บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจําเดือน สิงหาคม 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ. รูปแบบการทําเกษตรประณีตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เกริก, 2556.
(วจ.630.3309593 ว734ร)
เกษตรประณีต—ผูสูงอายุ / ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง—ผูสูงอายุ
กวี กองแกว. วัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการของขาราชการ กรมควบคุมมลพิษ.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2559.
(ภพ.302.35 ก324ว)
กรมควบคุมมลพิษ—พฤติกรรมองคการ / วัฒนธรรมองคการ—กรมควบคุมมลพิษ
พัฒนชรัช รัตนศุทธพบูลย. ภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ
เจาหนาที่สโมสรเกร็กคูทัพฟาปทุมธานีเอฟซี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.658.4092 พ525ภ)
ภาวะผูนําผูบริหาร / ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน—เจาหนาที่สโมสรเกร็กคูทัพฟา
ปทุมธานีเอฟซี. อนิรุทธ ไหวพรหม. การมีสวนรวมของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2558.
(ภพ.324.635214 อ177ก)
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร—การมีสวนรวมในการจัดการเลือกตั้ง
ปรีชา แสนแกว. ทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิผลของการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ของทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.658.401336229 ป469ท)
สถานบําบัดพิเศษกลาง—การปองกันและปราบปรามยาเสพติด /
สถานบําบัดพิเศษกลาง—การบริหารทรัพยากร
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ราตรี สุภาพันธ. แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของขาราชการตํารวจ กองอัตรากําลัง
สํานักงานกําลังพล. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.658.3142236328 ร442ร)
แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน--ขาราชการตํารวจ กองอัตรกําลัง สํานักงานกําลังพล
สุนิทรา ดวงจารุวินัย. ประสิทธิผลของโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา :
กรณีศึกษาโรงเรียนภูงามโนนสะอาด ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงทรา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.371.716 ส818ป)
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา--โรงเรียนดูงามโนนสะอาด
ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชยพล โชติศิริพาณิชย. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร : กรณีศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.658.314 ช189ป)
คุณภาพชีวิตการทํางาน—สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กําธร จรุงกิจกุล. จริยธรรมของนายกเทศมนตรีกับประสิทธิผลชองเทศบาลตําบลไผกองดิน
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.170.35214 ก572จ)
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลไผกองดิน อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี —
จริยธรรม
อธิชา เจียะเหี้ยง. จริยธรรมการทํางานของขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2558.
(ภพ.170.35224 อ145จ)
ขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร--การทํางาน—จริยธรรม
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วรวุฒิ อุสาหะ. ความพึงพอใจในการใหบริการเกี่ยวกับการจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ :
กรณีศึกษาสํานักงานเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.362.63 ว275ค)
การจายเบี้ยยังชีพ—ผูสูงอายุ / การจายเบี้ยยังชีพ--สํานักงานเขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
อรุนันท แถมมนตรี. การบริหารจัดการที่ดีกับความผูกพันตอองคการของขาราชการ สํานักงาน
ศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.351 อ419ก)
ขาราชการ สํานักงานศาลยุติธรรม—การบริหาร / ขาราชการ สํานักงานศาลยุติกรรม—
การบริหารรัฐกิจ
ทัศนา อนุสรประชา. วัฒนาธรรมองคการกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรม
: กรณีศึกษาสํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครใต . กรุงเทพฯ :
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2558.
