรุงเทพฯ :
บริษัท แอปปา พริน้ ติ้งกรุป จํากัด, 2551.
(346.048 ป471ท)
ทรัพยสนิ ทางปญญา / การประเมินมูลคา
14 ตุลาคม "วันมหาปติ" : วารสาร อ.ม.ธ 14 ตุลาคม "วันมหาปติ". นนทบุรี : ศรีปญ
 ญา, 2554.
(322.4209593 ส728)
วิกฤตการณ 14 ตุลาคม 2516 / 14 ตุลา—วันมหาปติ
นันทวัฒน บรมานันท, บรรณาธิการ. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไวต
WWW.pub-w.net เลม 10. กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2554.
(342 ร156)
กฎหมายมหาชน / กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สวี่ เหวย สง. พิชิตโรคนอนไมหลับ. กรุงเทพฯ : ดอกหญากรุป, 2548.
(616.8498 ส439พ)
การนอนไมหลับ
ศิดาภรณ ศิโรช. 138 เคล็ดลับลดน้ําหนักเร็วและไดผลจริง. กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
(613.35 ศ431ห)
การลดความอวน
วิฑูรย ภูริปญญาวานิช. รูมากกวาไกด. กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2548.
(910.4 ว574ร)
ภูมิศาสตรการทองเที่ยว / หนังสือเลาเรื่องการทองเทีย่ ว
ปกรร นภาเหมินทร. เจาะลึกประเด็นรอน ฟองรองคดีแรงงาน ฉบับกอนตัดสินใจฟอง.
ม.ป.ท : ม.ป.พ, ม.ป.ป
(344.01 ป116จ)
กฎหมายแรงงาน / คดีแรงงาน

9

ปกรร นภาเหมินทร. เจาะลึกประเด็นรอนฟองรองคดีแรงงาน ฉบับกอนตัดสินใจฟอง ภาคแรก.
ม.ป.ท : ม.ป.พ, ม.ป.ป
(344.01 ป116จ)
คดีแรงงาน / กฎหมายแรงงาน
ศูนยศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยราชพฤกษ. จิตสัมผัส ไหวครูดนตรี-นาฎศิลปไทย. กรุงเทพฯ :
บริษัท คัลเลอรไอเดียอินโนเวชั่น จํากัด, 2555.
(781 ศ815จ)
จิตสัมผัส / ไหวครู--ดนตรี—นาฎศิลปไทย
ศรีศักร วัลลิโภดม...และคนอื่น ๆ. เขาพระวิหาร : ระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม. กรุงเทพฯ :
มติชน, 2551.
(915.9304 ข699)
โบราณสถาน—ปราสาทเขาพระวิหาร / ศิลปกรรมขอม—ปราสาทเขาพระวิหาร
เอนก นาวิกมูล. เมืองไทย 2495-2519 = Thailand 1952-1976. กรุงเทพฯ : สายชล, 2552.
(959.3 อ238ม)
ไทย—ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมอีสาน. ขอนแกน : ธรรมขันต, 2555.
(390.09593 ว394)
วัฒนธรรมอีสาน
ณัชชาภัทร อุน ตรงจิตร. 1 ทศวรรษแหงการปฎิรูปการเมือง : ผลงาน ปญหาและอุปสรรค.
กรุงเทพฯ : จรัสสนิทวงศการพิมพ, 2553.
(321.87 ณ259ห)
การปฎิรูปการเมือง
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร, 2554.
(330.9593 ศ816ป)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. ประมวลขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ, 2549.
(344.032 ก218ป)
บริการสังคม—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สุรพล ไกรสราวุฒ.ิ อริยสัจสําหรับทุกคน. กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.
(294.301 ส852อ)
พุทธปรัชญา / อริยสัจ
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. การพัฒนา การจัดการความขัดแยงการมีสวนรวมและสังคมเขมแข็ง.
กรุงเทพฯ : นิวสเมคเกอร จํากัด, 2551.
(303.44 ส284ก)
การพัฒนาสังคม / การมีสว นรวมทางสังคม
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. การสถาปนาอํานาจของผูไรอํานาจ. กรุงเทพฯ : บริษัท มาฉลองคุณ
ซีเอสบี จํากัด, 2554.
(303.33 ส284ก)
อํานาจ—สังคมศาสตร
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. ปฎิบัติการวิจัย. กรุงเทพฯ : บริษทั มาฉลองคุณาซีเอสบี จํากัด, 2548.
