บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน มกราคม 2560
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
อาภรณ อุดมศิลป. กลวยไมปา ในผืนปาตะวันออก ตอนที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชน
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2558.
(584.4 อ632ก)
กลวยไมปา
เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์. ถอดบทเรียนจางงานและบริหารทรัพยากรมนุษยของญี่ปุนยุคสูง
วัยระดับสุดยอด. ปทุมธานี : ศูนยญี่ปุนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
(658.3 น785ถ)
ระบบการจางงาน / การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ครบ 1 ป
(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558). กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
, 2558.
(351.593 ร451)
ประยุทธ จันทรโอชา--นายกรัฐมนตรี—ผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ปที่ 2
(12 กันยายน 2558-12 กันยายน 2559). กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
, 2559.
(351.593 ร451)
ประยุทธ จันทรโอชา--นายกรัฐมนตรี—ผลการดําเนินงาน
เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์. การประกอบการระหวางประเทศ รานอาหารไทยและอาหารแปรรูปใน
อาเซียน. กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
(382.456413 น785ก)
การคาระหวางประเทศ—กลุมประเทศอาเซียน / รานอาหารไทย / อาหารแปรรูป
สังศิต พิริยะรังสรรค. เศรษฐศาสตรการเมืองแนวใหมการลงโทษโดยสังคม=Social Sanctions.
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559.
(330.1 ส545ศ)
เศรษฐศาสตรการเมือง

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สถิติการศึกษาของประเทศไทยป
การศึกษา 2557-2558. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559.
(371.0021 ส691ส)
การศึกษา—สถิติ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชี
สหกรณ, 2559.
(334 ก782ร)
ชุมชนสหกรรทุกประเภท—ผลการดําเนินงาน / ชุมชนสหกรณทุกประเภท—ฐานะการเงิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน กลุมเกษตรกร ประจําป
2558. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
กลุมเกษตรกร / กรมตรวจบัญชีสหกรณ
รายงานผลการดําเนินงานและฐานการเงิน สหกรณออมทรัพย ประจําป 2558. กรุงเทพฯ :
กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
สหกรณออมทรัพย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณทุกประเภท ประจําป
2558. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก782ร)
สหรกรณเกษตรกร / สหกรณประมง / สหกรณนิคม / สหกรณรานคา / สหกรณบริการ
/ สหกรณออมทรัพย / สหกรณการเกษตร / สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณรานคา ประจําป
2558. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
สหกรณรานคา / กรมตรวจบัญชีสหกรณ
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณการเกษตร ประจําป 2558. กรุงเทพฯ :
กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
สหกรณการเกษตร
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณบริการ ประจําป
2558. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
สหกรณบริการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ประจําป 2558. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณนิคม
ประจําป 2558. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
สหกรณนิคม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณประมง ประจําป
2558. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559.
(334 ก169ร)
สหกรณประมง
กระทรวงแรงงาน. สถิติงานประกันสังคม 2558. กรุงเทพฯ : สํานักงานประกันสังคม, 2559.
(368.4021 ก914ส)
ประกันสังคม--สถิติ--2558
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บรรณานุกรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกริก ประจําเดือน มกราคม 2560
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
ปวีณา กสนรถ. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.658.31436334 ป496ร)
บุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย—แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
สรินยา สุขรัตน. การใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรียใน
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.83466863 ส356ก)
สินคาเกษตรอินทรีย--กรุงเทพมหานคร—การตลาด /
สินคาเกษตรอินทรีย--กรุงเทพมหานคร--ความพึงพอใจของผูใชบริการ
วรัญญา สุวัชรังกูร. การใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินในจังหวัดปทุมธานี . กรุงเทพฯ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ 658.83433221)
ธนาคารออมสิน--การบริการสินเชื่อ—ปทุมธานี /
การบริการสินเชื่อ--ความพึงพอใจของผูใชบริการ--ธนาคารออมสิน
นงนุช เพ็งโนนยาง. การใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางของ
ผูบริโภคในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.834613488 น139ก)
เครื่องสําอาง—การตลาด / เครื่องสําอาง—ความพึงพอใจของผูใชบริการ /
เครื่องสําอาง--ผูบริโภคในเขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กฤษฎาพร ชินวงศ. การประเมินผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
จํากัด (มหาชน) ระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2553-2557 ดวยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.657.48 ก279ก)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)—ประเมินผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
/ งบการเงิน--การวิเคราะห
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ณัฐธิดา อินตะพรม. การใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถยนตของผูบริโภคใน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.834629222 ณ329ก)
รถยนต—การตลาด / รถยนต--พฤติกรรมผูบริโภค--ดอนเมือง—กรุงเทพมหานคร /
รถยนต--ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ฐาปนี สิริรุงเรือง. ความรูเจตคติและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ2ส ของพนักงาน บริษัท
เบทาโก จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.613.6 ฐ319ค)
สุขภาพและอนามัย--พนักงานบริษัท เบทาโก จํากัด (มหาชน) /
พฤติกรรมการรักษาสุขภาพ--พนักงานบริษัท เบทาโก จํากัด (มหาชน)
อมรธิดา การุณยธร. องคประกอบของตราสินคาที่มีผลตอการสรางความตระหนักรูในตราสินคา
กลุมโทรคมนาคมภายใตบริบทของการตลาดผานแอพพลิเคชั่น : กรณีศึกษาสติกเกอร
