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 ท้องถิ่น. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หน่วยที่ 8-15 (ฉบับ 
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วีระ สุภากิจ และทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. (2561). หน่วยที ่13 ส านักงานสมัยใหม่. ใน เอกสารการสอนชุด

วิชาการจัดการงานส านักงาน หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, น. 13-1 – 13-45). นนทบุรี: 
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ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. (2554). การกระจายสารสนเทศ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ  
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 ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำซึ่งเป็นที่ปรึกษำ 
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สถาบันโรคทรวงอก. ใน รายงานการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ปี
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