่ ทรัพยากรสารสนเทศทีม
รายชือ
่ ใี ห ้บริการ : จาแนกตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)/รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน 668 รายการ
และสาเนา 1,175 รายการ
่ หนั งสือ
ชือ
เอกสารคาสอนวิชางานสารบรรณ

ผู ้แต่ง
ศิรม
ิ า ภาคอัต

รายงานวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายการแก ้ไขปั ญหาผู ้ลีภ
้ ัยในค่ายพักพิงชยั
ชัว่ น
คราว
ต์ วรรธนะภูต ิ

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2560

JF 1521 ศ564อ

2559

JC 571 ท362

รายงานการศึกษาปั ญหาและผลกระทบด ้านสิทธิมนุษยชนจากนโนบายของรั
บรรเจิดฐบาลในการประกาศสงครามต่
สิงคะเนติ
อสู ้เพือ
่ เอาชนะยาเสพติ
2559
JCด571
เมือ
่ ป362
ปี พ.ศ. 2546
่ นังทิคมสุ
ประชาธิปไตยในวิถไี ทย : ความเข ้าใจเพือ
่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูนัส
ยา ดวงภุ
ขภาวะมเมศ

2559

JQ 1745.A1 น431

คูม
่ อ
ื การบริหารงานบุคคลสาหรับข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกสษา
านั ของ
กงานคณะกรรมการข
กศจ.
้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
2559
JQ
กษา
1746 ส17ค
ความจริงคลองด่านทีไ่ ม่ใช่วฒ
ั นา

2559

JQ1745.A55 ค567

84 ปี สานั กนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2559

สานั กนายกรัฐมนตรี

2559

JQ 1746 ส215

71 ปี วันสันติภาพไทย: สันติ-ประชา-ทา

กษิดศ
ิ อนั นทนาธร

2559

JC 585 จ689

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรืคณะกรรมการสิ
อ
่ ง การไว ้ผมและการแต่
ทธิมนุษยชนแห่
งกายของข
งชาติ้าราช ลูกจ2558
้าง และผู ้ทีท
่ JCางานให
596.2.T5
้รัฐวิสก2ส
าหกิจ พ.ศ. 2516 ลิด
ิ ธิทางการศึกษาตามหลักสูตร การจั
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสท
คณะกรรมการสิ
ดการศึกษาโดยครอบครั
ทธิมนุษยชนแห่
ว งชาติ

2558

JC 599.T5 ก2ส

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให ้ตรวจสอบและดาเนินคดีกับเจ
คณะกรรมการสิ
้าหน ้าที่ของรัฐทที
ธิป
่ มฏิ
นุบ
ษัตยชนแห่
ห
ิ น ้าทีโ่ งดยมิ
ชาติชอบในการเก็
2558บเงินบารุ
JCงการศึ
599.T5
กษาก2ส
ตามประกาศกระทรวง

่ เสีคณะกรรมการสิ
้ เี่ กิดเหตุประกอบค
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชือ
ยง กรณีการนาตั
ทวธิผูม้ตนุ้องหาในคดี
ษยชนแห่งชาติ
อาญาไปนาชี2558
ท
JC 599.T5
ารับสารภาพและการแถลงข
ก2ส
รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั
สานั กเลขาธิ
ฐมนตรีการคณะรั
ครบรอบฐ1มนตรี
ปี (12 กันยายน 2557-12
2558 กันยายน
JQ 2558)
1745 ร267
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ งสิทธิมนุษยชนและผลกระทบจากโครงการพั
สานั
ฒนาภาคใต
กงานคณะกรรมการสิ
้
ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2558

JC 599.T5 ร451

รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ งเพือ
่ ปรับปรุงแก ้ไขนโยบายกฎหมายทีล
่ ะเมิสดานั
สิท
กธิ
งานคณะกรรมการสิ
มนุษยชนด ้านทีด
่ น
ิ ทและป่
ธิมนุษ
าไม
ยชนแห่
้
งชาติ
2558

JC 571 พ941ร

รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง ปั ญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับ
สรองและคุ
านั กงานคณะกรรมการสิ
้มครองสิทธิในความเป็
ทธิมนุษนอยู
ยชนแห่
ส
่ ว่ นตั
งชาติ
ว 2558

JC 596 ร451

รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิ
สานั กงานคณะกรรมการสิ
ดสิท
ทธิธิมมนุนุษ
ษยชนในความสั
ยชนแห่งชาติ
2558
มพันธ์ระหว่JC
างเอกชนด
571 ร451้วยกัน
ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพือ
่ เสนอแนะนโยบายหรือข ้อเสนอในการปรั
คณะกรรมการสิ
บปรุงกฎหมาย
ทธิมนุษ
และกฎของคณะกรรมการสิ
ยชนแห่งชาติ
2558
ทธิมนุษยชนแห่
JC 571งป353
ชาติ เล่ม 2
ประชาธิปไตยหลงทาง

ประมวล รุจนเสรี

2558

JQ 1745.A1 ป463ป

บทความทางวิชาการการเขียนหนั งสือราชการ

ศรณรินทร์ เปลรินทร์

2558

JF 1521 ศ543บ

เทวะวงศ์ฯ สาร : หนั งสือรวมคาบรรยายคัดสรรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
สถาบันการต่าวงประเทศเทวะวงศ์
โรปการ
วโรปการ

2558

JZ1767 ท75

การปฏิบัตท
ิ ไี่ ม่เป็ นธรรม กรณีคนพิการไม่ได ้รับสิทธิให ้เข ้าทาประโยชน์
คณะกรรมการสิ
ในเขตปฏิรป
ู ทีท
ด
่ น
ธิ
ิ มนุษยชนแห่งชาติ

2558

JC 599.T5 ก2ก

10 เรือ
่ งเด่น สิทธิมนุษยชนด ้านกฎหมายและการปฏิบัตท
ิ ไี่ ม่เป็ นธรรม กชามาศ ฐาปนโสภน

2558

JC 571 ส64

รายงานผลการปฎิบัตงิ านคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาปี งบประมาณ
สานั
พ.ศ.
กงานคณะกรรมการการเลื
2557
อกตัง้

2557

JQ 1749.A5 ส691ร

รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = Critieal political science

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

2557

JA 69 ช892ร

่ มโยง AEC ก ้าวสูค
่ วามมั่งคั่ง 2020
รัฐประศาสนศาสตร์เชือ

บุญทัน ดอกไธสง

2557

JF 1338.A2 บ725ร

ระบอบทักษิณ:จุดเริม
่ ต ้นและจุดจบ

สานึกบุญคุณแผ่นดิน

2557

JQ 1745.A55P64 ส691ร

่ และการแสวงหาผลกาไร
เมนูคอร์รัปชัน

สมเกรียติ ตัง้ กิจวาณิชย์ และคนอืน
่ ๆ

2557

JQ 1745.A55.C6 ม55

2557

JF 1358.T5 ช942พ

่ ั จจุบันและอนาคต
พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารรัฐกิจ:จากอดีตสุป
ไชยา ยิม
้ วิไล

ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์เทพศั
: Concepts
กดิ์ บุณthe
ยรัตOries
พันธ์ and Principles of Public
2557Administration
JF 1358 ส162
หน่วยที่ 8-15
ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์
เทพศั
หน่วกยที
ดิ์ ่ 1-7
บุณยรัตพันธุ์

2557

JF 1358 ส162

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั
สานัฐกมนตรี
เลขาธิแถลงต่
การคณะรั
อสภานิ
ฐมนตรี
ตบ
ิ ัญญัตแ
ิ ห่งชาติ 2557

JQ 1745.A1 ค83

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู ้ฉบับพกพา = International relations
วิลคินสัน:, aพอล
very short introduction

JX 1391 ก256ค

2557

เขายายเที่ยง : การลดทอนความขัดแย ้งด ้วยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึ
ปรีชา อุยกตระกู
ษาหารื
ล ;อส
อย่
าเภาว์
างมีวจ
งามเชย
ิ ารณญาณ
; นลิ
(Deliberative
นี กังศิ
2557
รก
ิ ล
ุ
democracy)
JQ 1745 ป469ข
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

2557

JQ 1749.A15 ส888ก

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารองค์กรภาครัฐ : Public Organiation
เฉลิ
Administration
มพงศ์ มีสมนั ย หน่วยที่ 8-15

2556

JF 1358 ส162

เอกสารการสอนชุดวิชา : การบริหารองค์กรภาครัฐ : Public Organization
เฉลิมพงศ์
Administration
มีสมนั ย หน่วยที่ 1-7

2556

JF 1358 ส162

แสงสว่างกลางอุโมงค์ : หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการเมื
สมชาย
องไทย
ปรีชาศิลปกุล, อรรถจักร์ สัตยานุ

2556

JQ 1745 ม659ส

สานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 1 จาก 17

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

แสงสว่างกลางอุโมงค์ : หลากหลายความคิดวิเคราะห์อนาคตสังคมการเมื
สมชาย
องไทย
ปรีชาศิลปกุล, อรรถจักร์ สัตยานุ

2556

JQ 1745 ม659ส

สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง

วิศาล ศรีมหาวโร

2556

JA 76 ว381ส

ิ ธิมนุษยชน เล่ม 2
ศัพท์สท

ั ศรีรัตน์
วิชย

2556

JC 571 ว62ศ

รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธป
ี ฏิบัต ิ = Pubilc administration
บุญเลิศconcepts,
ไพรินทร์ theories, and practical methods
2556

JF 1358.T5 บ563ร

ปริศนาคดีปราสาทพระวิหาร

กระทรวงการต่างประเทศ

2556

Juv ป466

เทคนิคการบริหารจัดการจากประสบการณ์ นปส.60

วิทยา กุลสมบูรณ์

2556

JQ 1745 ท591

ถอดบทเรียนพืน
้ ทีต
่ ้นแบบธรรมาภิบาล

พงษ์ทอง ตัง้ ชูพงศ์

2556

JS 7153.3.A8 ถ296

ถอดบทเรียนการเสริมสร ้างธรรมาภิบาลในท ้องถิน
่

ั อุดมกิจมงคล
ชาติชย

2556

JS 7153.3.A8 ถ543

สัญวิทยาโครงสร ้างนิยมหลังโครงสร ้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

2555

JA 86 ช892ส

สยามอารยะ แมนนิเฟสโต: แถลงการณ์สยามอารยะ

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์

2555

JA 71 ก82ส

สมุดพก ส.ส. '54-.55

อรรถสิทธิ์ พานแก ้ว ; ธีรพัฒน์ นาคนคร ; กัมปนาท
2555 นกชัยภู
JQ
ม ิ 1747.8 ส314

ิ ธิมนุษยชน
ศัพท์สท

ั ศรีรัตน์
วิชย

2555

JC 571 ว62ศ

รายงานประจาปี ... ผู ้ตรวจการแผ่นดิน

ผู ้ตรวจการแผ่นดิน

2555

JQ 1745.A55O4 ผ749

รัฐประศาสนศาสตร์สร ้างสรรค์=creative public management

บุญทัน ดอกไธสง

2555

JF 1358.T5 บ464ร

มาตรฐานใหม่ของการจัดทาบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยนั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2555

JQ 1745 น424ม

แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท ้องถิน
่

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

2555

JS 78 ร861น

นโยบายสาธารณะระดับท ้องถิน
่ ไทย

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2555

JQ 1745.A55.P64 ศ46น

เดินสันติปัตตานี

อาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย

2555

JZ 5548.T5 อ63ด

ชาวอารยะ:ชาวศิวไิ ลซ์ทใี่ ฝ่ หา

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2555

JA 71 ก768ช

คูม
่ อ
ื การขอผ่อนผันการเข ้ารับราชการทหารกองประจาการและการขอเปิ
สานั
ดสถานสึ
กงานส่กงษาเป็
เสริมและพั
นสถานศึ
ฒนาศั
กษาวิ
กยภาพนั
ชาทหารในสถาบั
กศึกษา
2555นอุดมศึกJQ
ษา1746.Z13.P4 ค695
คากล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร (เล่มส2)
านัเดื
กโฆษก
อนเมษายน-สิ
สานั กเลขาธิ
งหาคม
การนายกรั
2555 ฐมนตรี 2555

JQ 1745.A55 ค62

่ ระชาคมอาเซี
การเปิ ดรับข่าวสารและการเตรียมความพร ้อมในการเข ้าสูป
พงษ์
ยนธของกระทรวงยุ
ร ธัญญสิร ิ ตธิ รรม