(ภพ.658.3125 ท363ว)
ขาราชการศาลยุติธรรม—วัฒนธรรมองคการ /
ขาราชการศาลยุติธรรม--สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงพระนครใต—การปฎิบัติงาน /
ขาราชการศาลยุติธรรม—การประเมินผลงาน
สมศักดิ์ ผูเจริญ. การเปดรับสื่อกับความคิดเห็นของแรงงานไทยที่มีตอปจจัยแรงจูงใจการตัดสินใจ
ไปทํางานตางประเทศ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.331.12765831422 ส283ก)
แรงงาน—ไทย / แรงจูงใจการทํางานตางประเทศ
เขมกร ชุมสายันต. การเปดรับขาวสารกับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการสื่อสารภายใน
องคการของบริษัท บุญจิน เอ็นเตอรไพรส จํากัด กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรนิเทศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
(ภพ.658.45 ข631ก)
พนักงานบริษัท บุญจิน เอ็นเตอรไพรส จํากัด กรุงเทพมหานคร—การสื่อสารภายใน
องคการ
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สุกันตสิตา สุขะวรรณทัศน. พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงและความคิดเห็นของผูขับ
รถแท็กซี่ที่มีตอรายการขาวจราจร สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ในเขตกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.384.54 ส739พ)
วิทยุกระจายเสียง—พฤติกรรมการเปดรับสื่อ / ผูขับรถแท็กซี่--รายการขาวสาร--สถานีวิทยุ
สวพ.FM19
ปริชาด บัวขาว. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสื่อประชาสัมพันธขาวสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี . กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
เกริก, 2558.
(ภพ.659.237805 ป546ค)
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี —
สื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ธัญธาดา พลชา. พฤติกรรมการเปดรับชมกับความคิดเห็นของผูชมที่มีตอรายการขาวทางหลมสัก
วีซีเคเบิล จํากัด อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2557.
(ภพ.384.51 ธ468พ)
หลมสักวีซีเคเบิล จํากัด อําเภอหลมสัก จังหวีดเพชรบูรณ--พฤติกรรมการเปดรับ—
ผูใชบริการ
ทักษอร อภัยกาวี. การศึกษาความพึงพอใจของผูรับชมรายการเวิลดซอคเกอรแอนดสปอรต
ทางชอง 9 ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาชาวิชาการการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2556.
(ภพ.384.55 ท337ก)
รายการเวิลดซอคเกอรแอนดสปอรต ทางชอง 9—ความพึงพอใจของผูใชบริการ
เวณิกา เพ็งสลุด. ความคิดเห็นของประชาชนผูรับฟงที่มีตอรายการตํารวจสัมพันธ (พิเศษ)
สถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.384.54 ว896ค)
รายการตํารวจสัมพันธ (พิเศษ)--วิทยุกระจายเสียง สวพ.91
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ชัชชัย ชูสุวรรณประทีป. ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวมูลนิธิสมเด็ขพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) จังหวัดนครราชสีมา.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการสือสารการทองเที่ยว
และบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
(ภพ.915.9304 ช353ค)
นักทองเที่ยว--มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) /
มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) จังหวัดนครราชสีมา—การสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยว
ฑัมมพร นิพนธพิทยา. ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยว ฮาลา บาลา จังหวัดยะลา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาชา
วิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2558.
(ภพ.915.9304 ฑ112ค)
นักทองเที่ยว--ฮาลา บาลา จังหวัดยะลา / ฮาลา บาลา จังหวัดยะลา—การสงเสริม
การตลาดการทองเที่ยว
ณัฐภัสสร ญัตติอัครวงศ. ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอแรงจูงใจในการทองเที่ยว
ดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม ผานสื่อการทองเที่ยว ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ
ทางประากรกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอแรงจูงใจในการทองเที่ยวดอย
อางขาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการสือสารการทองเที่ยว
และบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
(ภพ.915.9304 ณ342ค)
นักทองเที่ยว--ดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม / ดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม—แรงจูงใจ
การทองเที่ยว
ปวีณธิดา กุนทีกาญจน. ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอกิจกรรมประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการสือสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2557.
(ภพ.915.9304 ป496ค)
นักทองเที่ยว--ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี /
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรั—ประชาสัมพันธการทอเที่ยว
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พิศมัย ชูโต. การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนผสมการตลาด
เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสือสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก ,
2557.
