บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 69 ป
การศึกษา 2559 เลมที่ 1-16. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย
สภา, 2559.
(340 ร17)
กฎหมาย
ปราโมทย ไมกลัด. การทรงงานของพอในความทรงจํา. กรุงเทพฯ : ตะวันออก จํากัด (มหาชน),
2559.
(923.1593 ป172ก)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช--ความทรงจํา
สุพัตรา ศรีวณิชธากร...และคนอื่น ๆ. บทเรียนการพัฒนาเครือขายสุขภาพอําเภอ เพื่อระบบ
สุขภาพชุมชน. นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2559.
(362.12 บ128)
การพัฒนา—เครือขายสุขภาพอําเภอ / ระบบสุขภาพชุมชน
สุพัตรา ศรีวณิชธากร...และคนอื่น ๆ. การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง.
นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2559.
(362.12 ก494)
การพัฒนา—ระบบสุขภาพอําเภอ / ศูนยบริการสุขภาพชุมชน
วฤษาย รมสายหยุด. การจัดการฐานขอมูลสมัยใหม. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2560.
(005.741 ว342ภ)
การจัดการฐานขอมูล
พรจิรา ปริวัธรากุล. แกะรอยหยักสมอง มองผลกระทบของการพนัน. กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2559.
(363.42 พ229ก)
การพนัน--ผลกระทบ

สุพร อภินันทเวช. ระบบใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการพนัน. กรุงเทพฯ :
สหมิตรพริ้นติ้ง แอนดื พับลิชชิ่ง จํากัด, 2558.
(363.42 ส827ร)
การพนัน—ผลกระทบ / การพนัน--แงสังคม
ทศพล สมพงษ. 15 บทเรียนจากชุมชน : คูมือการดําเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาการเมือง.
กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส จํากัด, 2558.
(320.030772 ท238ส)
การติดตามโครงการ / การบริหารจัดการโครงการ / โครงการพัฒนาการเมือง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. การบริหารทางจิตสําหรับ
ผูใหญ. กรุงเทพฯ : รตนพร จํากัด, 2559.
(294.351556 ส243ก)
การบริหารจิต—ผุใหญ / จิตวิทยาผูใหญ--การปฎิบัติธรรม
สุพร อภินันทเวช. เยาวชนกับการพนัน ในมุมมองของจิตแพทยเด็กและวัยรุน .
กรุงเทพฯ : เอมี เอ็นเตอรไพรส จํากัด, ม.ป.ป..
(363.42 ส827ย)
การพนัน—เด็กและวัยรุน / การพนัน—จิตแพทยเด็กและวัยรุน
กัมพล กิตติพงษพัฒนา. การบริหารสัญญาจางกอสราง. นนทบุรี : บริษัท เฟสท ออฟเซต (1993)
จํากัด, 2559.
(346.02690 ช533ก)
การบริหารงานกอสราง—สัญญาจาง / สัญญาจาง—การกอสราง /
กฎหมายแพงและพาณิชย—สัญญา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของตางประเทศ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.
(371.26 ส691ก)
มาตรฐานการศึกษาของตางประเทศ / การพัฒนาการศึกษา3
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล...และคนอื่น ๆ. แกะรอยผลกระทบของการพนัน. กรุงเทพฯ :
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2559.
(363.42 ก919)
การพนัน—ผลกระทบ
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ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย...และคนอื่น ๆ. ความหลากหลายทางชีวภาพในปาชายเลน 1 ทศวรรษ
ทรัพยากรชีวภาพในปาชายเลน (พ.ศ.2549-2558). กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย, 2559.
(333.75 ค181)
ปาชายเลน / ความหลากหลายทางชีวภาพ
สมโภชน วาสุกรี. ตามรอย พอตาก ไป บานทุงใหญ เมืองจันทบูร : หนังสือภาพอิงประวัติศาสตร
พ.ศ.2310 พระยาวชิรปราการ กูชาติ. กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2559.
(704.947 ส272ต)
ภาพอิงประวัติศาสตร
ปกรณ สุวรรณประภา. คนหาวิถีแหงความสําเร็จ ทามกลางความสับสนในตนเองและความ
คาดหวังจากสังคมรอบขาง (คนหางานที่"ใช"). กรุงเทพฯ : ที.เอน.ที.พริ้นติ้ง จํากัด, 2559.
(158.7 ป116ค)
จิตวิทยาการทํางาน / ความสําเร็จ
วิกรม กรมดิษฐ. ชีวิตใหม 2. กรุงเทพฯ : บริษัท พริ้น ซิตี้ จํากัด, 2556.
(895.918 ว495ช)
ชีวิตใหม—การดําเนินชีวิต3 / วิกรม กรมดิษฐ—บันทึกประสบการณ
ว.วชิรเมธี. คาถาชีวิต 2. กรุงเทพฯ : บริษัท พริ้นท ซิตี้ จํากัด, 2557.
