
หนา้ที ่1

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

1 ทฤษฎีองค์การ : ปรัชญา กระบวนทัศน์ และแนวคิด ชนิดา จิตตรุทธะ HD 37 ช36ท 2567 2567

2 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 : รายรับรายจ่าย

เปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.5Z7 อ78 2565 2565

3 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 2 : ประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.5Z7 อ78 2565 2565

4 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 : งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.5Z7 อ78 2565 2565

5 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 4 : งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.5Z7 อ78 2565 2565

6 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5 : รายงานภาวะ

เศรษฐกิจและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566

HJ 2162.5Z7 อ78 2565 2565

7 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 6 : งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.5Z7 อ78 2565 2565

8 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 7 : รายงานสถานะและ

แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.5Z7 อ78 2565 2565

9 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง. เล่มท่ี 11 ปิยะ ปะตังทา KPT 2764 น927 2565 2565

10 ก่อนจะถึงการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 : 

การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนา

กรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน

พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ JS 153.9.ก4 พ62ก 2565 2565

11 การบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ = New 

government organization management

ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล JF 1351 ป46ก 2565 2565

12 การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย : คู่มือปฏิบัติ เวียร์, สจ๊วต

บีแทม, เดวิด

คาร์วาลโฮ, เอ็ดเซีย

แลนด์แมน, ทอดด์

ถวิลวดี บุรีกุล, ผู้แปล

JC 423 ก64 2556 2565

13 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.55 ส63ร 2565 2565

14 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มท่ี 1 : รายงานของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

JQ 1747 ร451 2565 2565

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565



หนา้ที ่2

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

15 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มท่ี 2 : ร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

JQ 1747 ร451 2565 2565

16 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มท่ี 3 : รายการปรับลด

JQ 1747 ร451 2565 2565

17 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มท่ี 4 : รายการเพ่ิมและ

เปล่ียนแปลง

JQ 1747 ร451 2565 2565

18 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดท าร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

HJ 2162.55 น473ร 2565 2565

19 ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

 = The Center for promoting politics of the 

people King Prajadhiphok's Institute

ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์ JQ 1749 ศ73 2565 2565

20 10 ปัญหาสู่นโยบายสาธารณะ สุภารัตน์ พรมสวัสด์ิ JQ 1745.ก55 ส63ส 2564 2564

21 เคร่ืองมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ = 

Research instrumants in education and social 

sciences

อัจศรา ประเสริฐสิน LB 1028 อ625ค 2564 2564

22 เสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizen 

empowerment in Roi-Ed province

ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์

ศรัณยุ หม้ันทรัพย์

ชูศักด์ิ ปัญญามูล

JF 801 ศ162ส 2564 2564

23 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง. เล่มท่ี 10 ปิยะ ปะตังทา KPT 2764 น927 2564

24 การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศาล HD 58.8 อ37ก 2564 2564

25 ค าวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน พุทธศักราช 2563 : 

กรณีเก่ียวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายและกรณีการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิ

หรือเสรีภาพ

KPT 2760 ค382 2564 2564



หนา้ที ่3

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

26 คู่มือปฏิบัติงานพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟองเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559

KPT 3534 ค695 2564 2564

27 คู่มือสนับสนุนการขับเคล่ือนเครือข่าย STRONG-

องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

สร ค695 2564 2564

28 รวมค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2563 KPT 2620 ร54 2564 2564

29 รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส าคัญ และ

แนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง

ทินพันธ์ุ นาคะตะ JA 69 ท6ร 2564 2564

30 รายงานการก ากับติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาไปใช้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

JQ 1745.A55 ร451 2564 2564

31 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การส่งเสริมความรู้

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน วุฒิสภา

JC 423 ร64 2564 2564

32 รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการ

ด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการ

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29

JQ 1743 ร451 2564 2564

33 รายงานผลการก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาการ

ขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

JQ 1745.A55 ร451 2564 2564

34 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์

 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี 1 (25 กรกฎาคม 

2562 - 25 กรกฎาคม 2563)

สร ร464ร 2564

35 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์

 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี 2 (25 กรกฎาคม 

2563-25 กรกฎาคม 2564)

สร ร464ร 2564 2564



หนา้ที ่4

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

36 รายงานสรุปประเด็นการสัมมนา ร่างพระราชบัญญัติ

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... วันพุธท่ี

 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 นาฬิกา ณ 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA330 ช้ัน 3 อาคาร

รัฐสภา (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ของคณะกรรมาธิการ

การเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ

โทรคมนาคม วุฒิสภา

JQ 1745.A55 ส691ร 2564 2564

37 ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ าจุนประชาธิปไตย

ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ชุดท่ี 19

จเด็จ อินสว่าง KPT 2620 ศ365 2564 2564

38 ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ าจุนประชาธิปไตย

ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ชุดท่ี 20

เข็มชัย ชุติวงศ์

ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล

โชคชัย คลศรีชัย

เจนวิทย์ ยามะรัตน์

KPT 2620 ศ64 2564 2564

39 ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย JQ 1749 ศ73 2564 2564

40 สารบัญแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง. เล่มท่ี 1-10 ปิยะ ปะตังทา KPT 2764 น927 2564

41 Smart city guide book II : นวัตกรรมการบริหาร 

กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสู่ศตวรรษท่ี

 21

เอกชัย สุมาลี

ชัยวุฒิ ตันไชย

HT 371 อ72 2563 2563

42 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มท่ี 9 ส านักงานศาลปกครอง KPT 2764 น927 2563

43 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Public

 Administration Concepts and Theories

สัญญา เคณาภูมิ JF 1358 ส62น 2563 2563

44 การเมืองการปกครองของไทยและแนวโน้มในอนาคต กิตติพัฒน์ คงมะกล่ า JQ 1745 ก674ก 2563 2563

45 การเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียน วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ JQ 750.A58 ว363ก 2563 2563

46 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ KPT 2620 ส64ค 2563

47 ความรู้เบ้ืองต้นรัฐศาสตร์ วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ JA 69 ว363ค 2563 2563

48 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = 

International relations theory

นรุตม์ เจริญศรี JZ 1237 น263ท 2563

49 พลิกโฉมท้องถ่ิน บินนอกกรอบ เชิดชัย คงวัฒนกุล ผู้เรียบเรียง JS 7153.A2 พ458 2563

50 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 = Constitution of the Kingdom of Thailand 

B.E. 2560 (2017)

JQ 1741 ร355 2563

51 ละคร HR. เล่มห้า, ตอน สาละวน สาระคน วิชัย อุตสาหจิต HF 5549 ว587ล 2563



หนา้ที ่5

ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

52 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น = 

Introduction to research methods in public 

administration

โชติ บดีรัฐ H 62.5.T5 ช84ว 2563

53 ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยท่ีปกป้อง

ตนเองได้ (Sustainable democracy) : รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์

KPT 2620 ส739 2563

54 ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ าจุนประชาธิปไตย

 ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ชุดท่ี 18

คณิต วัลยะเพ็ชร์ KPT 2620 ศ644 2563

55 สิทธิประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงาน

ของรัฐให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 :

 รายงานการศึกษาวิจัย

KPT 4890 ส739 2563

56 องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษา

เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน : รายงาน

ศึกษาวิจัย

ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ผู้วิจัย KPT 2620 ป492อ 2563

57 อ านาจ : การคงอยู่ ส่ันคลอน และประกอบสร้าง ณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์, 

บรรณาธิการ

ธวัชชัย ป้องศรี, บรรณาธิการ

HN 49.P6 อ63 2563 2563

58 อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของการกระท าตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 : รายงาน

การศึกษาวิจัย

KPT ส739 2563

59 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น = Introduction to research methods in public administrationโชติ บดีรัฐ H 62.5.T5 ช84ว 2563

60 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นรุตม์ เจริญศรี JZ 1237 น263ท 2563

61 ปัญหาสถานะและล าดับช้ันทางกฎหมายภายใต้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 กรณีศึกษาพระราชกฤษฎีกา = 

The final report about the problems of the 

law status and hierarchy by virtue of the Thai 

constitution on the Royal Decree

อภิรดี กิตติสิทโธ, ผู้แต่งร่วม

สิทธิกร ศักด์ิแสง

JF 229 ส634ป 2563
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

62 ผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการ

สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace survey)

JZ 5538 ผ42 2563

63 พลิกโฉมท้องถ่ิน บินนอกกรอบ เชิดชัย คงวัฒนกุล ผู้เรียบเรียง JS 7153.A2 พ458 2563

64 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 = Constitution of the Kingdom of Thailand 

B.E. 2560 (2017)

JQ 1741 ร355 2563

65 รายงานสถานการณ์สิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และ

ความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือก

ปฏิบัติ ประจ าปี 2562

สุภัทรา นาคะผิว JC 599.T5 ร451 2563

66 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง อภิญญา เล่ือนฉวี JX 3695 อ46ก 2562

67 ข้อกฎหมายและข้อนโยบายด้านกฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดีบุคคล ผ่านกรณีศึกษาจากเร่ืองจริง

ของมนุษย์ท่ีมีจุดเกาะเก่ียวกับรัฐไทยและรัฐ

ต่างประเทศพร้อมกัน : "คนหลายรัฐ คนหลาย

ทะเบียนราษฎร คนหลายสัญชาติ"

พันธ์ุทิพย์  กาญจนะจิตรา 

สายสุนทร

JX 4270.T5 พ568ข 2562

68 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วัน

พฤหัสบดีท่ี 25 กรกฏาคม 2562

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี JQ 1745.A1 ค83 2562

69 ค าวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2561 ส านักงานกฎหมายและคดี 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

JQ1745.A55 ค17 2562 2562

70 ต ารากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : เร่ือง

จริงของชีวิตระหว่างประเทศของเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

กับประเทศไทย = Textbook on private 

international law : True story of international 

life of private persons concerning thailand

พันธ์ุทิพย์  กาญจนะจิตรา 

สายสุนทร

JX 4270.T5 พ568ต 2562

71 ทางเลือกของประเทศไทย ศิริภูมิ JQ 1745.A1 ศ564ท 2562

72 พลิกภาครัฐสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 

บรรณาธิการ

JF 1358 พ46 2562

73 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with good 

heart ระดับอุดมศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ

JQ 1745.A55 ห171 2562

74 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย ประจักษ์ ก้องกีรติ, 

บรรณาธิการ

JQ 1745 อ26 2562
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

75 ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ

สุรศักด์ิ ชะมารัมย์ H 97 ส854ป 2562

76 ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ

สุรศักด์ิ ชะมารัมย์ H 97 ส854ป 2562

77 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มท่ี 8 ส านักงานศาลปกครอง KPT 2764 น927 2562

78 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง อภิญญา เล่ือนฉวี JX 3695 อ46ก 2562

79 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เคร่ืองมือ

พัฒนาองค์การ

จิรประภา  อัครบวร HF 5549.5.ป4 จ64ก 2562

80 การละเมิดอ านาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาล

รัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ : รายงานการศึกษา

วิจัย

บรรเจิด สิงคะเนติ, ผู้วิจัย

ฌานิทธ์ิ สันตะพันธ์ุ, ผู้วิจัย

พัชรวรรณ นุชประยูร, ผู้วิจัย

K 5266 ก64 2562

81 ข้อเสนอต่อการจัดการผลพวงรัฐประหาร : ทาง

กฎหมาย นโยบาย และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นพดล อาชามาส KPT 2469 น43 2562 2562

