รายชื่อหนังสือที่จัดเก็บบริเวณชั้น 1 ระหว่างปี 2552 - ปัจจุบัน
[เรียงตามรหัสการจัดเก็บ A-Z]
ื่ หนั งสอ
ื
ชอ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

AC 159 ห159ป
AC 158 พ453

รหัสการจัดเก็บ

จุดหมายทีป
่ ลายเท ้า (ฟาสต์ฟด
ู้ ธุรกิจ สุข 13)
พลังแผ่นดิน

หนุ่มเมืองจันทร์
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

2555
2561

AC
AC
AC
AC
AC

ฮิกาซีน : หนุ่มเฒ่า สาวเหีย
่ ว แก่นเซี๊ ยว เรียนรัก
ฮิกาซีน : จ่ายิม
้ รับปี กระต่าย
ความจริงตามธรรมชาตินาทางความคิด
เชือกกล ้วยมัดต ้นกล ้วย
ตัวหนังสือคุยกัน

นรินทร์ จิตต์จันทร์กลับ
นรินทร์ จิตต์จันทร์กลับ
ประภาส เนรมิตมานสุข
ประภาส ชลศรานนท์
ประภาส ชลศรานนท์

2553
2553
2560
2553
2553

AC 159 ป38ท 2553 เท่าดวงอาทิตย์

ประภาส ชลศรานนท์

2553

AC 159 ย177ห
2556
AM101 จ49ส

5 ร ้อยพันความงดงาม จากอีเมลของยอดเยีย
่ ม

ยอดเยีย
่ ม เทพธรานนท์

2556

สิบปี : พิพธิ ภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

2557

B 56 ก282ป
B 99.ท9 อ46
B 65 ส721ป
B 790 ป6ป 2552
BC 117 ค27พ
BC 117.T35 ค17ต

ปี กแห่งอิสรภาพ
อภิชญาจารย์ รวมบทความวิชาการ
ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ
ปรัชญาเบือ
้ งต ้น
พลังตรรกะพัฒนา IQ
ตรรกศาสตร์เบือ
้ งต ้น

BF 120.T35 จ37จ จิตวิทยาทั่วไป
BF 204.6 ท57จ
จูบกบตัวนัน
้ ซะ
BF 353.5C53 อ57ห 52 กิจกรรมสบายใจไกลความเครียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สานั ก
บริหารศิลปวัฒนธรรม
กฤษณมูรติ
พิพัฒน์ คคะนาท
สิทธิ์ บุตรอินทร์
วิโรจ นาคชาตรี
คาร์เตอร์ ฟิ ลป
ิ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
จิราภรณ์ ตัง้ กิตติภาภรณ์
Tracy, Brian
เอลคิน อัลเลน

BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF

วูเจค,ทอม
พาวเวล ไมเคิล
หนูด ี วนิษาเรซ
ธ.ธรรมรักษ์
บัณฑิต อึง้ รังษี
อรวรรณ พจนานุรัตน์
สุทธิคณ
ุ กองทอง
ไซโต ้ , ชิเงตะ
นิกข์นภ
ิ า
วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
พงษ์ พันธ์ พงษ์โสภา
วี.ศิร ิ
ดีดาโต
ศรีเรือน แก ้วกังวาล

2553
2552
2553
2552
2553
2552
2557
2552
2552
2552
2552
2556
2557
2555
2553

สุนันทา สิรโิ สภณ
ณั ฐภร อินทุยศ
ปกรณ์ สุวรรณประภา

2553
2556
2559

ปกรณ์ สุวรรณประภา

2559

กฤษณ์พงศ์ สุธาศิลพรมแพร
แชมเบอร์ส , ฟิ ล
พรรณี เกษกมล

2555
2556
2558

158
158
159
159
159

ฮ62 2533
ฮ62 2553
ป346ค
ป38ช
ป38ต 2553

408 ว886อ
412 พ27ถ
441 ว758บ
4435 ธ234ถ
481 บ63ท
503 อ17ก
632 ส573ล
637.B4 ซ953ก
637.B4 น539ช
637.C5 ว495ต
637.C5 ว495ต
637.C6 พ161ท
637.S8 ว56ค
698.5 ด159ม
713 ศ155จ

