บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน ตุลาคม 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ. การประเมินความพึงพอใจ. ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของ
ตอการปฎิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2558.
กรุงเทพฯ : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2558.
(658.3125 อ259ก)
การประเมินผล—การปฎิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวง
ยุติธรรม
พระอาจารยชยสาโร. สรณะพระอาจารยชยสาโร. นครราชสีมา : มูลนิธิปญญาประทีป, 2552.
(294.304 พ418ส)
พุทธศาสนา / ธรรมเทศนา
นวัตกรรมเพื่อสังคม = Social Innovation. เชียงใหม : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2558.
(650.1 น352)
การจัดการธุรกิจ
สมจิตต ลิขิตถาวร. โครงสรางขอมูลและวิเคราะหอัลกอริทึมดวยซี . กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2548.
(005.73 ส236ค)
โครงสรางขอมูล—คอมพิวเตอร
สมเกียรติ รุงเรืองลดา. คูมือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : โปรวีชั่น, 2551.
(004.6 ส232ค)
เครือขายคอมพิวเตอร
สิริวิมล ปณณราช. การจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นปญหา. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศการพิมพ,
2559.
(658.405 ส732ก)
การจัดการภาวะวิกฤต / การประชาสัมพันธ / การบริหารความเสี่ยง
มาวิน มงคลกิจพงศพันธุ. Ulead DVD Picture Show Photo 2VCD = สรางอัลบั้มภาพถายจาก
กลองดิจิตอลนําไปเปดดูดวยเครื่องเลน VCD/DVD. กรุงเทพฯ : ดอกหญากรุป, 2547.
(771.3 ม529บ)
กลองดิจิตอล / การถายภาพ—เครื่องมือและอุปกรณ / การถายภาพ—โปรแกรม
คอมพิวเตอร

บรรศักดิ์ เกิดชัยฤทธิ์. พัฒนา Web Applications ดวย Oracle Developer Suite 10g : เครื่องมือ
ที่ทําใหการสราง Database Applications เปนเรื่องงายสําหรับคุณ. กรุงเทพฯ :
จรัลสนิทวงศการพิมพ, 2550.
(005.7565 บ189พ)
ORACLE--COMPUTER FILE
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2558.
(378.593 ส691ค)
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา—ไทย / ประกันคุณภาพ-คูมือ
นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร. บอยเงินรอยสู Boss พันลาน. กรุงเทพฯ : ดับเลิ้ลคลิ๊ก, 2558.
(923.8 น164บ)
บอยเงินรอย สู Boss พันลาน--นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร
รพีพัฒน อิงคสิทธิ์...และคนอื่น ๆ. คุณคาของระบบนิเวศและนิเวศบริการสําหรับภาคธุรกิจ.
กรุงเทพฯ : Eco-Best, ม.ป.ป.
(333.75658 ค622)
ระบบนิเวศ—ธุรกิจ / นิเวศบริการ—ธุรกิจ
มูลนิธิพุทธโฆษณ. พุทธวจน ฉบับ 3 กาวยางอยางพุทธะ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธโฆษณ, 2558.
(294.3 ม686พ)
พุทธศาสนา / พุทธศาสนา—กับชีวิตประจําวัน
สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานักงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. อนาคตที่เราตองการ = The Future we want.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2556.
(363.7 ส691อ)
การพัฒนาแบบยั่งยืน
สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํา นักงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2556.
(363.7 ส691ค)
การพัฒนาแบบยั่งยืน / การพิทักษสิ่งแวดลอม
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อัษฎาพร ไกรพานนท, บรรณาธิการ. สรุปขอตกลงพหุภาคีดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร, 2556.
(333.72 ส356)
ทรัพยากรธรรมชาติ—ปญหา / สิ่งแวดลอม—ปญหา
สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม,บรรณาธิการ. คําพิพากษาการขอตีความในคดีประสาทพระวิหาร.
กรุงเทพฯ : บริษัทศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด, 2558.
(327.59305 ค369)
เขาพระวิหาร / ไทย--ความสัมพันธกับตางประเทศ—กัมพูชา / กัมพูชา—ความสัมพันธกับ
ตางประเทศ—ไทย
สํานักงานศาลปกครอง. แนวทางการปฎิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดประจําป
พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, 2559.
(342.06 ส691น)
การปฎิบัติราชการ—คําวินิจฉัยของศาลปกครอง / ศาลปกครอง
พิเศษธงทอง จันทรางศุ. ของสวยของดีครั้งแผนดินพระพุทธเจาหลวง. กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นท
แอนดแพค, 2553.
(730.09593 พ763ข)
เครื่องราชกกุธภัณฑ / เครื่องราชูปโภค
กรรณิกา ควรขจร...และคนอื่นๆ. การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม, 2559.
(323.47 ก453)
อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน / อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. รายงานสรุปผลงานดําเนินงานโครงการขับเคลื่อน
ภาครัฐในการเขาสูประชาคมอาเซียน. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
(341.2473 ส691ร)
กลุมประเทศอาเซียน
โครงการจัดทํายุทธศาสตรดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
(341.2473 ค961)
กลุมประเทศอาเซียน
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โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน 25572559. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
(341.2473 ค961)
กลุมประเทศอาเซียน
อลิสา รามโกมุท. วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด เตาเผาโบราณ : เปรียบเทียบระหวางเตาหลังเตาที่
เกาะเกร็ดกับเตาทุเรียงที่เมืองสรีสัชยาลัย. กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2556.
(390.09593 อ428ว)
มอญ--ไทย—เกาะเกร็ด / มอญ—ความเปนอยูและประเพณี /
นนทบุรี—ความเปนอยูและประเพณี / ไทย—ความเปนอยูและประเพณี
สุริยพันธุคํากลอน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
(895.911 ส864)
วรรณคดีไทย—สมัยรัตนโกสินทร / กวีนิพนธไทย
นันทา วรเนติวงศ, ผูแปลและเรียบเรียง. จดหมายเหตุการเดินทางของราลฟ ฟตช.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
(959 จ131)
ฟตช,ราลฟ—บันทึกประจําวัน / เอเชีย—ภูมิประเทศและการทองเที่ยว /
เอเชีย—ประวัติศาสตร / การเดินทาง
ธรรมาภิมนท (ถึก จิตรกถึก), หลวง. พหลาคาวีคําฉันท. กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2556.