82 ความรู้กฎหมายท่ัวไป กฎหมายในชีวิตประจ าวัน สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ KPT 68 ส232ค 2562 2562

83 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วัน

พฤหัสบดีท่ี 25 กรกฏาคม 2562

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี JQ 1745.A1 ค83 2562

84 คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิด

แบบ OKRs : Objective

ณรงค์วิทย์  แสนทอง HD 30.28 ณ17ค 2562

85 ต ารากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : เร่ือง

จริงของชีวิตระหว่างประเทศของเอกชนท่ีเก่ียวข้อง

กับประเทศไทย = Textbook on private 

international law : True story of international 

life of private persons concerning thailand

พันธ์ุทิพย์  กาญจนะจิตรา 

สายสุนทร

JX 4270.T5 พ568ต 2562

86 ทศธรรม : ตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ถวิลวดี บุรีกุล

วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

JQ 1746.ฮ1 ท52 2562 2562

87 ทางเลือกของประเทศไทย ศิริภูมิ JQ 1745.A1 ศ564ท 2562

88 ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายสาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ

สุรศักด์ิ ชะมารัมย์ H 97 ส854ป 2562

89 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ = 

Organization behavior and organization 

development

กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล HD 58.7 ก412พ 2562

90 พลิกภาครัฐสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 

บรรณาธิการ

JF 1358 พ46 2562
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

91 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

U 162 ย365 2562

92 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with good 

heart ระดับอุดมศึกษา

JQ 1745.A55 ห171 2562

93 องค์การและการจัดการ = Organization and 

management

สมคิด บางโม HD 37.T35 ส164อ 2562

94 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย ประจักษ์ ก้องกีรติ, 

บรรณาธิการ

JQ 1745 อ26 2562

95 อยากส าเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR วอดเก้, คริสตินา

Wodtke, Christina

นภดล ร่มโพธ์ิ, ผู้แปล

บรรจงจิต ร่มโพธ์ิ, ผู้แปล

HD 30.65 ว536อ 2562

96 องค์การและการจัดการ = Organization and 

management

สมคิด บางโม HD 37.T35 ส164อ 2562

97 เอกสารประกอบการสอนวิชา การวางแผนกลยุทธ์ใน

ภาครัฐ = Strategic planning in public sector

ภิรดา ชัยรัตน์ JF 1338.A3 ภ64อ 2561 2561

98 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มท่ี 7 ส านักงานศาลปกครอง KPT 2764 น927 2561

99 โหวตเพ่ือใคร : ตามใจ ตามพรรค หรือตามฝ่าย อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว JQ 1749.A5 อ366ห 2561

100 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 = International 

Law

จุมพต  สายสุนทร KZ 3410 จ634ก 2561

101 กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย

ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา KPT 2764 ฐ162ก 2561

102 การก ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน นิสดารก์  เวชยานนท์ JF1351 น38ก 2561 2561

103 การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุถต์ใช้ กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ HJ 191 ก116ก 2561

104 การบริหารการพัฒนาและทฤษฎีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปฐมชนก ศิริพัชระ JF 1358 ป141ก 2561 2561

105 การบริหารงานคลังภาครัฐบนฐานความย่ังยืน วีระศักด์ิ เครือเทพ HJ 191 ว849ก 2561

106 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ KPT 2620 ส64ค 2561

107 ค าอธิบายกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง

ชาญชัย  แสวงศักด์ิ KPT 2764 ช62ค 2561

108 ค าอธิบายกฎหมายปกครอง ชาญชัย  แสวงศักด์ิ KPT 2722 ช622ค 2561

109 จริยธรรมทางการบริหารงานในภาครัฐ : ส ารับนัก

บริหารในภาครัฐและองค์การไม่แสวงหาก าไร

พลอย สืบวิเศษ HD 38.2 พ445จ 2561
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

110 ตุลาการธิปไตย ศาล และการรัฐประหาร สมชาย ปรีชาศิลปกุล

นิฐิณี ทองแท้

สุทธิชัย งามช่ืนสุวรรณ

ธีรวัฒน์ ขวัญใจ

JQ 1745 ต74 2561 2561

111 ถอดบทเรียนการต่อสู้ทุจริตโครงการจ าน าข้าว วิชา มหาคุณ JQ 1745.A55 ว545ถ 2561 2561

112 ทฤษฎีองค์การ : ปรัชญา กระบวนทัศน์ และแนวคิด ชนิดา  จิตตรุทธะ HD 37 ช36ท 2561

113 ทฤษฎีองค์การ : มุมมองต่างกระบวนทัศน์ = 

Organization theory : multi-paradigm 

perspectives

ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ HD 37 ท628ท 2561

114 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบทางสังคม = Good

 governance and corporate social 

responsibility

สมศักด์ิ สามัคคีธรรม HD 2741 ส45ธ 2561

115 ประชาธิปไตย DIY = Democracy "Do it yourself" ประวิช รัตนเพียร JC 423 ป375ป 2561

116 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา

ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 : พร้อมท้ังสรุป

สาระส าคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และ

ข้ันตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป.

218/2561)

นัฑ ผาสุข KPT 2506 พ371 2561 2561

117 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ

เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 : พร้อมท้ังสรุปสาระส าคัญ 

ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และข้ันตอนใน

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป.208/2561)

นัฑ ผาสุข KPT 3529 พ371 2561 2561

118 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 : พร้อมท้ัง

สรุปสาระส าคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ 

และข้ันตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป.

217/2561)

นัฑ ผาสุข KPT 2620 พ371 2561 2561
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

119 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

พ.ศ. 2560 : พร้อมท้ังสรุปสาระส าคัญ ประวัติ ความ

เป็นมา กระบวนการ และข้ันตอนในการตรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป.207/2561)

นัฑ ผาสุข KPT 4516 พ371 2561 2561

120 ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิค สาหรับการวิจัย

ทางการบริหารจัดการภาครัฐ = Research 

methodology, process, techniques in plublic 

administration research

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย JF 1338.A2 ช182ร 2561

121 รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง การน าประเพณีในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดี

รัฐธรรมนูญ

ปวริศร เลิศธรรมเทวี

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

KPT 2070 ป171ร 2561

122 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์

 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี 3 (12 กันยายน 

2559 - 12 กันยายน 2560)

ส านักนายกรัฐมนตรี สร ร464ร 2561

123 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์

 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี 4 (12 กันยายน 

25560 - 12 กันยายน 2561)

ส านักนายกรัฐมนตรี สร ร464ร 2561

124 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น = 

Introduction to research methods in public 

administration

โชติ บดีรัฐ H 62.5.T5 ช84ว 2561

125 ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ าจุนประชาธิปไตย

 ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กรพจน์ อัศวินวิจิตร KPT 2620 ศ6443 2561

126 สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่

ส่ือมวลชน ในวันเสาร์ท่ี 2, 9, 16, 23 ธันวาคม 2560

 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ช้ัน 12 

อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

JQ 1741 ส356 2561

127 หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ = Principle 

of public policy evaluation

อติพร เกิดเรือง H 97 อ36ห 2561
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

128 หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติใน

สังคมไทย

พัชรี สิโรรส

บรรเจิด สิงคะเนติ

มานวิภา อินทรทัต

ถวิลวดี บุรีกุล

อัมพร ธ ารงลักษณ์

JF 1358.T5 ห323 2561 2561

129 86 ปี ส านักนายกรัฐมนตรี : สืบสาน รักษา และต่อ

ยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตาม

แนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลท่ี 10

JQ 1746 ป811ค 2561

130 แนวคิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย วิชัย  ตันศิริ JQ 1745 ว66น 2561

131 โหวตเพ่ือใคร : ตามใจ ตามพรรค หรือตามฝ่าย อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว JQ 1749.A5 อ366ห 2561

132 การก ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน นิสดารก์  เวชยานนท์ JF1351 น38ก 2561 2561

133 จริยธรรมของนักบริหาร สุพจน์  บุญวิเศษ JQ 1745 ส574จ 2561

134 ธุรกิจโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ

JQ1745.A55 ค254ร 2561 2561

135 ประชาธิปไตย DIY = Democracy "Do it yourself" ประวิช รัตนเพียร JC 423 ป375ป 2561

136 ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิค สาหรับการวิจัย

ทางการบริหารจัดการภาครัฐ = Research 

methodology, process, techniques in plublic 

administration research

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย JF 1338.A2 ช182ร 2561

137 ราชาธิปไตย : ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบัน

พระมหากษัตริย์และสังคม-การเมืองไทย

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ JC 375 อ73ร 2561

138 รายงานบทสรุปผู้บริหารโครงการส ารวจการรับรู้และ

ความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict

 of Interest)ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดของประเทศไทย

โกวิทย์ กังสนันท์ และคณะ JF1525.C66 ก95ร 2561 2561

139 สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่

ส่ือมวลชน ในวันเสาร์ท่ี 2, 9, 16, 23 ธันวาคม 2560

 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ช้ัน 12 

อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

JQ 1741 ส356 2561

140 หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ = Principle 

of public policy evaluation

อติพร เกิดเรือง H 97 อ36ห 2561
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

141 หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ = Principle 

of public policy evaluation

อติพร เกิดเรือง H 97 อ36ห 2561

142 การวางแผนและการบริหารโครงการ สุพจน์  บุญวิเศษ HD 69.P75 ส574ก 2561

143 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี

 และการน าไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public

 administration : concepts, theories, and 

practices

ปกรณ์ ศิริประกอบ JF 1358.T5 ป24ส 2560

144 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี

 และการน าไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public

 administration : Concepts, theories, and 

practices

ปกรณ์ ศิริประกอบ JF 1358 ป24ส 2560

145 แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มท่ี 6 ส านักงานศาลปกครอง KPT 2764 น927 2560

146 โลกในศตวรรษท่ี 21 : กรอบการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the

 21st century : analytical framework of 

international relations

จุลชีพ  ชินวรรโณ JZ 1242 จ74ล 2560

147 กฎหมายมหาชน. เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญา

และลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ K 3150 บ241ก 2560 2560

148 กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ = Strategit 

planning & management

ประเวศน์  มหารัตน์สกุล HD 37.T5 ป64ก 2560

149 การจัดการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ = 

Managing change and organization 

development

เนตร์พัณณา  ยาวิราช HD 37.T7 น373ก 2560

150 การพัฒนาภาวะผู้น า : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติท่ีดี

และกรณีศึกษา = Leadership development : 

theories, best practices and case study

พัชรา วาณิชวศิน HD 57.7 พ517ก 2560

151 คดีส าคัญท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูล (พ.ศ. 