2555

JQ 1748 พ156ก

การปกครองเปรียบเทียบ

อุษา ใบหยก

2555

JF 56.T5 ก469ก

การบริหารพัฒนา Development Aministration

ิ ฎ์
ณั ฐปดัลภ์ ญาณมโนวิศษ

2555

JF 1358.T5 ณ336ก

เอกสารประกอบการสอนวิชางานสารบรรณ เรือ
่ ง การพิมพ์หนั งสือราชการด
สังเวีย้วยคอมพิ
น อันตระโลก
วเตอร์

2554

JF 1521 ส562อ

เอกสารการสอนชุดวิชา หลักหารบริหารท ้องถิน
่ : Principles of Localรสคนธ์
Administration
รัตนเสริมพงศ์

2554

JS7153.3A2 ส162

เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการบริหารท ้องถิน
่ : Principles of Localรสคนธ์
Administration
รัตนเสริมหน่
พงศ์
วยที่ 1-8

2554

JS7153.3.A2 ส162

วิเคราะห์การปกครองท ้องถิน
่ เปรียบเทียบ

อุษา ใบหยก

2554

JS 78 อ864ว

รัฐศาสตร์ทั่วไป

จิรโชค วีระสย

2554

JA 69 บ176ร

ระบบราชการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย

เอกวิทย์ มณีธร

2554

JQ 1746 อ51ร

รวมพลังปกป้ องแผ่นดิน

ประพันธ์ คุณมี

2554

JQ 1745 ป364ร

เทคนิคการเขียนหนั งสือราชการหนั งสือโต ้ตอบและรายงานการประชุมนภาลัย สุวรรณธาดา ; อดุล จันทรศักดิ์

2554

JF 1525.C65 น196ท

เทคนิคการเขียนหนั งสือราชการ หนั งสือโต ้ตอบ และรายงานการประชุนภาลั
ม ย สุวรรณธาดา

2554

JF 1525.C65 น196ท

ทฤษฎีพัฒนาการเมือง

สิทธิพันธ์ พุทธหุน

2554

JC 273 ส723ท

ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 3

สิทธิพันธ์ พุทธหุน

2554

JA 71 ส722ท

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

2554

JF 1358.T35 ร611ค

เขตแดนสยามประเทศ--มาเลเซีย--พม่า--ลาว--กัมพูชา 6

อรอนงค์ ทิพย์พม
ิ ล

2554

JC 323 อ545ข

เขตแดนของเรา-เพือ
่ นบ ้านอาเซียนของเรา = Our boundaries-Our มู
ASEAN
ลนิธโิ ครงการต
neighbors.
าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2554

JC 323 ข615

การตลาดภาครัฐ

ิ ป์
ปิ ยาวันทน์ ประยุกต์ศล

2554

JF 1358.T35 พ17ก

การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วรเดช จันทรศร

2554

JF 1351 ว197ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการบริหารการปกครองท ้องที
มหาวิ
่ หน่
ทยาลั
วยทีย่ 8-15
สุโขทัยธรรมาธิราช

2553

JS 153.A8 ส411อ

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการบริหารการปกครองท ้องที
มหาวิ
่ หน่
ทยาลั
วยทีย่ 1-7
สุโขทัยธรรมาธิราช

2553

JS 153.A8 ส411อ

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์การบริหารการปกครองท ้องที่ หน่มหาวิ
วยที1่ ท-7ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

JS 7153.A8 ส411อ

สิทธิมนุษยชน

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

2553

JC 571 อ796ส

สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลีย
่ นแปลงทางสังคม

สิทธิพันธ์ พุทธหุน

2553

JA 76 ส723ส

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางรัฐศาสตร์

วิพร เกตุแก ้ว

2553

JA 86 ว236ร

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารการพัฒนา : Development Administration
วิรัช วิรหน่
ัชนิวภยที
าวรรณ
่ 8-15

2553

JF 1358 T5 ส162

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารการพัฒนา : Development Administration
วิรัช วิรหน่
ัชนิวภยที
าวรรณ
่ 1-7

2553

JF 1358 T5 ส162

แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ

เสาวลักษณ์ สุขวิรัช

2553

JF 1358.T5 ส945น

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วราภรณ์ จุลปานนท์

2553

JX 1308 ว172ท

ความรู ้เบือ
้ งตันเกีย
่ วกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มานิตย์ จุมปา

2553

JQ 1743.A5 ม453ค

ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยค
ุ โลกาภิวัตน์

บุญทัน ดอกไธสง

2553

JF 1358 บ73ข

ขบวนการล ้มเจ ้า

กองบรรณาธิการหนั งสือพิมพืเอเอสทีว ี

2553

JQ 1745 ก35ข

การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง

ประทุม ฤกษ์ กลาง

2553

JE 2112.PS ป279ก

การตลาดสาหรับภาครัฐ Marketing in the Public Sector

Philip Kotler

2553

JF 1525.P67 ค19ก

การเขียนเชิงราชการ หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอั
วรวรรธน์ งศรี
กฤษ
ยาภัย

2553

JF 1525.C65 ว276ก

The next 100 years จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี

2553

JZ 1305 ฟ173จ

ฟรีดแมน, จอร์ช

หนึง่ ทศวรรษ : รับธรรมนูญและรรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทยจากกบฏ
ชาญวิทย์ เกษตรศิ
ร.ศ. 130
ร ิ ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน
25522549 JQ 1745 ช159ห
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1970-1980)

พิทยา บวรวัฒนา

2552

JA 36 พ341ร

ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วย การพัสดุ พ.ศ.2535 แก ้ไขเพิม
่ เติมธีรพ.ศ.
ะพล 2552
อรุณะกสิกร

2552

JF 1525.035 ธ236ร

แผนลับประหลาด

สุดผไท เมืองไทย

2552

JUV ส766ผ

แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์ และการพัฒนา

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

2552

JF 1358 ว37น

แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พิ
(อปท)ในยุ
เชษฐ์ วงศ์
คเโลกาภิ
กียรติข
์ วจร
ัตน์

2552

JS 7153.3.A2 พ321น

นโยบายสาธาณะไทย : กาเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ ศุภชัย ยาวะประภาษ

2552

JQ 1745.A55P ศ683น

เทคนิคการการเขียนบันทึกเสนอ และการเกษี ยนหนั งสือ

กิจคณิตพงศ์ อินทอง

2552

JF 1525.R4 ก636ท

ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางรัฐศาสตร์

บูฆอรี ยีหมะ

2552

JA 69 บ411ค

การเมืองภาคพลเมือง

เดวิธ แมทธิวส์

2552

JK 1764 ม74ก

การเมืองไทยหลังรัฐประหาร: การรือ
้ ฟื้ นของอามาตยาธิปไตย

ประสิทธิ์ ปิ วาวัฒนพานิช

2552

JQ 1745 ป171ก

การปกครองส่วนท ้องถิน
่

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2552

JA 404.A1 น115ก

การปกครองท ้องถิน
่ ว่าด ้วยทฤษฎี แนวคิดและหลักการ

โกวิทย์ พวงงาม

2552

JS 241 ก871ก

การปกครองท ้องถิน
่ ไทย: หลักการและมิตใิ หม่ในอนาคต

โกวิทย์ พวงงาม

2552

JS 404.A1 ก87ก

การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ:การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชีว้ วิด
ั รัช วิรัชนิภาวรรณ

2552

JF 1525.T67 ว37ก

การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย: มิตใิ หม่ของภาครัฐ

โกลด์สมิท สตีเฟ่ น

2552

JK 421 ก87ก

การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิตใิ หม่ของภาครัฐ

โกลด์สมิท สตีเฟ่ น

2552

JK 421 ก87ก

หลักรัฐศาสตร์

สุพจน์ บุญวิเศษ

2551

JA 71 ส826ห

่ ระชาธิปไตยทีป
สูป
่ ลดปล่อย:ความสาคัญของการถ่ายโอนอานาจ:กรณีCecilia
จังหวัดBylesjo
ชายแดนภาคใต
; Kulpalata
้ มินดาเนา
Duttaและปาปั วตะวั
2551
นตก

JC 423 ก474ส

รัฐธรรมนูญไทย

คณิน บุญสุวรรณ

2551

JQ 1742 ค143ค

บทเรียนด ้วยตนเอง การเขียนหนั งสือติดต่อราชการและธุรกิจ

ประวีณ ณ นคร

2551

JF ป381บ

แนวคิดรัฐประศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ

วิเชียร วิทยอุดม

2551

JF 1358.T5 ว561น

เทคนิควิธก
ี ารวิเคาระห์นโยบาย

ทศพร ศิรส
ิ ัมพันธ์

2551

JF 429 ท591ท
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ทฤษฎีและแนวความคิด : การปกครองท ้องถิน
่ กับการบริหารจัดการท ้องถิ
ธเนศว์
น
่
เจริญเมือง

2551

JS 7153.4.A1 ธ286ท

ต ้นไม ้วิเศษ

2551

JUV ส729ต

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540)
มานิตย์ จุมปา

2551

JQ 1743.A5 ม25ค

่ มัยทักษิณ
การเมืองการปกครองไทยจากยุคสุโขทัยสูส

จักษ์ พันธ์ชเู พชร

2551

JQ 1745 จ111ก

การบริหาร การพัฒนา ความหมาย เนือ
้ หา แนวทาง และปั ญหา

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2551

JF 1358.T5 ต376ก

องคมนตรีศักดิศ
์ รีแผ่นดิน

จีรวัฒน์ ครองแก ้ว

2550

JQ 1746 จ559อ

สิทธิของบุคคลซึง่ รวมกันเป็ นชุมชน

กิตติศักดิ์ ปรกติ

2550

JC 571 ก675

สาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : พร ้อมตารางเปรียบเทียบกับคณะกรรมาธิ
รัฐธรรมนูญฯกพุ
ารยกร่
ทธศัก
างรั
ราช
ฐธรรมนู
2550ญ

2550

JQ 1745 ค121ส

สัญญาทางการปกครอง

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2550

JQ 1745 น424

วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย

ลิขต
ิ ธีรเวคิน

2550

JQ 1741 ล413ว

รายงานประจาปี 2549 สานั กงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สานั กงานประกันสังคม

2550

JS 1475 ส691ร

รายงานประจาปี 2549 สานั กบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัย

2550

JS 7415 ก782ร

รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต ้การนาของ ส
พลเอก
านั กเลขาธิ
สุรยุท
การนายกรั
ธ์ จุลานนท์
ฐมนตรี
"

2550

JQ 1745.A55P64 ส691ร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สานั กงานศาลรัฐธรรมนูญ

2550

JQ 1743.A5 ส671ร

รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2550

JQ 1745 ค121ร

2550

JF 1525.O35 น673ร

สุดผไท เมืองไทย

ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร ้อมคาอธิ
สวัสบดิ
าย
การสานั กงาน ก.พ.
ยุตไิ ฟใต ้

ั หวันแก ้ว
สุรช
ิ ย

2550

JC 328.6 ส863ย

มองซีอโี อโลก

วิกรม กรมดิษฐ์

2550

JC 330.3 ว495ม

พระบรมราชาโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั พระราชทานแก่ส
ขานั
้าราชการพลเรื
กนายกรัฐมนตรี
อน

2550

JQ 1746.ฮ3ส6 ส691ส

เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยงั่ ยืน

2550

JZ 5588 อ953ผ

ผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ไทย สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังชนาทร
กฤษ จิตติเดโช

2550

JQ 1745.A5504 ผ749

ประวัตป
ิ รัชญาการเมือง

ลีโอ สเตร๊าส์

2550

JA 81 ล46ป

ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารภาครัฐ หน่วยที่ 1-5

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2550

JF 1358 ส411อ

2550

JK 1951 ส691ป

บางคาถาม-คาตอบ เกีย
่ วกับการเมือง จาก website:Meechaithailand.com ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2549
2550

JQ 1745 ม569บ

นั กขายกล ้วยไข่

สุดผไท เมืองไทย

2550

JUV ส766น

นโบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

เสน่ห ์ จุ ้ยโต

2550

JF 1525 ส747ป

ทศธรรม: ตัวชีว้ ด
ั การบริหารกิจการบ ้านเมืองทีด
่ ี

ถวิลวดี บุรก
ี ล
ุ

2550

JQ 1745 ถ53ท

คูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ านของเจ ้าพนั กงานประจาหน่วยออกเสียงประชามติ สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2550

JK 2246 ส691ค

คาและความคิดในรัฐศาสตร์รว่ มสมัย

เอก ตัง้ ทรัพย์วัฒนา

2550

JA 65 อ382ค

ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางรัฐศาสตร์

บูฆอารี ยีหมะ

2550

JA 69 บ679ค

ความเป็ นมาแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม 1976-2000นาม หว่าง คัก