(895.911 ธ367พ)
กวีนิพนธ / ฉันท
สุทธิพันธ ขุทรานนท...และคนอื่น ๆ. 150 ป สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ : พระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย. กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร
กรมศิลปากร, 2556.
(923.1593 ห159)
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ—พระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย
ศุกลรัตน ธาราศักดิ์...และคนอื่น ๆ. นานาสาระประวัติศาสตรจากเอกสารตางประเทศ เลม 2.
กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2556.
(959.3 น468)
ไทย-ประวัติศาสตร
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ขอคิดเห็นสื่อมวลชน เรื่อง คณะทูตสยาม ร ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2400-พ.ศ.2401).
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
(327.593042 ข281)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว / นักการทูต—ไทย /
ไทย--ความสัมพันธกับตางประเทศ—อังกฤษ
นันทา วรเนติวงศ, ผูแปลและเรียบเรียง. จดหมายเหตุของวิละภาเคทะระเรื่องคณะทูตลังกาเขามา
ประเทศสยามและสยามปทสัมปทา จดหมายเหตุ เรื่องประดิษฐานพระสงฆสยามวงศใน
ลังกาทวีป. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
(959.3023 จ131)
ไทย--ความสัมพันธกับตางประเทศ—ศรีลังกา / พุทธศาสนา—ศรีลังกา / สยามวงศ
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชวิจารณเทียบลัทธิ
พระพุทธศาสนาฝายหีนยานภัยมหาชนและเรืองสรางพระบฎหลวง. กรุงเทพฯ :
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
(294.309 พ385)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว / พุทธศาสนา—ประวัติ / พุทธศาสนามหายาน
/ พุทธศาสนาเถรวาท
เสฐียรพงษ วรรณปก. บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
(294.315 ส893บ)
พุทธศาสนา—หลักคําสอน
84 ตันไม ถวายพอ บนมอดินแดง. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2557.
(582.16 ป818)
พรรณไม / ไมยืนตน
ฟา พูลวรลักษณ. ดอกไมหนึ่งมิติ เลม 1-10. กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558.
(895.911 ฟ311ด)
กวีนิพนธไทย
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา . การพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีประสาท
พระวิหารที่ไดนําเสนอในชวงป พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.2505 รวมทั้งแผนที่ฉบับอื่น ๆ ที่ไดทํา
ขึ้นในปพ.ศ.2555. กรุงเทพฯ : คณะรัมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2558.
(341.63 ส691ก)
คดีประสาทพระวิหาร / คดีประสาทพระวิหาร—แผนที่
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. นิทรรศการประกวดภาพถายทาง
วัฒนธรรม ใตรมพระบารมี 234 ป กรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
(779 ส691น)
ภาพถาย—การแสดงและการประกวด / ภาพนิ่ง / การประกวดภาพถาย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. คูมือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบจําแนกตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่นจากระบบซี เปนระบบแทง .
นนทบุรี : สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2559.
(352.63 ส691ค)
ระบบขาราชการสวนทองถิ่น--ซี—แทง
สมาคมนักปกครองแหงประเทศไทย. ขอเสนอการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : สมาคมนักปกครองแหงประเทศไทย, 2559.
(303.69 ส293ข)
การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
จิรประภา มากลิ่น. คําอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2558.
(346.0486 จ493ค)
ลิขสิทธิ์—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ / กฎหมายลิขสิทธิ์
กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ. พระราชดํารัสและสุนทรพจนตอบ : ในงานพระราชทาน
เลี้ยงเพื่อเปนเกียรติในโอกาสที่พระประมุขและและประมุขตางประเทศเสด็จฯ และ
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ. กรุงเทพฯ :
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, 2556.
(อ.895.915 ก344พ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช / สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ / พระราชดํารัส
สุนทรพจน. กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ. พระราชดํารัสและสุนทรพจนตอบ :
งานถวายพระกระยาหารค่ําและพระราชทานเลี้ยงอาหารคํา เพื่อเปนเกียนติในโอกาสที่
พระประมุขและประมุขตางประเทศ เสด็จฯ. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2555.
(อ.895.915 ก344พ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช /
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
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วศิน อินทสระ. ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2558.
(294.3 ว357ช)
พุทธศาสนา—ไทย / พุทธศาสนากับสังคม / พุทธศาสนิกชน
อังคณา สังขทอง. เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฎิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ .
และการเลือกปฎิบัติที่ไมเปนธรรม กรณีการหามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ , 2559.
(323.442 อ488ส)
เสรีภาพในการนับถือศาสนา / มุสลิม—การแตงกาย / สตรีมุสลิม—การแตงกาย
ฮิญาบ. พระอาจารยชานนท ชยนนฺโท. พาจิตกลับบาน. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม,
2559.
(294.304 พ419พ)
การปฎิบัติธรรม—พุทธศาสนา / ฝกจิต
พุทฺธสาวโกภิกฺขุ. สาระสําคัญในพระพุทธศาสนา. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2554.
(294.3015 พ836ส)
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร / พระพุทธศาสนา / การปฎิบัติธรรม—พุทธศาสนา
มูลนิธิกลุมศรัทธาธรรม. อิยธรรม 44. เชียงใหม : มูลนิธิกลุมศรัทธาธรรม, 2559.
(294.32 ม686อ)
ธรรมเทศนา / ปาฐกถาธรรม
สาวิตรี พูลสุขโข. ครูหัวใจใหม การเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเปลี่ยนการศึกษา. กรุงเทพฯ :
สามลดา, 2559.
(370.158 ส687ค)
ครู—การเปลี่ยนในตนเอง / ครู—การศึกษา
สมเกียรติ มีธรรม. ฉีกหนากากธรรมกาย ใครคือขบวนการลมพุทธตัวจริง?. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543.