2543 - 2557)

พัชรี มีนสุข KPT 2764 ค134 2560

152 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา = 

International relations : a very short 

introduction

วิลคินสัน, พอล

Wilkinson, Paul

กษิร ชีพเป็นสุข, ผู้แปล

JZ 1305 ว371ค 2560

153 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : สาขาวิชาและ

ความแตกต่างหลากหลาย = International 

relations theories : discipline and diversity

ดันน์, ทิม, บรรณาธิการ

เคอร์คี, มิเลีย, บรรณาธิการ

สมิธ, สตีฟ, บรรณาธิการ

จิตติภัทร พูนข า, 

บรรณาธิการแปล

JZ 1305 ด63ท 2560
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

154 นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และ

กระบวนการ

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ H 97 ส53น 2560

155 ประมวลสาระชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ = Research methodology in 

public administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33703 วจ 2560

156 ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ : ศึกษาการเมืองแนว

บูรณาการด้านอภิปรัชญา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์

และคุณวิทยา

สิทธ์ิ  บุตรอินทร์ JA 71 ส63ป 2560

157 ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย บัณฑิต นิจถาวร JF 1358.ท9 บ64ฝ 2560

158 พรรคการเมืองเปรียบเทียบ ไพรวัลย์ เคนพรม JF 2051 พ94พ 2560 2560

159 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2560 : พร้อมท้ัง

สรุปสาระส าคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ

และข้ันตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป.

206/2560)

นัฑ ผาสุข JQ 1749.A6 พ371 2560 2560

160 พฤติกรรมองค์การ เจษฏา  นกน้อย HD 58.7 จ275พ 2560

161 รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักด์ิ JF 1358 ส64ร 2560

162 รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : การจัดการภาครัฐแบบ

ประชารัฐ

ปิยากร หวังมหาพร JC 273.T5 ป636ร 2560

163 รัฐศาสตร์กับการเมืองไทยในทัศนะของนายอนันต์ 

อนันตกูล

อนันต์ อนันตกูล JA 69.T5 อ36ร 2560

164 วัฒนธรรมองค์การ : ปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ีย่ังยืน ชนิดา จิตตรุทธะ HD 58.7 ช152ว 2560 2560

165 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ JA 64.T5 ต391ศ 2560 2560

166 สมการคอร์รัปช่ัน : แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ใน

สังคมไทย

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์, 

บรรณาธิการ

JQ 1745.ก55 ส43 2560

167 สามทศวรรษการทูตไทยบนเวทีพหุภาคี: ผลส าเร็จ 

อุปสรรค และความท้าทาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

คณะรัฐศาสตร์

JZ 1767 ส63 2560

168 หลักรัฐศาสตร์ ไพรวัลย์ เคนพรม JA 69 พ494ห 2560

169 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี

 และการน าไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public

 administration : concepts, theories, and 

practices

ปกรณ์ ศิริประกอบ JF 1358.T5 ป24ส 2560
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170 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี

 และการน าไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public

 administration : Concepts, theories, and 

practices

ปกรณ์ ศิริประกอบ JF 1358 ป24ส 2560

171 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม JZ 5584.T5 จ688 2560

172 เอกสารค าสอนวิชางานสารบรรณ ศิริมา ภาคอัต JF 1521 ศ564อ 2560

173 โลกในศตวรรษท่ี 21 : กรอบการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the

 21st century : analytical framework of 

international relations

จุลชีพ  ชินวรรโณ JZ 1242 จ74ล 2560

174 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา = 

International relations : a very short 

introduction

วิลคินสัน, พอล

Wilkinson, Paul

กษิร ชีพเป็นสุข, ผู้แปล

JZ 1305 ว371ค 2560

175 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : สาขาวิชาและ

ความแตกต่างหลากหลาย = International 

relations theories : discipline and diversity

ดันน์, ทิม, บรรณาธิการ

เคอร์คี, มิเลีย, บรรณาธิการ

สมิธ, สตีฟ, บรรณาธิการ

จิตติภัทร พูนข า, 

บรรณาธิการแปล

JZ 1305 ด63ท 2560

176 ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ : ศึกษาการเมืองแนว

บูรณาการด้านอภิปรัชญา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์

และคุณวิทยา

สิทธ์ิ  บุตรอินทร์ JA 71 ส63ป 2560

177 ฝ่าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย บัณฑิต นิจถาวร JF 1358.ท9 บ64ฝ 2560

178 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ JQ 1741 ร355 2560

179 รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักด์ิ JF 1358 ส64ร 2560

180 รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : การจัดการภาครัฐแบบ

ประชารัฐ

ปิยากร หวังมหาพร JC 273.T5 ป636ร 2560

181 รัฐศาสตร์กับการเมืองไทยในทัศนะของนายอนันต์ 

อนันตกูล

อนันต์ อนันตกูล JA 69.T5 อ36ร 2560

182 รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง เสรีภาพในการรวมกลุ่ม

ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

JC 585 ป547ร 2560

183 รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน J 681 ส885ร 2560

184 รายงานศึกษาวิจัยเร่ือง การบังคับใช้กฎหมายให้

เป็นไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ : ศึกษา

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

JQ 1741 ส852ร 2560
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185 สมการคอร์รัปช่ัน : แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ใน

สังคมไทย

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์, 

บรรณาธิการ

JQ 1745.ก55 ส43 2560

186 สามทศวรรษการทูตไทยบนเวทีพหุภาคี: ผลส าเร็จ 

อุปสรรค และความท้าทาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

คณะรัฐศาสตร์

JZ 1767 ส63 2560

187 หลักรัฐศาสตร์ ไพรวัลย์ เคนพรม JA 69 พ494ห 2560

188 นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และ

กระบวนการ

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ H 97 ส53น 2560

189 นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์ และ

กระบวนการ

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ H 97 ส53น 2560

190 การบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบัติจริง = Project

 Management

วิสูตร จิระด าเกิง HD 69.P75 ว656ก 2560

191 ประมวลสาระชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ = Research methodology in 

public administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33703 วจ 2560

192 71 ปี วันสันติภาพไทย: สันติ-ประชา-ท า กษิดิศ อนันทนาธร JC 585 จ689 2559

193 84 ปี ส านักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2559 ส านักนายกรัฐมนตรี JQ 1746 ส215 2559

194 e-Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ JF 1525.อ6 ท635อ 2559

195 การเมือง-การเลือกต้ังไทยและประเทศในอาเซียน = 

Politics and elections in ASEAN countries

สมชาติ เจศรีชัย JQ 750.A58 ส238ก 2559

196 การเมืองกับการปกครองของไทย = Thai politics 

and government

คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

JQ 1745.A1 ส643ก 2559

197 ความจริงคลองด่านท่ีไม่ใช่วัฒนา JQ1745.A55 ค567 2559

198 คู่มือการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

JQ 1746 ส17ค 2559

199 เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐและการพัฒนา

นโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ H 97 ธ152ศ 2559

200 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารส านักงาน = 

Administrative office management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33432 วจ 2559

201 กฎหมายอาญาภาคความผิด คณิต ณ นคร KPT 3878 ค144ก 2559

202 การเมือง-การเลือกต้ังไทยและประเทศในอาเซียน = 

Politics and elections in ASEAN countries

สมชาติ เจศรีชัย JQ 750.A58 ส238ก 2559

203 การเมืองกับการปกครองของไทย = Thai politics 

and government

คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

JQ 1745.A1 ส643ก 2559

204 ทัศนะทางการเมือง ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ JQ 1745.A7 ป64ท 2559
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205 ประชาธิปไตย : ความรู้ฉบับพกพา = Democracy : 

a very short introduction

คริก, เบอร์นาร์ด

อธิป จิตตฤกษ์, ผู้แปล

JC 423 ค159ป 2559

206 ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ วุฒิสาร ตันไชย JC 423 ส181ป 2559 2559

207 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 : พร้อมท้ังสรุปสาระส าคัญ 

ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และข้ันตอนใน

การตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (ก.ป.185/2559)

นัฑ ผาสุข KPT 2505 พ371 2559 2559

208 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ พ.ศ. 2559 : พร้อมท้ังสรุปสาระส าคัญ ประวัติ 

ความเป็นมา กระบวนการ และข้ันตอนในการตรา

พระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(ก.ป.193/2559)

นัฑ ผาสุข KPT 4516 พ371 2559 2559

209 ระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรภาครัฐ

ของไทย (พ.ศ.2418-ปัจจุบัน)

นิสดารก์  เวชยานนท์ JQ 1746.Z3 น663ร 2559

210 รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง การแก้ไขปัญหา

ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การ

แก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็น

รูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

JF 2111 ร451 2559

211 รายงานประจ าปี...สภาพัฒนาการเมือง = Annual 

report...political development council

สภาพัฒนาการเมือง สร ส544ร 2559

212 วัฒนธรรมองค์การ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย

และปัจจัยก าหนดความส าเร็จทางวัฒนธรรม

ชนิดา จิตตรุทธะ HD 58.7 ช36ว 2559 2559

213 ทัศนะทางการเมือง ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ JQ 1745.A7 ป64ท 2559

214 ประชาธิปไตย : ความรู้ฉบับพกพา = Democracy : 

a very short introduction

คริก, เบอร์นาร์ด

อธิป จิตตฤกษ์, ผู้แปล

JC 423 ค159ป 2559

215 ประชาธิปไตยในวิถีไทย : ความเข้าใจเพ่ือการพัฒนา

เด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ

นันทิยา ดวงภุมเมศ JQ 1745.A1 น431 2559

216 ระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรภาครัฐ

ของไทย (พ.ศ.2418-ปัจจุบัน)

นิสดารก์  เวชยานนท์ JQ 1746.Z3 น663ร 2559

217 รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง การแก้ไขปัญหา

ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การ

แก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็น

รูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

JF 2111 ร451 2559
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218 รายงานการศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนจากนโนบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด เม่ือปี พ.ศ. 2546

บรรเจิด  สิงคะเนติ JC 571 ป362 2559

219 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์

 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี 2 (12 กันยายน 

2558 - 12 กันยายน 2559)

ส านักนายกรัฐมนตรี JQ 1746.Z1 น63 2559

220 รายงานวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ล้ี

ภัยในค่ายพักพิงช่ัวคราว

ชยันต์ วรรธนะภูติ JC 571 ท362 2559

221 องค์การและการจัดการภาครัฐ วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ JF 1358 ว544อ 2559

222 เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐและการพัฒนา

นโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ H 97 ธ152ศ 2559

223 เศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างของรัฐและการพัฒนา

นโยบายสาธารณะในมุมมองเปรียบเทียบ

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ H 97 ธ152ศ 2559

224 องค์การและการจัดการภาครัฐ วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ JF 1358 ว544อ 2559

225 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารส านักงาน = 

Administrative office management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33432 วจ 2559

226 10 เร่ืองเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการ

ปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม

กชามาศ ฐาปนโสภน JC 571 ส64 2558

227 เทวะวงศ์ฯ สาร : หนังสือรวมค าบรรยายคัดสรรของ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