2550

JX 1395 น471ค

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประสบการณ์ของประเทศไทย

กิตติพศ กาเหนิดฤทธิ์

2550

JQ 1749.A5 ก674

กาเนิดไฟใต ้

ั หวันแก ้ว
สุรช
ิ ย

2550

JC 328.6 ส863ก

การวิจัยเชิงคุณภาพ: ในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จุมพล หนิมพานิช

2550

JA 86 จ743ก

การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิรริ าชสมบัตข
ิ องพระบาทสมเด็
นรติ เศรษฐบุตจรพระเจ ้าอยูห
่ วั

2550

JQ 1745 น498ก

การประชุมนิตศ
ิ ษสตร์ ครัง้ ที่ 6 ทิศทางของรัฐธรรมนูญใหม่

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

2550

JQ 1745 ค14ท

การปกครองท ้องถิน
่ ไทย: หลักการและมิตใิ หม่ในอนาคต

โกวิทย์ พวงงาม

2550

JS 7404.A1 ก87ค

การปกครองท ้องถิน
่ ไทย

ธีรวุฒ ิ โศภิษฐิกล
ุ

2550

JS 7404.A1 ธ649ก

การปกครองท ้องถิน
่ ไทย

บูฆอรี ยีหมะ

2550

JS 409.A1 บ679ก

คริส แอ็บบอต, พอล โรเจอร์

ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ ระเบียบ ข ้อกาหนดคณะกรรมการการเลือกตั
สานั
ง้ เกี
กงานคณะกรรมการการเลื
ย
่ วกับการออกเสียงประชามติ
อกตัง้
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หน ้า 4 จาก 17

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การบริหารภาครัฐ

มานิต ศุทธสกุล

2550

JF 358.T5 ม747ป

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

2550

JQ 1745 ว37ก

การบริหาร การพัฒนา ความหมาย เนือ
้ หา แนวทาง และปั ญหา

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2550

JF 1358.T5 ต376ก

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม สานั กงานปลัดกระทรวง2550

JS 7415 อ814ก

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2

นพนิธ ิ สุรย
ิ ะ

2550

JX 3091 น16ก

10 ปี วก
ิ ฤตเศรษฐกิจไทยกับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง

ฐิตน
ิ ั นท์ พงษ์สท
ุ ธิรักษ์

2550

JX 1579.5 ฐ17ว

อานาจของปวงชน

ประมวล รุจนเสรี

2549

JQ 1749.A15 ป46อ

ออมสินฟั กทอง

ทวีวฒ
ั น์ โพธิรัชต์

2549

JUV ท63อ

ห ้าพีน
่ ้องกับของเล่นใหม่

วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์

2549

JUV ว657ห

หลังเลือกตัง้ จะเกิดวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยทัง้ ระบบ

ธีรยุทธ บุญมี

2549

JQ 1745 ธ641ห

หลักรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดและกระบวนการ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

2549

JF 1358.T5 ว689ห

2549

JQ 1745.A1 ช485ห

หน่วยงานของรัฐที่มใิ ช่สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่
ชาญชัย
วยบริ
แสวงศั
การรูกปดิ
แบบพิ
์
เศษ

ู่ ารสร
สิทธิมนุษยชนศึกษา = Human rights education : ยุทธศาสตร์สก
สุทน
ิ ้างวันพเกตุ
ฒนธรรม-วิถช
ี วี ต
ิ สิทธิมนุษยชนและสุจริ2549
ตชน

JC 571 ส779ส

สิทธิมนุษยชนไทยในกระแสโลก

เสน่ห ์ จามริก

2549

JC 599.T5 ส898ส

สังคมกับการปกครอง

สยาม คาปรีดา

2549

JF 1358 ณ17ส

ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให ้ได ้มาซึง่ ผู ้ดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนู
ชมรมรั
ญในระบบนิ
กษฺ ์ ธรรม
ตริ ัฐ

2549

JC 423 ศ365ร

โลกร่วมสมัยตอบคาถามของคนรุน
่ ใหม่

2549

JZ 1242 ป46ล

รายงานประจาปี 2549กรมการปกครอง Department of provincial Administrstion
กรมการปกครอง
Annual Report 2006

2549

JS 7415 ก151ร

รายงานประจาปี 2549 สานั กวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬ าจุฬาลงกรณ์มหาวิ
จุฬท
าลงกรณ์
ยาลัย มหาวิทยาลัย

2549

JS 7415 จ683ร

รายงานประจาปี 2549 สานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

2549

JS 7415 2549 ส854ร

รายงานประจาปี 2549 สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2549

JS 7415 ส226ร

รายงานประจาปี 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2549

JS 7415 ม881ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัทโรงกลั่นน้ ามันระยอง จากัด

โรงกลั่นน้ ามันระยอง

2549

JS 7415 น528ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัทบางจากปิ โตรเลียม จากัด

บางจากปิ โตรเลียม

2549

JS 7415 บ287ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

2549

JS 7415 จ722ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท บ ้านปู จากัด

บ ้านปู

2549

JS 7415 บ292ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท ทีพไี อโพลีน จากัด

ทีพไี อ โพลีน

2549

JS 7415 ท521ร

2549

JS 7415 ก262ร

ประทุมพร วัชรเสถียร

รายงานประจาปี 2549 ธนาคารกรุงเทพฯ
รายงานประจาปี 2549 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2549

JS 7415 ศ869ร

รายงานประจาปี 2549 คณะนิตศ
ิ าสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

JS 7415 น267ร

รายงานประจาปี 2549

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จากัด

2549

JS 7415 ป681ร

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิง่ แวดล ้อมและสังคม ปี 2549

บางจากปิ โตรเลียม

2549

JS 7415 บ287ร

รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและทฤษฏี:เอกสารตาราหลักประกอบการเรีสมฤทธิ
ยนการสอนหลั
์ ยศสมศักกสูดิ
ต์ รรัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิ2549
ต สาขาการปกครองท
JF 1358.T5
้องถิ
ส616ร
น
่
รอบรู ้หลัก อปท.1

วิสต
ู ร ธนชัยวิวัฒน์

2549

JS 403.A8 ว796ร

รอบรู ้หลัก อปท. 3 กทม.

สูตรไพศาล

2549

JS 7153.3 ส691ร

มือทีส
่ าม ในประวัตศ
ิ าสตร์การเมืองไทย

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

2549

JA 306.2 อ353ม

มิตใิ หม่การปกครองท ้องถิน
่ :วิสัยทัศน์กระจายอานาจและการบริหารงานท
โกวิ้อง
ทย์ พวงงาม

2549

JS 7153.3 ก952ม

พระมหากษั ตริย ์ นักปกครอง นั กกฎหมาย

2549

JQ 1745.A1 ธ162พ

ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชาการอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาวิ
มหาบั
ทณ
ยาลั
ฑิต
ยรัสุฐโประศาสนศาสตร์
ขทัยธรรมาธิราช ตอนที่ 1-9 2549

JF 1358.T5 ส411ป

แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์การประยุกต์ และการพัฒนา

JF 1358 ว37น

ธนะชัย ผดุงธิต ิ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
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2549

หน ้า 5 จาก 17

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 10

สานั กโฆษก สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2549

JQ 1745 ส691น

นโยบายสาธารณะ

มยุร ี อนุมานราชธน

2549

JF 1525.P75 ม189น

ทฤษฎีคอร์รัปชัน

สังศิต พิรย
ิ ะรังสรรค์

2549

JQ 1745.A55 ส545ท

ฉั นจะเก็บบ ้างนะ

พีรย
ิ า พงษ์สาริกัน

2549

JUV พ799ฉ

ฉะ แฉ ฉาว นั กการเมือง

ทีมข่าวการเมืองมติชน

2549

JQ 1745 ท533ฉ

จากหมอประเวศถึงทักษิณ 2544-2549

ประเวศ วะสี

2549

JQ 1745.A7 ป17จ

ใครว่า...คนรวยไม่โกง (เรือ
่ งจริง)

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

2549

JQ 1745 ก55ค

คูม
่ อ
ื การตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัตแ
ิ ห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

จิตรพรต พัฒนสิน

2549

JC 571 จ471ค

คาอธิบายกฎหมายเลือกตัง้ ท ้องถิน
่

ณั ฐกร วิทต
ิ านนท์

2549

JS ณ321ค

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

สานั กงานผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

2549

JQ 1745 ส181ค

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหารราชการแนวใหม่

ทศพร ศิรส
ิ ัมพันธ์

2549

JQ 1746.Z1 ท237ค

ข ้อเสนอเชิงนโยบายเพือ
่ ส่งเสริมนวัตกรรมท ้องถิน
่ ในประเทศไทย

จรัส สุวรรณมาลา

2549

JS 153.3.A8 จ158ข

การเมืองไทย

สมบัต ิ ธารงธัญวงศ์

2549

JQ 1745 ส254ก

การปกครองส่วนท ้องถิน
่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.นั2540
นทวัฒ)น์ บรมานั นท์

2549

JS 7401. A3 น425ก

การบริหารการพัฒนา: ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปั ญหา

2549

JF 1358 ต363ก

2549

JF 1358 ต376ก

ติน ปรัชญพฤทธิ์

การบริหาร การพัฒนา ความหมาย เนือ
้ หา แนวทาง และปั ญหา
การจัดการความขัดแย ้ง

แลนโด ซาย

2549

JA 35.5 ล27ก

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

นพนิธ ิ สุรย
ิ ะ

2549

JX 3091 น16ก

6 ปี ในวุฒส
ิ ภา "จารึกไว ้ในความทรงจา"

คณะกรรมการจัดทาหนั งสือทีร่ ะลึกในโอกาสที2549
ส
่ มาชิกวุฒส
ิ JQ
ภาครบวาระการด
1747 ห111 ารงตาแหน่ง 6 ปี

24 นายกรัฐมนตรีของไทย

่ สนิท
วีรชาติ ชุม

2549

JQ 1746.Z13E9 ว826ย

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทยหน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2548

JF 1358.TS ส411อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย หน่วยที1่ -8

มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช

2548

JF 1358.T5 ส411อ

หลักรัฐประศาสนศาสตร์

สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

2548

JF 1358.T35 ส116ห

ิ ธิมนุษ
เสียงสะท ้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สท
สานั
ย์ชกนในประเทศไทย
งานคณะกรรมการสิ
ปี 2544
ทธิมนุ-2546
ษยชนแห่งชาติ
2548

JC 571 ส691ส

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2548

JA 64.T5 ต391ศ

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2548

JA 61 ต391ศ

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2548

JA 61 ต391ศ

วิพากษ์การเมืองยุคทักษิณ ซินวัตร

วิษณุ บุญมารัตน์

2548

JQ 1745 ว768ว

วิธโี กหก เพือ
่ สร ้างความสาเร็จทีย
่ งิ่ ใหญ่

พิทยา ว่องกุล

2548

JQ 1745 พ671ร

รายงานประจาปี 2548 บริษัท บริหารและพัฒนาเพือ
่ การอนุรักษ์สงิ่ แวดล
บริห้อม
ารและพัฒนาเพือ
่ การอนุรักษ์สงิ่ แวดล ้อม 2548

JS 7415 บ226ร

รายงานประจาปี 2548 บริษัท ทรีนีต ี้ วัฒนา จากัด

ทรีนีต ี้ วัฒนา จากัด

2548

JS 7415 ท166ร

รายงานประจาปี 2548 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

2548

JS 7415 จ722ร

รายงานประจาปี 2548 ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ

2548

JS 7415 ธ232ร

รัฐศาสตร์ถังไท่จง

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

2548

JA 69 ก365ร

เพือ
่ ความยุตธิ รรม

พรรลอง มั่นดี

2548

JC 578 พ267พ

พัฒนาการทางการเมืองไทยอามาตยาธิปไตย ธนาธิปไตยหรือประชาธิจุปมไตย
พล หนิมพานิช

2548

JA 81 จ638พ

พัฒนาการทางการเมืองไทย อามาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิ
จุมปพล
ไตยหนิมพานิช

2548

JQ 1746 จ46พ

ฝรั่งศักดินา

2548

JC 111 ค521ฝ

2548

JF 1338.A2 ส411อ

2548

JQ 1745 ก768บ

คึกฤทธิ์ ปราโมช

ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธวี จิ ัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 1-7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกเสียงจิง้ จกจากสภาทีป
่ รึกษาฯ

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก
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หน ้า 6 จาก 17

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ด ้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เล่มที่ 8

2548

JQ 307 ศ445น

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ด ้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เล่มที่ 7ศิร ิ ทิวะพันธ์

