บรรณานุกรมหนังสือใหม ประจําเดือนกรกฎาคม 2560
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
จตุรงค นภาธร. การบริหารทรัพยากรมนุษยในระดับนานาชาติ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2560.
(658.3 ว138ก)
การบริหารงานบุคคล / บรรษัทขามชาติ—การบริหารงานบุคคล
สุธินี ฤกษขํา. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : หลักการและการประยุกต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2560.
(658.3 ส782ก)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย / การบริหารงานบุคคล
ธร สุนทรายุทธ. เศรษฐศาสตรการจัดการศึกษา : หลักการ แนวคิดและการประยุกตพัฒนา
การศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากัด, 2557.
(379.1 ธ311ศ)
เศรษฐศาสตรการศึกษา / เศรษฐศาสตร—การจัดการ / การบริหารจัดการศึกษา /
การศึกษา—แงเศรษฐกิจ
นิทัศน ศิริโชติรัตน. หลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2559.
(658.3 น596ห)
ทรัพยากรมนุษย / การบริหารงานบุคคล
ชนิตา รักษพลเมือง. กระบวนทัศนพัฒนศึกษา. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2557.
(370 ช153ก)
การศึกษา
รัตติกรณ จงวิศาล. ภาวะผูนํา : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559.
(658.4092 ร365ภ)
ภาวะผูนํา
บุญเลี้ยง ทุมทอง. ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู. กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล
กรุป จํากัด, 2559.
(370.1523 บ565ท)
การเรียนรู / การศึกษา / หลักสูตรและการเรียนการสอน
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อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล. การบริหารงานคุณภาพในองคการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
(658.4013 อ225ก)
การบริหารคุณภาพโดยรวม
พิมพันธ เดชะคุปต. การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2559.
(371.2 พ721ก)
การเรียนรู / การศึกษา
วิเชียร ไชยบัง. วุฒิภาวะของความเปนครู. บุรีรัมย : เรียนนอกกะลา, 2558.
(371.1 ว559ว)
การศึกษา / ลําปลายมาศพัฒนา / โรงเรียนนอกกะลา
วีระยุทธ ชาตะกาญจน. เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556.
(371.2 ว847ท)
การบริหารการศึกษา / โรงเรียน—การบริหาร
เนาวนิตย สงคราม. การสรางนวัตกรรม : เปลี่ยนผูเรียนใหเปนผูสรางนวัตกรรม. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557.
(371.33 น835ก)
นวัตกรรมทางการศึกษา / สื่อการสอน
วีระยุทธ ชาตะกาญจน. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2557.
(370.72 ว847ก)
การศึกษา—วิจัย
ประทีป ฉัตรสุภางค. จริยธรรมในวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล,
2559.
(179.93711 ป277จ)
อาจารยมหาวิทยาลัย / อาจารยมหาวิทยาลัย—จรรยาบรรณ / จริยธรรม—ครู
สํานักงานราชบัณฑิตยสถาน. ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ราชบัณฑิตยสถาน, 2559.
(495.91 ส691ภ)
ภาษาไทย
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พงษเทพ สันติกุล. การวิจัยทางวิทยาศาสตรสังคมสําหรับนักศึกษาและผูปฎิบัติงานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2560.
(001.4 พ156ก)
วิจัย / สังคมศาสตร—วิจัย
เพ็ญโฉม แซตั้ง, บรรณาธิการ. ปญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559. กรุงเทพฯ : บริษัท
สํานักพิมพสื่อตะวัน จํากัด, 2560.
(363.73 ป525)
มลพิษ / ของเสียจากโรงงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) : บทสรุปสําหรับผูบริหาร.
นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ , 2560.
(364.1323 ค123ย)
การทุจริตและประพฤติมิชอบ--การปองกัน—ผูบริหาร
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564). นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2560.
(364.1323 ค123ย)
การทุจริตและประพฤติมิชอบ—การปองกัน / การทุจริตและประพฤติมิชอบ—ไทย
วาสนา บุญสม. คติชนวิทยา. อยุธยา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2559.
(398 ว491ค)
คติชนวิทยา
กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธูของหมอขาวหมอแกงลิง . กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2559.
(581.3 ก345น)
หมอขาวหมอแกงลิง—การกระจายพันธุ / หมอขาวหมอแกงลิง—นิเวศวิทยา
คมสัน สุริยะ. เศรษฐมิติสําหรับเศรษฐศาสตรโทรคมนาคม. เชียงใหม : ศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศ
ดานสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2558.
(330.015195 ค152ศ)
เศรษฐมิติ / เศรษฐศาสตรโทรคมนาคม / เศรษฐมิติประยุกต
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กระทรวงศึกษาธิการ. บันทึกประวัติศาสตร"ปนเพื่อพอ"เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาทวยราษฎรจง
รักล้ําปตุรงค. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2559.