สถาบันการต่างประเทศเทวะ

วงศ์วโรปการ

JZ1767 ท75 2558

228 การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้

เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JC 599.T5 ก2ก 2558

229 บทความทางวิชาการการเขียนหนังสือราชการ ศรณรินทร์ เปลรินทร์ JF 1521 ศ543บ 2558

230 ประชาธิปไตยหลงทาง ประมวล รุจนเสรี JQ 1745.A1 ป463ป 2558

231 ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะ

นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และ

กฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 2

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JC 571 ป353 2558

232 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น = Introduction in 

political philosophy

ศุภชัย ศุภผล JA 71 ศ684ป 2558

233 15 บทเรียนจากชุมชน : คู่มือการด าเนินงานและติ

ตตามโครงการพัฒนาการเมือง

ทศพล สมพงษ์ HD 69.P75 ท238ส 2558

234 เพ่ิมดุลอ านาจระหว่าง นักการเมือง และ พรรค

การเมือง : เพ่ิมประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ี 

ผู้แทนราษฎร

อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว JQ 1747.8 อ366พ 2558 2558

235 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ : ทฤษฎีและแนวคิดเชิงนโยบาย ชัยรัตน์ เอ่ียมกุลวัฒน์ HJ 191.T5 ช64ศ 2558
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

236 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ = Public economics ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี HJ 191.T5 ณ311ศ 2558

237 แนวคิดทางทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองส าหรับการ

ออกแบบนโยบายสาธารณะและการยกระดับการน า

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ = The political 

economy theory for designing public policy 

and public policy implementation

อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ HB 74.P65 อ544น 2558

238 การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ = 

Organization development and change

จิตติ รัศมีธรรมโชติ HD 58.8 จ64ก 2558

239 การพัฒนาองค์การ = Organization development กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล HD 58.8 ก264ก 2558

240 การพัฒนาองค์การและการเปล่ียนแปลง = 

Organization development and change

เนตร์พัณณา  ยาวิราช HD 58.8 น785ก 2558

241 ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการการเมืองและ

ข้าราชการประจ า

ศุภสวัสด์ิ ชัชวาลย์ JQ 1745.A55 ศ734ค 2558 2558

242 คอมมิวนิสต์รัสเซียกับโลก นรนิติ  เศรษฐบุตร HX 632 น217ค 2558

243 ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม นิยม รัฐอมฤต JQ 1745 น641ด 2558 2558

244 ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 นิตยา  เงินประเสริฐศรี HD 37.ท9 น63ท 2558

245 ทุนทางปัญญาพัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน = Intellectual

 capital

นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

วชิราพร (บวรกิติวงศ์) ชัยวร

มุขกุล

HD 58.8 น63ท 2558

246 ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา = Theory and practice in 

educational administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

LB 2801.A1 ส69 2558

247 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น = Introduction in 

political philosophy

ศุภชัย ศุภผล JA 71 ศ684ป 2558

248 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : 

พร้อมท้ังสรุปสาระส าคัญ ประวัติ ความเป็นมา 

กระบวนการ และข้ันตอนในการตราพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป.172/2558)

นัฑ ผาสุข K พ371 2558 2558
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

249 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี

 2) พ.ศ. 2557 : พร้อมท้ังสรุปสาระส าคัญ ประวัติ 

ความเป็นมา กระบวนการ และข้ันตอนในการตรา

พระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(ก.ป.173/2558)

นัฑ ผาสุข KPT 2732 พ371 2558 2558

250 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

ส าหรับการจัดการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

 = Public policy management strategies for 

political and economic development in 

Thailand

อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ HD 87 อ544ย 2558

251 รูปแบบการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย ภูมิ มูลศิลป์

ชมพูนุท ต้ังถาวร

JQ 1747.5 ภ74ร 2558 2558

252 สารานุกรมการเมืองไทยส าหรับเยาวชน คณะอนุกรรมการจัดท า

สารานุกรมส าหรับเยาวชน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

JQ 1741.ก25 ส645 2558

253 รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

JC 571 ร451 2558

254 รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง ปัญหาและมาตรการทาง

กฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความ

เป็นอยู่ส่วนตัว

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

JC 596 ร451 2558

255 รายงานการศึกษาวิจัย เร่ืองเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

นโยบายกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านท่ีดิน

และป่าไม้

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

JC 571 พ941ร 2558

256 รายงานการศึกษาวิจัย เร่ืองสิทธิมนุษยชนและ

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

JC 599.T5 ร451 2558

257 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล : พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี 

(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558)

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี JQ 1745 ร267 2558

258 สารานุกรมการเมืองไทยส าหรับเยาวชน คณะอนุกรรมการจัดท า

สารานุกรมส าหรับเยาวชน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

JQ 1741.ก25 ส645 2558
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

259 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบ

และด าเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดย

มิชอบในการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JC 599.T5 ก2ส 2558

260 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทาง

การศึกษาตามหลักสูตร การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JC 599.T5 ก2ส 2558

261 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การไว้ผมและการแต่งกาย

ของข้าราช ลูกจ้าง และผู้ท่ีท างานให้รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.

 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JC 596.2.T5 ก2ส 2558

262 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลใน

เกียรติยศและช่ือเสียง กรณีการน าตัวผู้ต้องหาใน

คดีอาญาไปน าช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบค ารับสารภาพและ

การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JC 599.T5 ก2ส 2558

263 15 บทเรียนจากชุมชน : คู่มือการด าเนินงานและติ

ตตามโครงการพัฒนาการเมือง

ทศพล สมพงษ์ HD 69.P75 ท238ส 2558

264 เขายายเท่ียง : การลดทอนความขัดแย้งด้วย

กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมี

วิจารณญาณ (Deliberative democracy)

นลินี กังศิริกุล

ปรีชา อุยตระกูล

ส าเภาว์ งามเชย

JQ 1745 ป469ข 2557

265 เมนูคอร์รัปช่ัน และการแสวงหาผลก าไร สมเกรียติ  ต้ังกิจวาณิชย์ 

และคนอ่ืนๆ

JQ 1745.A55.C6 ม55 2557

266 การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล JQ 1749.A15 ส888ก 2557

267 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา = 

International relations : a very short 

introduction

วิลคินสัน, พอล JX 1391 ก256ค 2557

268 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : พลเอกประยุทธ์

 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี JQ 1745.A1 ค83 2557

269 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารรัฐกิจ:จาก

อดีตสุ่ปัจจุบันและอนาคต

ไชยา  ย้ิมวิไล JF 1358.T5 ช942พ 2557

270 ระบอบทักษิณ:จุดเร่ิมต้นและจุดจบ ส านึกบุญคุณแผ่นดิน JQ 1745.A55P64 ส691ร 2557

271 รัฐประศาสนศาสตร์เช่ือมโยง AEC ก้าวสู่ความม่ังค่ัง 

2020

บุญทัน  ดอกไธสง JF  1338.A2 บ725ร 2557

272 รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = Critieal political science ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร JA 69 ช892ร 2557
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

273 รายงานผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง

JQ 1749.A5 ส691ร 2557

274 พลวัตนโยบายสาธาณะ : จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน

 = Public policy dynamic: the state, the 

private, and the citizenship

พัชรี  สิโรรส H 97 พ632พ 2557

275 พลวัตนโยบายสาธาณะ : จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน

 = Public policy dynamic: the state, the 

private, and the citizenship

พัชรี  สิโรรส H 97 พ632พ 2557

276 เทคนิคการประเมินโครงการ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ HD 69.P75 พ647ท 2557

277 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ = Public economics วรเวศม์ สุวรรณระดา HJ 191.T5 ว286ศ 2557

278 เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ

วางแผน : Public Policy and Planning

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33303 วจ 2557

279 แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อม

วุฒิชัย แสงส าราญ

ส านักงานศาลปกครอง

KPT 3126 น85 2557

280 การกระจายอ านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย วุฒิสาร ตันไชย JS 7153.3.A2 ว73ก 2557 2557

281 การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน = Sustainable 

tourism develoment

บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา

เพ็ญศิริ  ศรีค าภา

G 156.5.E26 บ563ก 2557

282 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ = Building the 

learning organization

มาร์ควอร์ท, ไมเคิล เจ.

Marquardt, Michael J. 

กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, ผู้

แปล

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้เรียบ

เรียง

HD 58.82 M3 2557

283 พลวัตนโยบายสาธาณะ : จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน

 = Public policy dynamic: the state, the 

private, and the citizenship

พัชรี  สิโรรส H 97 พ632พ 2557

284 เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ

วางแผน : Public Policy and Planning

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33303 วจ 2557

285 เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ

วางแผน : Public Policy and Planning

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33303 วจ 2557

286 ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ 

รัฐประศาสนศาสตร์

STOU 33701 วจ 2557 2557

287 เทคนิคการบริหารจัดการจากประสบการณ์ นปส.60 วิทยา  กุลสมบูรณ์ JQ 1745 ท591 2556

288 การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ = 

Project management and feasibility study

ฐาปนา  ฉ่ินไพศาล

อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

HD 69 P75 ฐ62ก 2556
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

289 ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน ไชยวัฒน์ ค้ าชู

ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

HN 49.C6 ช95ป 2556 2556

290 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการเมืองภาค

ประชาชน

ณัฐฐา วินิจนัยภาค JQ 1745 ณ113ป 2556

291 ประมวลสาระชุดวิชากระแสโลกศึกษา = World 

currents study

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชารัฐศาสตร์

STOU 83713ป รศ 2556

292 ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418 - ปัจจุบัน)

นิสดารก์  เวชยานนท์ JQ 1746.Z13 น38ป 2556

293 ระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรภาครัฐ

ของไทย (พ.ศ.2418-ปัจจุบัน)

นิสดารก์  เวชยานนท์ JQ 1746.Z3 น663ร 2556

294 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ JA 61 ต65ศ 2556

295 อดีตการเมืองไทย ทิศทางการเมืองในอนาคต : 

มุมมองบนพ้ืนฐานปัจจัยการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต

และกระบวนทัศน์ของคนไทย

ธีรยุทธ บุญมี JQ 1741.A2 ธ64อ 2556 2556

296 เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารองค์กรภาครัฐ : 

Public Organiation Administration หน่วยท่ี 8-15

เฉลิมพงศ์  มีสมนัย JF 1358 ส162 2556

297 แสงสว่างกลางอุโมงค์ : หลากหลายความคิดวิเคราะห์

อนาคตสังคมการเมืองไทย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อรรถ

จักร์ สัตยานุ

JQ  1745 ม659ส 2556

298 แสงสว่างกลางอุโมงค์ : หลากหลายความคิดวิเคราะห์

อนาคตสังคมการเมืองไทย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อรรถ

จักร์ สัตยานุ

JQ  1745 ม659ส 2556

299 ถอดบทเรียนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในท้องถ่ิน ชาติชัย  อุดมกิจมงคล JS 7153.3.A8 ถ543 2556

300 ถอดบทเรียนพ้ืนท่ีต้นแบบธรรมาภิบาล พงษ์ทอง  ต้ังชูพงศ์ JS 7153.3.A8 ถ296 2556

301 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการเมืองภาค

ประชาชน

ณัฐฐา วินิจนัยภาค JQ 1745 ณ113ป 2556

302 ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418 - ปัจจุบัน)

นิสดารก์  เวชยานนท์ JQ 1746.Z13 น38ป 2556

303 ระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรภาครัฐ

ของไทย (พ.ศ.2418-ปัจจุบัน)