(ภพ.915.9304 พ751ก)
นักทองเที่ยว--เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วสุกฤต วันธงชัย. การศึกษาความรูและความตระหนักของนักเรียนโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
จังหวัดนนทบุรี ที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
เกริก, 2557.
(ภพ.915.9304 อ363ก)
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /
นักเรียนโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ จังหวัดนนทบุรี —การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สิริณัฎฐ สิทธิภรเจริญ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่กลุม
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2558.
(ภพ.658.3124 ส731ก)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย / เจาหนาที่กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชา
รักษ จังหวัดนครสวรรค—การพัฒนาทรัพยากรมนุษย / เจาหนาที่กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค—องคการ
ธัญวลัย หงสทอง. ทรัพยากรการบริการกับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของขาราชการกรม
ศุลกากร สังกัดสวนกลาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.352.6 ธ469ท)
ขาราชการกรมศุลกากร—การบริหารทรัพยากร / ขาราชการกรมศุลการ—การปฎิบัติงาน
ภานุภณ จิระอัมพร. การบริหารจัดการแบบระบบราชการกับความลาชาในการปฎิบัติราชการกรม
ศุลกากร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.351 ภ433ก)
กรมศุลกากร—ระบบราชการ / ปฎิบัติราชการ—กรมศุลกากร /
กรมศุลกากร—การบริหารจัดการ
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กฤษณะ ศรีชุม. การจัดการทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของขาราชการเรือน
จํากลางคลองเปรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.658.3103654 ก318ก)
การจัดการทรัพยากรมนุษย—เรือนจํากลางคลองเปรม /
ขาราชการเรือนจํากลางคลองเปรม—การปฎิบัติงาน
มะยากรี ยะโกะ. คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษาขาราชการ
กอง 6 ที่ปฎิบัติงานในที่ตั้ง ณ ศูนยรักษาควทปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2558.
(ภพ.355.31306361 ม269ค)
ทหาร—องคการ / ขาราชการกอง 6 ที่ปฎิบัติงานในที่ตั้ง ร ศูนยรักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย—คุณภาพชีวิตการทํางาน
จักรภพ โลนุช. คุณภาพชัวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษา ขาราชการ
นายทหารชั้นประทวน กองสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2558.
(ภพ.355.332306361 จ226ค)
นายทหารชั้นประทวน กองสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค—คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน / ทหาร—องคการ
วรพจน ธีระศิริศิลป. คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษาบริษัท
กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.306.361 ว225ค)
พนักงานบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน)—คุณภาพชีวิตการทํางาน /
คุณภาพชีวิตการทํางาน
สารีนา มะลา. คุณภาพชีวิตการทํางานกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของขาราชการทัณฑสถาน
หญิงกลาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.30636136543 ส681ค)
ขาราชการ ทัณฑสถานหญิงกลาง—คุณภาพชีวิตการทํางาน /
ขาราชการ ทัณฑสถานหยิงกลาง—การปฎิบัติงาน
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ณัฐพงศ วิรุนทร. จริยธรรมของตํารวจกับความพึงพอใจของประชาชนในการปฎิบัติงานของสาย
ตรวจจักรยานยนตสถานีตํารวจนครบาลบางเขน : กรณีศึกษาหมูบานอยูเจริญ.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2558.
