ื่ วิทยำนิพนธ์ / สำรนิพนธ์
รำยชอ
ึ ษำ 2552
บริหำรธุรกิจมหำบ ัณฑิต ปี กำรศก
มหำวิทยำล ัยเกษมบ ัณฑิต วิทยำเขตพ ัฒนำกำร
ื่ เรือ
ลำด ับที่
ชอ
่ ง
ิ ใจลงทุนในบริษัท โฮมโปร
1
การตัดสน
ดักสเ์ ซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน)
ิ ใจเลือ
ื้ รถยนต์มอ
2
การตัดสน
้ กซอ
ื สอ
3
การพัฒนาธุรกิจให ้บริการสนาม
แบดมินตัน
ิ ธิภาพการประชุม
4
การพัฒนาประสท
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
ิ ธิภาพด ้านการเรียนการ
5
การเพิม
่ ประสท
สอนของครู
6
การรับรู ้การเปลีย
่ นแปลงองค์กรและ
การติดตามผลการปฏิบัตงิ านหลักการ
เปลีย
่ นแปลงของบริษัท ยามาโตะอุนยู
(ประเทศไทย)จากัด
7
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัท ซาวิลส ์ ประเทศไทย จากัด
8
การวิเคระห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัท เซฟ-ออนฟู้ ดส ์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
9
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
้ ์ จากัด มหาชน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส
10
11

12
13
14
15

16

17

18

19

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทสุรพลฟู้ ดส ์ จากัด มหาชน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จากัด
(มหาชน)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน บริษัท
การบินไทย จากัด(มหาชน)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน บริษัท
บ ้านปู จากัด(มหาชน)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน บริษัท
สยามไดกิน
้ เซลส ์ จากัด
ึ ษาแนวทางการเสริมสร ้าง
การศก
ิ ธิภาพการดาเนินงานสานัก
ประสท
ข ้อสอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ึ ษาหาความต ้องการด ้านการ
การศก
ฝึ กอบรมของบริษัท โลจิสท์พลัส จากัด

ผูแ
้ ต่ง
สมศรี สุทธิธรรม

หมวดหมู่
วพ.HG 4529 ส279ก 2552

ปฐมพันธ์ บุญญกานนท์ วพ.HC 79 .C6 ป142ก 2552
วินัย ไพรพิสทธิ์
วพ.HF 5351 ว621ก 2552
ิ ปนาวา
ปาริชาติ ศล

วพ.LB 2341 ป554ก 2552

ณิราวิน ปั นสอน

วพ.LB 1028 พ326ก 2552

เรืองศรี สงั ข์วาลนุช

วพ.HD 58 .7 ร862ก 2552

นุชนารถ ดีแป้ น

วพ.HF 5681 .B2 น726ก 2552

ภารดี ก็อารี

วพ.HF 5681.B2 ภ190ก 2552

ั ต์ชัย
ธวัชชัย เกษมสน

วพ.HF 5686 .H83 ธ394ก 2552

ื จิตร
รัตติยา เสอ

วพ.HF 5681 .R25 ร366ก 2552

ิ ป์
กัญญา บรรจงศล

วพ.HG 8026 .3 ก383ก 2552

กาญจนภา ธิโสภา

วพ.HE 9761 ก426ก 2552

พูนสุข พิรย
ิ ะทรัพย์

วพ.HF 5548 พ863ก 2552

วราภรร์ แปลกสริ ิ

วพ.HF 5548 ว321ก 2552

ตรีกนิษฐ อยูค
่ ุ ้ม

วพ.LB 2322 ต181ก 2552

พัชราภรณ์ อินทร์แสง

วพ.HF 5548 ก518ก 2552

ิ ธิภาพในการ
การเสริมสร ้างประสท
จักรวาล เหมือนแจ่ม
ิ ิก
ทางานของบุคลากรบริษัทแพนแปซฟ
เวิรด
์ เทรด
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อสว่ น
เชษฐชน หอมแจ่ม
ประสมทางการตลาดของโรงเรียนวิมล
พณิชยการ
ื
แนวทางการจัดจาหน่ายหนังสอ
พรพรรณ วิทพ
ิ ย์รอด

