ื่ วิทยำนิพนธ์ / สำรนิพนธ์
รำยชอ
ึ ษำ 2553
บริหำรธุรกิจมหำบ ัณฑิต ปี กำรศก
มหำวิทยำล ัยเกษมบ ัณฑิต วิทยำเขตพ ัฒนำกำร
ื่ เรือ
ลำด ับที่
ชอ
่ ง
ผูแ
้ ต่ง
1
การจัดการการเงินสว่ นบุคคลตาม
ปุณณดา ราชรองไชย
หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12

13
14
15

16

17

18

การใชบั้ ตรเครดิตของสถาบันธุรกิจที่
่ นาคาร
ไม่ใชธ
ื้ เครือ
การซอ
่ งดืม
่ ฟั งก์ชั่นนัลดริง้ ค์
้
ื
้
ื
การซอเสอผ ้ายีนส ์
ิ ใจใชก๊้ าซธรรมชาติสาหรับ
การตัดสน
รถยนต์สว่ นบุคคล
การธารงรักษาพนักงาน
การพัฒนาคุณภาพการให ้บริการ
แผนกผู ้ป่ วยนอกของโรงพยาบาล
เพชรเวช
การพัฒนาคุณภาพการให ้บริการ
สนามกีฬายิงปื นของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
การพัฒนาแผนการตลาดของหมูบ
่ ้าน
เครือวัลย์ สุวน
ิ ทวงศ ์
การวิเคราะห์ความสามารถการใช ้
ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
สาหรับงานวิชาการโรงเรียนวังเด็ก
พัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ
การวิเคราะห์ต ้นทุนการผลิตของ
ิ้ สว่ นอีเล็คโทรนิคส ์
โรงงานผลิตชน
้
โดยใชระบบต
้นทุนกิจกรรม :
ึ ษาบริษัท เฟิ รสท
์ ซล
ิ ค
กรณีศก
ิ อน
อีเลคโทรนิกส ์ จากัด
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
บริษัทบิ๊ กซ ี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานบริษัท
ทิพยประกันภัย จากัด(มหาชน)

หมวดหมู่
วพ.HC 445 ป661ก 2553

ณิชาดา เพ็ชรรัตน์

วพ.HG 3756.T35 ณ561ก 2553

ภัทรลดา พวงมณี
วัลลภา พันธ์สงู เนิน
ธนเดช กังสวัสดิ์

วพ.HD 9348.5 ภ366ก 2553
วพ.HD 9940 ว449ก 2553
วพ.HF 5439.G35 ธ141ก 2553

ิ โสณ์ วิสฐิ นิธก
ชณ
ิ จิ า
นันทิดา ศริ ก
ิ ารติกล
ุ

วพ.HF 5549.5.J63 ช572ก 2553
วพ.RA 971 น427ก 2553

ั ฤทธิ์
ฐิตม
ิ า เหล่าสม

วพ.GV 1175 ฐ381ก 2553

พรหมสรรค์ อ ้นวงษ์

วพ.HD 1379 พ291ก 2553

กฤติเมธ โอพั่ง

วพ.T 58 ก277ก 2553

โสภา ตัง้ จงใจรักษ์

วพ.HD 8039.E37 ส984ก 2553

อัญชลี สาราญสุข

วพ.HD 58.8 อ525ก 2553

เหมกฤษฎา มณฑลจรัส วพ.HG 8051 ห682ก 2553

การสง่ เสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ วราภรณ์ ขาทอง
เครือ
่ งสาอางค์มส
ิ ทีน
ิ ธิภาพการ
การเสริมสร ้างประสท
จิรกิตติ์ โรจนพิสฐิ
บริการศูนย์บริการมาตรฐาน
รถจักรยานยนต์
ิ ธิภาพการ
การเสริมสร ้างประสท
ธิตม
ิ า อินทรทูต
ปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัทแหลม
ทองผลิตภัณฑ์พลาสติก(2004)จากัด

วพ.HD 9970.5.C673 ว321ก 2553

ิ ธิภาพการ
การเสริมสร ้างประสท
ธาริณี จักรใจ
ปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัทอาร์.
เค.ยูเนี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จากัด
ิ ธิภาพการ
การเสริมสร ้างประสท
ศรัณย์ญา น ้อยบัวทิพย์
ให ้บริการศูนย์บริการ Hino สาขาบาง
นา กม.14

วพ.HF 5549 .5.J63 ธ523ก 2553

วพ.HD 9710.5.T35 จ489ก 2553

วพ.HF 5549.5.J63 ธ588ก 2553

วพ.HF 5415 .5 ศ162ก 2553
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26
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30