(294.315 ส232ฉ)
ธรรมกาย / พุทธศาสนา—หลักคําสอน / วัดพระธรรมกาย
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.). รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อ
การปฎิรูปเสรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน : สรุปการนําเสนอการอภิปรายในงาน"มหกรรม
วิจัยแหงชาติ 2557" ระหวางวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ หองโลตัส 7 ชั้น 22.
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.), 2558.
(330.072 ส691ร)
เศรษฐศาสตร—วิจัย / สังคมศาสตร—วิจัย
การเคหะแหงชาติ. ขอมูลโครงการที่อยูอาศัยภาคเอกชนเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมาณฑล 2558. กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ, 2559.
(728.3 ก445ข)
ที่อยูอาศัย—กรุงเทพและปริมณฑล
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. หนังสือคํากลาวนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา.
กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2558.
(895.915 ส691ห)
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา—สุนทรพจน / พลเอกประยุทธ จันทรโอชา—คํากลาว
สุวพล สุวนิช. ณ เวิ้งนาคเขษม. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชุมชน เวิ้งนาครเขษม, ม.ป.ป.
(307.342 ส868ณ)
ยานการคากลางใจเมือง--ไทย-กรุงเทพมหานคร / ชุมชนเวิ้งนาครเขษม—
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.). รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อ
การปฎิรูปเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน : สรุปการนําเสนอการอภิปรายในงาน"มหกรรม
วิจัยแหงชาติ 2558" ระหวางวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
สาขาเศรษฐศาสตร, 2558.
(330.072 ส691ร)
เศรษฐศาสตร—วิจัย / สังคมศาสตร—วิจัย
ชํานาญ พิเชษฐพันธ. สัญญาจางที่ปรึกษาบริหารการกอสราง. นนทบุรี : บริษัท เฟสท ออฟเซท
(1993) จํากัด, 2559.
(692.8 ช533ส)
สัญญากอสราง / กฎหมายแพงและพานิชย—สัญญา
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จันจิรา สมบัติพูนศิริ. หลักรักผิดชอบเพื่อปกปองและผลตอการกอรางองคความรูการเมืองระหวาง
ประเทศรวมสมัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558.
(327.17 จ238ห)
ความมั่นคงระหวางปรเทศ / สิทธิมนุษยชน / การแหรกแวง (ดานมนุษยธรรม)
องอาจ เดชา (ภู เชียงดาว). เสียงจากคนตนนําแดง บทเรียนความรวมมือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. เชียงใหม : เครือขายทรัพยากรลุมน้ําแมแตงตอน
บน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2559.
(333.73 อ117ส)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม—เชียงแหง
อัจฉรา รักยุติธรรม. การจัดการลุมน้ําขนาดเล็กอยางมีสวนรวม พื้นที่ลุมน้ําแมเตี้ยะ-แมแตะ
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม. เชียงใหม : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558.
(333.911 อ466ก)
การจัดการลุมน้ํา--แมเตี้ยะ-แมแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
อานุภาพ นุนสง. พลวัตรการจัดการไฟปา : ประสบการรของชุมนทองถิ่นกับการจัดการไฟในสถาน
การณหมอกควัน. เชียงใหม : โครงการความรวมมือจัดการไฟปาแบบผสมผสานลด
ปญญาหมอกควัน, 2556.
(363.379 อ687พ)
ไฟปา—การจัดการ
โชตวิชช สุวงศ. ชีวิตนักสู ดร.เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทรพริ้นติ้ง แอด พับลิชชิ่ง
จํากัด, 2554.
(658.4092 ช819ช)
เทียม โชควัฒนา / บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด
เทียม โชควัฒนา. การเรียนรู จากบันทึกความจํา ดร.เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร
พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ก)
เทียม โชควัฒนา / การเรียนรู
เทียม โชควัฒนา. เศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลก จากบันทึกความทรงจํา ดร.เทียม โชควัฒนา.
กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร พริ้งติ้ง แอนดื พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ศ)
เทียม โชควัฒนา / การพัฒนาเศรษฐกิจ / ไทย—ภาวะเศรษฐกิจ
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เทียม โชควัฒนา. ธุรกิจจากบันทึกความจํา ดร.เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร พริ้น
ติ้ง แอนด พับลิชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ธ)
เทียม โชควัฒนา / ธุรกิจ
เทียม โชควัฒนา. สหพัฒนและบริษัทในเครือ จากบันทึกความจํา ดร.เทียม โชควัฒนา.
กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ส)
เทียม โชควัฒนา / การจัดการธุรกิจ
เทียม โชควัฒนา. การตลาด จากบันทึกความจํา ดร.เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร
พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ก)
เทียม โชควัฒนา / การตลาด
เทียม โชควัฒนา. การบริหารงาน จากบันทึกความจํา ดร.เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ :
บริษัท อัมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ก)
เทียม โชควัฒนา / การบริหารงาน
เทียม โชควัฒนา. ทรัพยากรมนุษย จากบันทึกความจํา ดร.เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ :
บริษัท อัมรินทร พริ้งติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ท)
เทียม โชควัฒนา / ทรัพยากรมนุษย
เทียม โชควัฒนา. ดําเนินชีวิตสังคมเปนสุข จากบันทึกความจํา ดร.เทียม โชควัฒนา.
กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร พริ้งติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ท749ด)
เทียม โชควัฒนา / การดําเนินชีวิต
โชตวิชช สุวงศ. 100 ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร พริ้นติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด, 2554.
(658.4092 ช819ห)
เทียม โชควัฒนา / ปรัชญา

10

คึกฤทธิ์ ปราโมช. เรื่องสั้นคึกฤทธิ์. กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2536.
(รส. ค231ร)
เรื่องสั้น
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ศาลเจาศรัทธาสถานแหงบางกอก. กรุงเทพฯ : สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2559.
(อ.299.51 ส691ศ)
ศาลเจา
ผลการตัดสินภาพถาย โครงการประกวดภาพถาย Bike for Dad ปนเพื่อพอ. กรุงเทพฯ :
กรมการทองเที่ยว, 2558.