BF 717 ส816ล
BF 128.T5 ณ342จ
BF 203 ป117ค

BF 203 ป117ค

BF 315 ก918ม
BF 385 ช794จ
BF 408 พ272ส
BF 441 จ341
BF 503 ส852ท
BF 575 ก245ส

อัจฉริยะฉลาดคิด
ถอดรหัสอัจฉริยะ
คูม
่ อ
ื สมองดี = Brain power organizer
ถ ้ารู ้เคล็ดแล ้วทาถูกวิธ ี ทัง้ รวยและรุง่ ปตัง้ นานแล ้ว
ทาในสิง่ ทีร่ ัก..ยังไงก็รงุ่
่ สารเพือ
การสือ
่ การโน ้มน ้าวใจ
ล ้มได ้ ลุกเป็ น
กลับหัวคิดมองโลก 80%
Chill @ เชียงใหม่
ติดอาวุธผู ้นา The Winner
ติดอาวุธผู ้นา Think Big
ทฤษฎีและเทคนิคการให ้บริการการปรึกษา
คมคิดบวก
เมือ
่ บริษัทต ้องคัดคน
จิตวิทยาพัฒนาการชีวต
ิ ทุกช่วงทุกวัยแนวคิดและ
ทฤษฎี-วัยเด็กตอนกลาง เล่ม 1
เลีย
้ งลูกให ้เป็ นอัจฉริยะ
จิตวิทยาทั่วไป
Break Through Limitations ผู ้ไม่ยอมเป็ นตัวหมัดใน
กล่อง : หากศักยภาพไร ้ขีดจากัดของคุณถูก
ปลดปล่อยจะเกิดอะไรขึน
้
Find & Follow the Track ค ้นหางานที่ "ใช ้" : ค ้นหา
วิถแ
ี ห่งความสาเร็ จ ท่ามกลางความสับสนในตนเอง
และความคาดหวังจากสังคมรอบข ้าง
มหัศจรรย์พลังจิตใต ้สานั ก
จาเก่ง อ่านเก่ง เรียนเก่ง
สร ้างความคิดให ้เฉียบคม ด ้วยการคิดอย่างเฉียบแหลม
จิตวิทยาการคิดต่างมุม : Psychology of Reverse
Thinking
เทคนิคการจูงใจ = Motivation Techniques
สมดุลแห่งสุข

2556
2556
2554
2552
2553
2553
2556
2555
2552

2556
สุรพล เพชรไกร
กฤษฎา ลดาสวรรค์

2554
2558

BF 632 พ17ก

การบริหารทางจิต สาหรับผู ้ใหญ่

BF 636 น927

แนวคิดกาหนดทางออก = Mentality determines
outlet
BF 637.C45 ป553ค คูม
่ อ
ื การจัดกระบวนการสานเสวนา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2559

วิทรู ชินพงศ์พาณิชย์, หลี่ หรู, วนา
รัตน์ หูรัตนภิรมย์
ปาริชาด สุวรรณบุบผา

2552
2553

BF 637.C5 อ398จ

จิตวิทยาเพือ
่ การดารงชีวต
ิ =Psychology for daily life อริยา คูหา

2556

BF 637.M4 ม71ค

คลายเครียดด ้วยลมหายใจ:เยียวยาความเครียดด ้วย
วิถพ
ี ท
ุ ธ
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยากับการพัฒนาตน
การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู ้ให ้บริการในธุรกิจ
โรงแรมและท่องเทีย
่ ว
ทฤษฏีจต
ิ วิทยาพัฒนาการ
แห่งความเข ้าใจชีวต
ิ และการศึกษาทีแ
่ ท ้จริง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล =
Promotion of virtue, ethics, and good governance

จอห์น แมคคอนแนล

2552

พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์
ธัญญภัสร์ ศิรธ
ิ ัชนราโรจน์
กิตรัตน์ พิมพาภรณ์

2561
2561
2557

พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์
กฤษณมูรติ
ั โชควิวฒ
วิชย
ั น
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
สภาพัฒนาการเมือง
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2556
2554
2560
2559