นิสดารก์  เวชยานนท์ JQ 1746.Z3 น663ร 2556

304 รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ = 

Pubilc administration concepts, theories, and 

practical methods

บุญเลิศ  ไพรินทร์ JF 1358.T5 บ563ร 2556

305 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ JA 61 ต65ศ 2556

306 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง วิศาล  ศรีมหาวโร JA 76 ว381ส 2556

307 การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ = 

Project management and feasibility study

ฐาปนา  ฉ่ินไพศาล

อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

HD 69 P75 ฐ62ก 2556

308 การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ ชูชัย  สมิทธิไกร HF 5549.5.T7 ช728ก 2556
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

309 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ : 

Public Organization Administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33444 วจ 2556

310 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

 Human resource development

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33410 วจ 2556

311 เดินสันติปัตตานี อาทิตย์  ชูสกุลธนะชัย JZ  5548.T5 อ63ด 2555

312 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถ่ิน เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ JS 78 ร861น 2555

313 การเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อมในการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงยุติธรรม

พงษ์ธร  ธัญญสิริ JQ 1748 พ156ก 2555

314 การบริหารพัฒนา Development Aministration ณัฐปดัลภ์  ญาณมโนวิศิษฎ์ JF  1358.T5 ณ336ก 2555

315 การปกครองเปรียบเทียบ อุษา  ใบหยก JF  56.T5 ก469ก 2555

316 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน : 

รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์

บรรเจิด  สิงคะเนติ

วรกร โอภาสนันท์

อารยา สุขสม

KPT 2460 บ153ก 2555

317 การพัฒนาคุณสมบัติส่วนบุคคลส าหรับการจัดการ

ความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ชวนะ ภวกานันท์ BF 698.5 ช274ก 2555 2555

318 คู่มือการเพ่ิมพลังความสามารถกระบวนการจัดการ

ข้อพิพาท = A source book, empowering 

dispute management processes

ถวิลวดี บุรีกุล

โคว์, เจมส์

Kho, James

ศุภณัฐ เพ่ิมพูลวิวัฒน์

วันชัย วัฒนศัพท์

HM 136 ค695 2555 2555

319 ประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ = Comparative politics and 

government

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชารัฐศาสตร์

STOU 83711 รศ 2555

320 ปัญหาความขัดแย้งแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา

ความขัดแย้งท่ีเกิดจากการด าเนินการโครงการขนาด

ใหญ่

วันชัย วัฒนศัพท์

ถวิลวดี บุรีกุล

ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์

HD 42 ป213 2555 2555

321 รายงานการศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทและอ านาจหน้าท่ี

ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง

และการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้แทนปวงชน

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ JQ 1747.5 ว188บ 2555 2555

322 สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศักด์ิ JA 71 ก82ส 2555

323 สิทธิมนุษยชน อุดมศักด์ิ  สินธิพงษ์ JC 571 อ73ส 2555
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บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

324 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...

ส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม, ส านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

JQ 1748 พ156ก 2555

325 ค ากล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิง

ลักษณ์ ชินวัตร (เล่ม 2) เดือนเมษายน-สิงหาคม 2555

ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

JQ 1745.A55 ค62 2555

326 คู่มือการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกอง

ประจ าการและการขอเปิดสถานสึกษาเป็น

สถานศึกษาวิชาทหารในสถาบันอุดมศึกษา

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

JQ 1746.Z13.P4 ค695 2555

327 ชาวอารยะ:ชาวศิวิไลซ์ท่ีใฝ่หา เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ JA 71 ก768ช 2555

328 นโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินไทย ศุภชัย  ยาวะประภาษ JQ  1745.A55.P64 ศ46น 2555

329 มาตรฐานใหม่ของการจัดท าบริการสาธารณะ

ระดับชาติในประเทศไทย

นันทวัฒน์  บรมานันท์ JQ  1745 น424ม 2555

330 รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์=creative public 

management

บุญทัน  ดอกไธสง JF 1358.T5 บ464ร 2555

331 รายงานประจ าปี...ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน JQ 1745.A55O4 ผ749 2555

332 ศัพท์สิทธิมนุษยชน วิชัย  ศรีรัตน์ JC  571 ว62ศ 2555

333 สมุดพก ส.ส. '54-.55 ธีรพัฒน์ นาคนคร

อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว

กัมปนาท นกชัยภูมิ

JQ 1747.8 ส314 2555

334 สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศักด์ิ JA 71 ก82ส 2555

335 สัญวิทยาโครงสร้างนิยมหลังโครงสร้างนิยมกับ

การศึกษารัฐศาสตร์

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร JA 86 ช892ส 2555

336 สิทธิมนุษยชน อุดมศักด์ิ  สินธิพงษ์ JC 571 อ73ส 2555

337 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ H 97 ร796ก 2555

338 การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดทาง

รัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

อรรถกฤต  ปัจฉิมนนท์ H 97 อ17ก 2555

339 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ H 97 ร796ก 2555

340 การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดทาง

รัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

อรรถกฤต  ปัจฉิมนนท์ H 97 อ17ก 2555

341 เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ Project

 Planning and Evaluation Technique

สิน  พันธ์ุพินิจ HD  69.P75 ส563ท 2555
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บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

342 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปล่ียนแปลง =

 Change management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33443 วจ 2555

343 เขตแดนของเรา-เพ่ือนบ้านอาเซียนของเรา = Our 

boundaries-Our ASEAN neighbors.

มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

JC  323 ข615 2554

344 เขตแดนสยามประเทศ--มาเลเซีย--พม่า--ลาว--

กัมพูชา 6

อรอนงค์  ทิพย์พิมล JC 323 อ545ข 2554

345 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และ

รายงานการประชุม

นภาลัย  สุวรรณธาดา JF  1525.C65 น196ท 2554

346 เอกสารประกอบการศึกษานโยบายสาธารณะและ

การวางแผนพัฒนา

พลศักด์ิ  จิรไกรศิริ JF 1358 พ445อ 2554

347 เอกสารประกอบการสอนวิชางานสารบรรณ เร่ือง 

การพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์

สังเวียน  อันตระโลก JF 1521 ส562อ 2554

348 การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

วรเดช  จันทรศร JF 1351 ว197ก 2554

349 การตลาดภาครัฐ ปิยาวันทน์  ประยุกต์ศิลป์ JF  1358.T35 พ17ก 2554

350 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบริหารท้องถ่ิน = 

Principles of local administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33421 วจ 2554

351 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 : รายรับรายจ่าย

เปรียบเทียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

HJ 2162.5Z7 อ78ฉ1 2554

352 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 2 ; ประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

HJ 2162.5Z7 อ78ฉ2 2554

353 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2554

354 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5 รายงานภาวะ

เศรษฐกิจและการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554

HJ 2162.5Z7 อ78ฉ5 2554

355 เอกสารประกอบการศึกษาชุดวิชาการบริหารการ

พัฒนาเมืองและชนบท = Urban and rural 

development administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33422 วจ 2554

356 เอกสารประกอบการศึกษานโยบายสาธารณะและ

การวางแผนพัฒนา

พลศักด์ิ  จิรไกรศิริ JF 1358 พ445อ 2554

357 ชุดเคร่ืองมือจัดการความขัดแย้ง : แบบจ าลอง แผนท่ี 

เพ่ือการวิเคราะห์ วินิจฉัย และออกแบบ

เฟอร์ลอง, แกรี ที

ผกาวดี สุพรรณจิตวนา, ผู้แปล

บรรพต ต้นธีรวงศ์, ผู้แปล

HM 1126 ฟ59ช 2554
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์

บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

358 ทันข่าวสาร สวว. ... เก็บสาระมารวมเล่ม ส านักงานศาลปกครอง. 

ส านักวิจัยและวิชาการ

KPT 2764 ท64 2554

359 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ ...

HJ 2162.5Z7 อ78 2554

360 รายงานการศึกษาวิจัยเร่ืองการกระท าทางรัฐบาล : 

ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์ KPT 2732 ก64ก 2554 2554

361 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร์ เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ JF  1358.T35 ร611ค 2554

362 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 3 สิทธิพันธ์  พุทธหุน JA  71 ส722ท 2554

363 ทฤษฎีพัฒนาการเมือง สิทธิพันธ์  พุทธหุน JC  273 ส723ท 2554

364 รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ประพันธ์  คุณมี JQ  1745 ป364ร 2554

365 ระบบราชการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย เอกวิทย์  มณีธร JQ  1746 อ51ร 2554

366 รัฐศาสตร์ท่ัวไป จิรโชค  วีระสย JA  69 บ176ร 2554

367 วิเคราะห์การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ อุษา  ใบหยก JS  78 อ864ว 2554

368 องค์การและการจัดการ ประเวศน์  มหารัตน์สกุล HD  37.T35 ป171อ 2554

369 องค์การและการจัดการ Organization and 

Management

พัชสิรี  ชมภูค า HD  37.T35 พ112อ 2554

370 เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการพัฒนาและ

การพัฒนาการบริหาร

STOU 33424 วจ 2554 2554

371 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการบริหารท้องถ่ิน = 

Principles of local administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33421 วจ 2554

372 เอกสารประกอบการศึกษาชุดวิชาการบริหารการ

พัฒนาเมืองและชนบท = Urban and rural 

development administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33422 วจ 2554

373 The next 100 years จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี ฟรีดแมน, จอร์ช JZ  1305 ฟ173จ 2553

374 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์การบริหารการ

ปกครองท้องท่ี หน่วยท่ี1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช

JS  7153.A8 ส411อ 2553

375 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการ

บริหารการปกครองท้องท่ี หน่วยท่ี 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช

JS  153.A8 ส411อ 2553

376 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ เสาวลักษณ์  สุขวิรัช JF  1358.T5 ส945น 2553

377 การเขียนเชิงราชการ หนังสือราชการ รายงานการ

ประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วรวรรธน์  ศรียาภัย JF  1525.C65 ว276ก 2553
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บัญชีรำยช่ือหนังสือท่ีมีให้บริกำรในห้องสมุด สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน 686  เล่ม

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

378 การตลาดส าหรับภาครัฐ Marketing in the Public 

Sector

Philip Kotler JF  1525.P67 ค19ก 2553

379 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ประทุม  ฤกษ์กลาง JE  2112.PS ป279ก 2553

380 ขบวนการล้มเจ้า กองบรรณาธิการหนังสือพิมพื

เอเอสทีวี

JQ  1745 ก35ข 2553

381 ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์ บุญทัน  ดอกไธสง JF  1358 บ73ข 2553

382 ความรู้เบ้ืองตันเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย

มานิตย์  จุมปา JQ  1743.A5 ม453ค 2553

383 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วราภรณ์  จุลปานนท์ JX  1308 ว172ท 2553

384 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ วิพร  เกตุแก้ว JA  86 ว236ร 2553

385 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม สิทธิพันธ์  พุทธหุน JA  76 ส723ส 2553

386 สิทธิมนุษยชน อุดมศักด์ิ  สินธิพงษ์ JC 571 อ73ส 2553

387 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการและ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Organization and 

management and strategic management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 32210 วจ 2553

388 ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารการพัฒนา : 