2548

JQ 307 ศ445น

นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม 8

สานั กโฆษก สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2548

JQ 1745 ส691น

นามานุกรมนวัตกรรมท ้องถิน
่ ไทย ประจาปี 2547

จรัส สุวรรณมาลา

2548

JS 7153.3.A8 น64

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2548

JF 56 ศ683น

ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง

สุขม
ุ นวลสกุล

2548

JA 82 ส744ท

เจ ้าผู ้ปกครอง

สมบัต ิ จันทรวงศ์

2548

JC 381 ม21จ

คูม
่ อ
ื สิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง เล่ม 2

ั
จรัล ดิษฐาอภิชย

2548

JC 571 จ157ค

คาอธิบายกาหมายปกครองว่าด ้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร

มานิตย์ จุมปา

2548

JF 1351 ม453ค

คาอธิบายกฎหมายระห่วางประเทศแผนกคดีบค
ุ คล

พันธุท
์ พ
ิ ย์ กาญจนะจิตรา

2548

JX 4001 พ134ค

คาอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบค
ุ คล

พันธุท
์ พ
ิ ย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

2548

JX 4270.T35 พ115ค

คาอธิบายกฎหมายปกครอง

ชาญชัย แสวงศักดิ์

2548

JQ 1745 ช485ค

ค ้านทักษิณอย่างสร ้างสรรค์ : 12 เรือ
่ งทีค
่ นไทยควรรู ้

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2548

JQ 1745 ก768ค

ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน

ดาริห ์ บูรณะนนท์

2548

JA 86 ค516ค

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์

ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

2548

JF 1558.T35 ย44ค

คดีดัง 5 นายกรัฐมนตรี

บุญร่วม เทียมจันทร์

2548

JQ 1748 บ243ค

การเมืองอเมริกา

สมบัต ิ ธารงธัญวงศ์

2548

JK 421.ส43 ส254ก

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

2548

JQ 1741 ส888ก 2548

การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา: แนวพินจ
ิ ทางประวัตศ
ิ าสตร์

โกวิท วงศ์สรุ วัฒน์

2548

JK 421 ก94ก

การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์

สิรพ
ิ รรณ นกสวน

2548

JN 8781 ส731ก

การเมืองการปกครองราชอาณาจักรนอร์เวย์

อภิญญา ดิสสะมาน

2548

JN 7461 อ253ก

การเมืองการปกครองราชอาณาจักรเดนมาร์ก

อภิญญา ดิสสะมาน

2548

JN 7161 อ253ก

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

สานั กคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2548

JQ 1746.Z1 ก493ก

การปกครองระบบเทศบาลของประเทศสยามพ.ศ.2535-2548

เดช บุญนาค

2548

JS 7403.A3 ต674ก

การบริหารจัดการและการบริหารพัฒนาขององกรณ์ตามรัฐธรรมนูญและหน่
ดร.วิรวัช
ยงานของรั
วิรัชนิภาวรรรณ
ฐ

2548

JQ 1745 ว689ก

การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตวั อย่างของไทย
จุมพล หนิมพานิช

2548

JF 1351 จ638ก

การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทยกระแสใหม่และสิง่ ทีท
่ ้าทาย

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2548

JQ 1746.Z13 ศ683ก

การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิง่ ท ้าทาย

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2548

JQ 1746 ศ683ก

การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิง่ ท ้าทาย

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2548

JQ 1746.ฮ13บ7 ศ74ก

การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปั ญหา

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2548

JF 1358 ต391ก

การใช ้อานาจเป็ นธรรมชาติของมนุษย์

ประมวล รุจนเสรี

2548

JC 330 ป351ก

กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีการเมือง

สมพงศ์ ชูมาก

2548

JX 91

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

สมพงศ์ ชูมาก

2548

JX 1308 ส262ก

กฎหมายระหว่างประเทศ

นพนิธ ิ สุรย
ิ ะ

2548

JX 3695 น169ก

Thailand Stand - up

สุวท
ิ ย์ เมษินทรีย ์

2548

JA 76 ส881ท

RE - BRANDING = พรรคประชาธิปัตย์

กาลัญ วรพิทยุต

2548

JQ 1749 ก795ร

Officail Correspondence วิธเี ขียนหนั งสือราชการภาษาอังกฤษ

สรรเสริญ สุวรรณประเทศ

2548

JF 111 ส339

9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร ้าย

พวงทอง ภวัครพันธุ์

2548

JC 571 พ129ก

100 ปี การปกครองท ้องถิน
่ ไทย พ.ศ.2440 - 2540

ธเนศวร์ เจริญเมือง

2548

JS ธ285ห

100 ปี การปกครองท ้องถิน
่ ไทย พ.ศ.2440 - 2540

ธเนศวร์ เจริญเมือง

2548

JF 1351ธ285ร 2548
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ส626ก 2548

หน ้า 7 จาก 17

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพั
มหาวิ
ฒนา
ทยาลั
หน่ย
วยที
สุโขทั
่ 8-15
ยธรรมาธิราช

2547

JF 56 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพั
มหาวิ
ฒนา
ทยาลั
หน่ย
วยที
สุโขทั
่ 1-7ยธรรมาธิราช

2547

JF 56 ส747อ 2547

่ ช่วย ดงั ้ เดิม
อุดมการณ์ธรรมาธิปไตยการเมืองทางเลือกยุคใหม่เติบโตจากรากเหง ้าภู
สุพมัฒ
ป
ิ ัญ
ก์ ญาไทยแต่
ชุม

2547

JS 7403 ส831อ

อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย: ปั ญหากฎหมายในทางปฏิบัตใิ นส่
จตุวรนที
นต์เ่ กีถิย
่ รวกั
ะวับ
ฒประเทศเพื
น์
อ
่ นบ ้านและประชาคมระหว่
2547 างประเทศ
JX 4122 จ138
หลักรัฐประศาสตร์แนวคิดและทฤษฎี

สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

2547

JF 1358.T35 ส616ห

สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก

กุลพล พลวัน

2547

JC 571 ก728ส

สากลเทศบาล

สกลวรรณากร วรวรรณ,มจ 2431-2496, ; สุนทรพิ
2547พธิ ,พระยา
JS 50 ส117ส

สันติภาพในเปลวเพลิง

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

2547

JQ 1744 ส836ส

รู ้ทันภาษา รู ้ทันการเมือง

เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง

2547

JQ 1745.A55 จ783ร

รัฐศาสตร์

ณั ชชาภัทร อุน
่ ตรงจิตร

2547

JA 69.T35 ณ112ร

2547

JF 1358 ว197ร

ระเบียบโลก ระบบการศึกษา และอนาคตของประเทศไทย October no3
ภิญโญ
political
ไตรสุeconmy
รย
ิ ธรรมา and international relations
2547

JQ 750 ภ524อ

ระบบการเมือง : ความรู ้เบือ
้ งต ้น

2547

JA 86 พ435ร

รวมบทความทางวิชการของสานั กงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3 : ศาลรักุ
ฐธรรมนู
ลพล พลวั
ญกับนการพัฒนาประชาธิปไตรในระบบนิ
2547
ตริ ัฐ

JC 423 ศ365

ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ เล่ม 3

ทักษิณ ชินวัตร

2547

JQ 1745.A1 ท338ย

ยอดนั กการเมือง

จริวฒ
ั น์ รจนาวรรณ

2547

JA 92 จ512ก 2547

พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก
ธีระพล
้ไขเพิม
่ อรุ
เติณ
มะกสิ
พ.ศ.
กร2546)
; สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

2547

JS 7403.A8 ส854พ

ปูมประวัตศ
ิ าสตร์มหิดลเพือ
่ ประชาธิปไตย

2547

JQ 1745 ป416ป

ประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ หน่วยที1่ 1 - 15สโุ ขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2547

JF 51 ส747ป 2547

ประมวลสาระชุดวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ หน่วยที่ 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

JF 51 ป747ส 2547

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ Public Administration หน่วยทีมหาวิ
่ 6-10ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

JF 1358 ส411อ

ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ์ ประชาธรรม

นวลน ้อย ตรีรัตน์ (บรรณาธิการ)

2547

JC 599.T5 น322ป

ปรชาสังคม = Civil Society

ธีรยุทธ บุญมี

2547

JC 337 ธ641ป

ปฏิวต
ั ิ 2475

ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ

2547

JC 491 ช495ป 2547

2547

JQ 1745 บ153ป

่ นาคตของการวิจัยในการพัฒนาการบริ
รัฐประศาสนศาสตร์ : จากอดีตสูอ
วรเดช
หารราชการแผ่
จันทรศร นดิน

พฤทธิสาณ ชุมพล

ประทีป ธนกิจเจริญ

ปฏิรป
ู การเมือง ครัง้ ที่ 2 ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ปฏิบต
ั ก
ิ ารยึดผืนนา

ิ ธิมนุษยชนแห่งแผ่นดินมอญ (ประเทศพม่
มูลนิธส
ิ ท
2547า)

JC 599.B93 ป26

บุชกับทักษิณ:ระเบียบอานาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน

เกษียร เตชะพีระ

JF 1538 ก817บ

2547

่ ้องถิน
ึ ษา
แนวทางการประเมินการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอ
ถวิลวดี บุรก
ี ล
ุ และคณะ
านาจสูท
่ :วิเคราะห์จากบทเรี
2547
ยน 3 กรณีJQ
ศก
1749.A15 ถ282น
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540)
วิรัช วิรัชนิภและรั
าวรรณ
ฐธรรมนูญฉบับสาคัญ

2547

JQ 1745 ว689น

นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม 6

สานั กโฆษก สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2547

JQ 1745 ส691น

นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 7

สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2547

JQ 1745 ส691น

นอกรอบข ้างสภา

อนิศ โอสถานุเคราะห์

2547

JO 1745 อ179น

นโยบายพรรคการเมืองไทย

เชาวนะ ไตรมาศ

2547

JQ 1749 ช734น

ทิศทางประเทศไทยเมือ
่ โลกหยุดค ้อมหัวให ้ตะวันตก

ธีรยุทธ บุญมี

2547

JQ 1745.A7 ธ641ท

่ เพือ
ทาเนียบส่วนราชการทีผ
่ ลิตสือ
่ การเรียนรู ้

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึ2547
กษาธิการ JQ 1741.A11 ส691ท

ทักษะของทักษิณ ทีบ
่ น
ิ สูงเหนือเมฆ

ณั ฐนั นท์ ศิรเิ จริญ

2547

JF 1351 ณ331ท 2547

เตือนภัยโลกไร ้พรมแดนยุคทักษิโณโลกาภิวัฒน์

วิทยา ว่องกุล

2547

JQ 1740 พ671ต

ชาตินย
ิ มและหลังชาตินย
ิ ม

ธีรยุทธ บุญมี

2547

JC 311 ธ641ช

ชาตินย
ิ มและหลังชาตินย
ิ ม

ธีรยุทธ บุญมี

2547

JC 311 ส641ช

โจทย์ข ้อสอบความรู ้ความสามารถทั่วไป

จิรภาส ชยานันท์ และคณะ

2547

JQ 1746 จ498จ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

่ ังหวะก ้าว พรรคไทยรักไทย
จากจังหวะคิด ทักษิณ ชินวัตร สูจ

ภูมธิ รรม เวชยชัย

2547

JA 76 ภ667จ

คูม
่ อ
ื ปฎิบัตงิ านของผู ้บริหารและบุคลากร อบต.

อุดม เชยกีวงศ์

2547

JS 7403.A8 อ785ค

คูม
่ อ
ื คณะกรรมการนั บคะแนนเลือกตัง้ สาหรับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทส้องถิ
านั กน
่ งานคณะกรรมการการเลื
หรือผู ้บริหารท ้องถิน
่
อกตัง้

2547

JQ 1749.A6 ส691ร

คูม
่ อ
ื การเลือกตัง้ สส., สว., และการเลือกตัง้ ระดับท ้องถิน
่ รวมถึงการวิน
บุจ
ิ ณฉัยรงค์
ย
นิลวงศ์

2547

JQ 1749 บ626ค

คูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ านคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ (กปน.)

สานั กงานคณะกรรมการเลือกตัง้

2547

JQ 1749.A55 ส691ค

คูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ านของสาขาพรรคการเมือง

สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2547

JQ 1749.A795 ส691ค

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปั จจุบัน

สมพงศ์ ชูมาก

2547

JC 362 ส262ค 2547

้อานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 2547
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับการตรวจสอบการใช
สุรพล นิตไิ กรพจน์,และคณะ

JQ 1745.A55C6 ค123

ขุดรากเหง ้า itv แฉผลประโยชน์เพือ
่ ใคร ?

