บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือน พฤษภาคม 2560
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
สุรชาติ พุทธิดา, บรรณาธิการ. พระภัทรมหาราชรําลึก : ประมวลสารสนเทศเกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช. เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559.
(อ.923.1593 พ356)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช--พระราชนิพนธ
ยิ่งชีพ อัชฌานนท...และคนอื่นๆ. หองเชาหมายเลข 112. กรุงเทพฯ : เปนไท พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.
(345 ห374)
กฎหมายอาญามาตรา 112
การประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐ (ครั้งที่ 7 : 2559 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา.
สรุปผลการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐฯ ดานการศึกษาครั้งที่ 7 : สะเต็มศึกษา :
วัฒนธรรมการเรียนรู สําหรับกําลังคนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559.
(507 ก275ส)
วิทยาศาสตร--การศึกษาและการสอน—การประชุม /
เทคโนโลยี--การศึกษาและการสอน—การประชุม / การศึกษา--การประชุม
อารยะ หวังทวีวิทย. พุทธอัศจรรย เลม 6. ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2557.
(294.3421 อ651พ)
พระทันตธาตุ—ประวัติ
กองนโยบายและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม. รักชุมชนรักษสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ :
ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม, 2557.
(304.2 ก351ร)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม / มลพิษ—แงสังคม / การอนุรักษสิ่งแวดลอม
สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม. การไกลเกลี่ยในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :
บริษัท ธนาเพรส จํากัด, 2558.
(371.230369 ส691ก)
การไกลเกลี่ย--สถานศึกษา

ธนาคารไทยพาณิชย. สมบัติแผนดิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย, 2555.
(923.1593 ธ237ส)
วัฒนธรรมไทย / ศิลปวัฒนธรรมไทย / หัตถกรรม—ไทย /
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ--พระราชกรณียกิจ
แมขายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกาาเปนพี่เลื้ยงโรงเรียนในเขตพื้นที่ศึกษาภาค
กลางตอนบน. กรุงเทพฯ : เครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกาาภาคกลางตอนบน
จุฬาลงกรณฺมหาวิทยาลัย, 2559.
(378.593 ม859ร)
อุดมศึกษา—ไทย / การพัฒนาคุณภาพการศึกษา / การพัฒนาทองถิ่น
บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ, บรรณาธิการ. รายงานสรุปบทเรียนโครงการสงเสริมและพัฒนาสํานึก
พลเมือง เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท แกรนดอารต ครีเอทีฟ จํากัด,
2559.
(323 ร451)
พัฒนาสํานึกพลเมือง--การปฎิรูปประเทศไทย
สํานักงานเลขานุการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. ผลการดําเนินงานของกระทรวงกลาโหม
ประจําปงบประมาณ 2559. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2559.
(355 ส691ผ)
กระทรวงกลาโหม--การดําเนินงาน
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. รายงานผลการปฎิบัติงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง ประจําป 2558-2559. กรุงเทพฯ : บริษัท เพจเมคเกอร จํากัด, 2560.
(324.21 ส691ร)
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง--รายงานผลการปฎิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560.
(339.3593021 ส691ผ)
ผลิตภัณฑภาคและจังหวัด—2558 / รายไดประชาชาติ
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แมขายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง ป 2558.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559.
(378.593 ม859ม)
อุดมศึกษา--ไทย
แมขายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง 2559. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560.
(378.593 ม859ม)
อุดมศึกษา--ไทย
ชื่นอารมณ จันทิมาชัยอมร. เอกสารประกอบการสอน การกําหนดนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาค
และทองถิ่น. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2558.
(352.34 ช599อ)
นโยบายสาธารณะ--ระดับภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . รายไดประชาชาติของประเทศ
ไทย พ.ศ.2558. กรุงงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2560.
(339.32 ส691ร)
รายไดประชาชาติ
วิชัย มากวัฒนสุข. e-Customs พิธีการศุลกากรนําเขา-สงออกระบบอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพฯ :
ธรรมนิติเพรส, 2548.