BJ 1528.T5 ค622ค คุณธรรมและจริยธรรมไม่มข
ี ายสังคมไทยจะมีได ้ต ้อง
ช่วยกัน
BJ 1588 ป277ป
ประทีปทัศน์ 2 = Prateep's vision II
BJ 47 ท449ค
คุณธรรม จริยธรรมกับศิลธรรม : จากมุมมองของ
ปรัชญา
BL 2075 ว577
วิถช
ี วี ต
ิ 5 ศาสนิกในประเทศไทย : พุทธ อิสลาม คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์
BL 1920 บ364ว
วิถเี ต๋า วิถบ
ี ฟ
ั เฟตต์ = The Tao of Warren Buffett

พงษ์ ทอง ตัง้ ชูพงศ์

2556

ประทีป ตัง้ มติธรรม
ทินพันธุ์ นาคะตะ

2560
2560

กรมศาสนา

2556

บัฟเฟตต์, แมรี,่ Buffett, Mary,
คลาร์ก, เดวิด, Clark, David, เอก
สิทธิ์ หัสสรังสี, แปลและเรียบเรียง

2559

BL 2017.9 อ261ส

อภิรัฐ คาวัง

2559

BF 708.ท9 พ44จ
BF 713 ธ62จ
BF 723.P4 ภ34ก
BF ข13 พ262ท
BJ 1581 ก281ห
BJ 1185 ว539จ
BJ 1185.T5 ก645

BJ 1388 ก452

BL 51 พ73
BL 65.M4 ก459

BL85.1 อ995น
BP 15 ก64

BP 2014 ว565ด
BP 52 ค56

การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย

สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัตศ
ิ าสตร์
ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม
รามราชย์ : ธรรมาภิบาล
การบารุงรักษาสุขภาพสาหรับบรรพชิต

น้ าพุแห่งความสุข
เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจาปี
2557 = Annual muslim world conference 2014
"มองไทยมองมุสลิมในอาเซียนจากนอกสูใ่ นและจาก
่ อก"
ในสูน
ดุลยภาพแห่งอิสลาม
ความคลาดเคลือ
่ นของนักวิชาการไทยเกีย
่ วกับประวัต ิ
ั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
และคาสอนของศาสนทูตมุฮม
วะซัลลัม = The misunderstood of Thai scholars
about the biography and the teaching of the
prophet Muhammad (Peace be upon him)

สด แดงเอียด, เลิศลักษณา ยอด
อาวุธ, บรรณาธิการ, สานั กงาน
ิ ส่วนพระมหากษั ตริย ์
ทรัพย์สน
ศรีเรือน แก ้วกังวาล
ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2560

2560
2559

2557
2558

อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
อับดุลเลาะ หนุม
่ สุข

2557
2559

BP 605.S43Y6 ย9อ อัตชีวประวัตข
ิ องโยคี

ปรมหังสา โยคานั นทะ

2554

BQ 1593.T5 ส
693ม
BQ 1593.T5 ส
693ม
BQ 4138.T5 ด
319ต
BQ 4165 ส821พ

มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1

สาเนียง เลือ
่ มใส

2553

มหาวัสตุอวทาน เล่ม 2

สาเนียง เลือ
่ มใส

2557

เตรียมเสบียงไว ้เลีย
้ งตัว ฉบับคัดสรร

ดังตฤณ

2552

พอ: หลักธรรมแห่งความพอเพียง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2558

BQ 4195 พ331ธ
BQ 4195 พ331ธ

ธรรมะอุทยาน เล่ม 1
ธรรมะอุทยาน เล่ม 2

พระเทพปริยัตเิ มธี
พระเทพปริยัตเิ มธี

2553
2553

่ กรรม รู ้กรรม แก ้กรรม
เชือ

พระพรหมคุณาภรณ์

2555

คูม
่ อ
ื กรรมพยากรณ์
A-Z ways to happiness เส ้นทางแห่งความสุข
รู ้หลักก่อนแล ้วศึกษาและสอนให ้ได ้ผล

ดังตฤณ
่
ซีเอ็ดยูเคชัน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต.โต)

2552
2552
2553

BQ 4570.J8 พ
นิตศ
ิ าสตร์แนวพุทธ
335น
BQ 4570.L5 ด319ส เสียดายคนตายไม่ได ้อ่าน ฉบับปฏิรุป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