LINE ของ Official Account. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.827 อ281อ)
เครื่องหมายการคา / ตราสินคา--ขายทางแอพพลิเคชั่น—การตลาด /
สติกเกอร LINEของOFFICIAL ACCOUNT—ตราสินคา /
ตราสินคาบนเครื่อขายสังคมออนไลน
หนึ่งฤทัย มากทิพย. ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ชัยนาท : ศึกษาในหวงเวลา พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.352.13 ห159ท)
การบริหารงาน--องคการบริหารสวนจังหวัด--ชัยนาท
นิตญา จันทรเสถียร. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : หลักสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.658.31436211 น571ร)
พนักงานราชการ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
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มรุพงศ ตอเหลาคา. การใชปจจัยสวนประสมการตลาดของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
สโมสร เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.83468716 พ196ก)
ผลิตภัณฑ เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด—การตลาด /
ผลิตภัณฑ เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด—พฤติกรรมผูบริโภค /
ผลิตภัณฑ เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด--ความพึงพอใจของผูใชบริการ
กมล ยุวสวัสดิ์. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด บิสซิเนส โซลูชั่นส จํากัด .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.658.314384 ก133ร)
พนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด บิสซิเนส โซลูชั่นส จํากัด--แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
จิรามาศ อินทรสมพันธ. การกําหนดหลักเกณฑในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตนของผูไดรับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล. ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2545. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.344.020368382 จ536ก)
ประกันสุขภาพ / หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545--กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
พงศธร งานไว. ประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานฝายผลิต:ศึกาากรรีบริษัท เจเนอรรัล
มอเตอรส (ประเทศไทย)จํากัด จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.658.312533874 พ125ป)
พนักงานฝายผลิตบริษัท เจเนอรรัล มอเตอรส (ประเทศไทย)จํากัด จังหวัดระยอง—
การปฎบัติงาน / พนักงานฝายผลิตบริษัท เจเนอรรัล มอเตอรส (ประเทศไทย)จํากัด
จังหวัดระยอง—การประเมินผลการปฎิบัติงาน
สุนทร เสงี่ยมพงษ. ประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน:กรณีศึกษาพนักงานฝายปฎิบัติการเสา
โทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.658.312533874 ส788ป)
พนักงานฝายปฎิบัติการเสาโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)—การปฎิบัติงาน /
พนักงานฝายปฎิบัติการเสาโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)—การประเมินผล
การปฎิบัติงาน
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จิตรจําเริญ เสงี่ยมพงษ. องคการแหงการเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลองคการ:กรณีศึกษาพนักงาน
ฝายบริหารผลประโยชน บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน). กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปะศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.658.402 จ437อ)
พนักงานฝายบริหารผลประโยชนบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)—องคการแหงการเรียนรู
การพัฒนาองคการ
พรพิมล พิทักษธรรม. สมรรถนะในการปฎิบัติงานของพนักงาน:กรณีศึกษาโรงแรมคอลัมน
แบงค็อก กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.3125 พ249ส)
พนักงานโรงแรมคอลัมน แบงค็อก กรุงเทพมหานคร—สมรรถนะในการปฎบัติงาน /
พนักงานโรงแรมคอลัมน แบงค็อก กรุงเทพมหานคร—การปฎิบัติงาน
วิเนตร สุขสวัสดิ์เสรีกุล. ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี.3. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
องคการ คณะศิลปศาสตรื มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.354.35 อ633ค)
สํานักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี—การบริหารจัดการ /
สํานักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี--ความพึงพอใจของประชาชน—การบริหารจัดการ
พิชญา เอี่ยมธรรม. ความผูกพันตอองคการของพยาบาลระดับปฎิบัติการ:กรณีศึกษาโรงพยาบาล
พญาไท1.กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.314610730693 พ639ค)
ความผูกพันตออองคการ / พยาบาลระดับปฎิบัติการ--โรงพยาบาลพญาไท 1—
กรุงเทพมหานคร—ความผูกพันตอองคการ
อดิศักดิ์ จันทรวิทัน. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ: ศึกษาในหวงเวลาปพ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.328.32 อ129ป)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร--ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ—การเลือกตั้ง
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พันธุทิพา อัครธีรนัย. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
นครนายก:ศึกษาในชวงเวลาป พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.328.32 พ564ป)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร--จังหวัดนครนายก—การเลือกตั้ง
สมชาย วุฒิพิมลวิทยา. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี:ศึกษาในหวงเวลา ป 2558. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง, 2559.
(ภพ.324.62 ส241ป)
นายกเทศมนตรี--เทศบาลนครนนทบุรี—การเลือกตั้ง
ทรงพร ทาเจริญศักดิ์. การสื่อสารทางการเมืองของสํานักขาวตางประเทศกรณีพระวิหาร:ศึกษา
ในหวงเวลาตั้งแตค.ส.2008ถึง 2013. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารทางการเมือง, 2559.
(วพ.320.014 ท139ก)
เขาพระวิหาร—การสื่อสาร / เขาพระวิหาร—การสื่อสารทางการเมือง
วิชา อยูหลํา. กระบวนการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยงในโครงการสาธารณะ:ศึกษากรณีโรงงาน
ไฟฟาแกงคอย2. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎี(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสาร
ทางการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.302.2 ว545ก)
โรงงานไฟฟาแกงคอย2—การสื่อสาร
ศตพล พนิชศักดิ์พัฒนา. ทัศนคติของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่มีตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร:ศึกษาในหวงเวลาปพ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก,
2559.