(382.5 ว542อ)
สินคาเขา / สินคาออก
ธรรมนิติ. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ ป 2560. กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ,
2560.
(อ.336.02 ธ339ป)
รัษฎากร
หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เลม 4 : กําเนิดสํานักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2560.
(340.092 ห332)
อุกฤษ มงคลนาวิน—กําเนิดสํานักกฎหมาย
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โสภณ พรโชคชัย. บริหารธุรกิจใหเจริญและมีคุณคา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย, 2559.
(650.1 ส979บ)
บริหารธุรกิจ
ดวงพร คํานูณวัฒน...และคนอื่น ๆ. วัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลคาดวยคุณคาอยางสรางสรรค.
นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
(306 ว394)
วัฒนธรรมเชิงสรางสรรค / มูลคาวัฒนธรรม / การมีสวนรวมของชุมชน
นันทิยา ดวงภุมเมศ...และคนอื่น ๆ. ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเขาใจเพื่อการพัฒนาเด็ก
เยาวชนสูสังคมสุขภาวะ. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
(321.8 ป235)
ประชาธิปไตย / วิถีไทย / การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ดวงพร คํานูณวัฒน...และคนอื่น ๆ. พลังเยาวชนพลังสรางสรรค สัมพันธไทย-กัมพูชา.
นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2559.
(305.235327 พ453)
กระบวนการสรางเยาวชน / ปรับเปลี่ยนทัศนคติ / สานสัมพันธไทย--กัมพูชา
ศรัณพร ชวนเกริกกุล. หลักการมัคคุเทศก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559.
(338.4791 ศ159ห)
มัคคุเทศก
มธุภาณี ไทยภักดี. ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร. รุงเทพฯ : งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยเกริก, 2560.
(320 ม141ค)
รัฐศาสตร
อนันต วัฒนกุลจรัส. เศรษฐกิจการทองเที่ยวมหภาค. เชียงใหม : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ,
2555.
(338.4791 อ167ศ)
การทองเที่ยว / การทองเที่ยว--แงเศรษฐกิจ
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วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ. การจัดการภาวะโภชนาการ ในผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ :
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย, 2560.
(613.0438 ก446)
ภาวะโภชนาการ--ผูสูงอายุ
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ. การจัดการภาวะฉุกเฉิน สําหรับผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ :
สมาคมไฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย, 2560.
(613.0438 ก446)
ภาวะ—ผูสูงอายุฉุกเฉิน
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ. พฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุสําหรับการดูแลผูปวย
สูงอายุขั้นตน. กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุไทย , 2560.
(613.0438 พ432)
ผูสูงอายุ—แงอนามัย / สุขภาพ
สํานักงานขอมูลและคลังความรู กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข. การจัดหมวดหมูและรหัสมาตรฐาน ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
เลม 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โ-วิทย (ประเทศไทย จํากัด), 2559.
(615.88 ส691ก)
การแพทยแผนไทย
สํานักงานขอมูลและคลังความรู กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข. ชุดการสังคายนาภูมิปญญาการนวดไทย : 2 คําอธิบายสมุดภาพโคลงฤาษี
ดัดตน. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,
2560.
(615.822 ส691ช)
การนวด / ฤาษีดัดตน
สํานักงานขอมูลและคลังความรู กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข. ชุดการสังคายนาภูมิปญญาการนวดไทย : 1 คําอธิบายกลาวเสนสิบในตํารา
โรคนิทานคําฉันท 11 และแผนนวดคว่ําในจารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร.
กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560.
(615.822 ส691ช)
การนวด

5

สํานักงานขอมูลและคลังความรู กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข. ชุดการสังคายนาภูมิปญญาการนวดไทย : 4 คําอธิบายคัมภีรแผนนวด เลม
1-2 ในตําราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เลม 2. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกว
เจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560.