Development Administration หน่วยท่ี 1-7

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ STOU 33704 วจ 2553

389 ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ Public 

Policy

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช

STOU 33716 วจ 2553 2553

390 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ = English 

for public administration

ฐกร (ชัยวิชิต) เจษฎาภัทรกุล PE 1116.P9 ฐ11ภ 2553

391 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เร่ืองหนังสือสัญญา

ระหว่างประเทศท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จุมพต สายสุนทร KZ 1301 จ46ห 2553 2553
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

392 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญของประชาชน

กมล โสตถิโภคา

ก้องเกียรติ สุระกา

กัมพล อยู่ม่ันธรรมา

เกรียงศักด์ิ แจ้งสว่าง

ชูศักด์ิ ปริปุญโญ

เชาวนะ  ไตรมาศ

นิตสิต ระเบียบธรรม

ปัญญา อุดชาชน

พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

ภาสพงษ์ เรณุมาศ

รูดอล์ฟ โดล์เชอร์

วิชช์ จีระแพทย์

สิทธิพร เศาภายน

เสาวนีย์  อัศวโรจน์

KPT 2620 ศ364 2553

393 สิทธิมนุษยชน อุดมศักด์ิ  สินธิพงษ์ JC 571 อ73ส 2553

394 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 

1982 = United nations convention on the law 

of the sea 1982

KZA 1120.3 อ235 2553

395 ประชาธิปไตยในระยะเปล่ียนผ่าน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

สินีนาถ เศรษฐพิศาล

อานันท์ ปันยารชุน

นิธิ  เอียวศรีวงศ์

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ศุภวุฒิ สายเช้ือ

JQ 1745 ป236 2552

396 พระกับการเมือง : หลวงตามหาบัวกับทักษิณ เบญจา มังคละพฤกษ์ BQ 4570.S7 บ73พ 2552 2552

397 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

สมคิด เลิศไพบูลย์ KPT 2067 ส678 2552 2552

398 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ

ปกรณ์ ปรียากร KPT 2067 ส678 2552 2552

399 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ KPT 2067 ส678 2552 2552

400 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดิน

สุรพล นิติไกรพจน์ KPT 2067 ส678 2552 2552
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ล ำดับ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีพิมพ์
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

401 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การจัดท าและแก้ไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ

ธิติพันธ์ เช้ือบุญชัย KPT 2067 ส678 2552 2552

402 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง

สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล KPT 2067 ส678 2552 2552

403 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การตรวจสอบทรัพย์สินและการ

กระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ KPT 2067 ส678 2552 2552

404 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การตรวจสอบองค์กรใน

กระบวนการยุติธรรม

วิษณุ เครืองาม KPT 2067 ส678 2552 2552

405 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การตรากฎหมาย

กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ KPT 2067 ส678 2552 2552

406 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การถอดถอนออกจากต าแหน่ง

อุดม รัฐอมฤต KPT 2067 ส678 2552 2552

407 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การปกครองส่วนท้องถ่ิน

วุฒิสาร ตันไชย KPT 2067 ส678 2552 2552

408 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน

สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ KPT 2067 ส678 2552 2552

409 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประพันธ์ นัยโกวิท KPT 2067 ส678 2552 2552

410 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(ค.ต.ง.)

บรรเจิด สิงคะเนติ KPT 2067 ส678 2552 2552

411 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

วิชา มหาคุณ KPT 2067 ส678 2552 2552

412 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

นพนิธิ สุริยะ KPT 2067 ส678 2552 2552

413 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

วิษณุ เครืองาม KPT 2067 ส678 2552 2552
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414 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : คุณธรรมและจริยธรรมของผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

สุจิต บุญบงการ KPT 2067 ส678 2552 2552

415 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศรีราชา เจริญพานิช KPT 2067 ส678 2552 2552

416 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : พรรคการเมือง

สุจิต บุญบงการ KPT 2067 ส678 2552 2552

417 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : พระมหากษัตริย์

ธงทอง จันทรางศุ KPT 2067 ส678 2552 2552

418 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : ระบบการเลือกต้ัง

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ KPT 2067 ส678 2552 2552

419 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร

นรนิติ เศรษฐบุตร KPT 2067 ส678 2552 2552

420 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : วุฒิสภา

นรนิติ เศรษฐบุตร KPT 2067 ส678 2552 2552

421 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : ศาลปกครอง

กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ KPT 2067 ส678 2552 2552

422 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : ศาลยุติธรรมและศาลทหาร

กมลชัย รัตนสกาววงศ์ KPT 2067 ส678 2552 2552

423 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : ศาลรัฐธรรมนูญ

ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ KPT 2067 ส678 2552 2552

424 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

พรรณราย ขันธกิจ KPT 2067 ส678 2552 2552

425 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : สิทธิเสรีภาพใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

บรรเจิด สิงคะเนติ KPT 2067 ส678 2552 2552

426 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : หลักพ้ืนฐานสิทธิเสรีภาพและ

หลักความเสมอภาคและหน้าท่ีของชนชาวไทยตาม

รัฐธรรมนูญ

บรรเจิด สิงคะเนติ KPT 2067 ส678 2552 2552

427 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 : องค์กรอัยการ

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ KPT 2067 ส678 2552 2552

428 เทคนิคการการเขียนบันทึกเสนอ และการ

เกษียนหนังสือ

กิจคณิตพงศ์  อินทอง JF  1525.R4 ก636ท 2552

429 แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท)ในยุคโลกาภิวัตน์

พิเชษฐ์  วงศ์เกียรต์ิขจร JS  7153.3.A2 พ321น 2552
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430 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์  และ

การพัฒนา

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ JF  1358 ว37น 2552

431 การเมืองไทยหลังรัฐประหาร: การร้ือฟ้ืนของอ า

มาตยาธิปไตย

ประสิทธ์ิ  ปิวาวัฒนพานิช JQ  1745 ป171ก 2552

432 การเมืองภาคพลเมือง เดวิธ  แมทธิวส์ JK  1764 ม74ก 2552

433 การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของ

ภาครัฐ

โกลด์สมิท  สตีเฟ่น JK  421 ก87ก 2552

434 การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ:การวิเคราะห์

เปรียบเทียบตัวช้ีวัด

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ JF  1525.T67 ว37ก 2552

435 การปกครองท้องถ่ินไทย: หลักการและมิติใหม่ใน

อนาคต

โกวิทย์  พวงงาม JS  404.A1 ก87ก 2552

436 การปกครองท้องถ่ินว่าด้วยทฤษฎี แนวคิดและหลักการ โกวิทย์  พวงงาม JS  241 ก871ก 2552

437 การปกครองส่วนท้องถ่ิน นันทวัฒน์  บรมานันท์ JA  404.A1 น115ก 2552

438 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ บูฆอรี  ยีหมะ JA  69 บ411ค 2552

439 นโยบายสาธาณะไทย : ก าเนิด พัฒนาการและ

สถานภาพของศาสตร์

ศุภชัย  ยาวะประภาษ JQ  1745.A55P ศ683น 2552

440 ประชาธิปไตยในระยะเปล่ียนผ่าน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

สินีนาถ เศรษฐพิศาล

อานันท์ ปันยารชุน

นิธิ  เอียวศรีวงศ์

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ศุภวุฒิ สายเช้ือ

JQ 1745 ป236 2552

441 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.

2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552

ธีระพล  อรุณะกสิกร JF  1525.035 ธ236ร 2552

442 รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.

1970-1980)

พิทยา  บวรวัฒนา JA  36 พ341ร 2552

443 สรุปผลงานวุฒิสภา ปี 2552 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา JQ 1747 ส691ส 2552

444 หน่ึงทศวรรษ : รับธรรมนูญและรรัฐประหารกับ

การเมืองสยามประเทศไทยจากกบฏ ร.ศ. 130 ถึง

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ JQ  1745 ช159ห 2552

445 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ อีเวนเซอร์วิช, จอร์น เอ็ม HD  58.7 อ37พ 2552

446 องค์การและการจัดการ 3 Angelo  Kinichi 2552

447 แนวคิดรัฐประศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ วิเชียร  วิทยอุดม JF  1358.T5 ว561น 2551

448 การเมืองการปกครองไทยจากยุคสุโขทัยสู่สมัยทักษิณ จักษ์  พันธ์ชูเพชร JQ  1745 จ111ก 2551
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449 การบริหาร การพัฒนา ความหมาย เน้ือหา แนวทาง 

และปัญหา

ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ JF  1358.T5 ต376ก 2551

450 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (พ.ศ.2540)

มานิตย์  จุมปา JQ  1743.A5 ม25ค 2551

451 ทฤษฎีและแนวความคิด : การปกครองท้องถ่ินกับ

การบริหารจัดการท้องถ่ิน

ธเนศว์  เจริญเมือง JS  7153.4.A1 ธ286ท 2551

452 บทเรียนด้วยตนเอง การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

และธุรกิจ

ประวีณ ณ นคร JF ป381บ 2551

453 รัฐธรรมนูญไทย คณิน  บุญสุวรรณ JQ  1742 ค143ค 2551

454 สู่ประชาธิปไตยท่ีปลดปล่อย:ความส าคัญของการถ่าย

โอนอ านาจ:กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มินดาเนา 

และปาปัวตะวันตก

Kulpalata  Dutta

Cecilia Bylesjo

JC 423 ก474ส 2551

455 หลักรัฐศาสตร์ สุพจน์  บุญวิเศษ JA  71 ส826ห 2551

456 องค์การและการจัดการ สมคิด  บางโม HD  37.T35 ส164อ 2551

457 การบริหารโครงการ มยุรี  อนุมานราชธน HD  69.P75 ม189ก 2551

458 ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = 

Human resource management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33705 วจ 2551

459 ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์การ 

Organization Administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33707 วจ 2551

460 เร่ิมต้นอย่างไร...เม่ือจะน า Competency มาใช้ใน

องค์กร

ธ ารงศักด์ิ  คงคาสวัสด์ิ HF 5549.5.M3 ธ58ร 2551

461 ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ = 

Economics of the public sector

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

STOU 60710 ศศ 2551 2551

462 รายงานการวิจัยเร่ืองการใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซ่ึง

ถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

28 ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว

บรรเจิด สิงคะเนติ KPT 2460 บ153ร 2551 2551

463 หลักการตีความกฎหมายมหาชน บวรศักด์ิ อุวรรณโณ

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วิษณุ เครืองาม

อรุณ ภาณุพงศ์

K 3150 ส63ห 2551

464 KPI...ท าให้ง่าย ๆ = KPI...make it easy วรภัทร์  ภู่เจริญ

จีระพงศ์ พรกุล

ธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต

HD 30.28 ว233ค 2550

465 วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี ถวิลวดี บุรีกุล JF 1358.T5 ว416 2550 2550
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466 10 ปีวิกฤตเศรษฐกิจไทยกับประชาธิปไตยบนทาง 3 

แพร่ง

ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ JX  1579.5 ฐ17ว 2550

467 เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษท่ี 21 กับความม่ันคง

ท่ีย่ังยืน

คริส แอ็บบอต, พอล โรเจอร์ JZ  5588 อ953ผ 2550

468 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 นพนิธิ  สุริยะ JX  3091 น16ก 2550