(อ.779 ผ191)
การประกวดภาพถาย—การตัดสิน / โครงการประกวดภาพถาย BIKE FOR DAD
ปนเพื่อพอ
จันทราภา จินดาทอง...และคนอื่น ๆ. "คน" เริ่มตน. กรุงเทพฯ : โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ,
2559.
(361.614 ค138)
สิทธิมนุษยชน / ทะเบียนราษฎร
ภูเบศร สมุทรจักร. สูบความสุข? ดื่มความสุข? สุขภาพจิตของผูสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล.
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(362.29 ภ658ส)
การสูบบุหรี่ / พฤติกรรมการสูบบุหรี่ / แอลกอฮอล / การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
สุขภาพจิต / ยาเสพติด—การบําบัด
ธีระ นุชเปยม. ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกที่ศิวิไลซ?. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณ, 2559.
(370.9593 ธ661ฝ)
การศึกษา--ไทย-กรุงรัตนโกสินทร
ธีระ นุชเปยม. ตัวตนใหมของสยามในโลกา : การตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รําไพพรรณี, 2559.
(923.1593 ธ661ต)
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว / ไทย--ประวัติศาสตร—กรุงรัตนโกสินทร
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บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประจําเดือน ตุลาคม 2559
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
นิธิ เพชรเรือนทอง. การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตยในเขตกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.384.3 น612ก)
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง--ความพึงพอใจของผูใช--นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เขมริน จุลมาศ. การสรางความเปนจริงทางสังคมของรายการ "เรื่องจริงผานจอ" และการรับรู
ของผูชม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.384.5532 ข649ก)
เรื่องจริงผานจอ—รายการโทรทัศน / เรื่องจริงผานจอ—การรับรูของผูชมรายการ
เหล็กกลา สรีสุริยชัย. การพัฒนาระบบฐานขอมูล การซอมบํารุงของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย :
กรณีศึกษา อาคารสัจจา เกตุทัต. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีในอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,
2551.
(ภพ.005.74068 ห733ก)
การพัฒนาระบบฐานขอมูล--การซอมบํารุง--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย--อาคารสัจจา
เกตุทัต
กิตติพงษ ศุภพงศกร. การยกเลิกโทษประหารชีวิต. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(วพ. 345.0773)
การยกเลิกโทษประหารชีวิต
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สุธีรา ประชุมรัตน. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคาสินไหมทดแทน เพื่อการขาดไร
อุปการะในคดีละเมิด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(วพ.347.077 ส786ป)
การกําหนดคาสินไหมทดแทน—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
กฎหมายแพงและพาณิชย—ละเมิด
ภูมิชาย ทานัธยพงศ. มาตรการตรวจสอบการสั่งชะลอการฟอง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,
2551.
(วพ.345.05042 ก667ม)
การออกคําสั่งชะลอการฟอง / มาตรการตรวจสอบคําสั่งชะลอการฟอง
ชัยวัฒน วัฒนะ. เหตุออกหมายจับ : ศึกษากรณีกรณีเหตุความรายแรงในการออกหมายจับ.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.345.0527 ช432ห)
การออกหมายจับ—เหตุความรายแรง / การออกหมายจับ—คดีอาญา
สุรัตน ชาญชัยกิตติกร. การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย โดยการดําเนินคดี
แบบกลุม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.347.053 ส857ก)
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดสินคาที่ไมปลอดภัย /
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดสินคาที่ไมปลอดภัย—การเยียวยา /
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
คมสัน ศรีประสิทธิ์. การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปเน็ท โดยหลักการควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.658.56 ค152ก)
ลดจํานวนของเสียจากการผลิตขึ้นรูปเน็ท / ลดตนทุนการผลิตขึ้นรูปเน็ท
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ยุพาพร มาชม. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่มีตอการ
เรียนการสอนผานระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,
2551.
(วพ.302.235 ย413ก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต—การเรียนการสอนผานระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ
วัชรินทร ลายเขียน. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของสถานีควบคุม
โทรศัพทพื้นฐานไรสาย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.384.650285 ว386ก)
ความพึงพอใจการบริการ--สถานีควบคุมโทรศัพทพื้นฐานไรสาย—การพัฒนาโปรแกรม
นนทพันธ ตรีณรงค. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(วพ.346.086384 น155ป)
คุมครองผูประสบภัยจากรถ—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
นพพันธ เลิศศุภวารี. การศึกษาพฤติกรรมการใชและผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนตามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.302.2340835 น177ก)
พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน--นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยนนทบุรี / ผลกระทบจากการเลนเกมออนไลน--นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ปทมา วุฒิประชารัฐ. มาตรการทางกฎหมายในการขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ศึกษากรณี
ลูกหนี้รองขอโดยสมัครใจ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(วพ.346.008 ป533ม)
การฟนฟูกิจการ—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ / การฟนฟูกิจการ—ลูกหนี้
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ประเวช อยูยง. บทบาททนายความในคดีอาญา : ศึกษาในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.345.052 ป383บ)
คดีอาญา—ทนายความ / ชั้นสอบสวน / ชั้นพิจารณา
ปยบุตร ชูวัง. ปญหากฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
2543 : ศึกษากรณีธุรกิจจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,
2551.
(วพ.346.04377 ป619ป)
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
ธุรกิจจัดสรรที่ดิน—การอุตสาหกรรม
สุธิชัย ลัดดางาม. การศึกษาปญหาคลื่นความถี่รบกวนของวิทยุชุมชนตอรายการโทรทัศน .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.384.54 ส784ก)
วิทยุชุมชนตอรายการโทรทัศน—ปญหาคลื่นความถี่รบกวน
ปริวัชร วัชรวิภา. ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,
2552.
(วพ.352.66 ป461ค)
ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย--สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย—ความพึง
พอใจในการทํางาน
ภัทริน รินทรธราศรี. มาตรการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูไดรับความ
เสียหายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาบริหารนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.347.09 ภ379ม)
มาตรการเยียวยาความเสียหาร—นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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สันตชัย เหลาสันติสุข. ความรับผิดเพื่อละเมิดของผูกอมลพิษทางสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย .
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.346.03 ส578ค)
ผูกอมลพิษสิ่งแวดลอม--กฎหมายแพงและพาณิชย—ละเมิด /
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ —กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
นภัทร รัตนนาคินทร. การพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.384.54524 น195ก)
การจัดการเลขทะเบียนรถยนต—การพัฒนาอารเอฟไอดีแอพพลิเคชั่น
สุมิตร เวชวิมล. ปญหาทางกฏหมายในการรองขอตอศาลเพื่อสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ.2544. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.346.078 ส843ป)
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
การยื่นคํารองตอศาล—สั่งพิทักษทรัพย
พงศพิชาญ พรสินธนรัชต. การรับรูภาพลักษณของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผานสื่อโทรทัศน.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.302.2345 พ132ก)
เครื่องดื่มประเภทสุรา—ภาพลักษณผานสื่อโทรทัศน
ประภากร อุนอินทร. การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินคาสําหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซอุปทาน
แบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.785 ป341ก)
ระบบการจัดการคลังสินคา—โรงงานอิเล็กทรอนิกส
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ณภัทร ศรียาภัย. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแคร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,
2551.
(วพ.658.8342 ณ161ป)
พฤติกรรมการใชบริการคารแคร--ผูบริโภค—เขตกรุงเทพมหานคร /
ความพึงพอใจในการบริการ—การตลาด
ปวริศา จอมศรี. การจัดการเรียนรวมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับนักเรียนปกติ
ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ
เขต 1. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.371.9046 ป492ก)
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ
เขต1--การจัดการเรียนรวม--นักเรียนบกพรองทางสติปญญา—นักเรียนปกติ
รัชนีวรรณ พาหา. การศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพเครื่องเบญรงคกับบุคลิกภาพผูบริโภค
ในเขตภาคกลาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550.
(วพ.658.8342 ร343ก)
เครื่องเบญจรงค--พฤติกรรมผูบริโภค—กลาง
ฐิติรัตน พละสรร. สภาพปจจุบัน สถานที่ยอมรับไดและความคาดหวังเกี่ยวกับการใชระบบ
อินทราเน็ตของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ . กรุงเทพฯ :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.384.3 ฐ361ส)
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ --ระบบอินทราเน็ต—ความพึงพอใจของ
ผูใช
สุกันยา กองศรี. บทบาทของทนายความในการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ย . กรุงเทพฯ :
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2551.
(วพ.347.09 ส739บ)
ทนายความผูไกลเกลี่ย—การระงับขอพิพาท
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บุญฤทธิ์ ชมสุทธา. การรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโทรคมนาคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.005.8 บ552ก)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต—การรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย
ชยุต ตรีวารี. การศึกษาปญหาการใหบริการและการใชบริการโทรศัพทสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
โทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.384.6 ช196ก)
โทรศัพทสาธารณะ--ความพึงพอใจการบริการ—กรุงเทพมหานคร
คมคาย นอยสิทธิ์. แนวทางการบริหารงานพัสดุ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นนทบุรี เขต 1. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.371.2 ค147น)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1—การบริหารงานพัสดุ
สมฤทัย ตาดเงิน. กระบวนการคัดเลือกขาวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนําเสนอในชวงขาวเที่ยงวันของ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตรสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(วพ.070.41 ส276ก)
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5--ขาวตัวอักษรวิ่ง—นําเสนอชวงขาวเที่ยงวัน
วิเชษฐ ลี้สกุล. ความคิดเห็นของผูใชอาคารที่มีระบบสาธารณูปโภคภายใน อาคารโทรคมนาคม 30
ชั้น กสท.. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ในอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.696 ว558ต)
อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น กสท.—ระบบสาธารณูปโภค /
ระบบสาณาณูปโภคภายในอาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น กสท.—ความพึงพอใจของผูใช
อาคาร
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อรอนงค สนธิไทย. พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจออมเงิน ประเภทการ
ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.332.04152 อ383พ)
การออมเงินประเภทการประกันชีวิต--แบบสะสมทรัพย—ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร
กรกฤต อารีกุล. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของขาราชการประจําสถานี
โทรคมนาคม ทหาอากาศ (ทอ.) ในระบบปองกันทางอากาศอัตโนมัติ. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.358.0683 ก152ป)
ขาราชการประจําสถานีโทรคมนาคม ทหารอากาศ (ทอ.)--การปฎิบัติงาน—ระบบปองกัน
ทางอากาศอัตโนมัติ
ชมัยพร รัศมีทัต. การตัดสินใจเลือกผูผลิตกระจกดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
กรณีศึกษา : บริษัทผูผลิตบานประตูหนาตาง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(วพ.658.722 ช182ก)
บริษัทผูผลิตบานประตูหนาตาง—ผูผลิตกระจกดวยกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห /
บริษัทผูผลิตบานประตูหนาตาง--การตัดสินใจเลือก--ผูผลิตกระจกโฟลตสีตัด—กระจก
เทมเปอร
อรรถภูมิ ไมจันทรดี. ระบบบริหารจัดการลานจอดรถดวยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา :
อพารทเมนต My Home Town นครปฐม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552
(ภพ. อ358ร)
ระบบบริหารจัดการลานจอดรถ--เทคโนโลยี RFID--อพารทเมนต MY HOME TOWN –
นครปฐม / ระบบบัตรสมารดการดรถยนต--เทคโนยี RFID
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สมโภชน เข็มเพชร. ปญหาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในงานดํารวจ
กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ . กรุงเทพฯ :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.004.69 ส272ป)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร—ตํารวจ /
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร—การปฎิบัติงานตํารวจ
กัษณ ยุวรักษ. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) กรณีศึกษา :
กลุมประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.384.3 ก412ป)
อินเตอรเน็ตไรสายวายฟาย--พฤติกรรมของผูใช--กลุมประชาชนทั่วไป--เขตสยามเซ็นเตอร
กรุงเทพมหานคร
รัตนพล พากเพียรกิจวัฒนา. การพัฒนาระบบปบริการเว็บสําหรับโครงการ Universal Service
Obligation กรณีศึกษา : บมจ.กสท โทรคมนาคม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.005.74 ร373ก)
โครงการ Universal Service Obligation--บมจ.กสท โทรคมนาคม—การพัฒนาระบบ
บริการเว็บ
สะริลา ปองพิมพ. การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานภาพยนตรซีรี่ส กรณีศึกษา : เรื่อง"แดจังกึม"
จอมนางแหงวังหลวง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.302.2343 ส514ก)
"แดจังกึม" จอมนางแหงวังหลวง—การถายทอดวัฒนธรรมเกาหลี
สุวัตถิ์ ไกรสกุล. การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.347.09 ส876ก)
การจัดซื้อจัดจาง—ทางราชการ / การจัดซื้อจัดจาง—วิธีการระงับขอพิพาท
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วรางค สุภิสิงห. การวิเคราะหตนทุนการใชทรัพยากรการผลิตปาลมนํามันของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.338.13534 ว297ก)
ปาลมน้ํามัน—การผลิต / ปาลมน้ํามัน—ตนทุนการใชทรัพยากร
อดุลย นงภา. แบบจําลองสถานการณเพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการตรวจสอบรถใน
คลังสินคา ของบริษัทผลิตรถยนต. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2551.