2555

ดังตฤณ

2552

BQ 4570.L5 ร114ค ความน่ากลัวของสิง่ ทีเ่ รียกว่าสุข

รัญจวน อินทรกาแหง

2552

ั นาฉบับรู ้จักรัก
ดังตฤณวิสช

ดังตฤณ

2552

หัวใจสีขาว

ดนั ย จันทร์เจ ้าฉาย

2556

พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา พระราชพิธเี ฉลิมพระ
ชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอ
ดุลยเดช
BQ 5618.T5 ส16ป ปณิธาน
BQ 5630.S16 บ
ปาฏิหาริยก
์ ารบวช
214ป
BQ 5631 บ344พ
พระปริตรธรรม
BQ 6337 ก42ป
ประวัตวิ ด
ั มหาธาตุ และเมืองเพชรบูรณ์
BQ 7210 ว183ป
ปั ญหาน่าสนใจทางพระพุทธศาสนา
BQ 942 พ169ท
เทวดา คน พระ : หมู หมา กา ไก่ ในสวนโมกข์ฯ
BQ 942.B8 อ17ห หลวงตามหาบัวญาณสัมปั นโน ฉบับการ์ตน
ู
BQ 946.C452 ส
99 คาถามเกีย
่ วกับสมเด็จพระสังฆราช
268ก
BQ 1029.T5 ต944ต ไตรภูมก
ิ ถา ฉบับรัชกาลที่ 9 = Traibhumikatha
buddhist cosmology : The illustrated King Rama
IX edition
BQ 1029.T5 ส778ค ธรรมนิยาย สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตากรรม : ความหลง
ในสงสาร
BQ 1029.T5 อ582ย 28 ดาวนักขัตฏกษ์

ขวัญแก ้ว วัชโรทัย

2554

ชมรมศิษย์กรรมฐาน
บุรพัฒน์ ธรรมจรีย ์

2553
2553

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พระศรีพัชโรดม
วศิน อินทสระ
พจน์ ยังพลขันธ์ฯ
โอรส ตรัสโกษี ย ์
สุภาภรณ์ อัษฎมงคล

2554
2552
2554
2552
2554
2555

กระทรวงวัฒนธรรม

2555

สุทัสสา อ่อนค ้อม

2555

อัสนี

2553

BQ 1110 พ335ก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481มินจีมหาสิรเิ ชยะตู่
วิเชียร เพ็ชรพรประภาส
ชินวรสิรวิ ฒ
ั น์, สมเด็จพระสังฆราช
เจ ้า กรมหลวง, 2402-2480, ผู ้แปล

2560

สาเนียง เลือ
่ มใส

2561

BQ 4308.T35 พ
349ช
BQ 4435 ด319ค
BQ 4570 ซ3อ
BQ 4570.E3 พ177ร

BQ 4570.L6 ด
319ด
BQ 4570.P76 ด
456ห
BQ 5345 ก623พ

BQ 1124.T5 พ4
BQ 1138 พ414
BQ 1470 ม57ช6

กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพือ
่ การศึกษา
พระพุทธศาสนา และสร ้างสรรค์สงั คมไทย
ประวัตค
ิ ม
ั ภีรพ
์ ระไตรปี ฎก
พระสูตรบทพระมหานิพพาน
มหานิบาตชาดก : ทศชาติฉะบับชินวร

BQ 1593.T5 ส693ม มหาวัสตุอวทาน เล่ม 3
BQ 2013 พ54
BQ 2013 พ54
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ

2015
2635 ส755ป
4020 ส575ช
4040 น662พ
4055 ช263พ
4138.T35 ต26

หนังสือในงานพระราชทานเพลิงถวายแก่สรีระสังขาร
พระธรรมวิสท
ุ ธิมงคล
หนังสือในงานพระราชทานเพลิงถวายแก่สรีระสังขาร
พระธรรมวิสท
ุ ธิมงคล
วัมมิกสูตร:ปริศนาแห่งจอมปลวก
ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขปและภาคผนวก
ชีวต
ิ ติดปั ญญา Wisdom of Living
พลิกทุกข์สส
ู่ ข
ุ อย่างฉับพลัน
พาจิตกลับบ ้าน
ตามรอยธรรมย้ารอยครู หลวงปู่ ดู่ พรหมปั ญโญ :
ประวัตแ
ิ ละคติธรรมคาสอนของหลวงปู่ ดู่ พรหมปั ญโญ