(001.42 ส284ป)
การวิจยั
สาวตรี สุขศรี. อาชญากรรมคอมพิวเตอร? : งานวิจัยหัวขอ "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิเตอร พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐกับ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น". กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2555.
(364.168 ส686อ)
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร / คอมพิวเตอร—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 65 ป
การศึกษา 2555 เลมที่ 1-16. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา, 2555.
(340 ร17)
กฎหมาย
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มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน. การจัดองคการและการบริหารธุรกิจ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554.
(658 ม377ก)
การบริหารธุรกิจ / การจัดการองคการ
มนตรี พิริยะกุล. เทคนิคการสํารวจดวยกลุม ตัวอยาง = Sample Survey Techniques.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543.
(519.52 ม15ท)
สถิติ—คณิตศาสตร / การสุม ตัวอยาง
ธีรเดช ริ้วมงคล. การขนสงเบื้องตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553.
(380.5 ธ231ก)
การขนสง / การบริหารการขนสง
ธนสรรค แขวงโสภา. การจัดการกิจการขนสง = Traffic Management. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553.
(380.5 ธ158ก)
การขนสง / การบริหารการขนสง / กิจการขนสง
อนุรักษ นิยมเวช. บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิวุฒิสภา, 2554.
(320.9593 อ199บ)
การพัฒนาการเมือง / การมีสวนรวมของประชาชน—การเมือง
สถานการณและการจัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสียงป 2553. กรุงเทพฯ :
กรมควบคุมมลพิษ, 2554.
(363.7392 ส179)
มลพิษทางอากาศ—สถิติ / มลพิษทางเสียง—สถิติ / คุณภาพอากาศ—ไทย
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง เลมที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, 2555.
(342.0664 น927)
ศาลปกครอง / กฎหมายปกครอง
สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย. นิทรรศนรัตนโกสินทร อัญมณี แหงมหานคร.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2555.
(อ.069.5 ส691น)
พิพิธภัณฑ—การจัดแสดง
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สํานักสงเสริมและพิทกั ษผูสงู อายุ. ทําเนียบองคกร ชมรมดานผูสงู อายุ พ.ศ.2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ การเกษตรแหงประเทศไทย, 2555.
(อ.305.26 ส691ท)
ผูสูงอายุ—ทําเนียบนาม / ชมรมผูสูงอายุ
ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2554. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2555.
(อ.923.2593 ภ459)
ภารกิจองคมนตรี / องคมนตรี
Spitzer, Dean R.. SuperMotivation การจูงใจที่เปนเลิศ. กรุงเทพฯ : หจก.เอทีมบิสซิเนส, 2551.
(658.314 อ761อ)
SUPERMOTIVATION / การจูงใจ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร ปทหี่ นึ่ง
(วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555). กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2555.
(351.004 ส691ร)
คณะรัฐมนตรี—ผลการดําเนินงาน / รัฐบาล—การดําเนินงาน
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่สอง. กรุงเทพฯ :
บริษัท วงศสวางพับลิชชิ่ง แอนดพริ้นติง้ จํากัด, 2555.
(342.5930269 ส691จ)
ศาลรัฐธรรมนูญ
นภาพร ลิมปปยากร. โกงเนียนๆ กินนุม ๆ. กรุงเทพฯ : เอเซียแปซิฟคออฟเซ็ท, 2555.
(364.1 น197ก)
กลฉอฉล / การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติของประเทศไทย :
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555.
(379.129593 ส691ก)
กรอบคุณวุฒแิ หงชาติ / กรอบคุณวุฒิอาเซียน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ศิลปะวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
(379.73 ส691ศ)
ศิลปะวิทยาศาสตร / แนวทางการศึกษา / สหรัฐอเมริกา
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พิศาล บุญผูก. เครื่องปนดินเผานนทบุรี. นนทบุรี : โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการ
แกสังคม, 2553.