(ภพ.658.785 อ133บ)
การตรวจสอบคุณภาพรถยนตภายในองคกร—แบบจําลองสถานการณ /
แบบจําลองภายใตสถานการณจริง—มาตรฐานในการพัฒนาระบบการทํางานภาย
ในองคกร
ศิวิไลซ ทองสมบูรณ. กลยุทธการสื่อสารการขายในธุรกิจขายตรง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.658.802 ศ557ก)
การสื่อสารการขายตรง--ปญหา อุปสรรค / การสื่อสารการขายตรง—ผูแทนจําหนาย /
ธุรกิจขายตรง
สิริกร จันทรดี. การคุมครองเครื่องหมายการคาจากการแขงขันที่ไมเปนธรรมตามขอ 10 ทวิแหง
อนุสัญญากรุงปารีส. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.346.0488 ส731ก)
การคุมครองเครื่องหมายการคา—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สมภพ จาวยนต. ปจจัยการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการดื่มเบียรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(วพ.658.82 ส271ป)
การดื่มเบียร—พฤติกรรมผูบริโภค / เบียร—การสงเสริมการตลาด /
ควบคุมแอลกอฮอล—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
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นวลพงษ เสีอแกว. การจัดการตามมาตรฐานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(วพ.338.4791 น331ก)
มาตรฐานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ--การจัดการ—กรุงเทพมหานคร
ทนงศักดิ์ ศิริยงค. การพัฒนาฐานขอมูลดานพลังงานสําหรับอาคารโดยใชแผนที่พลังงานแบบ
ตาราง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีในอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(ภพ.697.93580285 ท115ก)
แผนที่พลังงานแบบตาราง / พลังงานไฟฟา / ฐานขอมูลดานพลังงาน--การพัฒนา—
อาคาร
อัจฉรา ประไพพักตร. ปญหาการไดมาซึ่งสิทธิในความเปนเจาของความลับทางการคา :
ศึกษากรณีการคนพบโดยอิสระและการคนพบโดยการทําวิศวกรรมยอนกลับ .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.346.048 อ499ป)
การคุมครองความลับทางการคา / กฎหมายความลับทางการคา
ปฎิพันธ ปาหินา. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศโครงการบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา :
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.004.21 ป136ก)
การออกแบบสารสนเทศ—ระบบสารสนเทศ / การจัดการสารสนเทศงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร—ระบบสารสนเทศ
ณัฐชัย อูใหม. ลักษณะงานบรรยากาศในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันในองคการ : กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(วพ.658.314 ณ328ล)
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย—ความผูกพันตอองคการ /
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย—การปฎิบัติงาน
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อนุชา คงกลา. การศึกษารูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุของภาคเอกชน. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บั ณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.384.54524 อ187ก)
ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ—ภาคเอกชน / คลื่นความถี่วิทยุ—รูปแบบการจัดสรร
รพี อุดมทรัพย. การปรับปรุงการใหบริการในแผนกอายุกรรมหัวใจโดยใชแบบจําลองชวยในการ
ตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ
อุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.
(ภพ.658.4013 ร145ก)
การจําลองรูปแบบการใหบริการ--โปรแกรม ARENA /
แผนกอายุรกรรมหัวใจ—ความพึงพอใจของการบริการ
ชัยชาญ อึ้งโสภาพงษ. การประเมินการใชพลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกสวนโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2551.
(ภพ.697.93 ช379ก)
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน--โปรแกรม COOLPACK /
พลังงาน--ระบบปรับอากาศ--โปรแกรม COOLPACK
ศศิประภา ไผงาม. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญาดวยการใชเทคนิคพิเศษ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ย,
2552.