(ภพ.352.1309593 ศ118ท)
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร—ความพึงพอใจของผูใชบริการ / องคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร—การบริหารงาน
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สิทธิพงษ เกตุประยูร. กลยุทธการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา:
ศึกษากรณีการหาเสียงเลือกตั้งป พ.ศ.2556. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.324.72 ส722ก)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา—การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
บุญชิรา ภูชนะจิต. การสื่อสารทางการเมืองผานสื่อพื้นบาน:กรณีศึกษาคณะหนังประโมทัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(สื่อสารการเมือง)
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ. 320.014 บ433ก)
คณะหนังประโมทัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – การสื่อสารทางการเมือง /
สื่อพื้นบาน – การสื่อสารทางการเมือง
ดาวเรือง นาคสวัสดิ์. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจังหวัด
สุโขทัยในหวงเวลาปพ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสาร
การเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.328.32 ด443ป)
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร จังหวัดสุโขทัย – การเลือกตั้ง
มาริโอ เมาเรอ. ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีตอการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ
จันทรโอชา:ศึกษาในชวงเวลาปพ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.352.160791092 ม476ท)
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา – การบริหารงาน / การบริหารงานรัฐบาล /
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา – ความพึงพอใจของนักแสดง
เกรียงไกร โภคาพานิชย. สวนผสมการตลาดกับการตัดสินใจ ทําประกันชีวิตของขาราชการเขต
สาทร กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.368.32 ก767ส)
ประกันชีวิต – การตลาด / ขาราชการเขตสาทร – ประกันชีวิต
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ชาญ พิศนอก. ทัศนคติของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาที่มีตอการบริหารงานขององคการบริ หาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา:ศึกษาในหวงเวลาพ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2558.
(ภพ.352.1309593 ช482ท)
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา – ความพึงพอใจของผูใชบริการ /
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ผองพรรณ ลาวิชัย. การสื่อสารทางการเมืองของหนังสือพิมพไทยรัฐและมติชน : ศึกษาผานบท
บรรณาธิการในชวงวิกฤตการเมืองปพ.ศ.2556-2558. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ. 320.014 ผ225ก)
การสื่อสารทางการเมือง / หนังสือพิมพไทยรัฐและมติชน – การสื่อสารทางการเมือง /
หนังสือพิมพไทยรัฐและมติชน -- บรรณาธิการ – วิกฤตการเมือง
ทวีจิตร พัฒนชนะ. กลยุทธการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร:
ศึกษากรณีการเลือกตั้งปพ.ศ.2555. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.324.71 ท191ก)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร – การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง /
องคการบริหารสวนจังหวัด – การเลือกตั้ง
เพียรไกร อัศวโภคา. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฏร จังหวัดกาญจนบุรี :
ศึกษาในป พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.328.32 พ948ป)
สมาชิกสภาผูแทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี – การเลือกตั้ง
รัตนาภรณ มั่นศรีจันทร. ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเพชรบุรีที่มีตอการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี:ศึกษาในหวงเวลาปพ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.352.1309593 ร372ท)
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี – ความพึงพอใจของผูใชบริการ /
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี – การบริหารงาน

10

นภาพร หมื่นจง. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏรจังหวัดระยอง:
ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสาร
การเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.328.32 น197ป)
สมาชิกสภาผุแทนราษฏร -- จังหวัดระยอง – การเลือกตั้ง
ณฐพัชร เอี่ยมไวยวุฒิ. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี:ศึกษาในหวงเวลาปพ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.324.6 ณ119ป)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี – การเลือกตั้ง
มนตรี โพธิ์มงคล. การประกอบสรางความจริงทางสังคม กรณีแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จ
การแหงชาติ(น.ป.ช.) ผานหนังสือพิมพมติชนและหนังสือพิมพเอเอสทีวีผูจัดการ : ศึกษา
ในชวงวิกฤตการเมืองป พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
(สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.320.014 ม152ก)
หนังสือพิมพมติชน – แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ /
หนังสือพิมพเอเอสทีวีผูจัดการ /
แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ – ความจริงทางสังคม
วีระศักดิ์ โพธิ์ศรี. ปญหาทางกฎหมายใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(วพ. 332.7 ว849ป)
สินเชื่อ -- ธนาคารพาณิชย – กฎหมาย
อํานวย เพชรวิจิตรภักดี. รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม:กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรนวัต
กรรม คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ. 302.232363728 อ681ร)
การจัดการขยะมูลฝอย -- การสื่อสาร – จังหวัดสมุทรปราการ /
การจัดการขยะมูลฝอย – รูปแบบการสื่อสาร
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ดวงรัตน เกิดลาภ. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพผลในการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษา
ขาราชการตํารวจฝายตรวจคนเขาเมืองขาเขาดานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2559.
(ภพ. 363.20306361 ด225ค)
ตํารวจ – คุณภาพชีวิตในการทํางาน /
ตํารวจฝายตรวจคนเขาเมืองขาเขา – ดานทาอากาศยานสุวรรรภูมิ
รัตน ภูกลาง. การเปดรับสื่อกับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด .
โรงแรมโรสอินน จังหวัดตรัง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.910.463022326588 ร367ก)
โรงแรมโรลอินน จังหวัดตรัง – ความพึงพอใจของผูใชบริการ /
โรงแรมโรลอินน จังหวัดตรัง – การตลาด
นุสรา จันทรจรูญ. การเปดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดของเทสโก โลตัส สาขารามอินทรา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.302.2326588 น745ก)
เทสโก โลตัส สาขารามอินทรา – การไดรับขาวสารของประชาชน /
เทสโก โลตัส สาขารามอินทรา – การตลาด
ประกอบ คนทา. วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานการควบคุมผูตองขังของ
ขาราชการเรือนจําคลองเปรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.364.63 ป185ว)
การควบคุมผูตองขัง -- ขาราชการเรือนจํากลางคลองเปรม – วัฒนธรรมองคกรกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อุษณีย ทองแจม. พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ยูเนี่ยน
โชจิรุจิ จํากัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.363.11 อ863พ)
พนักงานฝายผลิต บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุจิ จํากัด – ความปลอดภัยในการทํางาน
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จักรพงษ แสงศร. สมรรถนะของพนักงานสอบสวนกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
.
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.363.25 จ223ส)
พนักงานสอบสวน -- ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม – การปฏิบัติงาน
ประเสริฐ ปญญาภาพ. ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการสงเสริมการตลาดของ
ชุมชนบานเกราะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารทองเที่ยวและบรรเทิง คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.915.9304 ป421ค)
ชุมชนบานเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา – การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว /
ชุมชนบานเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา – การทองเที่ยวอยางยั่งยืน /
นักทองเที่ยว -- ชุมชนบานเกาะเกิด จังหวัดอยุธยา
สุภารัตน รัตตัญู. บรรยากาศองคการกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของขาราชการศาล
ยุติธรรมในศาลอุทรณภาค3. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.402 ส838บ)
ขาราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทรณภาค3 – บรรยากาศองคการ /
ขาราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทรณภาค3 – การปฏิบัติงาน
ศุทธินี คงแสงดาว. มาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองลํา
สามแกวจังหวัดปทุมธานีกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กนักเรียน.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2559.
(ภพ.372.21 ศ671ม)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -- เทศบาลเมืองลําสามแกวจังหวัดปทุมธานี – มาตรฐานการ
ดําเนินงาน
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หัสบดินทร โรจนชีวะ. การเปดรับสื่อกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจที่มีตอการทองเที่ยว
ตางประเทศของพนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
เกริก, 2559.
(ภพ.915.9304302232 ห481ก)
พนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย -- รับรับขาวสารสื่อพิมตางๆ – การทองเที่ยว
ตางประเทศ
ถวิล ทองสุขนอก. ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
สถานีตํารวจนครบาลบางเขน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.363.2 ถ277ภ)
ขาราชการตํารวจ -- สถานีตํารวจนครบาลบางเขน – ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สุรศักดิ์ ยิ่งประเสริฐสุข. ประสิทธิผลงานปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตํารวจภูธรสระ
บัว จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.363.25 ส854ป)
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม -- สถานีตํารวจภูธรสระบัว จังหวัดปราจีนบุรี –
ประเมินผลงาน
รัชนี ทองแสง. ความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการเรือนจําพิเศษมีนบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.3143654 ร333ด)
ขาราชการเรือนจําพิเศษมีนบุรี – การประเมินผลการปฏิบัติงาน /
ขาราชการเรือนจําพิเศษมีนบุรี – คุณภาพชีวิตในการทํางาน
นวลจันทร จันทะคัด. คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตางดาวจังหวัดปทุมธานี .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2559.
(ภพ.306.36133162 น315ค)
แรงงานตางดาว--คุณภาพชีวิตการทํางาน—จังหวัดปทุมธานี
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จิดาภา เมืองจันทร. ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลโคกคราม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.363.2 จ391ธ)
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลโคกคราม—ธรรมาภิบาล /
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลโคกคราม—การประเมินผล /
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลโคกคราม—การปฎิบัติงาน
ภูริพัฒน อุทัยดา. สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลการปาบัติงานของขาราชการตํารวจสายงาน
ปองกันปราบปราม กองบังคับการตํารวจนครบาล 2. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.363.2 ภ679ส)
ขาราชการตํารวจ สายงานปองกันปราบปราม กองบังคับการตํารวจนครบาล 2—
การประเมินผล / ขาราชการตํารวจ สายงานปองกันปราบปราม กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 2—การปฎิบัติงาน / ขาราชการตํารวจ สายงานปองกันปราบปราม กองบังคับ
การตํารวจนครบาล 2—สมรรถนะ
วิสุทธิ์ วงศสวาง. การประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมหลักสูตรผูนํานวัตกรรมการพัฒนา.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2559.
(ภพ.375.35239 ว794ก)
หลักสูตรผูนํานวัตกรรมการพัฒนา—การฝกอบรม /
หลักสูตรผูนํานวัตกรรมการพัฒนา—การประเมินผล
สงศรี แกวคีรี. วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของเจาหนาที่สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.3125 ส131ว)
เจาหนาที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก—วัฒนธรรมองคการ /
เจาหนาที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก—การปฎิบัติงาน /
เจาหนาที่สถานีวิทยุโทรทัศน—การประเมินผล
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ณัฐภน ลิมปเจริญ. การสื่อสารทางการเมืองผานขาวและเรื่องจากหนาปกของนิตยสารวิเคราะห
ขาวรายสัปดาห : ศึกษากรณีมติชนสุดสัปดาหและเนชั่นสุดสัปดาหในหวงเวลาป พ.ศ.