ิ ศิรวิ รรณ
ดุสต

2547

JN 2301 ด764ข

การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง

จุมพล หนิมพานิช

2547

JF 429 จ638ก 2547

การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง

จุมพล หิมพานิช

2547

JF 429 จ638

การเมืองและสังคมในศิลปสถาปั ตยกรรม : สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาติ
ชาตรี
นย
ิ มประกิตนนทการ

2547

JA 88.T364 ช514ก

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2547

JF 51 747ป 2547

การเมืองการปกครองไทย : พ.ศ.1762 - 2500

สมบัต ิ ธารงธัญวงศ์

2547

JQ 1743 ส254ก 2547

การเมืองการปกครองไทย

เชาวน์วศ
ั เสนพงศ์

2547

JQ 1745 ช733ก

การปฏิรป
ู ระบบราชการไทย

สมเกียรติ ศรลัมพ์

2547

JQ 1745.A55073 ส232

การปฎิรป
ู ระบบราชการไทย

สมเกียรติ ศรลัมพ์

2547

JQ 1749 ส231ก

การปกครองส่วนท ้องถิน
่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ2540)
นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2547

JS 7401.A3 น425ก

การปกครองท ้องถิน
่ ไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ปธาน
พุทธศั
สุวรรณมงคล
กราช 2540

2547

JS 7409.A1 ป159ก 2547

การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปั ญหา

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2547

JF 1358 ต376ก

่
กลเม็ดเด็ดปี กคอร์รัปชัน

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2547

JQ 1745.A55C6 ก768

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบค
ุ คลและคดีอาญา

ประกอบ ประพันธ์เนติวฒ
ุ ิ

2547

JK 4001 ป187ก

กฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ

จันตรี สินศุภฤกษ์

2547

JX 3695 จ242ก

Unseen ราชครู

ประมาณ อดิเรกสาร

2547

JQ 1749.A15 ป356อ 2547

Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่

อรทัย ก็กผล

2547

JS 320.8 อ324บ

112 ปี กับการปฏิรป
ู กระบวนการกระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

2547

JQ 1748 ก218ห

อาเซียน 2020 : วิสัยทัศน์ผา่ นภาพ

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

2546

JZ 5490 ส845อ

อบต.ในกระบวนทัศน์ใหม่ : พัฒนา สร ้างเครือข่าย

โกวิทย์ พวงงาม

2546

JS 7403.A 8 ก952อ

หลักการปกครองท ้องถิน
่ ไทย

โกวิทย์ พวงงาม

2546

JS 7409.A1 ก952ก

หมูบ
่ ้านชาวปฎิวต
ั บ
ิ นแผ่นดินอีสานตอนบน

ฮันวา ใจเที่ยง

2546

JQ 1745.A1 ธ477ห

่
หมืน
่ ใจสู ้ล ้านนั กศึกษาไทยร่วมขจัดภัยคอร์รัปชัน

สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2546

JF 1525.C66 ส691ห

สรุปผลงานวุฒส
ิ ภา 2546

สานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

2546

JQ 1747 ส691ร

สรุปผลงานวุฒส
ิ ภา 2545

สานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

2546

JQ 1747 ส691ส

2546

JQ 1740 อ785ร

เรียนรู ้ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย จากครูแสตมป์

รายงานแสดงผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีและแนวนโยบายพืน
้ ฐานแห่
สานั กเลขาธิ
งรัฐ รักฐารคณะรั
บาล พันฐตมนตรี
ารวจโท ทักษิณ ชินวัต
2546
ร ปี ท ี่ 2

JQ 1746 ส691ร

้ าดอ
รายงานประจาปี 2546 สานั กงานเลขาธิการคณะกรรมการวินจ
ิ ฉั ยชีข
สานั
านาจหน
กงานศาลยุ
้าที่ระหว่
ตธิ รรม
างศาล

2546

JQ 1748 ส691ร 2546

รายงานประจาปี 2546 บริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด

ทีพไี อ โพลีน

2546

JS 7415 ท531ร

รายงานประจาปี 2546 กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

2546

JQ 1748 ก218ร

รายงานประจาปี 2545 กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

2546

JQ 1748 ก691ร

รายงานประจาปี 2545 กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

2546

JA 38 ก151ร
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เลขเรียกหนั งสือ

รายงานกองทุนเพือ
่ การพัฒนาพรรคการเมืองประจาปี 2544

เรืองโรจน์ จอมสืบ

2546

JQ 1749.A795 ร861ร

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

นคร พจนวรพงษ์ ; สุรพล คงลาภ

2546

JQ 1743 น114ร

ระบบการเมือง : ความรู ้เบือ
้ งต ้น

พฤทธิสาณ ชุมพลม.ร.ว

2546

JA 69 พ334ร

รวมปั ญหาถาม-ตอบ การเลือกตัง้ ท ้องถิน
่

สานั กงานคณะกรรมการเลือกตัง้

2546

JQ 1749.A5 ร156

ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศ (เล่ม 2) ของ พ.ต.ท.ทักษิทั
ณกชิ
ษินณวัตชิรนนายกรั
วัตร ฐมนตรี : คากล่าวและปาฐากถาระหว่
2546 างวัJQ
นที1745
่ 1 กุมภาพั
ท338ย
นธ์ 2545- 31 มกราค
มหาดไทยชวนรู ้ 2553

มานิต วัฒนเสน

2546

JQ 1746.ฮ7 ม535ม

ภาพศิลปะคัทเอาท์การเมืองเดือนตุลา

สถาบันปรีด ี พนมยงค์

2546

JQ 1745 ส181ร

พันธกรณีระหว่างประเทศด ้านสิทธิมนุยษชนของไทย

อัจฉรา ฉายากุล

2546

JC 599.T5 อ498พ

ผลการดาเนินงานของกระทรวงยุตธิ รรม ประจาปี 2545-2546

กัญญา อดิตโต

2546

JQ 1748 ก392ผ

แปลงรูปเปลีย
่ นราก:บริหารรัฐกิจในศตวรรษที2่ 1

วอมสลีย ์ แกรี่ แอล

2546

JE 1351 ว77ป

ปรัชญารัฐศาสตร์และนิตศ
ิ าสตร์

อมร รักษาสัตย์

2546

JA 71 อ247ป

ประเทศไทยในปริบทของการแข่งขันในเวทีโลก

ทักษิน ชินวัตร

2546

JQ 1746 ท338ป

ปฎิรป
ู การเมืองและระบบการเมือง

จิรวัฒน์ รจนาวรรณ

2546

JQ 1745 จ512ป

บทบาทหน ้าทีข
่ องเจ ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดราษฎร์ อาเภอเมือสุงขจัเกษม
งหวัดนครสวรรค์
เตชทตโต =
(คงไทย)
THE ROLE
, พระสมุ
OF ABBOT'
ห ์ 2546
S PRIVATE
JF 1351
TEMPLE
ส743บ
MANAGEMENT,
2546
IN
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ด ้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เล่มที่ 4ศิร ิ ทิวะพันธ์

2546

JQ 307 ศ445น

นิตริ ัฐกับอานาจในการตราพระราชกาหนด

อมร จันทรสมบูรณ์

2546

JQ 1743 อ274น

นิตริ ัฐกับประชาสังคม

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2546

JA 71 น588

นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม4

จินตนา จ ้อยจุมพจน์

2546

JQ 1745 จ482น

นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม 5

สานั กโฆษก สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2546

JQ 1745 ส691น

เทคนิควิธก
ี ารวิเคราะห์นโยบาย

ทศพร ศิรส
ิ ัมพันธ์

JF 429 ท591ท

ทาเนียบสมาชิกวุฒส
ิ ภา 2543

สานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา,ศูนย์บริการข ้อมูล2546
และกฎหมายJQ 1747 ส691ท

ชาตินย
ิ มและหลังชาติยม

ธีรยุทธ บุญมี

2546

JC 311 ธ641ช

ชาตินย
ิ มและหลังชาตินย
ิ ม

ธีรยุทธ บุญมี

2546

JC 311 ส641ช

่ นาคต
จีนก ้าวสูอ

บุญศักดิ์ แสงระวี

2546

JQ 1519 บ43 จ

คูม
่ อ
ื การปฎิบัตงิ านด ้านการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนทส้องถิ
านั น
ก
่ งานปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี

2546

JS 7153.3 ส691ค

คาและความคิดในรัฐศาสตร์รว่ มสมัย Concepts in contemporary political
พฤทธิสscience
าณ ชุมพล

2546

JA 81 พ435ค

ข ้อมูลการเปลีย
่ นแปลงผพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองระหว่าสงเดื
านัอ
กน
งานคณะกรรมการการเลื
มกราคม-สิงหาคม 2546
อกตัง้

2546

JQ 1749.A795 ส691ข

การดาเนินคดีอาญาของผู ้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

สมพร พรหมหิตาธร

2546

JQ 1749 ส265ก 2546

กลยุทธ์การบริหารงานจังหวัด ภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติ : C.E.O.

ทักษิณ ชินวัตร

2546

JS 7153.4 ท338ก

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบค
ุ คล : สัญชาติ เล่ม 1

ชุมพร ปั จจุสานนท์

2546

JX 4270.T5 ช626ก

กฎหมายเบือ
้ งต ้นสาหรับประชาชน

สภาทนายความ

2546

JQ 1747 ส226ก

Seminar on Comparative Local Government Evolution and

Niyom Rathamarit

2546

JS 113 N736S

6 ปี รัฐธรรมนูญ

คณิน บุญสุวรรณ

2546

JQ 1742 ค132ห

เอกสารการสอนชุดวิชาขอบข่ายและวิธวี จิ ัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่
มหาวิ
วยทีท
่ 9-15
ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545

JF 1411 ส411อ

หนั งสือยุคปฏิรป
ู การศึกษา: อบต. ประชาธิปไตยของชาวบ ้าน

อุดม เชยกีวงศ์

2545

JS 7403.A8 อ785ห

่ น
ั ติประชาธรรม
สิทธิมนุษยชน : เส ้นทางสูส

เสน่ห ์ จามริก

2545

JC 571 ส552ส

2546

ิ ย์
สิทธิเกีย
่ วกับน้ า : คาวนิจฉั ยคณะกรรมการว่าด ้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สัฉังตคมและวั
รติมา ชาญเสนาะ
ฒนธรรม : ;แนวทางปฎิ
รัชดา อาภรณ์
บัตแ
ิ ศละมาตราฐานสิ
ล
2545 ทธิมนุ
JCษย์
571
ชนระหว่
ฉ231น
างประเทศ [Compute
สานั กนายกรัฐมนตรี ปี ท ี่ 70 : 28 มิถุนายน 2545

สานั กนายกรัฐมนตรี

2545

JQ 1746 ส691ส

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรกับการปฎิบัตห
ิ น ้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

ั ต์
สมชาย ศรีสน

2545

JQ 1747 ส239ส

2545

JQ 1745 ส868ส

ส.ศิวรักษ์ ปริทัศน์รัฐไทย : รวมข ้อเขียนและคาพูดเรือ
่ งรัฐไทยของ ส.ศิ
สุล
วรัักกษณ์
ษ์ ศิวรักษ์
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

รายงานแสดงผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีและแนวนโยบายพืน
้ ฐานแห่
สานั กเลขาธิ
งรัฐ รักฐารคณะรั
บาล พันฐตมนตรี
ารวจโท ทักษิณ ชินวัต
2545
ร ปี ท ี่ 1
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัตห
ิ น ้าทีป
่ ระจา 2545

เลขเรียกหนั งสือ
JQ 1745 ส691ร

สานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ
2545 จริตแห่
JQ
งชาติ
1746.Z3.C6 ส691ร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรือ
่ งการปรับตัวของข ้าราชการในระบบราชการไทยยุ
สมชาย สุขสิ
ครปฏิ
เิ สรีรป
ู กล
ุ

2545

JQ 1745.A55 O.73 ส241ร

รายงานกองทุนเพือ
่ การพัฒนาพรรคการเมืองประจาปี 2542 - 2543 สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2545

JQ 1749 ส691ร

รัฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

อานนท์ อาภาภิรม

2545

JA 71 อ25ร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540...

สานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2545

JQ 1742 ส691ร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสิสทานั
ธิมกนุงานคณะกรรมการสิ
ษยชน
ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2545

JQ 1742 ส691ร

้ JQ
ี าพ371
ร่วมปฏิรป
ู การเรียนรู ้กับครูต ้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียส
นเป็
านันส
กงานคณะกรรรมการการศึ
าคัญการสอนแบบ การเรี
กษาแห่
ยนรู ้พหุ
งชาติ
ปัญญา2545
โดยคละชัน
โดยครู
1749.A6
สช
ุ ล
ขาวอิม
่
ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตทั
ร กนายกรั
ษิณ ชิฐนมนตรี
วัตร : คากล่าวและปาฐกถาระหว่า2545
งวันที่ 9 กุมภาพั
JQ 1745
นธ์ 2544-31มากราคม
ท338ย
2545
แม่เป็ ดเจไมมา พัดเดิล
้ ดั๊ก

บีทริกซ์ พ็อตเตอร์

2545

Juv พ533ม

พระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.2541...
สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2545

JQ 1749.A6 พ371

ฝั นและหวังของบุญชู โรจนเสถียร ซาร์เศษฐกิจผู ้ยิง่ ใหญ่ของแผ่นดิน นาวี รังสิวรารักษ์

2545

JQ 1749.A975 น495ฝ

ปั จจัยทีเ่ ป็ นมูลเหตุให ้เกิดบัตรเสียในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
สานั กพ.ศ.2544
งานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2545

JQ 1749.A5 ส691ป

ประเทศไทยกับสันติภาพโลก

2545

JX 1908.T5 ป384ป

ประเวศ วะสี

บทสรุปสาหรับผู ้บริหาร : รายงานการวิจัย เรือ
่ งบทเรียนจากการเลือกตัถวิ
ง้ สมาชิ
ลวดี กบุสภาผู
รก
ี ล
ุ ้แทนราษฎรเพือ
่ ปรับปรุงระบบการเลื
2545อกตัง้ ให
JQ้ดีข
1740
น
ึ้
ถ282บ
แนวทางในการยกร่างกฎหมายลาดับรองและบทความทีเ่ กีย
่ วกับการปฎิ
สรานั
ป
ู การศึ
กงานปฎิ
กษารูปการศึกษา กลุม
่ กฎหมาย

2545

JF 401 ส691น

นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม3

สานั กโฆษก สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2545

JQ 1745 น472น

ทีร่ ะลึก พ่วง สุวรรณรัฐ

พิยดา สุวรรณรัฐ

2545

JQ 1746 พ729ท

โครงการประเทศไทยใสสะดวก

สานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการพลเรือน

2545

JQ 1745.c6 ค961

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ
้ งต ้น

ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

2545

JX 1308 ศ38

ความรู ้และหลักปฏิบต
ั งิ านเทศบาล

สมบูรณ์ เดชสมบูรณ์สข
ุ

2545

JS 1415.C6 ส257ค

ความเปลีย
่ นแปลงในกาสร ้าง "ชาติไทย" และ "ความเป็ นไทย" โดยหลวงวิ
สายชล
จต
ิ รวาทการ
สัตยานุรักษ์

2545

JC 311 ส655ค

่ สารกับการเมือง
การสือ

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

2545

JF 1525.C59 ส852

การเมืองภาคประชาชน : แนวทางการใช ้สิทธิความเป็ นคนไทย

ั ต์
สมชาย ศรีสน

2545

JQ 1749 ส239ก

การมีสว่ นรวมการปกครองส่วนท ้องถิน
่ อบต.

วรทัต ลัยนันทน์

2545

JS 7403.A8 ว198ก

9 ปี แห่ง...ความสาเร็จ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

แรงงานและสวัสดิการสังคม,กระทรวง

2545

JQ 1746 ร914ก

2544

JF 701 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานยุตธิ รรม หน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน หน่วยที่ 8 - 15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2544

JQ 1745 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน หน่วยที่ 1 - 7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2544

JQ 1745 ส747อ

อู ซามา ลาเด็น ชีวประวัตข
ิ บวนการมูจาฮีดน
ี และเครือข่ายผู ้ก่อการร ้ายสากล
ชาคริต ทองศรีชม
ุ

2544

JX 1981.T45 ช463อ

อะไร ทาไม อย่างไร : อบต.ประชาธิปไตรของประชาชนในชนบท

2544

JS 7403.A8 ก952อ

โกวิทย์ พวงงาม

สรุปผลการสัมมนาวิชาการเรือ
่ งผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับความคาดหวั
ฝ่ ายวิชาการและเผยแพร่
งของหน่วยงานและประชาชน
สานักงานผู ้ตรวจการแผ่
2544
นดินของรัJQ
ฐสภา
1745.A5504 ฝ211ส
ศาลปกครอง คาอธิบายพระราชบัญญัตจิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพ
ี จิ ารณาคดี
กฤตยชญ์
ปกครอง
ศิรเิ ขต
พ.ศ.2542

2544

JQ 1748 ก276ศ

เวทีนี้ทห
ี่ ายไป...รวมบทความนั กศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวานเปา
: เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ
วัฒนาฟุ้ งเจริญ
36 ปี รัฐศาสตร์
2544
มช. 2408-2544
JC 571 ก322ว
วิสัยทัศน์และกรอบการปฎิรป
ู ระบบราชการ

สานั กงาน ก.พ.

2544

JQ 1746 ส691ว

รายงานผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาปี 2543สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2544

JQ 1749.A5 ส691ร

รายงานประจาปี 2544 ผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

สานั กงานผู ้ตรวจแผ่นดินของรัฐสภา

2544

JQ 1747 ส691ร

รายงานประจาปี 2544 กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

2544

JQ 1748 ก181ร

รายงานประจาปี 2543-2544 คณะกรรมการข ้อมูลข่าวสารของราชการสานั กงาน คณะกรรมการข ้อมูลข่าวสารของราชการ
2544

JQ 1745.A55.S4 ส691ร

รายงานโครงการธนาคารข ้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจาปี งบประมาณ
มหาวิท2542
ยาลัยธรรมศาสตร์

JA 69.T5 ศ815ร
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่ หนั งสือ
ชือ
รัฐศาสตร์ไทยกับศักยภาพในการจัดการความขัดแย ้ง

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติรัฐศาสตร์และรั2544
ฐประศาสนศาสตร์
JC 571สมาคมรั
ค121ร ฐศาสตร์แห่งประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปั จจุบน
ั ฉบับค ้นคว ้าและอ ้างอิวังชรา ไชยสาร

2544

JQ 1742 ร355ฉ

รัฐธรรมนูญ 2540 จาก "ศักดิศ
์ รีความเป็ นมนุษย์" สู่ " ธัมมิกสิทธิมนุษย์
จรัชญ
น" โฆษณานั นท์

2544

JQ 1742 อ154ร

เมืองไทยสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2

2544

JQ 1740 ถ849ม

บันทึกประวัตศ
ิ าสตร์ 14 ตุลา

ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ

2544

JQ 1749 ช495ม

่ จ
จาดเจียงเจ๋อหมิน สูห
ู น
ิ่ เทา

สันติ ตัง้ รพีพากร

2544

JQ 1530 ส581จ

ใครนาไทยไป...

ประเทือง แก ้วสุข

2544

JQ 1745.A1 ป285ค

โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริม
่ การนาเสนอการพิจารณาและการอนุ
สถาบั
มัต
นก
พระปกเกล
ิ ฎหมายไทย
้า ส:านั
บทสรุ
กงานกองทุ
ปสาหรับ
นสนั
ผู ้บริบหสนุ
าร2544
นการวิจัย

JQ 1747 ค961

โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริม
่ การนาเสนอการพิจารณาและการอนุ
สถาบั
มัต
นก
พระปกเกล
ิ ฎหมายไทย
้า ส:านั
บทสรุ
กงานกองทุ
ปสาหรับ
นสนั
ผู ้บริบหสนุ
าร2544
นการวิจัย

JF 441 ส181ค

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ให ้บุคคลมีสถานภาพในทางกฎหมายที่ถูกต ้อง

สรินยา กิจประยูร

2544

JC 311 ส356ค

คูม
่ อ
ื กู ้ชาติ ทางออกจากวิกฤต

วุฒพ
ิ งษ์ เพรียบจริยวัฒน์

2544

JQ 1740 ว867ค

คูม
่ อ
ื การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน

เจมส์ แอล เครตัน ; วันชัย วัฒนศัพท์ ; เครตั2544
น, เจมส์ แอล
JC 571 ค749ค

คาอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบค
ุ คล

พันธ์ทพ
ิ ย์ กาญจนะจิตรา สายสนทร

คาวินจ
ิ ฉั ยคณะกรรมการวินจ
ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข ้าราชการ

สานั กงานคณะกรรมการข ้อมูลข่าวสารของข ้าราชการ
2544

JQ 1745.A5554 ค382

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับศาลปกครอง

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

2544

JQ 1748 ว225

ั
ความคิดเสรีของมีชย

ั ฤชุพันธุ์
มีชย

2544

JQ 1740 ม596ค

การเมืองการปกครองไทย:ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

โกวิทย์ สุรัสวดี

2544

JQ 1743 ก951ก

การปฎิรป
ู ระบบราชการของต่างประเทศ

สานั กงานคณะกรรมการปฎิรป
ู ระบบราชการ

2544

JF 1353 ส691ก

กฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญา เล่ม 1

ประสิทธิ์ เอกบุตร

2544

JX 996 ป417ก

108 ปี สถาบันกานัน ผู ้ใหญ่บ ้าน

ิ ฐ บุญช่วง
พิสษ

2544

JS 7153.3 พ784ห

อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทางเพลิงศพนางเง็กกุย
่ เทีย
่ งธรรม

จองชัย เทีย
่ งธรรม

2543

JQ 1742 จ191อ

องค์ความรู ้ การเรียนรู ้ตามรอยพระยุคลบาท เพือ
่ เป็ นข ้าราชการทีด
่ แ
ี ละพลั
โครงการเรี
งของแผ่
ยนรู
นดิ้ตามรอยพระยุ
นชุดที่ 2
คบาท

2543

JS 7404.A13T5 ค962อ

องค์ความรู ้ การเรียนรู ้ตามรอยพระยุคลบาท เพือ
่ เป็ นข ้าราชการทีด
่ แ
ี ละพลั
โครงการเรี
งของแผ่
ยนรู
นดิ้ตามรอยพระยุ
นชุดที่ 1
คบาท

2543

JS 7404.A13T5 ค962อ

่ มรภูมภ
สูส
ิ พ
ู าน

พ.เมืองชมพู

2543

JC 491 พ111ส

สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย

ั ศรีรัตน์
วิชย

2543

JC 599 ว539ส

สรุปผลงานวุฒส
ิ ภา 2543

สานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

2543

JQ 1747 ส691ส

รายงานประจาปี 2543 กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงยุตธิ รรม

2543

JQ 1748 ก218ร

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร ้อมบทวิจารณ์

อมร รักษาสัตย์

2543

JQ 1742 อ275ร

รัฐธรรมนูญฉบับประชาขน

อมร รักษาสัตย์

2543

JQ 1742 อ274ร

ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข
ธีระพล ้าราชการการเมื
อรุณะกสิกร อง พ.ศ.2543

2543

JQ 1748 ร235

ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

2543

JN 2301 ก767อ

ภาพลักษณ์ปรีด ี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2526

มรกต เจวจินดา

2543

JA 76 ม192ภ

บุคคลของโลกตะวันออก 1

มานพ ถนอมศรี

2543

JA 92 ม443บ

บทเรียนของแผ่นดิน เล่ม 1

่ ศิร ิ
ประสงค์ สุน

2543

J 320 ป6บ

2544

JX 4270.T5 พ568ค

บทบาทและอานาจหน ้าทีข
่ องวุฒส
ิ ภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก
สถาบั
รไทยนพระปกเกล ้า สานั กงานกองทุนสนั บสนุ2543
นการวิจัย

JF 501 ส181บ

แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล

ส.ศิวรักษ์

2543

JC 71.A4 ส113น

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

2543

JC 571 ณ211ศ

คูม
่ อ
ื สร ้าง อบต.ให ้ประสบผลสาเร็จ โปร่งใสและสง่างาม : อบต.ในอุดสมพั
มคตินธ์ เตชะอธิก

2543

JS 7401.A3 ส268ค

คูม
่ อ
ื ทรราช

2543

JQ 1740 ว867ค

2543

JA 64.T5 ว6ค

วุฒพ
ิ งษ์ เพรียบจริยวัฒน์

คาอธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม : Dictionary of political and
วิทยากร
socialเชีphilosophy
ยงกูล
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คาให ้การของดร.ป๋ วย อึง้ ภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ผู ้แต่ง
สานั กพิมพ์มล
ู นิธโิ กมลคีมทอง

คาให ้การของ ดร.ป๋ วย อึง้ ภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2543

JC 571 ส691ค

2543

JQ 1745.A1 ค

ไขปั ญหา อบต.