(วพ.345.052 ศ292ป)
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา--เทคโนโลยี—การคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
สุวัฒน ศิรินิรันดร. การศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจการใหบริการงานวิศวกรรมสําหรับ
โรงพยาบาล. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.690.551 ส876ก)
ธุรกิจการใหบริการงานวิศวกรรม--โรงพยาบาล—การศึกษา
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เสรี สืบสงวนวงศ. บทบาทหนาที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรมของบล็อกเกอรและ
สมาชิกในเว็ปกล็อก. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตรสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.302.234 ส931บ)
กฎหมายและจริยธรรม—บล็อกเกอรและสมาชิกในเว็บบล็อก
วชิรศักดิ์ กรรณสูต. มาตรการดําเนินการกับทรัพยสินขององคกรที่สนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.345.0268 ว151ม)
มาตรการทางกฎหมายในการปองกันองคกร—เครื่องมือในการสนับสนุนเงินทุนแกการกอ
การราย / มาตรการทรัพยสินขององคการ—สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
คําปูน ภูธรศรี. ปญหากรณีจําเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทกในคดีอาญา. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.345.062 ค363ป)
จําเลย--พยานหลักฐาน—คดีอาญา
นภดล สังขเกษม. การสํารวจความคิดเห็นของผูดูแลอาคารตอระบบแจงเหตุเพลิงไหม .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีใน
อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(ภพ.628.9225 น191ก)
การติดตั้งอุปกรณ--ระบบแจงเหตุเพลิงไหม—ปญหาและอุปสรรค /
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม—ผูดูแลอาคาร
รุจศลักษณ ธูปกระจาง. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
รานอาหารไทยของผูบริโภค กรณีศึกษา เขต Miami - Dade County มลรัฐฟลอริดา
ประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.658.8342 ร653ป)
เขต Miami - Dade County มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา—พฤติกรรมการบริโภค
อาหารไทย / เขต Miami - Dade County มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา—ความ
พึงพอใจการใชบริการรานอาหารไทย

24

ศิริเรือง พัฒนชวย. การพัฒนาตนแบบระบบคลังวัสดุ กรณีศึกษา : กองคลัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(ภพ.005.74 ศ482ก)
กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี —การพัฒนาตนแบบระบบคลังวัสดุ
ปุณยนุช อยูรอด. การประยุกตใชวิธีการ AHP ในการคัดเลือกบริษัทขนสง : กรณีศึกษา ธนาคาร
พาณิชย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ
อุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.658.785 ป661ก)
บริษัทขนสงเงิน--การประยุกตใชเทคนิคกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห AHP—
ธนาคารพาณิชย
ศิวพงศ เหมือนพะวงศ. การวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบรายการขาว ชวยชาวบานทางสถานี
โทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตรพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.070.41 ศ541ก)
รายการขาว "ชวยชาวบาน"—รูปแบบรายการ / "ชวยชาวบาน"—เสนอทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 7—รายการขาว / รายงานขาว"ชวยชาวบาน—วิเคราะหเนื้อหา
สุพรรษา เกษสีแกว. พฤติกรรมการใชสังคมออนไลนเวลาจริงของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.302.231 ส829พ)
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย—พฤติกรรมการใชสังคมออนไลนเวลา
จริง
สาวิตรี จูเจี่ย. การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิรนนิ่งที่เหมาะสมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กรณีศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
สื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(ภพ.378.1734 ส687ก)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี—รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอีเลิรนนิ่ง—นักศึกษาปริญญาตรี
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ธิดารัตน หาญนภากิตติ. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการอินเตอรเน็ตระบบวงจรเชาของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน--การตลาด—กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.384.3 ธ582ป)
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา—หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน /
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา--การตลาด—กรุงเทพมหานคร
จารุภัทร แกวฉิมพลี. การใชงานเครื่องมือเชื่อมตอและตรวจวัดหาเหตุเสียในสายใยแกวนําแสง
กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคมประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.621.382750288 จ333ก)
รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคมประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว—ผู
ปฎิบัติงานแผนกสายเคเบิลติดตั้งและบํารุงรักษา / รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม
ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว—การเชื่อมตอตรวจวัดหาเหตุสายเคเบิล
ใยแกวนําแสง
อนุชา มณีโชติ. การนําเสนอภาพขาวความขัดแยงทางการเมืองของสถานีโ ทรทัศนสีกองทัพบกชอง
7 ชวงกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยึดสนามบินสุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.070.41 อ187ก)
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7-- ภาพขาวความขัดแยงทางการเมือง—กลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยึดสนามบินสุวรรณภูมิ / ภาพขาวความขัดแยงทางการเมือง
--ความพึงพอใจการรับรูของผูรับสาร
วุฒิพงศ รัตนพันธสุนทรา. ปญหาการรับรูฟงคําใหการผูถูกกลาวหาที่ไดจากเครื่องจับเท็จ.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.345.052 ว867ป)
เครื่องจับเท็จ—การสอบสวนผูตองหา / เครื่องจับเท็จ--พยานหลักฐาน—คดีอาญา
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วิโรจน รักแจง. การพัฒนาเว็บไซทระบบการจัดทําแผนที่ กรณีศึกษา : ศูนยการใหบริหาร
บริษัททริปเปลทีบรอดแบนด จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2553.
(ภพ.005.74 ว712ก)
บริษัททริปเปลที่บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)--ศูนยการใหบริการ—ระบบการจัดทําแผนที่
/ บริษัททริปเปลที่บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)--ฐานขอมูลศูนยการใหบริการ—ผานทาง
ระบบอินเทอรเน็ตขององคกร
กฤตยชัย สืบวิเศษ. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจาง.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.344.0101 ก276ป)
การประกอบอาชีพของลูกจาง—การจํากัดสิทธิ /
กฎหมายความคุมครองสิทธิของจาง และลูกจาง
สุภา พงศหลอพิศิษฎ. มาตรการทางกฎหมายวาดวยการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวที่เกิดจาก
การใชโทรศัพทและโทรสารในธุรกิจขายตรง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.342.0858 ส837ม)
สิทธิความเปนสวนตัว / การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว--โทรศัพท—ธุรกิจขายตรง /
การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว--โทรสาร—ธุรกิจขายตรง / คุมครองสิทธิความเปน
สวนตัวของผูบริโภค—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
สกุลรัตน ทิพยบุญทรัพย. การบังคับคดีอาญา : ศึกษาการบังคับโทษปรับ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,
2552.
(วพ.345.077 ส128ก)
การบังคับคดีอาญา / การบังคับโทษปรับ
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สมบัติ โชติวงศ. ปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของราชการ ศึกษากรณีตามมาตรา 15 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.342.0662 ส284ป)
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540—กฎหมายและระเบียบขอบังคับ /
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540—การใชดุลพินิจเจาหนาที่ของรัฐในการไมเปดเผย
สุริยา ชินะกาญณ. มาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(วพ.346.0178 ส866ม)
การรับบุตรบุญธรรม / การรับบุตรบุญธรรม—มาตรการทางกฎหมาย
ชลิตา วิลาสรัตน. อํานาจดําเนินคดีอาญาของเจาพนักงานศุลกากร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,
2552.