2552-2558. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.320.014 ณ342ก)
การสื่อสารทางการเมือง / มติชนสุดสัปดาหและเนชั่นสุดสัปดาห—การวิเคราะหขาวราย
สัปดาห—แงการเมือง
ชัชกรณ วัจนบัณฑิต. ความคิดเห็นตอนโยบายสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการ
กํากับ : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2559.
(ภพ.332.7 ช351ค)
สินเชื่อรายยอย—การประกอบอาชีพ / ประชาชนอําเภอคลวงหลวง จังหวัดปทุมธานี—
สินเชื่อรายยอย
เตวิช เจริญเดช. พฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการสงเสริม
การตลาดธุรกิจที่พักแรมแหลงทองเที่ยวทุงบัวตองดอยแมอูคอ จังหวัดแมฮองสอน.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและ
บันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.910.921 ต724พ)
พักแรมแหลงทองเที่ยวทุงบัวตองดอยแมอูคอ จังหวัดแมฮองสอน—การสงเสริมการตลาด
พิมพวดี โรจนเรืองนนท. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค
ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาแหงหนึ่ง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.306.736 พ718ป)
นักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา—การตั้งครรภไมพึงประสงค
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ธัญทิพย กิติพิชญะพัฒน. ความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นที่มีตอการสื่อสารการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.915.9304302232 ธ468ค)
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม—การสื่อสาร / วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา—การ
ทองเที่ยว
อํานวย สลางสิงห. กําลังขวัญกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของขาราชการเรือนจํากลางคลอง
เปรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยา
เกริก, 2559.
(ภพ.658.314 อ682ก)
ขาราชการเรือนจํากลางคลองเปรม—ขวัญในการทํางาน /
ขาราชการเรือนจํากลางคลองเปรม—การประเมินผลในการปฎิบัติงาน
มณติสรวง แสนนวล. การเปดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการที่มีตอปจจัย
สวนผสมทางการตลาดของนิติพล คลินิก สาขาแฟชั่นไอซแลนด กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.302.236588 ม123ก)
นิติพล คลินิกสาขาแฟชั่นไอซแลนด กรุงเทพมหานคร—ความพึงพอใจของผูใชบริการ /
นิติพล คลินิกสาขาแฟชั่นไอซแลนด—การตลาด
เสาวนีย มุงสุจริตการ. การบริหารการจัดการสูองคกรคุณภาพ : กรณีศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการจัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.352.35 ส942ก)
การบริหารจัดการ-- องคกรคุณภาพ—สํานักงานคระกรรมการวิจัยแหงชาติ
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ชมพูนุท มีสิน. แรงจูงใจกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : หลักศูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.314347014 ช172ร)
บุคลากรสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม—การประเมินผลการทํางาน
/ บุคลากรสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม—แรงจูงใจในการทํางาน /
บุคลากรสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม—การปฎิบัติงาน
มณีดร นิลพงศ. การเสริมสรางความปลอดภัยกับประสิทธิผลของนโยบายอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย(OHSAS 18001) บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบอวิน จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.363.11 ม131ก)
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบอวิน จังหวัดชลบุรี—การประเมินความปลอดภัยและอนามัย/
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบอวิน จังหวัดชลบุรี—ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
วรรณชรินทร จิตรสมัคร. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ:กรณีศึกษา
สํานักบริหารกลางกรมปาไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการองคการ คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.31433375 ว243ร)
พนักงานราชการ--กรมปาไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม—
การปฎิบัติงาน / พนักงานราชการ—กรมปาไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม—แรงจูงใจการปฎิบัติงาน
โสพาศ สงณรงค. มาตรฐานสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานกับคุณภาพชีวิตผูตองขังเรือนจํากลางคลอง
เปรม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.365.66 ส971ม)
ผูตองขังเรือนจํากลางคลองเปรม--ขั้นพื้นฐาน—มาตรฐานสิ่งจําเปน /
ผูตองขังเรือนจํากลางคลองเปรม--คุณภาพชีวิต—มาตรฐานสิ่งจําเปน
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อริสรา รุงสัมพันธ. การเปดรับสื่อความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการสื่อสาร
การตลาดการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองแดน จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.915.9330223 อ393ก)
ความพึงพอใจ--นักทองเที่ยวชาวไทย--ตลาดน้ําคลองแดน จังหวัดสงขลา /
การสื่อสาร--การตลาดการทองเที่ยว--ตลาดน้ําคลองแดน จังหวัดสงขลา
กัญญลักษณ โชติชนะประสิทธ. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยตอสวนผสม
ทางการตลาดของลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน จังหวัดนครปฐม.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.910.921 ก382ค)
ความพึงพอใจ--นักทองเที่ยวชาวไทย--ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน จังหวัด
นครปฐม
กวินฑรา ปรีสงค. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภที่มารับ
บริการฝากครรภโรงพยาบาลบางนา5 จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปสาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.362.836182 ก321ป)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง--หญิงตั้งครรภ--โรงพยาบาลบางนา5 จังหวัดสมุทรปราการ /
บริการฝากครรภ--โรงพยาบาลบางนา5 จังหวัดสมุทรปราการ
รัตนา มูลนางเดียว. ปจจัยมี่มีความสัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ . กรุงเทพฯ :
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(วพ.613.0438 ร375ป)
ศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีพัฒนา สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร -- ผูสูงอายุ –
การสงเสริมสุขภาพ / ผูสูงอายุ – การดูแล
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พรสันต ลอสุวรรณ. ทัศนคติของประชาชนชาวจังหวัดนครนายกที่มีตอการบริหารงานขององคกร
การบริหารสวน จังหวัดนครนายก : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ,
2559.
