บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน กันยายน 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วรรณา นาวิกมูล, บรรณาธิการ. สรรพศาสตร สรรพศิลปถิ่นลพบุรี. ลพบุรี : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีและภาคี, 2559.
(930.1 ส336)
โบราณคดี / ประวัติศาสตร และประวัติศาสตรศิลปะ / ธรรมชาติวิทยาและวรรณกรรม /
จารึกและเอกสารโบราณ / พิพิธภัณฑและปกิณกะ
อ.กีรติ. เจ็ดมิติแหงความมหัศจรรย ณ แดนอาทิตยอุทัยภาค 2 = Amazing Japan. กรุงเทพฯ :
บริษัท ส.เอเชีย เพรส (1989), 2559.
(952 อ11จ)
ญี่ปุน--ประวัติศาสตร
สารบาญคําพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2556. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลยุติธรรม, 2556.
(347.09 ส668)
คําพิพากษาศาลฎีกา--2556--สารบาญ
ธานี วรภัทร. กฎหมายวาดวยประกันภัย. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2558.
(346.086 ธ517ก)
การประกันภัย—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ / กฎหมายประกันภัย
คมกริช วัฒนเสถียร. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2558.
(340 ค145ค)
กฎหมาย
การบริหารทางจิตสําหรับผูใหญ. กรุงเทพฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2558.
(293.35 ก459)
การฝกจิต / พุทธศาสนากับสังคม / พุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน
วัชรินทร สุทธิศัย. การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางเชิง
สรางสัมฤทธิ์ผล. มหาสารคาม : คลังนานาวิทยา, ม.ป.ป.
(658.404 ว386ก)
การวิเคราะหโครงการ—เชิงสรางสัมฤทธิ์ผล / การบริหารโครงการ—เชิงสรางสัมฤทธิ์ผล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป
2558. กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, 2557.
(363.73 ก164ร)
มลพิษ / มลพิษทางสภาวะแวดลอม
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. 84 ป สํานักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2559.
กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2559.
(อ.354.593 ส691ป)
สํานักนายกรัฐมนตรี
พระราชกรณียกิจ ประจําปพุทธศักราช 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย. กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2559.
(อ.923.1593 พ365)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี--พระราชกรณียกิจ
จ.เขมจิตต. ผญาขอหลอตอปญญา เลม 2. นนทบุรี : นิติธรรมศาสตร, 2559.
(398.9 จ111ผ)
ผญา
จ.เขมจิตต. กายนคร ฉบับผญา. นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ, 2559.
(294.304 จ111ก)
วรรณกรรมพุทธศาสนา / นิทานคติธรรม
นพพล วิทยวรพงศ...และคนอื่น ๆ. นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยในกรอบ
5P. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2559.
(363.41593 น199)
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล / เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล—ผูบริโภค /
ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล—ไทย
บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทศโนโลยี จํากัด. กาวสูทศวรรษที่ 4 COT บทความวิชาการ เลมที่
การออกแบบและควบคุมการกอสราง. กรุงเทพฯ : ส.ไพบูลยการพิมพ, 2559.
(690.2 บ226ก)
การกอสราง—การออกแบบ / การกอสราง—ควบคุม
สมชัย ฑีฆาอุตมากร, บรรณาธิการ. คําพิพากษาฎีการ ประจําพุทธศักราช 2559 ตอนที่ 1-12.
กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2559.
(347.09 ค369)
คําพิพากษาฎีกา—2559
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สมาคมนักปกครองแหงประเทศไทย. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในมุมมองของ
สมาคมนักปกครองแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อาสารักษาดินแดง กรมปกครอง, 2556.
(303.625 ส293ก)
ไทย (ภาคใต)—การเมืองและการปกครอง /
สถานการณความไมสงบ—จังหวัดชายแดนภาคใต /
สถานการณความไมสงบ—การแกไขปญหา
สมาคมนักปกครองแหงประเทศไทย. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในมุมมองของ
สมาคมนักปกครองแหงประเทศไทย เลม 2. กรุงเทพฯ : อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง, 2557.
(303.625 ส293ก)
ไทย (ภาคใต)—การเมืองและการปกครอง /
สถานการณความไมสงบ—จังหวัดชายแดนภาคใต /
สถานการณความไมสงบ—การแกไขปญหา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. คูมือการเพาะชํากลาไมทองถิ่นเพื่อใชปลูกฟนฟูปาตน
น้ําลําธาร. กรุงเทพฯ : รานปุณณภา, 2559.
(634.956 ก169ค)
การเพาะชําพันธุไม / การปลูกปา—ฟนฟูปาตนน้ําลําธาร
สุกิจ อัมพรสุขสกุล. หลอหลอม. กรุงเทพฯ : บริษัท กูดเฮด พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง กรีป จํากัด,
2558.
(923.8 ส741ห)
สุกิจ อัมพรสุขสกุล—ประวัติชีวิต
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคํา
สอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ส็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม . กรุงเทพฯ : บริษัท เฟสท ออฟเซท
(1993) จํากัด, 2559.
