่ CD TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

รหัสโสตฯ

เลขหมูห่ นังสือ

ชื่อเรื่ อง

ภาษา

จํานวน /
รายการ

CD-T 0361

G128.D618 2000

GEO tutor : building geographic literacy

CD-T 0718

HD58.7 R6360 2003

Organizational behavior

Eng

1

CD-T 1037

BF637.C6 B197C 2003

Clinical supervisor training : an interactive CD-ROM
training program for the helping professions

Eng

1

CD-T 1258

HN59.2 M818U 2005

Understanding social problems

Eng

1

CD-T 1259

HD57.7 B824O 2005

Organizational leadership

Eng

2

HQ1750.55 ว536ก 2550

การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมที่มีผล
ต่อบทบาทในครอบครัวและการมีสว่ นร่วมในชุมชนของ
สตรี กะเหรี่ ยง = The effect of social support and
social adjustment towards roles in the family
and involvement in the community of Karen
women

ไทย

1

CD-T 1828

BQ4570.S6 ห529ก 2550

การขับเคลือ่ นวิถีพทุ ธภายใต้ กระแสบริ โภคนิยม:ศึกษา
กรณีพระสุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด = The mobilization of Buddhist way of life
under consumerism : a case study of Phra Subin
Paneeto, Wat Phai - leom, Muang District, Trat
Province

ไทย

1

CD-T 1831

HV8039 ส876ก 2549

การมีสว่ นร่วมของประชาชนในนโยบายปราบปรามผู้มี
อิทธิพล : ศึกษาเฉพาะพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ

ไทย

1

HG2051.T5 ป554ป 2548

ปั ญหาหนี ้สินเกษตรกรรายย่อย : ศึกษากรณีเกษตรกร
หมูบ่ ้ านสมานมิตร ตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

ไทย

1

CD-T 1826

CD-T 1832

1

่ CD TEXT BOOK
รายชือ
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

ภาษา

จํานวน /
รายการ

JS7153.3.A8 ว378ก 2550

การศึกษาหลักพุทธธรรมในธรรมาภิบาลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ไทย

1

HV5824.Y68 ล238บ 2551

บทบาทของบ้ าน วัด โรงเรี ยน ชุมชน (บวรชน) ต่อการมี
ส่วนร่วมป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในวัยรุ่น
จังหวัดจันทบุรี = Participation roles of family, religion,
school and community in preventing and solving
drug problems of the youth in Chanthaburi Province

ไทย

1

CD-T 2189

H62 ส852ก 2550

การวัดสําหรับการบริ หารและการวิจยั ด้ านนโยบายสังคม :
พร้ อมวิธีประยุกต์ใช้ โปรแกรมเอกเซลและเอสพีเอสเอส
ในการประมวลผล = Measurement tools for social
policy management and research with the
application of Excel and SPSS in data processing

ไทย

2

CD-T 2974

HD87 ศ683น 2552

นโยบายสาธารณะไทย : กําเนิด พัฒนาการและ
สถานภาพของศาสตร์

ไทย

1

รหัสโสตฯ

CD-T 1836

CD-T 2014

เลขหมูห่ นังสือ

รวม 13 ชื่อเรื่ อง 15 รายการ

ชื่อเรื่ อง

รายชื่อ CD MULTIMEDIA
สาขาวิชาการบริ หารสวัสดิการสังคม
รหัสโสตฯ
CD-M 0789

ชื่อเรื่ อง
การประเมินโครการเตรี ยมความพร้ อมครอบครัวผาสุก =
Evaluation on happy Families readiness Project.
รวม 1 ชื่อเรื่ อง 1 รายการ

ภาษา

จํานวน /
รายการ

ไทย

1

่ วีดท
รายชือ
ิ ศ
ั น์
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

รหัสโสตฯ
VC 0575

ชื่อเรื่ อง

ภาษา

จํานวน / รายการ

การประชุม บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการให้ บริ การสวัสดิการ
สังคม

ไทย

1

รวม 1 ชื่อเรื่ อง 1 รายการ