(615.88 ส691ช)
แพทยแผนโบราณ / การนวด
สํานักงานขอมูลและคลังความรู กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข. ชุดการสังคายนาภูมิปญญาการนวดไทย : 3 คําอธิบายศิลาจรึกวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์). กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา, 2560.
(615.822 ส691ช)
การนวด
องอาจ คลามไพบูลย. บานนี้มีลูก กวาฟาจะกาวเดิน. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
(155.4 อ117บ)
จิตวิทยาเด็ก / เด็ก—การเลี้ยงดู
จุฬามณี. ตะเกียงกลางพายุ. กรุงเทพฯ : JFC-Books, 2560.
(นว. จ681ต)
นวนิยายไทย
ความรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2557.
(303.69 ค181)
การแกไขปญหาความขัดแยง
คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง"การปองกันและแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร". กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อและสิ่งพิมพแกวเจาจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา, 2558.
(794.9 ค695)
กิจกรรม—เยาวชน /
กิจกรรม--การปองกันและแกไขปญหา--การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
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วนิดา จันทนทัศน, ผูรวบรวมและเรียบเรียง. ชีวประวัติ ดร.ปวย อึ้งภากรณ (ฉบับยอ).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559.
(923.3593 ว169ช)
ปวย อึ้งภากรณ--ชีวประวัติ
อารมณ ฉนวนจิตร. เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรูสูชุมชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2556.
(307.72 อ647ศ)
เศรษฐกิจพอเพียง--การจัดการเรียนรูสูชุมชน
วันชัย ปานจันทร. ภาวะผูนําในองคกร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558.
(658.4092 ว426ภ)
ผูนํา
ดวงเดือน จันทรเจริญ. หลักการการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2558.
(658.406 ด175ห)
การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
นิศารัตน หวานชะเอม. ภูมิปญญาไทยกับการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558.
(390.09593 น689ภ)
ภูมิปญญาไทย / การศึกษา
พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท...และคนอื่น ๆ. ปรัชญาการศึกษา (แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558.
(370.1 ป431)
การศึกษา--ปรัชญา
วินิตา สุทธิสมบูรณ. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541.
(371.19 ว633ก)
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท. การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2542.
(370.115 พ718ก)
การศึกษากับสังคม / การศึกษา--การพัฒนาชีวิตและสังคม
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พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท. ความรูเกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึ กษา.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2556.
(370.15 พ718ค)
จิตวิทยาการศึกษา / เทคโนโลยีการศึกษา
พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท...และคนอื่น ๆ. ปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2558.
(370.1 ป431)
การศึกษา—ปรัชญา
พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543.
(370.114 พ718พ)
จริยศึกษา / พุทธศาสนา / จริยธรรม
รัตนา กาญจนพันธุ. มนุษยสัมพันธทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, 2558.
(371.201 ร375ม)
การบริหารการศึกษา—มนุษยสัมพันธ / มนุษยสัมพันธ
สุวิมล วองวาณิช. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559.
(370.72 ส882ก)
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
สุวิมล วองวาณิช. การวิจัยประเมินความตองการจําเปน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2558.
(001.4 ส882ก)
การประเมินความตองการจําเปน / วิจัย
รัตนะ บัวสนธ. วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558.
(370.72 ร374ว)
การศึกษา—วิจัย / วิจัยเชิงคุณภาพ
ไพฑูรย สินลารัตน...และคณะ. ศาสตรการคิด: รวมบทความเรื่องการคิดและการสอนคิด.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2558.
(153.42 ศ371)
ความคิดและการคิด / ความคิดอยางมีวิจารณญาณ / กระบวนการคิด
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ไพฑูรย สินลารัตน. จําเปนตองปฏิรังสรรคการศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ.
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2560.
(379.593 พ976จ)
การปฎิรูปการศึกษา—ไทย / การศึกษา—ไทย
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