(ภพ.363.28 ณ336จ)
สายตรวจจักรยานยนต สถานีตํารวจนครบาลบางเขน เขตตรวจที่ 5 หมูบานอยูเจริญ—
จริยธรรม / สถานีตํารวจนครบาลบางเขน เขตตรวจที่ 5 หมูบานอยูเจริญ—การปฎิบัติงาน
ของสายตรวจจักรยานยนต / การปฎิบัติงานของสายตรวจจักรยานยนต—ความพึงพอใจ
ของประชาชน
เกษม ศุภสิทธิ์. การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการความรูของศาลยุติธรรมในเขตอํานาจของ
สํานักงานอธิบดีผูพิพาษาภาค 4. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.347.0140012 ก785ก)
ศาลยุติธรรมในเขตอํานาจของสํานักงานอธิบดีผุพิพากษาภาค 4—การจัดการความรู
/ การจัดการความรู
จารุวรรณ ดอกแกว. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณี
กรมพลศึกษา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.314223781 จ337ป)
บุคลากรกรมพลศึกษา—ความพอใจในการทํางาน /
บุคลากรกรมพลศึกษา—ความผูกพันตอองคการ
วุฒิพงษ ศรีวะรมย. ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ราชทัณฑเรือนจํา
กลางคลองเปรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.365.315872 ว867ป)
ความเครียด—การปฎิบัติงาน / เจาหนาที่ราชทัณฑเรือนจํากลางคลองเปรม—
ความเครียดในการปฎิบัติงาน
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เผด็จ ศีดิสาร. ปจจัยองคการกับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผูตองขังของทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตคณะศิลปะ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.365.66 ผ761ป)
ผูตองขัง--การจัดสวัสดิการ—ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ /
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ—ความพึงพอใจของผูตองขัง
ดุลยพิธ สงศรีเกตุ. ธรรมาภิบาลของนายองคการบริหารสวนตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ตอการพัฒนาทองถิ่น. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.352.14 ด728ธ)
การบริหารสวนทองถิ่น / นายกองคการบริหารสวนตําบล—ธรรมาภิบาล /
นายกองคการบริหารสวนตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต —การพัฒนา
ทองถิ่น
รัชนีกร พิทักษนิระพันธ. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.4092 ร334ภ)
ภาวะผูนํา / บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพระนคร—การปฎิบัติงาน
ศิริลักษณ สิงหเพชร. สมรรถนะประจํากลุมงานกับประสิทธิผลฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.307.1435278 ศ484ส)
สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร—การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
วธัญู สมภาร. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับผลการปฎิบัติงานของเจาหนาที่
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.351.353646 ว161ก)
การบริหารรัฐกิจ / เจาหนาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ—การปฎิบัติงาน
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วราภรณ ปานะพิพัฒน. ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการทําโครงการบานมั่นคงของชุมชนบาน
บางเขน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตรมหา
วิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.643.12 ว321ป)
โครงการบานมั่นคง—ชุมชนบานบางเขน
ฐิตินันท วรรณเวช. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาแฝงในผลิตภัณฑอาหาร
เสริม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.344.0423 ฐ335ม)
การควบคุมผลิตภัณฑเกี่ยกับอาหารเสริม—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
กฎหมายคุมครองผูบริโภค—ผลิตภัณฑอาหารเสริม
มิ่งพิมล รักสนอง. ปญหาตามกฎหมายในการฟองคดีสินคาไมปลอดภัย ศึกษากรณีผลิตภัณฑยา
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.344.0423 ม557ป)
การควบคุมผลิตภัณฑเกี่ยวกับยารักษาโรค—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
กฎหมายคุมครองผูบริโภค—ผลิตภัณฑยา
ทิพสุคนธ บุญสมาน. การถือครองที่ดินของคนตางดาวในประเทศไทย : ศึกษากรณีการเขาสู
ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.346.0432 ท482ก)
กฎหมายที่ดิน / การถือครองที่ดิน—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
นฤมล วงษวุฒิศักดิ์. มาตรการทางกฎหมายในการเลือกปฎิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
ในการจางงานและประกอบอาชีพ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.344.04369792 น276ม)
กฎหมายควบคุมโรคเอดส
ผูปวยเอดส—การจางงานและประกอบอาชีพ
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ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ. นวัตกรรมกระบวนการผลิตและรูปแบบรายการวิทยุโทรทัศนดาน
สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก ,
2558.