(666.3 พ757ค)
เครื่องปนดินเผาไทย—นนทบุรี
บุญศรี มีวงศอุโฆษ. แนวทางการปฎิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(324.9593 บ572น)
การเลือกตั้ง / พรรคการเมือง
ณรงคเดช สรุโฆษิต. แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(320.9593 ณ219น)
ไทย—การเมืองและการปกครอง / รัฐธรรมนูญ--ไทย—แงการเมือง / พรรคการเมือง—ไทย
นันทวัฒน บรมานันทและคณะ. การปรับโครงสรางของระบบรัฐสภา. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(320.9593 ก469)
ไทย—การเมืองและการปกครอง / รัฐธรรมนูญ--ไทย—แงการเมือง
ภิญโญ ตันพิทยคุปต. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดตรัง. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(324.6 ภ524ค)
วุฒิสภา—การเลือกตั้ง
มานวิภา อินทรทัต. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(324.6 ม444ก)
วุฒิสภา-การเลือกตั้ง
พรชัย เทพปญญา. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(324.6 พ231ค)
วุฒิสภา—การเลือกตั้ง
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สุมาลี มีจั่น. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2554.
(324.6 ส842ค)
วุฒิสภา—การเลือกตั้ง
ดวงตะวัน. แรขอบฟาอรุโณทัย (2). นนทบุรี : ดวงตะวัน, 2555.
(นว ด179ร)
นวนิยาย
คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการศึกษาติดตามขอมูลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของวุฒิสภาในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา
วุฒิสภากับการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ (กรณีศึกษางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2555). กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555.
(328.31 ค125ว)
วุฒิสภา / งบประมาณ – พระราชบัญญัติ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แนวพระราชดําริดา นการศึกษา 9 รัชกาล. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
(370.9593 ส691น)
การศึกษา - 9 รัชกาล
ทัศนีย ทานตวณิช. ประวัตศิ าสตรและภูมิปญญาทองถิ่น ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : สํานักงานเทศบาลตําบลบางพระ, 2555.
(390.9593 ท364ป)
ภูมิปญญาชาวบาน - บางพระ ชลบุรี / บางพระ ชลบุรี – ภูมิประเทศและการทองเทีย่ ว /
บางพระ ชลบุรี – ประวัติ
วิมลพรรณ ปตธวัชชัย. เอกกษัตริยใตรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ (1984), 2555.
(923.1593 ว666อ)
ไทย - ประวัตศิ าสตร – กรุงรัตนโกสินทร / ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ –
ชีวประวัติ / ไทย - การเมืองและการปกครอง - กรุงรัตนโกสินทร – 2475.
หอการคาไทย, มหาวิทยาลัย. รายงานฉบับสมบูรณโครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทย
เพื่อรองรับการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน เสนอตอ กรมการคาตางประเทศ
กระทรวงพาณิชย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2554.
(305.963 ห372ร)
ชาวนา – ไทย / ไทย – เขตการคาเสรีอาเซียน / เขตการคาเสรีอาเซียน
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มูลนิธิเคเธอริ่ง. การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(320.9593 ม686ก)
ไทย – การเมืองและการปกครอง
ถวิลวดี บุรีกุล...(และคนอื่นๆ). คูมือประกอบการจัดประชาเสวนาหาทางออก (Issue book)
อนาคตประเทศไทย การเมืองทีพ่ ึงปรารถนา : สิ่งที่คนไทยตองเลือก. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(320.9593 ถ282ค)
ไทย – การเมืองและการปกครอง
วันชัย วัฒนศัพท. คูมือการเปนผูเอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2555.
(320.9593 ว427ค)
ไทย – การเมืองและการปกครอง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ของประเทศไทย : เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเชียน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
(379.129593 ส691ร)
กรอบคุณวุฒแิ หงชาติ / กรอบคุณวุฒิอาเชียน
ประภัสสร เทพชาตรี. ความสัมพันธไทย - สหรัฐ : อดีต ปจจุบันและอนาคต. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554.
(327.593073 ป338ค)
ไทย - ความสัมพันธกับตางประเทศ – สหรัฐ
กชกร ชิณะวงศ. 10 ปแพรกหนามแดง กระบวนการเรียนรูสูวิถีความปรองดอง. กรุงเทพฯ :
สกว.ฝายวิจัยเพื่อทองถิน่ , 2555.
(307.14072 ก112ส)
ชุมชน – วิจยั / การพัฒนาชุมชน – วิจัย / การมีสวนรวมของชุมชน
อรุณี เวียงแสง...(และคนอืน่ ๆ). จากคนสามหมอกสูคนสามน้าํ : จากหลักการสูปฏิบัติการ
งานวิจยั เพื่อทองถิ่น. กรุงเทพฯ : บริษทั ส.เอเชียเพรส (1989) จํากัด, 2550.