(วพ.345.052 ช253อ)
เจาพนักงานศุลกากร—อํานาจดําเนินคดีอาญา
สุกฤต กมลวัฒนา. การเปดรับขาวสาร พฤติกรรมการใชบริการ และความพึงพอใจของผูใชบริการ
สํานักงานประกันสังคม : กรณีศึกษาศูนยบริการขอมูลประกันสังคม 1506 ในเขต
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศาสตร
ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
ผูใชบริการที่มีตอศูนยบริการขอมูลประกันสังคม 1506—เปดรับขาวสาร /
ผูใชบริการที่มีตอศูนยบริการขอมูลประกันสังคม 1506—พฤติกรรมการใชบริการ /
ผูใชบริการที่มีตอศูนยบริการขอมูลประกันสังคม 1506—ความพึงพอใจ
พีระ โรหิตะบุตร. การวางแผนความตองการสินคาคงคลังโดยใชเทคนิคการพยากรณและ
กําหนดการเชิงเสน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.658.787 พ796ก)
เทคนิคการพยากรณ—การสินคาคงคลัง / กําหนดการเชิงเสน—การสินคาคงคลัง /
การสินคาคงคลัง—การวางแผน
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นัยนา ไพบูลย. การสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวภายในประเทศตามตัวชี้วัดการจัดการ
โลจิสติกสดานการทองเที่ยว : กรณีศึกษาสถานที่ทองเที่ยว เกาะชาง เกาะลาน และเกาะ
เสม็ด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบ
บูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(ภพ.338.4791 น435ก)
การจัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยว—ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว /
นักทองเที่ยว--การจัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยว--เกาะชาง—ตราด /
นักทองเที่ยว--การจัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยว--เกาะลาน—ชลบุรี /
นักทองเที่ยว--การจัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยว--เกาะเสม็ด—ระยอง
สุรจิตร ทองบอ. การศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ของประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.384.3 ส847ก)
การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)--ประชากร—หลักสี่ /
ประชากรพื้นที่หลักสี่—พฤติกรรมกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
อุทัย อภิวัฒนเศรษฐ. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑนมจากโครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.8342 อ821ป)
ผลิตภัณฑนม--พฤติกรรมผูบริโภค--โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
ศิวะ กาสุริยะ. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการปรับปรุงระบบสายสงไฟฟาในจังหวัด
ขอนแกน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.621.319 ศ545ก)
โครงการปรับปรุงระบบสายสงไฟฟา—ขอนแกน

29

นิตยา บํารุงราษฎร. การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง
อะมอรฟสซิลิคอน ขนาดกําลังการผลิต 10 เมกะวัตตตอป กรณีศึกษา : โรงงานตนแบบ
ผลิตเซลลแสงอาทิตยของสวทช.. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.658.23 น577ก)
โรงงานตนแบบผลิตเซลลแสงอาทิตยของสวทช.—การออกแบบ /
โรงงานตนแบบผลิตเซลลแสงอาทิตยของสวทช.—วางผังโรงงานผลิต /
ชญานิษฐ สุนนทชัย. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมแคลเซียม
สูงในกลุมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.658.8342 ช112ป)
พฤติกรรมการบริโภคนมแคลเซียมสูง--ผูสูงอายุ—กรุงเทพมหานคร
มานิต เอกสุวรรณ. บทบาทของพนักงานอัยการในการไกลเกลี่ยคดีอาญา : ศึกษากรณีกอนฟอง
คดี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.345.0102643 ม453บ)
พนักงานอัยการ—การฟองคดีอาญา / กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท /
การไกลเกลี่ยคดี
ภัทรดนัย ใหมพระเนตร. มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบในกลุม
ผูดอยโอกาสทางสังคม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.344.01 ภ366ม)
กฏหมายการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ—กลุมผูดอยโอกาสทางสังคม /
กฎหมายคุมครองผูดอยโอกาสทางสังคม
สุทธิพร กสุรพ. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.344.02 ส773ป)
กฎหมายประกันสังคม—การบริหารกองทุนประกันสังคม / การบริหารกองทุน
ประกันสังคม—ปญหา
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เชษฐา วัฒนจงกล. การปรับปรุงการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนโรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภชางกล ขนสงทหารบกโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณา
การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(ภพ.371.68 ช723ก)
ปรับปรุงระบบงานพัสดุทางดานการจัดหา--เทคนิคกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
(AHP) / เลือกตัวแทนจําหนายวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน--โปรแกรม
EXPERT CHOICE
ธราทิพย ปยะเธียรสวัสดิ์. ความรับผิดในทางกําหมายของกรรมการเงาตอบริษัทจํากัด :
ศึกษากรณีการขัดกันระหวางผลประโยขน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.348.066 ธ382ค)
กรรมการเงาตอบริษัทจํากัด—ขัดกับผลประโยชนของบริษัท /
กฎหมายการคุมครองสิทธิและรักษาผลประโยชนของบริษัท
วนิดา วงษสินชัย. การวิเคราะหตันทุนโลจิสติกสจําแนกตามตันทุนกิจกรรม (ABC) ในกระบวนการ
จัดซื้ออุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต. กรุงเทพฯ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
(ภพ.658.1552 ว171ก)
การบริหารตนทุนโลจิสติกส—การจัดซื้อของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต /
ตนทุนโลจิสติกส—การจัดซื้อของอุตสหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ธิดารัตน ไรวิบูลย. การสรางอัตลักษณและกระบวนการสรางความสัมพันธผาน
WWW.bloggang.com. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตรสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , 2552.
(วพ.302.231 ธ582ก)
กระบวนการสรางความสัมพันธในชุมชนเสมือนผาน www.bloggang.com.--กลุมบล็อก
กระทูพันทิป / การสื่อสารผานคอมพิวเตอร
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วิภารัตน ศรีนาวา. ความคิดเห็นตอนโยบายการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
(วพ.338.4791 ว654ค)
นักทองเที่ยว—กรุงเทพมหานคร / นักทองเที่ยว--พฤติกรรมการทองเที่ยว—
กรุงเทพมหานคร / นโยบายการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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