(297 ก169ค)
ศาสนาอิสลาม
เปดตา เปดใจ เปดโลกกับผูชายชื่อพินิติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
ม.ป.ป..
(925 ป699)
พินิติ รตะนานุกูล—ประวัติ / พินิติ รตะนานุกูล—ความทรงจําและประสบการณ
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รําไพร ทิพยชยางกุล. กิจกรรมสงเสริมการอาน. นครราชสีมา : หจก.หองสมุดเซ็นเตอร, 2557.
(028.5 ร468ก)
กิจกรรม / การอาน / การเขียน / ทักษะทางความคิด
จรุง เมืองชนะ, บรรณาธิการ. วัคซีนในฝน มหัศจรรยแหงชีวิต. กรุงเทพฯ : สถาบันวัคซีนแหงชาติ
(องคการมหาชน), 2558.
(615.372 ว371)
วัคซีน—ภูมิคุมกันโรค
ศิริพร สุวรรณการ. รูจักหุนที่ใชสไตลที่ชอบ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2559.
(332.6 ศ463ร)
หุนและการเลนหุน / การลงทุน
อุษณีย ลิ่วรัตน. หุนกลุมธนาคาร. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2559.
(332.6322 อ863ห)
หุนและการเลนหุน
สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักอนามัย. การดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน.
กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักอนามัย, ม.ป.ป..
(613 ส691ก)
ประชาชน—การดูแลสุขภาพ
กาดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ. 71 ป วันสันติภาพไทย ; สันติ-ประชา-ทํา. กรุงเทพฯ :
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
(327.172 จ691)
สันติภาพ / เสรีไทย
รายงานการประชุมวิชชาการปฎิรูประบบสุขภาพและชีวิตจิตสํานึกประชาธิปไตยในโอกาส 9 ป
สช.. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2558.
(613 ร451)
สุขภาพ / ปฎิรูประบบสุขภาพ
พินิจ ฟาอํานวยผล. สถานการณสุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2551 สถานการณ
สุขภาพรายเขต. กรุงเทพฯ : บริษัทวิถี จํากัด, 2558.
(613 พ685ส)
สุขภาพ / สภานการณสุขภาพรายเขต
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บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด. กาวสูทศวรรษที่ 4 COT บทความวิชาการ เลมที่ 2
พลังงานและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : บริษัท ซาเร็นการพิมพ, 2559.
(333.79 บ226ก)
พลังงานทดแทน / พลังงานหมุนเวียน / พลังงานแสงอาทิตย / ระบบบําบัดน้ําเสีย /
อุตสาหกรรมน้ําตาล
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงตางประเทศ. เทวะวงศฯ สาร : หนังสือรวมคํา
บรรยายคัดสรรของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ. กรุงเทพฯ :
บริษัท ไบรท แอนด พริ้น จํากัด, 2558.
(327.2 ส181ท)
การทูต / สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
อนาโตล ดรเจอร เปลดิเยร. จันทโสภา. เชียงใหม : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม, 2559.
(895.8 อ175จ)
วรรณกรรม—ไทชึน / นางสิบสอง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สุขภาพภายใน 2559 : ตายดี วิถีที่เลือกได.
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
(613.09593 ส181ส)
ความตาย / ความตาย—จิตวิทยา / วัยรุน / สังคมออนไลน / พฤติกรรมสุขภาพ /
คุณภาพชีวิต / ภาวะสุขภาพ—ดัชนีชี้วัด
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนังสือรวบบทความการประชุม
วิชาการนานาชาติ "มิติใหมความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน 40 ป. นครปฐม :
บริษัท กันตรพี เพรส จํากัด, 2559.
(327.593051 ว585ห)
การทูต / ความสัมพันธระหวางประเทศไทย—จีน
ชัยมาศ คะมา. Visual basicnet Programming = การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(005.276 ช412ก)
ภาษาวิชวลเบสิก—การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร / ไมโครซอฟต—อินเตอรเน็ต
กระทรวงแรงงาน. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หจก.บางกอกบลอก, 2559.
(331.11 ก914ด)
แรงงาน--ไทย—2559
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สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. เสนหไทยในวิถีรวมสมัย : รวมผลงาน
ตนแบบผลิตภัณฑทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาป 2557-2558. กรุงเทพฯ :
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2559.
(658.50306 ส691ส)
ผลิตภัณฑทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
อรุณ ขยันหา. การเมืองการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ : สาขาวิชารัฐศาสตร
คณะศิลปศาสตร, 2559.
(352.1 อ399ก)
การบริหารรัฐกิจ—สวนทองถิ่น / การเมืองการปกครอง—ไทย
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ.19 ป สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ : สื่อมืออาชีพในยุคสงคราม
ออนไลน. กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, 2559.