(307.14072 จ291)
ชุมชน – วิจยั / การพัฒนาชุมชน – วิจัย / การมีสวนรวมของชุมชน
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ว.แหวน. ชีวิตเรา...เอาไงดี?. กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2548.
(158 ว111ช)
จิตวิทยาประยุกต / การดําเนินชีวิต
วิภาส ศรีทอง. คนแคระ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2555.
(นว ว661ค)
นวนิยาย / รางวัลซีไรต
ชลพริสร ชลลา. จับตายคาสโนวา. กรุงเทพฯ : เนชัน่ บุคส, 2550.
(155.632 ช225จ)
บุรุษ – จิตวิทยา
ไพโรจน อยูมณเฑียร. วาทะสามกก. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
(808.882 พ993ว)
สามกก – ประวัติและวิจารณ
ไพฑูรย ยอดรัก. ผูชายสันดานดียงั มีอยู. กรุงเทพฯ : ไฟน ไรท, 2548.
(155.633 พ975ส)
บุรุษ – จิตวิทยา
เมาริก, จอหน แวน. คัมภีร การพัฒนาภาวะผูนาํ . กรุงเทพฯ : บริษทั เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2547.
(658.4092 ม828ค)
ภาวะผูน ํา
ฝายวิชาการบิสคิต. ฟงคิดอานเขียน...รวมทุกศาสตรเพื่อทําใหคุณฉลาด. กรุงเทพฯ :
บิสคิต, 2549.
(658.45 ฝ211ฟ)
การสื่อสารทางธุรกิจ / การสือ่ สารในองคการ / การสื่อสารทางภาษา
มูลนิธิศิริวัฒนา. เพียงพอก็พอเพียง. ฉะเชิงเทรา : มูลนิธศิ ิริวัฒนา, [255?].
(อ.923.1593 ม686พ)
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั – พระราชประวัติ /
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั – พระราชกรณียกิจ
โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พ.ศ.2546-2551. กรุงเทพฯ :
จรัลสนิทวงศ, 2552.
(304.64 ค961)
การตาย / การสัมภาษณสาเหตุการตาย / คุณภาพขอมูล
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สมุดภาพศิลปะอยุธยา. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภา การพิมพ, 2555.
(709.593 ส314)
ศิลปกรรมไทย—สมัยอยุธยา / ศิลปะอยุธยา—สมุดภาพ
ลงทุนเปน เห็นความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2554.
(332.6 ก674ล)
การลงทุน
วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. รุงมีหลายสี. กรุงเทพฯ : บริษทั วศิระ จํากัด, 2549.
(895.913 ว555ร)
รวมเรื่องสั้น
5,000 คําศัพทตองสูในการฟง-พูดอาน-เขียน ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
(428 ห531)
ภาษาอังกฤษ—คําศัพท
ภาพอนาคตประเทศไทย 2562. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2552.
(330.9593 ภ457)
พยากรณเศรษฐกิจ—ไทย / ไทย—ภาวะสังคม
ธนาคารออมสิน. ออมสินของแผนดิน. กรุงเทพฯ : บริษทั อมรินทรพริน้ ติ้ง
แอนดพับลิซซิง่ จํากัด, 2555.
(อ.332.21 ธ152อ)
ธนาคารออมสิน / ออมสิน
หลวงตาเลาใหฟง . อุดรธานี : หจก.เพื่อนศิลป, 2555.
(อ.294.30922 ห313)
พระธรรมวิสทุ ธิมงคล--หลวตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน
พระธรรมเทศนา. อาจาโรวาท พระอาจารย ฝน อาจาโร. กรุงเทพฯ :
บริษัท ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด, 2550.
(294.30922 ส866อ)
พระฝน อาจาโร / สงฆ--ไทย—ชีวประวัติ
พรชัย เจริญดํารงเกียรติ. รอยธัมมรส สหัสสนัย จาริก 45 พรรษา เลม 3 : พระพุทธพจน
และอรรถกถา. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2555.
(อ.391.3 พ231ร)
พระพุทธเจา / พุทธศาสนา
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ประมวลพระราโชวาทดานการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศักราช 2525-2549. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.
(895.915 ป352)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี—พระบรมราโชวาท
รอยกรองเทิดพระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.
กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2555.
(929.709593 ร191)
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