31
32
33
34
35

36
37
38
39

การเสริมสร ้างระดับคุณภาพชวี ต
ิ ใน
การทางานของบุคลากรระดับ
ปฏิบัตงิ านในองค์การ
คุณลักษณะผู ้นาของผู ้บริหาร
ร ้านอาหาร Fast Food
แนวทางการตลาดของ
ึ ษาระดับ
สถาบันการศก
ี โรงเรียนวัง
ประกาศนียบัตรวิชาชพ
เด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ
แนวทางการตลาดธุรกิจอพาร์ทเมนท์
แนวทางการนาหลักอิทธิบาท 4 มา
้
ใชในการบริ
หารจัดการกิจการคณะ
สงฆ์วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
แนวทางการพัฒนาการจัดการ
ึ ษาพระปริยต
การศก
ั ธิ รรม
:แนวทางการพัฒนาธุรกิจการสอน
ลีลาศ
แนวทางการเพิม
่ ยอดขายของธุรกิจ
ติดตัง้ ระบบก๊าซธรรมชาติ (NGV)
แนวทางการเพิม
่ ยอดขายรองเท ้า
กีฬาฟุตบอล
แนวทางการให ้บริการร ้านอาหารไทย
แนวทางในการเสริมสร ้างคุณภาพ
บริการของศูนย์กฬ
ี าทางน้ าบึงหนอง
บอน
ิ ธิภาพใน
แนวทางเสริมสร ้างประสท
การปฏิบัตงิ านของข ้าราชการตารวจ :
ึ ษาฝ่ าย
กรณีศก
ปั จจัยทางการตลาดทีม
่ ผ
ี ลต่อการ
ื้ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เลือกซอ
ื้ เครือ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการซอ
่ งดืม
่ รัง
นกสาเร็จรูปเพือ
่ สุขภาพ
ื้ รองเท ้าบาส
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการซอ
เก็ตบอล
ื้ ไอศกรีม
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการซอ
ิ ใจเลือกใช ้
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตัดสน
ึ ษาบริษัท
บริการโลจิสติกส ์ กรณีศก
Global logistics Co.,LTD.
ิ ใจศก
ึ ษา
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการตัดสน
หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต
้ การ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกใชบริ
อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มอ
ื ถือ
ื้
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกซอ
ผลิตภัณฑ์กระจกและอลูมเิ นียม
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกท่องเทีย
่ ว
ตลาดน้ าบางน้ าผึง้ จังหวัด
สมุทรปราการ

ผุสดี ชารี

วพ.HF 5465.T35 ผ662ก 2553

ธัญดา จันทร์เปรม

วพ.TX 911 .3 ธ451ค 2553

ื สวย
วารุณี เสอ

วพ.LB 2805 ว486น 2553

นพลักษณ์ คุณะเกษมธ วพ.HD 7287.6.T35 น185น 2553
นาวัฒน์
โอภาส สุวรรณ
วพ.BQ 4415 อ978น 2553

สุรพงษ์ พันธ์ไผ่

วพ.BJ 1668.T35 ส852น 2553

ิ า บุษปะเกศ
บุญญสต

วพ.GV 1594 บ442น 2553

ธนินท์รัฐ นนท์นธิ ธิ รณ์

วพ.HD 9581 .T352 ธ264น 2553

ยุรนันท์ วงศาชล

วพ.HD 9787 ย429น 2553

พรภินันท์ ภวัตพงศา
ไพศาล
อรพรรณ ทิมทอง

วพ.TX 945 พ245น 2553

ภควัต เหิรเมฆ

วพ.HV 7816.55.A6 ภ117น 2553

ไพฑูรย์ แก ้วลือชัย

วพ.HD 9696.2.T35 พ975ป 2553

รัชนีวรรณ ขาทอง

วพ.HD 9198.T35 ร343ป 2553

กฤษริน พยัคฆาจ

วพ.HD 9787 ก284ป 2553

อุทม
ุ พร แหลมทอง
ขวัญใจ โอฬาลึก

วพ.TX 795 อ825ป 2553
วพ.HD 38.5 ข259ป 2553

อุน
่ กองทน

วพ.BQ 162 .T35 อ828ป 2553

ยศพนธ์ ยอดยา

วพ.TK 5103.4885 ย155ป 2553

กฤษฎาพร เอก

วพ.HD 9623.T352 ก279ป 2553

การัณย์ ธวัชรัตน์

วพ.G 155.T35 ก532ป 2553

วพ.GV 837 อ332น 2553

40

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเครือ
่ งธุรกรรม
์ องธนาคารพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสข

เสาวลักษณ์ แซเ่ บ๊

วพ.TK 5105.35 ส945ป 2553

41

ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
ึ ษามหาวิทยาลัยเกษม
ของนักศก
บัณฑิต
ึ ษาที่
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเลือกศก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยของพระสงฆ์ลาว
้ ษัท
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลในการเลือกใชบริ
รักษาความปลอดภัย
ิ ใจเลือก
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการตัดสน
ี อิสระของผู ้ประกอบ
ประกอบอาชพ
ี อิสระในเขตสวนหลวง
อาชพ
พฤติกรรมการใชบั้ ตรเดบิตบีเฟิ สต์
สมาร์ทการ์ดธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารปรับปรุง
โครงสร ้างหนี้ของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย

อัญชรี า ลือชา

วพ.HD 30.28 อ527ป 2553

มณีวร พรมมี

LC 208.4 ม139ป 2553

ธเนศ วิเศษวงศ ์

วพ.GV 838.72 ธ285ป 2553

นวลปรางค์ แจ่มศรี

วพ.HD 8037.T35 น329ป 2553

อาภากร อารีพันธ์

วพ.HG 1710.5 อ634พ 2553

นภาภรณ์ กล ้าหาญ

วพ.HG 179 น198ห 2553
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