(ภพ.352.1309593 พ234ท)
ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก -- ทัศนคติ – การบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด
นครนายก / องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก – ความพึงพอใจของผูใชบริการ /
องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก – การบริหารงาน
อนันตยา อาญาเมือง. การรับรูการสนับสนุนจากองคการกับความผูกพันธตอองคการ : กรณีศึกษา
ขาราชการกอง 10 ที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง ณ ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ
กองทัพไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.302.35 อ171ก)
ขาราชการกอง10 -- ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย – การรับรูการ
สนับสนุน / ขาราชการกอง10 ที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง ณ ศูนยรักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย – พฤติกรรมองคการ
สมจิรา อุสาหะวงศ. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของพนักงานจัดเก็บ
ขยะในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.363.11 ส236ป)
พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ -- พนักงานจัดเก็บขยะ -- อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม /
ความปลอดภัยในการทํางาน
ศุภะโชค ยังจิตร. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการสื่อสารภายในองคการของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฏร กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.4532832 ศ685ค)
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร -- กรุงเทพมหานคร – การสื่อสารในองคการ /
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร – ความพึงพอใจ
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นภสร กันหาชาติ. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ
ผูประกอบการรานอาหาร ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.363.7296 น195ป)
การปฏิบัติตามเกณฑ -- มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร -- ผูประกอบการรานอาหาร เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร / ผูประกอบการรานอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร –
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
วีรยุทธ ศรีสุวรรณ. ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอภาพลักษณของศาล
ยุติธรรม : ศึกษาในหวงเวลาป พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2558.
(ภพ.347.014 ว833ท)
ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร -- ทัศนคติตอภาพลักษณ – ศาลยุติธรรม /
การตัดสินคดี – ศาลยุติธรรม
ฤดีมาส ใจดี. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข 61 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.613.7106130438 ฤ144ป)
ผูสูงอายุ – พฤติกรรมการออกกําลังกาย / ชมรมผูสูงอายุ ศูนยบริการสาธารณสุข 61 เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร – การออกกําลังกาย
อรอนงค สิงหบุบผา. ประสิทธิผลของการนําความรูจากการวิจัยไปใชประโยชน : กรณีศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.001.4226 อ383ป)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ – การวิจัย / การจัดความรู -- การวิจัย –
การประเมินผล
ณรงค ใจเที่ยง. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก ,
2559.
(วพ.155.9042378 ณ211ป)
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการความเครียด – นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก /
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก – การจัดการความเครียด
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เจนจิรา เพ็งแจม. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางานของนักเทคนิคตรวจการ
นอนหลับในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปะ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.155.9042 จ713ป)
ความเครียดจากการทํางาน -- นักเทคนิคตรวจการนอนหลับ – ประเทศไทย /
นักเทคนิคตรวจการนอนหลับในประเทศไทย – เครียดจากการทํางาน
มัสลิน จริงจิตร. การเปดรับสื่อกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต จังหวัดเชียงใหม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
เกริก, 2559.
(ภพ.915.930430223 บ399ก)
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ประเพณีสงกรานต จังหวัดเชียงใหม – นักทองเที่ยวชาวไทย /
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตจังหวัดเชียงใหม – การสื่อสาร
นิศาภรณ แสงสกุล. ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อกับความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ที่มีตอแกงคุดคู อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.910.941 น689ค)
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย -- แกงคุดคู อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย /
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย – ความพึงพอใจ
ชลดา อักษรศิริวิทยา. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายการเดินรถองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
องคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.314354769 ช221ป)
การปฏิบัติ -- พนักงานฝายการเดินรถ – องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ /
ประสิทธิภาพ -- พนักงานฝายการเดินรถ – องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ไพโรจน ญัตติอัครวงศ. ภาวะผูนําแบบบริกรความฉลาดทางอารมณกับประสิทธิผลองคการของ
โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.658.409237101 พ992ภ)
ภาวะผูนําแบบบริกร -- ความฉลาดทางอารมณ – โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร /
องคการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร – ประเมินผล
ไพบูลย ปรัชญานุสรณ. การสื่อสารดวยดนตรีเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.302.2781856130438 พ978ก)
ดนตรีเพื่อสงเสริมสุขภาพ – ผูสูงอายุในประเทศไทย / พัฒนารูปแบบการสื่อสารดวยดนตรี
เพื่อสงเสริมสุขภาพ – ผูสูงอายุในประเทศไทย
วัชรี ปรัชญานุสรณ. การบูรณาการการสื่อสารขององคกรพัฒนาเอกชนเพื่อการพัฒนา การศึกษา
เอกชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
นวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(วพ.302.2373222 ว387ก)
การบูรณาการ -- การสื่อสาร -- องคกรพัฒนาเอกชนดานการศึกษา – ประเทศไทย /
การศึกษาเอกชนในประเทศไทย – การสื่อสารองคกร
ณฐา เนื่องจํานง. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริหารจัดการที่พักอาศัยใหเชา :
กรณีศึกษาผูใชบริการที่พักอาศัยใหเชาในเขตพื้นที่. ตําบลบานเชิด อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ
องคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.0227283 ณ112ค)
การบริหารจัดการที่พักอาศัย -- เขตพื้นที่ตําบลบานเซิด อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี –
ความพึงพอใจของผูใชบริการ / ที่พักอาศัยใหเชา – การบริหารจัดการ
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พลากร กลิ่นชาติ. ความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองคกรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมสกายโดม รีโซเทล กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.658.450658314 พ455ค)
พนักงานโรงแรมสกายโดม รีโซเทล กรุงเทพมหานคร – การสื่อสารในองคกร /
พนักงานโรงแรมสกายโดม รีโซเทล กรุงเทพมหานคร – การปฏิบัติงาน
สาธิต รักกมล. การรับรูโครงการนครศรีดิ๊ดีกับความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณการทองเที่ยว จังหวัด
นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการ
ทองเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก, 2558.