(294.3144 ว111ค)
คาถาชีวิต—ปรัชญาในการดําเนินชีวิต / คติธรรม / พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน
วิวัฒน เลาหบุตร,ผูแปล. ประมวลหลักคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรภาคที่ 2 และภาคที่ 3.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2559.
(208.3 ว742ป)
พระศาสนจักร—คําสอนดานสังคม
ปรีชา อุยตระกูล. เขยายเที่ยง : การลดทอนความขัดแยง. กรุงเทพฯ : เขียนอักษรการพิมพ, 2557.
(303.69 ป469ข)
ความขัดแยงทางสังคม—เขายายเที่ยง
อมรชีพ โลจัน. อิเดีย-อาเซียน โอกาสเติบโตของปรเทศไทยในกลุมเศรษฐกิจใหม. กรุงเทพฯ :
ศูนยภารตะศึกษา, 2559.
(337.596054 อ167อ)
ไทย--ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ—อินเดีย
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.
(371.26 ส261ก)
มาตรฐานการศึกษา—ไทย
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ . แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 2553.
(305.90816 ค124ผ)
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ / คนพิการ*-การฟนฟูสมรรถภาพ—ไทย
ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ พุทธศักราช 2557.
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, 2558.
(อ.895.915 ส691ป)
พระราชดํารัส / พระบรมราโชวาท
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ. สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ 6
เดือนที่สอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559.
(328.31 ส226ส)
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ—สรุปผลการดําเนินงาน
จิราภรณ อรัณยะนาค. การทําความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ. กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ, ม.ป.ป..
(708.9 จ535ก)
วัตถุพิพิธภัณฑ—การทําความสะอาด
คณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง. ความขัดแยงและ
การสรางความปรองดองในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2559.
(303.69 ค123ค)
ความขัดแยงและการสรางความปรองดองในสังคมไทย /
การสรางความปรองดองในสังคมไทย / การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี /
สภาพัฒนาการเมือง. แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ :
สภาพัฒนาการเมือง, 2560.
(320.9593 ส226ผ)
การพัฒนาทางการเมือง / ไทย—การเมืองและกาปกครอง / แผนพัฒนาการเมือง—ไทย
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สํานักอุทยานแหงชาติ. ทองอุทยานแหงชาติ. กรุงเทพฯ : บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จํากัด, 2559.
(719.32 ส691ท)
อุทยานแหงชาติ—ดอยภูคา / อุทยานแหงชาติ—ภูพาน / อุทยานแหงชาติ—เขาน้ําคาง /
อุทยานแหงชาติ—เขาสิบหาชั้น
นุชนาท จันทเตมีย. บัญชีเบื้องตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(657 น725บ)
การบัญชี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎี
เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรในชุมชนและโรงเรียน. นครปฐม : บริษัท พริ้นเทอรี่
จํากัด, 2559.
(001.42 ส181ร)
พฤติกรรมศาสตร—วิจัย / วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร—รวมบทความ
วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดนและนักเทคโนโลยีรุนใหมประจําป พ.ศ.2559.
กรุงเทพฯ : แสงเทียนการพิมพ, 2559.
(926 ว849ร)
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเดน—2559 / รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม—2559
กรมการจัดหางาน. สถิติจัดหางาน 2558. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2559.
(อ.331.12502 ก446ส)
การจางงาน—สถิติ
อภิรัฐ คําวัง. สิงหปญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตรปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม.
นครปฐม : ศูนยภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม, 2559.
(294.6 อ261ส)
ศาสนาซิกข
สมเด็จพระบรมราชินี "ครู" ศรีแผนดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา, 2559.
(920 ส245)
การศึกษา—หนังสือ / พระราชประวัติ—หนังสือ
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ทศพล สมพงษ. รายงานการติดตามโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมื อง (เชิงพื้นที่ )
ปงบประมาณ 2556. กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2558.
(320.9593 ท238ร)
ติดตามโครงการ / ประเมินผลโครงการ / โครงการกองทุนพัฒนาการเมือง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. คูมือคําศัพทภาษามือชางอุตสาหกรรมพื้นบาน.
กรุงเทพฯ : กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ, 2559.
(419.331794 ส691ค)
ชางอุตสาหกรรม—คําศัพทภาษามือ / คนพิการ—การศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559).
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 2559.
(379.593 ส691ส)
การประเมินผลการศึกษา / แผนการศึกษาแหงชาติ
วรรณกับหมู. ปนขามฝน 2000 วันรอบโลก เลม 1-4 : ปลายขอบฟาที่โลกใต, หลงเสนหอเมริกาถึง.
โมร็อกโก, ยุโรปโรแมนติก, อัศจรรยเอเชีย. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช
ชิ่ง, 2559.
(910.41 ว242ป)
การทองเที่ยว / การเดินทางรอบโลก / การทองเที่ยวทางจักรยาน
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