
ล ำดบัที่ ชือ่เร ือ่ง ผูแ้ตง่ หมวดหมู่

1 การจัดการการเงนิสว่นบคุคลตาม

หลักแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ปณุณดา ราชรองไชย วพ.HC 445 ป661ก 2553

2 การใชบ้ัตรเครดติของสถาบันธรุกจิที่

ไมใ่ชธ่นาคาร

ณชิาดา เพ็ชรรัตน์ วพ.HG 3756.T35 ณ561ก 2553

3 การซือ้เครือ่งดืม่ฟังกช์ั่นนัลดริง้ค์ ภัทรลดา พวงมณี วพ.HD 9348.5 ภ366ก 2553

4 การซือ้เสือ้ผา้ยนีส์ วัลลภา พันธส์งูเนนิ วพ.HD 9940 ว449ก 2553

5 การตัดสนิใจใชก้า๊ซธรรมชาตสิ าหรับ

รถยนตส์ว่นบคุคล

ธนเดช กงัสวัสดิ์ วพ.HF 5439.G35 ธ141ก 2553

6 การธ ารงรักษาพนักงาน ชณิโสณ์ วสิฐินธิกิจิา วพ.HF 5549.5.J63 ช572ก 2553

7 การพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร

แผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล

เพชรเวช

นันทดิา ศริกิารตกิลุ วพ.RA 971 น427ก 2553

8 การพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิาร

สนามกฬีายงิปืนของการกฬีาแหง่

ประเทศไทย

ฐติมิา เหลา่สมัฤทธิ์ วพ.GV 1175 ฐ381ก 2553

9 การพัฒนาแผนการตลาดของหมูบ่า้น

เครอืวัลย ์สวุนิทวงศ์

พรหมสรรค ์อน้วงษ์ วพ.HD 1379 พ291ก 2553

10 การวเิคราะหค์วามสามารถการใช ้

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

ส าหรับงานวชิาการโรงเรยีนวังเด็ก

พัฒนาและพัฒนบ์รหิารธรุกจิ

กฤตเิมธ โอพ่ัง วพ.T 58 ก277ก 2553

11 การวเิคราะหต์น้ทนุการผลติของ

โรงงานผลติชิน้สว่นอเีล็คโทรนคิส์

โดยใชร้ะบบตน้ทนุกจิกรรม : 

กรณีศกึษาบรษัิท เฟิรสท์ ซลิคิอน 

อเีลคโทรนกิส ์จ ากดั

โสภา ตัง้จงใจรักษ์ วพ.HD 8039.E37 ส984ก 2553

12 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของ

บรษัิทบิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั

(มหาชน)

อญัชล ีส าราญสขุ วพ.HD 58.8 อ525ก 2553

13 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานบรษัิท

 ทพิยประกนัภัย จ ากดั(มหาชน)

เหมกฤษฎา มณฑลจรัส วพ.HG 8051 ห682ก 2553

14 การสง่เสรมิการตลาดของผลติภัณฑ์

เครือ่งส าอางคม์สิทนี

วราภรณ์ ข าทอง วพ.HD 9970.5.C673 ว321ก 2553

15 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ

บรกิารศนูยบ์รกิารมาตรฐาน

รถจักรยานยนต์

จริกติติ ์โรจนพสิฐิ วพ.HD 9710.5.T35 จ489ก 2553

16 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ

ปฏบิัตงิานของพนักงานบรษัิทแหลม

ทองผลติภัณฑพ์ลาสตกิ(2004)จ ากดั

ธติมิา อนิทรทตู วพ.HF 5549.5.J63 ธ588ก 2553

17 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ

ปฏบิัตงิานของพนักงานบรษัิทอาร.์

เค.ยเูนี่ยน คอนสตร๊ัคชั่น จ ากดั

ธารณีิ จักรใจ วพ.HF 5549 .5.J63 ธ523ก 2553

18 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ

ใหบ้รกิารศนูยบ์รกิาร Hino สาขาบาง

นา กม.14

ศรัณยญ์า นอ้ยบัวทพิย์ วพ.HF 5415 .5 ศ162ก 2553

รำยชือ่วทิยำนพินธ ์/ สำรนพินธ์

บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ ปีกำรศกึษำ 2553

มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑติ วทิยำเขตพฒันำกำร



19 การเสรมิสรา้งระดับคณุภาพชวีติใน

การท างานของบคุลากรระดับ

ปฏบิัตงิานในองคก์าร

ผสุด ีชารี วพ.HF 5465.T35 ผ662ก 2553

20 คณุลักษณะผูน้ าของผูบ้รหิาร

รา้นอาหาร Fast Food

ธัญดา จันทรเ์ปรม วพ.TX 911 .3 ธ451ค 2553

21 แนวทางการตลาดของ

สถาบันการศกึษาระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชพีโรงเรยีนวัง

เด็กพัฒนาและพัฒนบ์รหิารธรุกจิ

วารณีุ เสอืสวย วพ.LB 2805 ว486น 2553

22 แนวทางการตลาดธรุกจิอพารท์เมนท์ นพลักษณ์ คณุะเกษมธ

นาวัฒน์

วพ.HD 7287.6.T35 น185น 2553

23 แนวทางการน าหลักอทิธบิาท 4 มา

ใชใ้นการบรหิารจัดการกจิการคณะ

สงฆว์ัดเทพลลีา เขตบางกะปิ 

กรงุเทพมหานคร

โอภาส สวุรรณ วพ.BQ 4415 อ978น 2553

24 แนวทางการพัฒนาการจัดการ

การศกึษาพระปรยิตัธิรรม

สรุพงษ์ พันธไ์ผ่ วพ.BJ 1668.T35 ส852น 2553

25 :แนวทางการพัฒนาธรุกจิการสอน

ลลีาศ

บญุญสติา บษุปะเกศ วพ.GV 1594 บ442น 2553

26 แนวทางการเพิม่ยอดขายของธรุกจิ

ตดิตัง้ระบบกา๊ซธรรมชาต ิ(NGV)

ธนนิทรั์ฐ นนทน์ธิธิรณ์ วพ.HD 9581 .T352 ธ264น 2553

27 แนวทางการเพิม่ยอดขายรองเทา้

กฬีาฟตุบอล

ยรุนันท ์วงศาชล วพ.HD 9787 ย429น 2553

28 แนวทางการใหบ้รกิารรา้นอาหารไทย พรภนัินท ์ภวัตพงศา

ไพศาล

วพ.TX 945 พ245น 2553

29 แนวทางในการเสรมิสรา้งคณุภาพ

บรกิารของศนูยก์ฬีาทางน ้าบงึหนอง

บอน

อรพรรณ ทมิทอง วพ.GV 837 อ332น 2553

30 แนวทางเสรมิสรา้งประสทิธภิาพใน

การปฏบิัตงิานของขา้ราชการต ารวจ :

 กรณีศกึษาฝ่าย

ภควัต เหริเมฆ วพ.HV 7816.55.A6 ภ117น 2553

31 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ผีลตอ่การ

เลอืกซือ้คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค

ไพฑรูย ์แกว้ลอืชัย วพ.HD 9696.2.T35 พ975ป 2553

32 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การซือ้เครือ่งดืม่รัง

นกส าเร็จรปูเพือ่สขุภาพ

รัชนวีรรณ ข าทอง วพ.HD 9198.T35 ร343ป 2553

33 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การซือ้รองเทา้บาส

เก็ตบอล

กฤษรนิ พยคัฆาจ วพ.HD 9787 ก284ป 2553

34 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การซือ้ไอศกรมี อทุมุพร แหลมทอง วพ.TX 795 อ825ป 2553

35 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช ้

บรกิารโลจสิตกิส ์กรณีศกึษาบรษัิท 

Global logistics Co.,LTD.

ขวัญใจ โอฬาลกึ วพ.HD 38.5 ข259ป 2553

36 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การตัดสนิใจศกึษา

หลักสตูรพทุธศาสตรบ์ัณฑติ

อุน่ กองทน วพ.BQ 162 .T35 อ828ป 2553

37 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตบนโทรศัพทม์อืถอื

ยศพนธ ์ยอดยา วพ.TK 5103.4885 ย155ป 2553

38 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้

ผลติภัณฑก์ระจกและอลมูเินยีม

กฤษฎาพร เอก วพ.HD 9623.T352 ก279ป 2553

39 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกทอ่งเทีย่ว

ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จังหวัด

สมทุรปราการ

การัณย ์ธวัชรัตน์ วพ.G 155.T35 ก532ป 2553



40 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกท าธรุกรรม

ทางการเงนิผา่นเครือ่งธรุกรรม

อเิล็กทรอนกิสข์องธนาคารพาณชิย์

เสาวลักษณ์ แซเ่บ๊ วพ.TK 5105.35 ส945ป 2553

41 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกทีอ่ยูอ่าศัย

ของนักศกึษามหาวทิยาลัยเกษม

บัณฑติ

อญัชรีา ลอืชา วพ.HD 30.28 อ527ป 2553

42 ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเลอืกศกึษาที่

มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลัยของพระสงฆล์าว

มณีวร พรมมี LC 208.4 ม139ป 2553

43 ปัจจัยทีม่ผีลในการเลอืกใชบ้รษัิท

รักษาความปลอดภัย

ธเนศ วเิศษวงศ์ วพ.GV 838.72 ธ285ป 2553

44 ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืก

ประกอบอาชพีอสิระของผูป้ระกอบ

อาชพีอสิระในเขตสวนหลวง

นวลปรางค ์แจม่ศรี วพ.HD 8037.T35 น329ป 2553

45 พฤตกิรรมการใชบ้ัตรเดบติบเีฟิสต ์

สมารท์การด์ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั

(มหาชน)

อาภากร อารพัีนธ์ วพ.HG 1710.5 อ634พ 2553

46 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารปรับปรงุ

โครงสรา้งหนี้ของธนาคารพัฒนา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

แหง่ประเทศไทย

นภาภรณ์ กลา้หาญ วพ.HG 179 น198ห 2553