วพ.HD 4801 จ228ก 2552

วพ.LC 94 .T35 ช721ค 2552

วพ.HF 5686 .B37 พ247น 2552

20
21

22
23
24

25

26

27
28
29

30

31

32
33
34
35

36

37
38

แนวทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์กฬ
ี า
รัตนาพร ผงทอง
ประเภทกีฬาในร่ม
แนวทางการธารงรักษาพนักงานทา
วรรณา รุง่ ชาญวิณช
ิ ย์
ึ ษา:บริษัท เอ.พี.
ความสะอาดกรณีศก
ไอ.อินดัสเทรียลกรุป
๊ จากัด:วรรณา
ิ
แนวทางการเพิม
่ ยอดขายนาฬกาข
้อมือ จักรพันธ์ พวงนาค

วพ.HD 9992 .T352 ร375น 2552

แนวทางการวางแผนการตลาดของน้ า
มังคุดพร ้อมดืม
่ สาเร็จรูป
ิ ธิภาพใน
แนวทางการเสริมสร ้างประสท
การปฏิบัตงิ านของข ้าราชการกรม
พลาธิการทหารอากาศ
ปั จจัยทางการตลาดทีม
่ ผ
ี ลต่อการ
ื้ อุปกรณ์กฬ
เลือกซอ
ี าประเภทแบดมินตัน

จรินทร์ พึง่ ทอง

วพ.TP 562 จ166น 2552

นิโรจน์ จาปาแกง

วพ.UG 639 .T35 น662น 2552

ภูมพ
ิ ัฒน์ ทรัพย์กล
ุ ชน
นาถ

วพ.HD 30.23 ภ672ป 2552

ั พันธ์กบ
ปั จจัยทีม
่ ค
ี วามสม
ั แรงจูงใจใน
การปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ึ ษา:บริษัททีทเี อฟอินเตอร์
กรณีศก
เนชั่นแนล จากัด
ิ ใจซอ
ื้
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตัดสน
นิตยสารสาหรับผู ้หญิง
ิ ใจซอ
ื้
ปั จจัทม
ี่ ผ
ี ลต่อการตัดสน
ประกันภัยรถยนต์
ิ ใจซอ
ื้
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตัดสน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท ซู
เลียน(ประเทศไทย)จากัด
ิ ใจศก
ึ ษา
ปั จจัทม
ี่ ผ
ี ลต่อการตัดสน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
้
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกใชระบบ
CallCenter ของบริษัท คอมพิวเตอร์
ี จากัด
เทเลโฟนีเอเชย
ื้ กางเกง
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกซอ
ว่ายน้ า
ื้ ชุดกีฬา
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกซอ
ประเภทกรีฑา
ื้ เสอ
ื้ ผ ้า
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกซอ
สตรีนาเข ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการเลือกใช ้
ึ ษา
บริการธนาคารพาณิชย์ กรณีศก
ิ รไทย จากัด(มหาชน)
ธนาคารกสก
ี อนสแควร์
สาขาซค
ึ ษา
ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลในการเลือกศก
ต่อหลักสูตรนิตศ
ิ าสตร์ในระบบ
ึ ษาทางไกลอินเตอร์เน็ต
การศก
รูปแบบการให ้บริการย ้ายบ ้านทีพ
่ งึ
ประสงค์
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัท
ลา่ สูง(ประเทศไทย)จากัด(มหาชน)

สุทน
ิ าโชติ แสนคา

วพ.HF 5549 .M63 ส779ป 2552

่ อ
สุรฤทธิ์ แซล
ื

วพ.HD 30 .23 ส852ป 2552

ธิตริ ัตน์ ศรีงวิ้ ราย

วพ.HD 30 .23 ธ588ป 2552

จารุเนตร คนไทย

วพ.RM 217 จ325ป 2552

ณัฐวุฒ ิ นาคสมบูรณ์

วพ.LB 2805 ณ361ป 2552

ื เครือ
ณัชญาภรณ์ สบ

พ.TK 5105 .875 .I57 ณ261ป
2552

ิ ธิกล
ศุภกร สท
ุ นันท์

วพ.TT 669 L675 2552

ศวิ าพร วาระเพียง

วพ.TT 669 ศ554ป 2552

ดวงกมล สงวนไว ้

วพ.HD 9940 .T352 ด153ป 2552

วีณา เมฆลอย

วพ.HG 1607 ว815ป 2552

พัชราภร เล่าฮะ

วพ.LB 2805 พ518ป 2552

วรินทร คลองแค

วพ.HB 1952 ว329ร 2552

ทัศนีย ์ พลีน ้อย

วพ.HD 2736 .T35 ท364ว 2552

วพ.T 55 ว267น 2552

วพ.HD 9999 .C6 จ225น 2552