(วพ.384.5443 ศ733น)
รายการวิทยุโทรทัศน—นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา /
สิ่งแวดลอมศึกษา—รายการวิทยุโทรทัศน
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บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประจําเดือน สิงหาคม 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
ทัศนีย แสวงสุข. การสรางความปรองดองในครอบครัวโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท :
ศึกษากรณีความรุงแรงในครอบครัว. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.345.0255 ท365ก)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : ความรุนแรงในครอบครัว
วงคเดือน หุนทอง. ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(วพ.658.8342 ว114ป)
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร--ผูบริโภค—กรุงเทพมหานคร /
ผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร—กรุงเทพมหานคร
กรุณา ทาแกว. ปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ.2551. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.346.04373 ก268ป)
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย—อาคารชุด / การดูแลผลประโยชนของคูสัญญา—
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ.
เกรียงศักดิ์ สิริอัศวสกุล. ปญหาการจัดลําดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตสําหรับเครื่องจักร
หลายเครื่องที่สามารถใชงานแทนกันได : กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณา
การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.5 ก673ป)
โรงานฉีดพลาสติก—การผลิต / โรงงานฉีดพลาสติก—การจัดตารางการผลิต
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สาวิตรี ภูไชยแสง. เงื่อนไขแหงการลงโทษทางภาวะวิสัย : ศึกษาอายุผูเสียหายที่เปนเด็กใน
ความผิดเกี่ยวกับเพศ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.345.0253 ส687ง)
มาตรการทางกฎหมายในความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก /
การกระทําความผิดทางอาญา
พัทธนันท วิเศษสมวงศ. พัฒนาและการจัดตั้งทีวีสาธารณะแหงแรกของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.384.5522 พ543พ)
การจัดตั้งทีวีสาธารณะ—ไทย / พัฒนาการของทีวีสาธารณะ—ไทย
วินัย รุงรักสกุล. การถอดถอนจากตําแหนงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.342.068 ว619ก)
การถอดถอนจากตําแหนง—กฎหมายรัฐธรรมนูญ / การปองกันและปราบปรามการทุจริต
สุรัสวดี สวางแจง. การประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหสําหรับการประเมินดานการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปกุง. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.5 ส857ก)
การจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน—อุตสาหกรรมแปรรูปกุง
เสถียร วิชาเรื่อง. การประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสครมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการ
สื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2553.
(ภพ.005.74 ส895ก)
การทําเหมืองขอมูล—การอนุมัติสินเชื่อ / การวิเคราะหสินเชื่อ—ลูกคา
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สนม จันทรจิตร. การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการสืบคนสารบัญคําวินิจฉัยศาล
ปกครอง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.005.7585 ส193ก)
ระบบงานสารบัญคําวินิจฉัยศาลปกครอง / ระบบสารสนเทศ—การสืบคนสารบัญคํา
วินิจฉัยศาลปกครอง
ปณณิกา เสาวพาน. การพัฒนาระบบลงทะเบียนนักศึกษาดวยเทคโนโลยี WAP กรณีศึกษา :
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.004.62 ป525ก)
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาดวยเทคโนโลยี WAP--บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรแบะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ภานุทัต สัตตบุศย. การพยากรณสินคาลวงหนาและการจัดตารางการผลิตหลักของบริษัทผลิตและ
จําหนายเสื้อผา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ
อุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(ภพ.658.53 ภ447ก)
ระบบการพยากรณลวงหนา—บริษัทผลิตและจําหนายเสื้อผา /
การวางแผนตารางการผลิต—บริษัทผลิตและจําหนายเสื้อผา
สุรพงษ เอี่ยมขอพึ่ง. การพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงานสําหรับอาคารเอนกประสงคขนาดใหญ .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีใน
อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(ภพ.697.9358 ส852ก)
ระบบปรับอากาศ—อาคาร
พีระชัย จรรยาพรวัฒน. การตั้งราคาอัตราคาบริการผานสายระบบจําหนาย กรณีศึกษาสถานี