(ภพ.910.921 ส642ก)
การรับรูของนักทองเที่ยวชาวไทย -- โครงการนครศรีดิ๊ดี – นครศรีธรรมราช /
ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณ -- โครงการนครศรีดิ๊ดี – นครศรีธรรมราช
สุรีพร ขันธนะเวชชศักดิ์. คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร
สภากาชาดไทย : กรณีศึกษาสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
สภากาชาดไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.362.172306361 ส866ค)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน – บุคลากรสภากาชาดไทย / ความผูกพันตององคการ –
บุคลากรสภากาชาดไทย -- สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาด
ไทย
ยุทธศาสตร ฤทธิ์ลอย. ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีตอพรรคเพื่อไทย :ศึกษาใน
หวงเวลา พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง .
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.324.2593 ย355ท)
ทัศนคติของประชาชน -- จังหวัดอุบลราชธานี – พรรคเพื่อไทย /
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล – พรรคเพื่อไทย
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วรรณา คุณประโยชน. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวกับโรคปริทันตในโรงพยาบาลโรงงาน
ยาสูบกระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.614.5996 ว267พ)
การดูแลตนเอง -- โรคปริทันต – โรงพยาบาลโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง /
โรคปริทันต – การดูแลสุขภาพตนเอง
เอกภพ ธนาดํารงศักดิ์. พฤติกรรมการทองเที่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอปจจัย
สวนผสมทางการตลาดตลาดนัดทองเที่ยวกลางคืนหัวมุม Market&More
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการ
ทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.910.921 อ878พ)
ตลาดนัดทองเที่ยวกลางคืน-- หัวมุม Market&More -- กรุงเทพมหานคร – การทองเที่ยว/
ความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทย -- ตลาดนัดทองเที่ยวกลางคืน -- หัวมุม Market&More
--กรุงเทพมหานคร
กานตพิชชา ชอผูก. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมการเงินของสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.343.032 ก432ม)
มาตรการกฎหมาย -- ธุรกรรมการเงิน – สหกรณเครดิตยูเนี่ยน / กฎหมายการเงิน /
กฎหมายธุรกิจ – สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สุจรรยจิรา ยมลทรัพย. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี : ศึกษาหกรณี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรรบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.324.02 ส748ป)
นายกเทศมนตรี -- จังหวัดสุพรรรบุรี – การเลือกตั้ง
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รัตนกัมพลชัย อิ้วสวัสดิ์. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากร
สังกัดเทศบาลตําบล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(วพ.613.71 ร368ป)
บุคลากร สังกัดเทศบาลตําบล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม -- การออกกําลังกาย
บุคลากร สังกัดเทศบาลตําบล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม – พฤติกรรมการออก
กําลังกาย
จิตราพรรณ ภัทรพลกุล. ปจจัยที่สงผลประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงาน : กรณีศึกษา
ฝายซอมบํารุง บริษัท เคงหงสทอง จํากัด. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการจัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลั ยเกริก, 2559.
(ภพ.629.29 จ457ป)
ฝายซอมบํารุง บริษัท เคงหงสทอง จํากัด – การประเมินผลการใหบริการ
พรรณพิไล วิทยสินธนา. การเปดรับสื่อกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอสวนผสม
ทางการตลาดของสวนน้ํา Cartoon network Amazone นาจอมเทียน ชลบุรี.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและ
บันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.915.9330223 พ265ก)
สวนน้ํา Cartoon network Amazone นาจอมเทียน ชลบุรี --การทองเที่ยว – นักทองเที่ยว
ชาวไทย / สวนน้ํา Cartoon network Amazone นาจอมเทียน ชลบุรี -- ความพึงพอใจ –
นักทองเที่ยวชาวไทย
ขุมพล เพชรหวล. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒฯาทองถิ่น : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง . กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.352.1409593 ช627ก)
องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง —การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น / องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน—การมีสวนรวมของ
ประชาชน
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ลักษณวรรณ หอมทรัพย. ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอปจจัยสวนผสมทาง.
การตลาดแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดทาการอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและ
บันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.910.921 ล223ค)
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดทาการอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา—นักทองเที่ยวชาว
ไทย
ปรีชา ฉิมมาแกว. มาตรการคุมครองชั่วคราว กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร .
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.346.0482 ป467ม)
การละเมิดลิขสิทธิ์—ระบบคอมพิวเตอร / ระบบคอมพิวเตอร—กฎหมายลิขสิทธิ์
ภูวดิท ปอสระเกตุ. ภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของตํารวจตรวจคนเขา
เมือง จังหวัดสระแกว. กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.40923632 ภ684ภ)
ตํารวจตรวจคนเขาเมือง จังหวัดสระแกว—ภาวะผูนํา /
ตํารวจตรวจคนเขาเมือง จังหวัดสระแกว—การปฎิบัติงาน
สุจิตตรา ปวงกิจจา. การเปดรับสื่อและความคิดเห็นตอแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มา
ทองเที่ยวดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
เกริก, 2559.
(ภพ.915.930430223 ส752ก)
การทองเที่ยว--นักทองเที่ยวชาวไทย--ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /
ความคิดเห็น--นักทองเที่ยวชาวไทย--ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม /
ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม--นักทองเที่ยวชาวไทย—การสื่ออสาร
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ปยะวัล สลางสิงห. แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ทัณฑสถานหญิงกลาง.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
, 2559.
(ภพ.658.31436543 ป622ร)
เจาหนาที่ทัณฑสถานหญิงกลาง—การปฎิบัติงาน /
เจาหนาที่ทัณฑสถานหญิงกลาง—การประเมินผลการปฎิบัติงาน
มัทนรรพ อิ่มอก. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอเครื่องมือประชาสัมพันธที่มชในงานประเพณี
บุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.659.293943 ม344ค)
งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช—ความพึงพอใจการทองเที่ยว /
งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช—การประชาสัมพันธ
ชัชวรรณ บุษราคัมกูล. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของคูความภายหลังมีคําพิพากษา
ของศาล : ศึกษากรณีคดีผูบริโภค. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กฏหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(343.071 ช307ป)
กฎหมายคุมครองผูบริโภค / สิทธิหนาที่ของคูความ – กฎหมาย / คดีผูบริโภค
ปรียาภรณ แสงแกว. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการทํางานของเจาหนาที่พยาบาลโรงพยาบาล
เอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(วพ.610.730693306361 ป474ป)
พยาบาล-- คุณภาพชีวิตในการทํางาน—โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ
อินทิรา สิทธิโคตร. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของ
สตรีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(วพ.616.99466 อ745ป)
มะเร็งปากมดลูก-- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา-- พฤติกรรมมารับ
บริการตรวจ
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สุชาย เวสารัชตระกูล. การเปดรับสื่อกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของแหลงนักทองเที่ยวปางอุง จังหวัดแมฮองสอน.
กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและ
บันเทิง, 2559.
(ภพ.915.930430223 ส761ก)
การทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน-- ทองเที่ยวปากอุง จังหวัดแมฮองสอน—การสื่อสาร /
การทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน—นักทองเที่ยวชาวไทย
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวสวนสัตว
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.915.9304 ช124ค)
สวนสัตวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา—การสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว /
นักทองเที่ยวชาวไทย--สวนสัตวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พิณโย ทองงาม. คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก , 2559.
(ภพ.353.3306361 พ663ค)
บุคลากร สํานักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย – ความผูกพันตอ
องคการ / บุคลากร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย –
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
ศศิพิมพ ทันตวิวัฒนานนท. การเปดรับสื่อกับปจจัยแรงจูงใจที่มีตอการตัดสินใจทองเที่ยว
ตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก ,
2559.
(ภพ.915.9304302232 ม293ก)
นักทองเที่ยวชาวไทย--รับขาวสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ—การทองเที่ยวตางประเทศ
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เมตตา ปราบสุธา. การเปดรับสื่อกับความคิดเห็นของผูประกอบการรานคารายยอยที่มีตอการ
สงเสริมการตลาดนัดทองเที่ยวกลางคืนหัวมุม Market&more. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.910.9138118 ม725ก)
ตลาดนัดทองเที่ยวกลางคืนหัวมุมMarket&more กรุงเทพมหานคร –การสงเสริม
การตลาด / ตลาดนัดทองเที่ยวกลางคืนหัวมุมMarket&more กรุงเทพมหานคร –
ผูประกอบการรานคายอย
ดนัย โชติแสง. การเปดรับสื่อและความคิดเห็นของนักทองที่ยวชาวไทยตอปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพานิชนาวีจังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.915.930430223 ด123ก)
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพานิชนาวี จังหวัดจันทบุรี -- รับขาวสารสื่อสิ่งพิมพ –
นักทองเที่ยวชาวไทย / พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพานิชนาวี จังหวัดจันทบุรี – การตลาด
วิราอร อัมพะวัต. การเปดรับสื่อกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยววัดพระพุทธบาทสีรอย จังหวัดเชียงใหม. กรุงเทพฯ : หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก,2559.
(ภพ.915.93046659133 ว692ก)
วัดพระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม -- นักทองเที่ยวชาวไทย – โฆษณาและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว / วัดพระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม – สงเสริม
การตลาด
อาทิตยา เหลืองมั่นคง. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทในเครือสมารท
แลนด แอสเสท กรุป. กรุงเทพฯ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(ภพ.658.31433333 อ621ร)
พนักงานบริษัทในเครือสมารทแลนด แอสเสท กรุป – การปฏิบัติงาน /
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สกาวรัตน รัตนาศิริภิรมย. พฤติกรรมการเปดรับชมและการใชประโยชนในการรับชมรายการเรื่อง
เลาเชานี้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก, 2556.
(ภพ.384.5532 ส124พ)
รายการเรื่องเลาเชานี้ -- พฤติกรรมการเปดรับชมรายการโทรทัศน -- ประชาชน –
เขตกรุงเทพมหานคร
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