469 กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวง

JS 7415 อ814ก 2550

470 การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการ

ครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นรติ  เศรษฐบุตร JQ  1745 น498ก 2550

471 การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของ

หน่วยงานของรัฐ

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ JQ  1745 ว37ก 2550

472 การบริหารภาครัฐ มานิต ศุทธสกุล JF  358.T5 ม747ป 2550

473 การปกครองท้องถ่ินไทย ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล JS  7404.A1 ธ649ก 2550

474 การปกครองท้องถ่ินไทย บูฆอรี  ยีหมะ JS  409.A1 บ679ก 2550

475 การปกครองท้องถ่ินไทย: หลักการและมิติใหม่ใน

อนาคต

โกวิทย์  พวงงาม JS  7404.A1 ก87ค 2550

476 การประชุมนิติศษสตร์ คร้ังท่ี 6 ทิศทางของ

รัฐธรรมนูญใหม่

คณะกรรมการสภาวิจัย

แห่งชาติ

JQ  1745 ค14ท 2550

477 ก าเนิดไฟใต้ สุริชัย  หวันแก้ว JC  328.6 ส863ก 2550

478 คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประสบการณ์ของประเทศ

ไทย

กิตติพศ  ก าเหนิดฤทธ์ิ JQ 1749.A5 ก674 2550

479 ความเป็นมาแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย - 

เวียดนาม 1976-2000

นาม หว่าง คัก JX  1395 น471ค 2550

480 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ บูฆอารี  ยีหมะ JA  69 บ679ค 2550

481 ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เอก  ต้ังทรัพย์วัฒนา JA  65 อ382ค 2550

482 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประจ าหน่วยออก

เสียงประชามติ

ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง

JK  2246 ส691ค 2550

483 ทศธรรม: ตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ถวิลวดี  บุรีกุล JQ  1745 ถ53ท 2550

484 นโบายสาธารณะและการบริหารโครงการ เสน่ห์ จุ้ยโต JF  1525 ส747ป 2550

485 บางค าถาม-ค าตอบ เก่ียวกับการเมือง จาก 

website:Meechaithailand.com ระหว่างเดือน

มกราคม ถึง ธันวาคม 2549

JQ 1745 ม569บ 2550

486 ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ ระเบียบ ข้อก าหนด

คณะกรรมการการเลือกต้ังเก่ียวกับการออกเสียง

ประชามติ

ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง

JK  1951 ส691ป 2550
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

487 ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารภาครัฐ หน่วยท่ี 1-5 สุโขทัยธรรมาธิราช

,มหาวิทยาลัย

JF  1358 ส411อ 2550

488 ประวัติปรัชญาการเมือง ลีโอ สเตร๊าส์ JA  81 ล46ป 2550

489 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์

 ออสเตรเลีย อังกฤษ

ชนาทร  จิตติเดโช JQ 1745.A5504 ผ749 2550

490 พระบรมราชาโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

ส านักนายกรัฐมนตรี JQ  1746.ฮ3ส6 ส691ส 2550

491 มองซีอีโอโลก วิกรม  กรมดิษฐ์ JC  330.3 ว495ม 2550

492 ยุติไฟใต้ สุริชัย  หวันแก้ว JC  328.6 ส863ย 2550

493 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ JQ  1743.A5 ส671ร 2550

494 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JQ  1745 ค121ร 2550

495 รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน 

"ภายใต้การน าของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์"

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี JQ  1745.A55P64 ส691ร 2550

496 รายงานประจ าปี 2549 ส านักบริการคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัย JS  7415 ก782ร 2550

497 รายงานประจ าปี2549 ส านักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน

ส านักงานประกันสังคม JS  1475 ส691ร 2550

498 รายงานผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น 

ประจ าปี 2550

JS 7403 ร64 2550

499 วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ลิขิต  ธีรเวคิน JQ  1741 ล413ว 2550

500 สัญญาทางการปกครอง นันทวัฒน์  บรมานันท์ JQ 1745 น424 2550

501 สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : พร้อม

ตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550

คณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ

JQ  1745 ค121ส 2550

502 สิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน กิตติศักด์ิ ปรกติ JC 571 ก65ส 2550

503 สิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน กิตติศักด์ิ ปรกติ JC 571 ก675 2550

504 องคมนตรีศักด์ิศรีแผ่นดิน จีรวัฒน์  ครองแก้ว JQ 1746 จ559อ 2550

505 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์การประยุกต์ และ

การพัฒนา

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ JF  1358 ว37น 2549

506 โลกร่วมสมัยตอบค าถามของคนรุ่นใหม่ ประทุมพร  วัชรเสถียร JZ  1242 ป46ล 2549

507 การจัดการความขัดแย้ง แลนโด  ซาย JA  35.5 ล27ก 2549

508 การบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี ทศพร ศิริสัมพันธ์ JQ 1746.Z1 ท237ค 2549

509 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารราชการแนวใหม่ ทศพร  ศิริสัมพันธ์ JQ  1746.Z1 ท237ค 2549

510 การบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี ทศพร ศิริสัมพันธ์ JQ 1746.Z1 ท237ค 2549
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

511 บันทึกเร่ืองการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้น

รัตนโกสินทร์

คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 

2454-2538

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-

DS 575 ท622บ 2549

512 รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฏี สมฤทธ์ิ  ยศสมศักด์ิ JF 1358.T5 ส616ร 2549

513 เครือข่ายความรู้ข้ามศาสตร์ : รวมบทความการ

สัมมนาวิชาการ = Transdisciplinary commons

อนุชาติ พวงส าลี, บรรณาธิการ HN 700.55.Z9 ธ64ค 2548

514 เดินหมากคน กลยุทธ์ HR ยุดา  รักไทย HF 5549 ย345ด 2548

515 การติดตามและประเมินผลการท างานขององค์กร

อิสระ : ศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

นันทวัฒน์ บรมานันท์

ชลัช จงสืบพันธ์

พนา ทองมีอาคม

JF 1358.T4 น63ก 2548 2548

516 คดีดัง 5 นายกรัฐมนตรี บุญร่วม เทียมจันทร์ JQ 1748 บ243ค 2548

517 นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด กระบวนการ และ

การวิเคราะห์

มยุรี อนุมานราชธน H 97 ม189น 2548

518 การบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการ

สร้างความส าเร็จ = Critical success factors in 

effective project implementation

ปกรณ์  ปรียากร HD 69.P75 ป116ก 2547

519 ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ

บริหารโครงการ = Public policy and project 

management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33706 วจ 2547

520 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น SO 103 = 

Introduction to sociology and Anthropology

HM 62 ร35ส 2547

521 เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองไทย = Thai political institutions 

and processes

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชารัฐศาสตร์

STOU 80202 รศ 2546

522 การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และส่ิง

ท้าทาย

ศุภชัย  ยาวะประภาษ JQ 1746.Z13 ศ683ก 2546

523 การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี HD 69.P75 ย517ก 2546

524 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สุจิตรา  บุณยรัตพันธ์ุ H 62 ส753ร 2546

525 เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ = 

Organization and management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 30204 วจ 2545

526 การประเมินผลในระบบเปิด = Open system 

evaluation

วรเดช  จันทรศร

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

AZ 191 ว438ก 2545
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

527 ธรรมาภิบาล : การบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสด้วย

จริยธรรม = Promoting good governance : 

principles, practices and perspectives

เอเจอร์, แซม

Agere, Sam

ศุภมิตร ปิติพัฒน์, แปลและ

เรียบเรียง

ประทุมพร วัชรเสถียร, แปล

และเรียบเรียง

กุลลดา เกษบุญชู, แปลและ

เรียบเรียง

ไชยวัฒน์ ค้ าชู, แปลและเรียบ

เรียง

JQ 1745 บ341ธ 2545

528 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ธีระพล  อรุณะกสิกร JQ 1741 ร355 2545

529 การบริหารโครงการ สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ HD 69.P75 ส543ก 2544

530 การบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการ

สร้างความส าเร็จ = Critical success factors in 

effective project implementation

ปกรณ์  ปรียากร HD 69.P75 ป116ก 2543

531 การปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพ่ือการปฏิรูประบบราชการ

เบญจวรรณ สว่างนิทร JQ 1745.ก1 ก628 2543

532 การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน

ของไทย

วรเดช  จันทรศร JQ 1745.A1 ว43ก 2543

533 รวมค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี ... KPT 2620 ร54 2543

534 เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ

วางแผน = Public policy and planning

HD 97 ส162 2542

535 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

 : พร้อมด้วยบทความและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

โกเมศ ขวัญเมือง JQ 1741 ก944ร 2542 2542

536 การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม่ ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, 

บรรณาธิการ

HF 5549 ท57ก 2541

537 การปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์ส าคัญของการ

เปล่ียนแปลง

เบญจวรรณ สว่างนิทร

ส านักงานคณะกรรมการ

ปฏิรูประบบราชการ

JQ 1745.A1 ก469 2541

538 การประเมินผลในระบบเปิด = Open system วรเดช  จันทรศร

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

AZ 191 ว438ก 2541

539 ศัพท์เฉพาะในงานบริหารบุคคล = Personnel 

administration terminology

อนุพันธ์  กิจพันธ์พานิช HF 5549.A23 อ37ศ 2541

540 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาองค์การ = 

Organization development

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33433 วจ 2540
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ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวำคม 2565

541 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจ = 

Public enterprise administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33430 วจ 2539

542 สวมวิญญาณธุรกิจเนรมิตระบบราชการ = 

Reinventing government

ออสเบอร์น, เดวิด

เกบเลอร์, เท็ต

พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา

JF 1358 อ463ส 2539

543 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือ

การจัดการ = Managerial economics

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 32308 วจ 2538

544 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารแผนงานโครงการ

พัฒนาท้องถ่ินและชนบท = Administration of 

planned local and rural development 

programs

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33423 วจ 2538

545 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท

 = Rural development administration

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

ช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

STOU 33422 วจ 2538

546 การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม่ ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, 

บรรณาธิการ

HF 5717 ท313ก 2537

547 คู่มือบริหารงานบุคคล = Personnel management เวชยันต์ คีตโกมล HF 5549.A3 ค695 2537

548 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น ชาญชัย  อาจินสมาจาร JA 71 ช23ร  

549 เคล็ดลับการสอบปลัดอ าเภอวิชาความรู้ความรู้

สามารถเฉพาะต าแหน่ง

JQ 1746.Z1 ค76

550 เหลียวมองระบบราชการและชีวิตการต่อสู้ JQ1746 ป46ห

551 เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษารัฐ

ประศาสนศาสต

JF 1358 ม5

552 แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศิริพงษ์  ลดาวัลย์ JF  1358.T35 ศ35น

553 แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุทธยา JS  1358.T35 ศ37น