ไฟฟาลานกระบือ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.388.42 พ796ก)
สถานีไฟฟา—อัตราคาบริการ
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ภัสนันท เดชะปรากรม. การศึกษารูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสมตอเยาวชนใน
อินเทอรเน็ตโดยสมาคมผูดูแลเว็บไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(ภพ.384.3 ภ381ก)
การสื่อสารทางคอมพิวเตอร / รูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาที่ไมเหมาะสม—เยาวชน /
อินเทอรเน็ต—เยาวชน
ภิญญาพร อินทรศิริ. การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มระดับการใหบริการของกองพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร การไฟฟาสวนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(วพ.005.74068 ภ523ก)
พัฒนาระบบ Helpdesk--กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร—การไฟฟาสาวนภูมิภาค /
แจงปญหาการใชระบบงานคอมพิวเตอร—ผูรับบริการ / ศูนยกลางขอมูลสําหรับองคกร
การเรียนรู
ปรินทร ใจแกว. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่ไดรับอันตรายจากสินคา :
ศึกษากรรีการเยียวยาความเสียหายจากโทรศัพทมือถือ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.343.071 ป458ป)
กฎหมายคุมครองผูบริโภค / การเยียวยาความเสียหายและการเรียกคืนโทรศัพทมือถือที่
ไมปลอดภัย—กฎหมายคุมครองผูบริโภค
ชุติมา เพ็ญนภาภรณ. การวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จในการนําระบบการวางแผนทรัพยากร
สําหรับองคกร (ระบบ ERP) มาใชในศูนยกระจายสินคา : กรณีศึกษาศูนยกระจายสินคา
อุปโภค บริโภค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.787 ช617ก)
การนําระบบ ERP--ศูนยกระจายสินคาอุปโภค บริโภค
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เรืองสิทธิ์ โกวิทยาพันธุ. การเลือกตําแหนงที่ตั้งโรงงานโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห :
กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณไฟฟา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.658.21 ร863ก)
การจัดการดานสถานที่ตั้ง—โรงงานผลิตอุปกรณไฟฟา /
การเลือกตําแหนงที่ตั้ง—โรงงานผลิตอุปกรณไฟฟา
รัตนา ไพรศรี. การพัฒนาระบบ การประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO
กรณีศึกษา : ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.401302854682 ร375ก)
การควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO—ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ /
ระบบการจัดการความเสี่ยงในองคกร—ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุพงษ ศรีนวล. การวิเคราะหและออกแบบระบบรับแจงเหตุ ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร บัณพิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.004.65 ส825ก)
การออกแบบเครือขายการสื่อสาร--ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 191
ไพฑูรน นามเสนา. การสื่อสารขอมูลแบบกลุม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.004.66 พ975ก)
เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลแบบกลุม—มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต /
บริหารจัดการชองสัญญาณการสื่อสารขอมูล—มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
โสรยา ประดับญาติ. การจัดลําดับและจัดตารางการผลิตแบบตามสั่งเพื่อลดปญหาการสงมอบ
ลาชาในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.53 ส911ก)
ระบบการจัดตารางการผลิต—โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนแมพิมพ
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ชูศักดิ์ งามมีศรี. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ TOT netcall ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(ภพ.384.64 ช686ป)
พฤติกรรมการใชบริการ TOT Netcall—นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย /
การเลือกใชบริการ TOT Netcall—นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วีระยุทธ เหลืองประเสริฐ. การอุทธรณฎีกาในปญหาขอกฎหมาย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.347.08 ว847ก)
กระบวนการอุทธรณ
ทิพยรัตน ภักดีกุล. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของนายทหารชั้นประทวนชาย
สังกัดกรมขาวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.355.332 ท466ป)
นายทหารชั้นประทวนชาย--คุณภาพชีวิตในการทํางาน--สังกัดกรมขาวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
สมบัติ อริยศรีจิต. ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบอาคาร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.725.346043 ส254ป)
การตรวจสอบอาคาร / กฎหมายควบคุมอาคาร