(อ.923.1593 ก218บ)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร--การขี่จักรยาน—ไทย
บุษบาบัณ. ทัณฑรัก ซีอีโอแบดบอย. กรุงเทพฯ : อินเลิฟ, 2559.
(นว. บ675ท)
นวนิยายแปล
พลอยภัทรา. แผนรักจอมทระนง. กรุงเทพฯ : อินเลิฟ, 2558.
(นว. พ451ผ)
นวนิยายแปล
เกาศัลย แกวยิ่งยงค. โครงการบําบัดน้ําเสีย (คลองดาน) ใครสั่งเลิก? รัฐตองจายคาโง 9 พันลาน!.
นนทบุรี : มติชน, 2560.
(628.352 ก832ค)
น้ําเสีย—การบําบัด
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. 40 แหงความภูมิใจ
มุงมั่นแกไขปญหายาเสพติด. นนทบุรี : บริาท สหมิตร พริ้นติ้ง แอนด พับลิสชื่ง จํากัด,
2559.
(362.29 ส691ส)
ยาเสพติด / ยาเสพติดกับเยาวชน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.). รายงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กฟผ.ประจําป
2559. นนทบุรี : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.), 2559.
(352.266 ก498ร)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)—การบริหาร /
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ / ไฟฟา
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ, บรรณาธิการ. รวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 70 ปการศึกษา 2560.
กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2560.
(340 ร17)
กฎหมาย—รวมคําบรรยาย
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กฤษฎา ลดาสวรรค. สมดุลแหงสุข. กรุงเทพฯ : บริษัท แอทโฟรพริ้นท, 2558.
(658.38 ก279ส)
องคกรแหงความสุข / การพัฒนาองคกร
วศิน มหัตนิรันดรกุล...และคนอื่น ๆ. Happy Eco-symbiosis : สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ.
กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร กอปป (ประเทศไทย) จํากัด, 2557.
(658.38 ฮ851)
สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / องคกรแหงความสุข
ชาญวิทย วสันตธนารัตน. องคกรแหงความสุข 4.0. กรุงเทพฯ : บริษัท แอทโฟรพริ้นท จํากัด,
2560.
(658.38 ช495อ)
องคกรแหงความสุข
วีรวงศ พิพิธสุขสันต...และคนอื่น ๆ. จัดการเงิน จัดการสุข. กรุงเทพฯ : บริษัท โมเดอรน ฟลม เซ็น
เตอร จํากัด, 2555.
(658.38 จ235)
การจัดการเงิน / การพัฒนาองคกร / องคกรแหงความสุข /
องคกรเอี่ยมสุข. กรุงเทพฯ : ศูนยสรางเสริมสุขภาวะองคกร, ม.ป.ป.
(658.38 อ113)
องคกรเอี่ยมสุข
ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว...และคนอื่น ๆ. กลยุทธเพื่อเสริมสรางองคกรแหงความสุข.
กรุงเทพฯ : บริษัท แอทโฟรพริ้นท จํากัด, 2559.
(658.38 ก287)
องคกรแหงความสุข / การพัฒนาองคกร
มารยาท สมุทรสาคร. การบริหารจัดการยุทธศาสตรสูความสําเร็จ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
(658.4092 ม466ก)
การบริหารธุรกิจ / ภาวะผูนํา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี .
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559.
(338.9593 ส691ผ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564
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สังศิต พิริยะรังสรรค...และคนอื่น ๆ. คาสิโน มาแขง. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559.
(330.1 ค349)
เศรษฐศาสตรการเมือง
บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ,บรรณาธิการ. ทนงผูสาบสูญ. กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535)
จํากัด, 2560.
(331 ท113)
ทนง โพธิ์อาน / สหภาพแรงงาน
พิศิษฐ โจทยกิ่ง. 209 คําสอนพอเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2559.
(อ.895.915 พ759ส)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช—พระราชดํารัส / เศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. เรือนพระกรรมสักขี เรือนพระ
สุรภี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย , ม.ป.ป..
(728.8 ม246ร)
เรือนพระกรรมสักขี / เรือนพระสุรภี
นพพล เล็กสวัสดิ์. เอนไซมและจลนพลศาสตรเอนไซม. เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, 2559.
(541.394 น176อ)
จลนพลศาสตรเคมี / เคมี / เอนไซม
กระทรวงแรงงาน. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2560.
(331.11 ก914ด)
แรงงาน--ไทย—2560
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, บรรณาธิการ. แผนดินจึงดาล : การเปลี่ยนผานในสภาพบังคับ.
กรุงเทพฯ : ประชาไท, 2560.
(320.9593 ผ931)
การเมือง--ไทย
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