(323.445 ส226ห)
เสรีภาพของหนังสือพิมพ / สื่อออนไลน
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บรรณานุกรมหนังสือภาษาตางประเทศ ประจําเดือน กันยายน 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
Gerighty, Terence. English for Aviation : for pilots and air traffic controllers. New York :
Oxford, 2013.
(428.6473 G369E)
AIR TRAVEL—TERMINOLOGY
ENGLISH LANGUAGE--CONVERSATION AND PHRASE BOOK (FOR AIR PILOT)
Lansford, Lewis. Endlish for cabin Crew. New York : Oxford, 2015.
(428.6473 L294E)
CABIN CREWS—LANGUAGE / AIR TRAVEL--TERMINOLOGY
Lertporn Parasakul. English in Airline Business. Bangkok : Chulalongkorn University
Press, 2014.
(428.638 L621E)
ENGLISH LANGUAGE--BUSINESS LANGUAGE / AIR TRAVEL--TERMINOLOGY
Shawcross, Philip. Flight path : aviation english for pilots and atcos. United Kingdom :
CAMBRIDGE, 2015.
(428.34 S534F)
AERONAUTICS--COMMUNICATION SYSTEMS /
AIRPORTS--COMMUNICATION SYSTRMS /
ENGLISH LANGUAGE--CONVERSATION AND PHRASE BOOKS (FOR AIR
PILOTS)
Aviation English : for ICAO compliance. London : MACMILLAN, 2010.
(428.6473 E53A)
ACCESS TO AIRPORTS / AIRPORT TERMINALS /
AIR TRAFFIC CONTROL TERMINOLOGY
Bocij, Paul. Business information Systems : technology, development and management
for the e-business. London : Pearson, 2015.
(658.4038011 B664B)
BUSINESS--COMPUTER NETWORK RESCURCES /
BUSINESS INFORMATION SERVICES

7

Williams, Brian K.. Using Information Technology : a practical introduction to computers
& communications. New York : McGraw Hill Education, 2015.
(004 W721U)
COMPUTERS / TELECOMMUNICATION SYSTEMS /
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บรรณานุกรมงานวิจัย ประจําเดือน กันยายน 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
วรพงษ วจะรักษเลิศ. การสื่อสารทางการเมืองผานบทเพลงของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน
เผด็จการแหงชาติ : ศึกษาในชวงป พ.ส.2550-2556. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2557.
(วพ.320.014 ว224ก)
การสือสารทางการเมือง / กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ —
บทเพลง--การสื่อสาร
อพัชชา ศิริชัย. การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารตราสินคาโดยการเปนผูสนับสนุนดานกีฬาใน
ประเทศไทยที่มีตอผูบริโภค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
นวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.658.827 อ246ก)
เครื่องหมายการคา—ผูบริโภค / เครื่องหมายการคา—การสื่อสารทางการตลาด
อิทธิพล อาจปรุ. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด
บุรีรัมย : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ :หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2557.
(ภพ.324.6 อ727ป)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย—การเลือกตั้ง
วิชญะวัชร พลอยสระศรี. การใชปจจัยสวนประสบการตลาดที่ดีผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.8336211 ว535ก)
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน—การตลาด /
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน—ความพึงพอใจของผูใชบริการ
อุมาพร บุญธรรม. การใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ของผูบริโภคยานวัชรพล เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.834264145 อ846ก)
อาหารสวําเร็จรูปแชแข็ง—การตลาด / อาหารสําเร็จแชแข็ง—พฤติกรรมผูบริโภค
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กลาณรงค พลพิลา. ความพึงพอใจของผูใชบริการการไฟฟานครหลวงเขตวัดเลียบ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.333.7932 ก312ค)
การไฟฟานครหลวง--ความพึงพอใจของผูใชบริการ—เขตวัดเลียบ /
การไฟฟานครหลวง--ความพึงพอใจของผูใชบริการ--เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ศุภชัย หนองชาง. มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใหมีขอความเตือนภัยจากโรคภูมิแพลงไว
ในฉลากอาหารสําเร็จรูป. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
ธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.344.0423616975 ศ684ม)
ขอความเตือนภัยจากโรคภูมิแพ--ฉลากอาหารสําเร็จรูป—กฎหมายคุมครองผูบริโภค
อนุสรณ อิงคนินันท. การฟองรองตามสัญญาที่กระทําผานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.346.022 อ231ก)
นิติกรรมสัญญา—เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
ณรงคศักดิ์ ธนวิบูลยชัย...และคณะ. การผลิตและตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงปลา
สลิด แพรกหนามแดง จํากัด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2550.
(วจ.639.31 ก491)
ปลาสลิด—การผลิต / ปลาสลิด—การตลาด
ประไพพิศ เขมะชิต...และคณะ. การศึกษาเพศวิถีของวัยรุนตั้งครรภในวัยเรียน. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกริก, 2551.
(วจ.306.736182 ก522)
วัยรุนตั้งครรภ—วัยเรียน / การตั้งครรภ--วัยรุน วัยเรียน
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