ว.สุวรรณ

2543

JS 145 ว111ข

การปกครองท ้องถิน
่ ประเทศฝรั่งเศส

สมคิด เลิศไพฑูรย์

2543

JS 320.8 ส234ก

การบริหารราชการไทย : THAI PUBLIC ADINISTRTION

คณะกรรมการกลุม
่ ผลิตชุดวิชาการบริหารราชการไทย
2543

JQ 1745. A 1 ค121ก

การบริหารกิจการบ ้านเมืองและสังคมทีด
่ ี = Good governance

อุดม มุง่ เกษม

JF 1358.T35 อ273

2543

การขยายตัวของหน่วยงานในระบบราชการไทย : ปั ญหาอุปสรรคและแนวโน
วรเดช ้มจั:นOrganizational
ทรศร
expansion in the 2543
thai bureaucracy
JF 1611: problems,obstacles
ว197ก
and
่ สารผ่านอวกาศ
กฎหมายระหว่างประเทศกับการสือ

ชูเกียรติ น ้อยฉิม

2543

JX 5810 ช642

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

นพนิธ ิ สุรย
ิ ะ

2543

JX 91 น171

2542

JF 701 ส747อ

2542

JQ 1749.A15 อ581ส

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานยุตธิ รรม หน่วยที่ 1-8
สัมมนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย

อัษฏางค์ ปาณิกบุตร

ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบโครงสร ้างอานาจหน ้าที
วิรัช่ และการบริ
วิรัชนิภาวรรณ
หารงานบุคคลกับศาลปกครองอั2542
งกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนี
JQ 1748 ว689ศ
รัฐบาลโลก

เปรมศักดิ์ จีระแพทย์

2542

JF 331 ป7ร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประวัตริ ัฐธรรมนูคณิ
ญไทย
น บุญสุวรรณ

2542

JQ 1741 ค132ร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

2542

JQ 1742 ส691ร

รัฐ สังคมและการเปลีย
่ นแปลง : การพิจารณาในเชิงอานาจ นโยบายและเครื
อนุสรณ์
อข่ลิาม
่ ยความสั
มณี มพันธ์

2542

JC 131 อ231

ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยการสร ้างระบบบริหารกิจการบ ้านเมือธีงและสั
ระพล งอรุ
คมที
ณะกสิ
ด
่ ี พ.ศ.
กร 2542

2542

JQ 1745 ธ667ร

พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.2541
สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2542

JQ 1749.A6 พ371

ธีรพล อรุณกสิกร

พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.
สานั ก2541
งานคณะกรรมการการเลื
พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรั
อกตัง้ ฐธรรมนูญ2542
ว่าด ้วยการเลืJQ
อกตั
1749.A6
ง้ สมาชิกพ371
สภาผู ้แทนราษฎรแล

พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.
ธีร2541
ะพล อรุณะกสิกร ; ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย2542
; ปฏินันท์ สั
JFนติ
491
เมทนี
ธ64พ
ดล ; สถาพร ลิม
้ มณี ; ไ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์หรือทาลายรัฐธรรมนูญจากการวิจัยสถานภาพของการเป็
อมร รักษาสัตย์ นรัฐมนตรี

2542

JQ 1743.A5 ต654

คูม
่ อ
ื อ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่:โครงสร ้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่
คณิงน
ราชอาณาจั
บุญสุวรรณ
กรไทย พุทธศักราช 2540

2542

JQ 1742 ค36

คูม
่ อ
ื โครงการเรียนรู ้ตามรอยพระยุคลบาท

สานั กงาน ก.พ.

2542

JS 7404.A13.T5 ส691ค

การเลือกตัง้ ระบบใหม่

โคทม อารียา

2542

JF 1001 ค951ก

กฎหมาย กฎ ก.พ. ข ้อบังคับระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ทีเ่ กีสุย
่ รวกั
พันบธ์วิจอรั
ัยขญ้าราชการพลเรื
นารถ
อน

2542

JQ 1746.Z13 ก132

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพั
มหาวิ
ฒนาหน่
ทยาลัวยยที
สุโ่ ขทั
1-7ยธรรมาธิราช

2541

JF 56 ส747อ

สิทธิในการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารราชการ

2541

JK 571 อ357

2541

JQ 1749 อ114ว

วัชรา ไชยสาร

วันมหาปิ ต ิ 14 ตุลาคม 2516
้ ปกครองไทย
ลอกคราบชนชัน

ส.ศิวรักษ์

2541

JQ 1745.A1 ส113ล

รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิตต
ิ า่ งๆ

อุทัย เลาหวิเชียร

2541

JF 1358 ส36

รวมสาระ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

คณะ ส.ส.ร.

2541

JQ 320 ส46ร

2541

JQ 1749.A6 พ371

พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.2541
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2541
สานั กงานคณะกรรมการการเลื
พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัอฐกตั
ธรรมนู
ง้
ญว่าด 2541
้วยการเลือกตัJQ
ง้ สมาชิ
1749.A6
กสภาผู
พ371
้แทนราษฎรและสมา

พระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด ้วย คณะกรรมการการเลือกตัง้ สพ.ศ.2541
านั กงานคณะกรรมการการเลื
การเลือกตัง้ สมาชิก
อสภาผู
กตัง้ ้แทนราษฏรและสมาชิ
2541
JQ
กวุ1749.A6
ฒส
ิ ภา พ.ศ.2541
พ371 พรรคการเมือ
ผู ้ว่าราชการจังหวัดไทยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู ้ว่าราชการจังหวัดของสหรั
วิรัช วิฐรอเมริ
ัชนิภก
าวรรณ
า ฝรั่งเศส และญีป
่ น
ุ่

2541

JF 1351 ว689ผ

้ กลาง
ประชาธิปไตยกับชนชัน

2541

JQ 1740 ป472ป

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรป
ู การเมือง

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2541

JQ 1743.A5 น63บ

เทคนิควิธก
ี ารวิเคราะห์นโยบาย

ทศพร ศิรส
ิ ัมพันธ์

2541

JF 429 ท591

เทคนิควิธ ี การวิเคราะห์นโยบาย

ทศพร ศิรส
ิ ัมพันธ์

2541

JF 429 ท591

ทฤษฎีองค์การสารธารณะ

พิทยา บวรวัฒนา

2541

JF 1351 พ6ท
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ทฤษฎีองค์การสาธารณะ

พิทยา บวรวัฒนา

2541

JF 358 พ671ท

การปฏิรป
ู ระบบราชการ : ยุทธศาสตร์สาคัญของการเปลีย
่ นแปลง

เบญจวรรณ สว่างนิทร

2541

JQ 1745.A1 ก469

การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ์

ทิพาวดี เมฆสวรรค์

2541

JF 1358.T5 ท488ก

กระบวนการทางานของระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

คณิน บุญสุวรรณ

2541

JF 501 ค63

กระทรวงมหาดไทย:การปรับปรุงระบบบริหารภายในของสานั กงานปลัด
วรเดช
กระทรวงและการปรั
จันทรศร ; กิตบติตัวบุเพื
นนาค
อ
่ สนองตอบต่อสภาพแวดล
2541
้อมภายนอก
JQ 1746 ว197ก
เอกสารการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองระดับตาบลหมูบ
่ ้านหน่วยที
มหาวิ
่ 1-8
ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

JS 7404 ส75

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพั
มหาวิ
ฒนาหน่
ทยาลัวยยที
สุโ่ ขทั
8-15
ยธรรมาธิราช

2540

JF 56 ส75อ

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารพัสดุและสานั กงาน หน่วยที่ 9-15

2540

JF 1525 ส747ก

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารพัสดุและสานั กงาน หน่วยที่ 1-8

2540

JF 1525 ส747อ

ิ ทางปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศ
ศาลทรัพย์สน

สถิตย์ เล็งไธสง

2540

JQ 1748 ส142ศ

ศัพท์รัฐศาสตร์

ราชบัณฑิตยสถาน

2540

JA 64.T1 ร6ศ

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

คณิน บุญสุวรรณ

2540

JQ 1742 ค132

่ ารปฏิรป
นายกชิงธงอานาจรัฐสูก
ู ทางการเมือง

บุญทัน ดอกไธสง

2540

JQ 1749.A5 บ372ส

คูม
่ อ
ื ติดต่อราชการ

ฝ่ ายวิชาการสานั กพิมพ์บค
ุ๊ แบงก์

2540

JQ 1746 ค695ต

่ สารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการสือ

เสถียร เชยประทับ

2540

JF 1525.C59 ส894ค

การเมืองส่วนท ้องถิน
่ ในประเทศไทย

สนธิ์ บางยีข
่ ัน

2540

JS 7403.A3 ส192ก

2540

JS 7403.A3

การบริหารการปกครองท ้องถิน
่ เล่ม 2
การกระจายอานาจและการปฏิรบ
ู การเมืองในเกาหลี

ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์

2540

JS 1131 บ418ก

กฎหมาบอวกาศหลักทั่ วไปและปั ญหาในทางปฏิบัต ิ

จตุรนต์ ถิระวัฒน์

2540

JX 5810 จ138ก

100 ปี การปกครองท ้องถิน
่ ไทย พ.ศ.2440-2540

ธเนศวร์ เจริญเมือง

2540

JS 320 ช7

รู ้ทันกังฉิน

่ ศิร ิ
ประสงค์ สุน

254?

JQ 1745.A55 ป389ร

ประชาชนกับการเข ้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง

ั ต์
สมชาย ศรีสน

254-

JQ 174 ส239ป

ั ต์
คูม
่ อ
ื การประสานงานสานั กงานใหญ่ สาขาพรรคและบุคลากรของพรรคสมชาย ศรีสน

254-

JQ 1749.A8 ส239ค

อนาคตการเมืองไทย

ชัยอนั นต์ สมุทวณิช

2539

JQ 1740 ช64

เสด็จเยือนอเมริกา

ตรีภพ ขวัญนคร

2539

JQ 1749 ต47ส

เราไม่ลม
ื 6 ตุลา

วิชาการ, ฝ่ าย

2539

JC 421 ว6

2539

JF 56 ส74บ

แบบฝึ กปฏิบัตช
ิ ด
ุ วิชาการบริหารรัฐกิจเปรีบยเทียบและการบริหารการพัมหาวิ
ฒนาหน่
ทยาลั
วยที
ยสุ
่ 1-15
โขทัยธรรมาธิราช
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับนโยบายสาธารณะ

ทศพร ศิรส
ิ ัมพันธ์

2539

JF 56 ท237ค

ความรู ้ความสามารถทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์

บริษัท สกายบุก
๊ ส์ จากัด

2539

JQ1746.Z1 ค63

การแสวงหารูปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับการปกครองเทศบาลไทย

กฤช เพิม
่ ทันจิตต์

2539

JS 325 ก42

การบริหารราชการในส่วนภูมภ
ิ าค เล่ม 2

2539

JS 251 ส75ก

การบริหารราชการในส่วนภูมภ
ิ าค เล่ม 2

2539

JS 251 ส75ก

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา รศ.650 การบริหารการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2538

JF 1358.T5 บ165อ

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2538

JA 61 ต63

รัฐกับการพัฒนา

ดารงค์ ฐานดี

2538

JC 320.1 ด493ร

พริกไทยเม็ดข ้อเดียว เคีย
้ วยังร ้อน : ปาฐกถาว่าด ้วยอุดมการณ์พัฒนาและประชาธิ
สุลักษณ์ ศิวปรัก
ไตย
ษ์

2538

JQ 1745 ส868พ

ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย

บังอร ปิ ยะพันธุ์

2538

JQ 1740 บ258ป

เทคนิคการหาข่าวและการเขียนข่าวหนั งสือพิมพ์

ดรุณี หิรัญรักษ์

2538

JK 1128 ด135ท

การสือสารกับการเมืองเน ้นสังคมประชาธิปไตย

เสถียร เชยประทับ

2538

JF 125.C59 ส894ก

การปกครองท ้องถิน
่ เปรียบเทียบ

อุษา ใบหยก

2538

JS 7403.A อ75
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่ หนั งสือ
ชือ
รัฐศาสตร์

ผู ้แต่ง
จักษ์ พันธ์ชเู พชร

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2537

JA 69.T35 จ111ร

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ด ้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เล่ม 9 ศิร ิ ทิวะพันธุ์

2537

JQ 307 ศ445น

ข่าวเจาะ เจาะข่าว หนั งสือพิมพ์ไทย

สมหมาย ปาริจฉั ตต์ (และคนอืน
่ ๆ)

2537

JK 1128 ส4ข

วิเทศธนกิจไทย BIBFs

เจริญ เจษฎาวัลย์

2536

JF 1351 จ476

ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

สวัสดิการสานั กงานปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี 2535

JQ 1748.Z3 ร115ร

ปอกเปลือก ประชาธิปไตย ในอเมริกา

ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ

2535

JK 528 ธ15ป

ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสมัยใหม่ เล่ม 1

พรพิรมณ์ (เอีย
่ มธรรม) เชียงกูร

2535

JQ 1740 พ254ป

เอกสารการสอนรายวิชาบทบาทและสถานภาพของผู ้นาระดับตาบลหมูมหาวิ
บ
่ ้านหน่
ทยาลั
วยที
ย่ สุ
1-8
โขทัยธรรมาธิราช