554 แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการ

พัฒนาประเทศ เล่มท่ี 6

ศิริ  ทิวะพันธ์ JQ 307 ศ445น

555 แปลงทักษิณเป็นทุน เจิมศักด์ิ ป่ินทอง JQ 1745.A55 จ783ป

556 กฎหมายปกครอง นิติน  ออรุ่งโรจน์ JQ  2764 น34

557 การเมืองการปกครองไทย JQ1745 ล413ก

558 การด าเนินงานของกระทรวงในรอบ 1 ปี ของรัฐบาล 

พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี JQ 1745.A1 ส691ก

559 การบริหารการพัฒนาความหมายเน้ือหาแนวทางและ

ปัญหา

ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ JF 1358 ต391ก

560 การบริหารงานท้องถ่ิน ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัคกร  ชินรัตน์ JS  153.3.A8 ภ319ก
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561 การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย: มิติใหม่ของ

ภาครัฐ

โกลด์, สมิท สตีเฟ่น JK  421 ก87ก

562 การปกครองท้องถ่ินในรัฐเทกซัสสหรัฐอเมริกา นรนิติ  เศรษฐบุตร JS  451.T4 น17ก

563 การปกครองท้องถ่ินสมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศ

พัฒนาแล้ว

อุดม  ทุมโฆสิต JS  78 อ44ก

564 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม 

ประจ าปี 2553-2554

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ JQ  1748 พ156ก

565 ความฝัน ความมุ่งม่ัน และความกตัญญูจากปากน้ าโพ

ถึงบางกอก

อนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ JQ  1746.Z1 อ356ค

566 คู่มือเตรียมสอบเข้ารัราชการความรู้ความสามารถ

ท่ัวไปภาค ก ระดับ1-2และ 3-4

กองเทพ  เคลือพณิชกุล JQ  1746.Z13.E87 ก344ค

567 จากความรู้สึกสึกคิด กรณียุทธการบ้านร่มเกล้า 

จังหวัดพิษณุโลก

ศิริ  ทิวะพันธ์ JQ 307 ศ445จ

568 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ พิทยา  บวรวัฒนา JF  1358 พ34ท

569 ธรรมาภิบาลกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศไทย

สังศิต  พิริยะรังสรรค์ JQ  1745.A1 ส546ธ

570 นักการเมืองในดวงใจ ชาติ  รักษ์แผ่นดิน JQ  1749.A795 ช516น

571 นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 5 ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

JQ 1745 ส691น

572 บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด ปตท.เคมิคอล จ ากัด JS  7415 ป111ส

573 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน : ปฎิญญาว่าด้วยสิทธิและ

ความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลและ

องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

อย่างสากล

ปิยนุช ฐิติพัฒนะ JC 599.C5 ป621ผ

574 พรรคชาติพัฒนากับการพัฒนาชาติ สมชาย ศรีสันต์ JQ 1749.A8 ส239พ

575 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถ่ิน วุฒิสาร  ตันไชย JS  153.3.A2 ว43ย

576 รวมค าวินิจฉัยข้อกฎหมายเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ส านักกฎหมาย ส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

JQ 1745.A5504 ร155

577 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548

จ านงค์  หอมแย้ม JF  1525.035 จ235ร

578 รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.

1970-ค.ศ.1980)

JA  36 พ341ร

579 รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น ชาญชัย  อาจินสมาจาร JA 71 ช23ร
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580 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงมติ คณะกรรมการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ

JQ  1742 ค121ร

581 รายงานประจ าปี 2549 บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จ ากัด ทรีนีต้ี วัฒนา JS  7415 ท166ร

582 รายงานประจ าปี 2549 บริษัท ทีพีไอ โพลีน ทีพีไอ โพลีน JS  7415 ท521ร

583 รายงานประจ าปี 2549 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด ทีพีไอ โพลีน JS  7915 ท521ร

584 รายงานประจ าปี 2549 บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือ

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ ากัด

บริหารและพัฒนาเพ่ือการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

JS  7415 บ226ร

585 รายงานประจ าปี 2549 บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

ปตท. เคมิคอล JS  7415 ป111ร

586 รายงานประจ าปี 2549 บริษัท ปตท. จ ากัด ปตท. จ ากัด JS  7415 ป111ร

587 รายงานประจ าปี 2549 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ

ลต้ิง จ ากัด

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลต้ิง JS  7415 ผ193ร

588 รายงานประจ าปี 2549 บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ ากัด ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ JS  7415 ท954ร

589 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย JF 1358 บ56T

590 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน = Journal

 of public and private management

JF 1358.PM พ647T

591 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA development 

journal ภาษาไทย)

JF 1358.D51 พ647T

592 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ = Thai journal of 

public administration

JF 1358.P4 พ647T

593 ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ JA 64.T5 ต391ศ

594 ส านักนายกรัฐมนตรีปีท่ี 75 28 มิถุนายน 2550 ส านักนายกรัฐมนตรี JQ  1746.ฮ3 ส691ส

595 สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวค าสาบาน

ตน ก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนา

มีความแตกต่างกัน ท าให้กระทบถึงสิทธิของบุคคล 

ในครอบครัวซ่ึงเป็นกระท าท่ีขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

JC 596.2.T5 ก2ส

596 สู่สังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคล่ือนยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม JC 578 ส886

597 หนังสือช้ีชวน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด JS  7415 ป681ห

598 หลักรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดและกระบวนการ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ JF  1358.T35 ว37ห

599 นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 1 ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

H 97 ส691น
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600 นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 1 ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี

H 97 ส691น

601 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ 

Learning Organization & Knowledge 

Management

วรภัทร์  ภู่เจริญ HD 58.82 ว233อ

602 องค์การ : ทฤษฎีและการออกแบบ = Organization 

theory & design

ธงชัย  สันติวงษ์ HD 37.ท9 ธ255อ

603 องค์การและการจัดการ Organization and 

Management

พัชสิรี  ชมภูค า HD  37.T35 พ112อ

604 องค์การและการจัดการ = Organization and 

management

สมคิด บางโม HD 37.T35 ส164อ

605 การบริหารโครงการ วสุมดี อ่ิมแก้ว HD 69.P75 ว557ก

606 การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์ สุพจน์  โกสิยะจินดา HD 69.P75 ส574ก

607 อู ซามา ลาเด็น ชีวประวัติขบวนการมูจาฮีดีนและ

เครือข่ายผู้ก่อการร้ายสากล

ชาคริต ทองศรีชุม JX 1981.T45 ช463อ 2544

608 90 วันอันตรายส าหรับผู้บริหารและผู้น าองค์กรภาครัฐ JK  421 ด57ก

609 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เคร่ืองมือ

พัฒนาองค์การ

จิรประภา  อัครบวร HF 5549.5.ป4 จ64ก  

610 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ = 

Learning organization & knowledge 

management

วรภัทร์  ภู่เจริญ HD 58.82 ว233อ  

611 คุณค่าคน คุณค่างาน จิรประภา  อัครบวร HF 5549.A3 จ237ค  

612 องค์การและการจัดการ = Organization & 

Management

นพ  ศรีบุญนาค HD 31 น164อ  

613 A new look of public administration Grichawat lowatcharin Ed JF 1351 N532L 2021 2021

614 Benefit Corporation Law and Governance: 

Pursuing Profit with Purpose

Frederick H. Alexander. 2018

615 Controlling Cyberspace: The Politics of 

Internet Governance and Regulation [e-Book]

Carol M. Glen. CAR 2018

616 Critical Perspectives on Media Bias Jennifer Peters JEN 2018

617 Designing Adult Services: Strategies For Better 

Serving Your Community

Ann Roberts. ANN 2018
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618 Conflict without Casualties: A Field Guide for 

Leading with Compassionate Accountability

Nate Regier. 2017

619 Confident Voices: Digital Tools for Language 

Acquisition

John Spencer. 2016

620 Organizational behavior : human behavior at 

work

Newstrom, John W HD 58.7 D36O 2015

621 Christopher Columbus: Explorer of the New 

World

Peter Chrisp. 2006

622 The ethics challenge in public service : a 

problem-solving guide

Lewis, Carol W. (Carol 

Weiss), 1946-

Gilman, Stuart

JK 468.E7 L49T 2005

623 The Organization of the future Hesselbein, Frances

Goldsmith, Marshall

Beckhard, Richard

HD 58.8 O728 1997

624 Organizations : behavior, structure, processes Gibson, James L

Donnelly, James H

Ivancevich, John M

HD 58.7 G54O 1997

625 Competing with flexible lateral organizations Galbraith, Jay R HF 58.8 G34C 1994

626 Reinventing government : how the 

entrepreneurial spirit is transforming the 

public sector

Osborne, David (David E)

Gaebler, Ted

JK 469 D36R 1992

627 Organization theory and the new public 

administration

Bellone, Carl J JF 1351 B73O 1980

628 American Civil Rights Movement Emily Mahoney  

629 The Constitutional Court rulings ... The Constitutional Court 

of the Kingdom of 

Thailand. Office of The 

Constitutional Court

JQ 1741 C766T 2013

630 Thailand Decentralizes:Local Views JS 7153.3.A2 T364 2012

631 The ethics challenge in public service : a 

problem-solving guide

Lewis, Carol W. (Carol 

Weiss), 1946-

Gilman, Stuart

JK 468.E7 L49T 2005

632 A new paradigm for public management in 

the 21st century

Joong-Yang, Kim JF 1351 Y457A 2005

633 Public Administration David H. Rosenbloom JF  1351 R873P 2005
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634 Introduction to International Relations 

Theories and approaches

Jackson, Robert JZ  1242 J33I 2003

635 Public personnel administration Riley, Dennis D JK 765 R573P 2002

636 Capacity building for local resources 

decentralization : proceedings of Asia-Pacific 

international conference : Faculty of 

Humanities and Social Sciences Naresuan 

University, Phitsanulok, Thailand 13-16 

November 2001

Asia-Pacific International 

Conference on Copacity 

Building for Local 

Resources 

Decentralization

JS 6950 A832C 2001

637 From opposition to power : Taiwan's 

Democratic Progressive Party

Rigger, Shelley JQ 1539.A56 R478F 2001

638 Renovating politics in contemporary vietanm Abuza, Zachary JQ 898.D293 A25R 2001

639 Deciding the public good : governance and 

civil society in Japan

Yamamoto, Tadashi, 1936- JQ 1631 K316D 1999

640 The penguin dictionary of international retions Evans, Graham

Newnham, Jeffrey

JZ 1161 E92P 1998

641 Public administration for the twenty-first 

century

Cooper, Phillip J JF 1351 1998

642 Cases in public management Golembiewski, Robert T.

Stevenson, Jerry G.

White, Michael

JF 1351 C364 1997

643 AN INTRODUCTION MODERN POLITICAL 

PHILOSOPHY

LESlEY A. JACOBS JA71 J27 1997

644 Oda, Hiroshiost-communist poltics : an 

introduction

Robinson, Neil

Henderson, Karen

JN 96.A58 H496P 1997

645 Political science : an introduction Cord, Robert L

Medeiros, James A

Roskin, Michael G

Jones, Walter S

JA 66 R788P 1997

646 The policy process : a reader Hill, Michael H 97 H645P 1997

647 The policy process : a reader Hill, Michael H 97 H645P 1997

648 Comparative politics today: a world view Almond, Gabriel Abraham JF 51 A452C 1996

649 Doing business with the Government using EDI Zimmerman, Jan JK 1673 Z56D 1996

650 Handbook of public administration Perry, James L JF 1351 H276 1996
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