2534

JS 7404 ส75

เสียงปื นดับทีน
่ ่าน

ศิร ิ ทิวะพันธ์

2533

JQ 307 ศ445ส

เสียงปื นดับทีต
่ าก

ศิร ิ ทิวะพันธ์

2533

JQ 307 ศ445ส

เสียงปื นดับทีเ่ ชียงรายและพะเยา

ศิร ิ ทิวะพันธ์

2532

JQ 307 ศ445ส

เสียงปื นดับทีเ่ ขาค ้อ

ศิร ิ ทิวะพันธ์ ; สมจริง สิงหเสนี

2532

JQ 307 ศ445ส

อุดมการณ์สร ้างสรรค์แผ่นดินธรรมให ้เป็ นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

พลศักดิ์ จิรไกรศิร ิ

2530

JA 71 พ446อ

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา

กุลธน ธนาพงศธร

2530

JF 56 ม5

2530

JS 7403.A3

การบริหารการปกครองท ้องถิน
่ เล่ม 1
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2528

JX 6278.T5 ส747อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:ทฤษฎีและพฤติกรรม

ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

2525

JF 477 ศ561ค

พูดไทย

รัตานะ ยาวะประภาษ

2521

JA 76 ร3พ

กฎหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศพฤติกรรมและเอกสาร
สุเทพ เล่อัมตหนึ
ถากร
ง่

2516

JX 1250 ส781ก

้ ปริญญาตรีกฎหมายระหว่างประเทศ เล่มสอง
คาสอนชัน

สุข เปรุนาวิน

2512

JX 1245 ส742ค

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = e - Government

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

2459

JQ 1745.A55 ท478ร

2012

JS 7153.3.A2 T364

Thailand Decentralizes:Local Views
Public Administration

David H. Rosenbloom

2005

JF 1351 R873P

Introduction to International Relations Theories and appro

Jackson, Robert.

2003

JZ 1242 J33I

Public personnel administration

Riley, Dennis D.

2002

JK 765 R573P

Renovating politics in contemporary vietanm

Abuza, Zachary.

2001

JQ 898.D293 A25R

From opposition to power : Taiwan's Democratic Progressi

Rigger, Shelley

2001

JQ 1539.A56 R478F

Capacity building for local resources decentralization : pro

Asia-Pacific International Conference o

2001

JS 6950 A832C

The penguin dictionary of international retions

Evans, Graham ; Newnham, Jeffrey

1998

JZ 1161 E92P

Public administration for the twenty-first century

Cooper, Phillip J.

1998

JF 1351

Political science : an introduction

Roskin, Michael G. ; Cord, Robert L. ; M 1997

JA 66 R788P

Oda, Hiroshiost-communist poltics : an introduction

Henderson, Karen ; Robinson, Neil

1997

JN 96.A58 H496P

AN INTRODUCTION MODERN POLITICAL PHILOSOPHY

LESlEY A. JACOBS

1997

JA71 J27

Natural law, liberalism and morality : contemporary essays

Georhe, Robert P.

1996

JC 574 G347N

Doing business with the Government using EDI

Zimmerman, Jan

1996

JK 1673 Z56D

Comparative politics today: a world view

Almond, Gabriel Abraham

1996

JF 51 A452C

Strategic analysis and the management of power : johan j

Kandsen, Olav.

1988

JX 1542 K67S

The law of the sea in a nutshell

Sohn,Louis B.

1984

JX 4422.U5 S682L

MANAGEMENT IN THE PUBLIC SERVICE

Millett

1954

JF 1351 M36M

เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและวิธก
ี ารศึกษารัฐประศาสนศาสต
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

เหลียวมองระบบราชการและชีวต
ิ การต่อสู ้

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ
JQ1746 ป46ห

หลักรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิดและกระบวนการ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

JF 1358.T35 ว37ห

้ วน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
หนั งสือชีช

ปูนซีเมนต์ไทย จากัด

JS 7415 ป681ห

่ ังคมยุตธิ รรม บทเรียนการขับเคลือ
สูส
่ นยุตธิ รรมชุมชน

กระทรวงยุตธิ รรม

JC 578 ส886

้ แผ่นดินสยาม
สืบสิน

้ มงคล
ชิตชัย เชือ

JQ 1740 ช63

สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคาสาบานตน ก่อนเบิกความเป็
คณะกรรมการสิ
นพยานในศาลของแต่
ทธิมนุษยชนแห่
ละศาสนามี
งชาติความแตกต่างกัน ทาให
JC ้กระทบถึ
596.2.T5
งสิก2ส
ทธิของบุคคล ในครอ
สานั กนายกรัฐมนตรีปีท ี่ 75 28 มิถุนายน 2550

สานั กนายกรัฐมนตรี

JQ 1746.ฮ3 ส691ส

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์

ติน ปรัชญพฤทธิ์

JA 64.T5 ต391ศ

รายประจาปี 2548 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด

โรงพยาบาลวิภาวดี

JS 7415 ว655ร

รายงานประจาปี 2549 สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

JS 7415 ส226ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัทไทยออยล์ จากัด

ไทยออยล์ จากัด

JS 7415 ท921ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัทไทยรุง่ ยูเนียนคาร์ จากัด

ไทยรุง่ ยูเนี่ยนคาร์

JS 7415 ท954ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลติง้ จากัด

ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลติง้

JS 7415 ผ193ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท ปตท. จากัด

ปตท. จากัด

JS 7415 ป111ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ปตท. เคมิคอล

JS 7415 ป111ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท บริหารและพัฒนาเพือ
่ การอนุรักษ์สงิ่ แวดล
บริห้อม
ารและพั
จากัด ฒนาเพือ
่ การอนุรักษ์สงิ่ แวดล ้อม

JS 7415 บ226ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท ทีพไี อ โพลีน จากัด

ทีพไี อ โพลีน

JS 7915 ท521ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท ทีพไี อ โพลีน

ทีพไี อ โพลีน

JS 7415 ท521ร

รายงานประจาปี 2549 บริษัท ทรีนีต ี้ วัฒนา จากัด

ทรีนีต ี้ วัฒนา

JS 7415 ท166ร

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงมติ

คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

JQ 1742 ค121ร

รัฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ชาญชัย อาจินสมาจาร

JA 71 ช23ร

รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1970-ค.ศ.1980)

JA 36 พ341ร

ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยงานสารบรรณ แก ้ไขเพิม
่ เติมฉบับทีจ่ 2านงค์
พ.ศ.2548
หอมแย ้ม

JF 1525.035 จ235ร

รวมคาวินจ
ิ ฉั ยข ้อกฎหมายเกีย
่ วกับอานาจหน ้าทีข
่ องผู ้ตรวจการแผ่นดินสานั กกฎหมาย สานั กงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน

JQ 1745.A5504 ร155

ยุทธศาสตร์การปกครองท ้องถิน
่

วุฒส
ิ าร ตันไชย

JS 153.3.A2 ว43ย

พรรคชาติพัฒนากับการพัฒนาชาติ

ั ต์
สมชาย ศรีสน

JQ 1749.A8 ส239พ

ิ ธิมนุษยชน : ปฎิญญาว่าด ้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปั
ผู ้พิทักษ์สท
ปิ ยจนุเจกบุ
ช ฐิตคพ
ิ คลกลุ
ัฒนะ ม
่ บุคคลและองค์กรของสังคมในการส่งเสริJC
มและคุ
599.C5
้มครองสิ
ป621ผ
ทธิมนุษยชนและเส
แปลงทักษิณเป็ นทุน

เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง

JQ 1745.A55 จ783ป

บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด

ปตท.เคมิคอล จากัด

JS 7415 ป111ส

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ และทฤษฎีระบบราชการ

วิเชียร วิทยอุดม

JF 1358.T35 ว32น

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ด ้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เล่มที่ 6ศิร ิ ทิวะพันธ์

JQ 307 ศ445น

แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ศิรพ
ิ งษ์ ลดาวัลย์

JF 1358.35 ศ35น

แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

ศิรพ
ิ งษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุทธยา

JF 1358.T35 ศ35น

นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 5

สานั กโฆษก สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

JQ 1745 ส691น

นั กการเมืองในดวงใจ

ชาติ รักษ์แผ่นดิน

JQ 1749.A795 ช516น

ธรรมาภิบาลกับการเพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
สังศิต พิรย
ิ ะรังสรรค์

JQ 1745.A1 ส546ธ

ทฤษฎีองค์การสาธารณะ

พิทยา บวรวัฒนา

JF 1358 พ34ท

จากความรู ้สึกสึกคิด กรณียท
ุ ธการบ ้านร่มเกล ้า จังหวัดพิษณุโลก

ศิร ิ ทิวะพันธ์

JQ 307 ศ445จ

เคล็ดลับการสอบปลัดอาเภอวิชาความรู ้ความรู ้สามารถเฉพาะตาแหน่ง

JQ 1746.Z1 ค76

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบเข ้ารัราชการความรู ้ความสามารถทั่วไปภาค ก ระดับ1-2และ
กองเทพ
3-4 เคลือพณิชกุล

JQ 1746.Z13.E87 ก344ค
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่ หนั งสือ
ชือ
ความฝั น ความมุง่ มั่น และความกตัญํูจากปากน้ าโพถึงบางกอก

ผู ้แต่ง
อนุวัฒน์ เมธีวบ
ิ ล
ู วุฒ ิ

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ
JQ 1746.Z1 อ356ค

การเมืองการปกครองไทย

JQ1745 ล413ก

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมและกระทรวงยุ
สานั กนโยบายและยุ
ตธิ รรม ประจทาปี
ธศาสตร์
2553-2554

JQ 1748 พ156ก

การปกครองท ้องถิน
่ สมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล ้ว

อุดม ทุมโฆสิต

JS 78 อ44ก

การปกครองท ้องถิน
่ ในรัฐเทกซัสสหรัฐอเมริกา

นรนิต ิ เศรษฐบุตร

JS 451.T4 น17ก

การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย: มิตใิ หม่ของภาครัฐ

โกลด์, สมิท สตีเฟ่ น

JK 421 ก87ก

การบริหารงานท ้องถิน
่ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภัคกร ชินรัตน์

JS 153.3.A8 ภ319ก

การบริหารการพัฒนาความหมายเนื้อหาแนวทางและปั ญหา

ติน ปรัชญพฤทธิ์

JF 1358 ต391ก

การดาเนินงานของกระทรวงในรอบ 1 ปี ของรัฐบาล พันตารวจโททักษิสณ
านัชิ
กน
เลขาธิ
วัตร นายกรั
การนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี

JQ 1745.A1 ส691ก

กฎหมายปกครอง

JQ 2764 น34

นิตน
ิ ออรุง่ โรจน์

Western Political Theory Part Nineteenth and Twentieth Ce

JC 273 M135W

Marketing in The Public Sector

คอตเตอร์ ฟิ ลป
ิ

JF 1525.P67 ค19ม

e-Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

JF 1525 ิิอ6 ท635อ

90 วันอันตรายสาหรับผู ้บริหารและผู ้นาองค์กรภาครัฐ

JK 421 ด57ก

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

กุลพล พลวัน

JC 571 ก728ส

รายงานประจาปี 2549 สานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน, สานั กงาน

JS 7415 ป483ร

รายงานประจาปี 2547 สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

JS 7415 ส227ร

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

JQ 1742 ค121ร

มาตรการทางกฎหมายในการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน

ชาติ ชัยเดชสุรย
ิ ะ

JC 599.ก9 ช516ม

พระราชอานาจ

ประมวล รุจนเสรี

JC 389 ป351พ

พระราชอานาจ

ประมวล รุจนเสรี

JC 389 ป351พ

แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540)และรั
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ฐธรรมนูญฉบับสาคัญ

JQ 1746 ว625น

นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม2

JQ 1745 ส691น

นโยบายและภารกิจของรัฐบาลพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐสมนตรี
านั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

JQ 1745.A1 ส691น

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. บัญชี 3

ฝ่ ายวิชาการสถาบัน The Best Center

JQ 1746.Z13 ฝ29ค

ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตก

NELSON BRIAN R.

JA 81 น745ค

การบริหารอานาจ

ไชย ณ พล

JC 330 ช851ก

กฤดาการบนที่ราบสูง

อา่ บุญไทย

JQ 1740 อ679ก

กฎหมายปกครอง

คมกริช วัฒนเสถียร

JQ 1745 ค143ก
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