BQ 4138.T5 ศ282พ พุทธศาสนาพระศรีอริยะเมตไตย
BQ 4138.T5 ห
313ญ

2558
2560
2560

2554
2554
พระคันธสาราภิวงศ์
สุจน
ิ ต์ บริหารวันเขตต์
สุรพล ไกรสราวุฒ ิ
นิโรธ จิตวิสท
ุ ธิ์
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺ โท
กลุม
่ เพือ
่ นธรรมเพือ
่ นทา

2558
2557
2557
2554
2559
2553

ศรีจารย์

2555
2560

BQ 4165 ญ241ส

ญาณทัสสี : ชีวประวัต ิ ปฏิปทา และพระธรรมเทศนา
กองทุนเฉลียวอยูว่ ท
ิ ยานุสรณ์
หลวงปู่ คาดี ปภาโส วัดถ้าผาปู่ เขานิมต
ิ ร อาเภอเมือง
จังหวัดเลย
สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบต
ุ รเถระ

BQ 4165 ห45ก

การเห็นตัวเอง

2556

2555

BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ
BQ

4165
4165
4165
4165
4165
4165
4165
4165
4165
4165
4180
4190
4190
4190
4190
4230
4235
4263
4263
4263
4289

ห45ค
ห45ค
ห45ง
ห45จ
ห45น
ห45น
ห45ป
ห45ผ
ห45ศ
ห45อ
ส247ต
ก244ด
ก244ม
ก244ล
ห313น
ส574อ
ส893บ
พ321ถ
พ321ม
พ321ว
ว34พ

BQ 4340 ป46อ
BQ 4415 ก242ห
BQ 4435 ก282ส

คนแบกโลก
คนจริงรู ้ของจริง
งานของมนุษย์และวิธก
ี ารของท่านผู ้รู ้
จิตหลุดพ ้นแล ้ว ญาณย่อมมี
นอกคัมภีร ์ เหนือตารา
นิพพาน
ปกติ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
พลิกโลก เหนือความคิด
ศรัทธากับหลักพุทธศาสนาทีแ
่ ท ้จริง
อย่าหวังกันนักเลย
ไตรสิกขา : ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ ้า
ได ้คิดก็คด
ิ ได ้
ไม่มเี วลา(หรือไม่คด
ิ )ทีจ
่ ะปฏิบต
ั ธิ รรม
ลด(น้ าหนัก)ส่วนเกินกันดีมย
ั้
แนวทางการปฏิบต
ั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา
อริยสัจ สาหรับทุกคน
บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย
ถือศิล(แล ้วต ้อง)กิจเจ(ด ้วยหรือ)
มาอาบน้ าจิตกันเถอะ
วิธอ
ี ยูก
่ บ
ั กิเลสอย่างมีความสุข
พระอรหันต์ วิธต
ี รวจสอบคุณลักษณะตามนั ยพระ
ไตรปิ ฏก
พระคัมภีร ์ (ปริศนาธรรม) 18 พระอรหันต์ เพิม
่ พิเศษ
่ ไม่ตาย
ตัวตาย ชือ
อภินห
ิ ารพระดิน
เหนือบุญ
สแกนกรรม

พระกรภพ กิตฺตป
ิ ณฺ โญ
พระกรภพ กิตฺตป
ิ ณฺ โญ
พระกรภพ กิตฺตป
ิ ณฺ โญ
พระปราโมทย์ ปาโมชโช
สุรพล ไกรสราวุฒ ิ
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
พระกรภพ กิตฺตป
ิ ณฺ โญ
พระกรภพ กิตฺตป
ิ ณฺ โญ
พระกรภพ กิตฺตป
ิ ณฺ โญ
วิเทศทัยย์

2560
2556
2556
2557
2558
2557
2557
2552
2559
2555
2560
2557
2557
2557
2555
2555
2558
2557
2557
2557
2557

ธ.ธีรทาส

2555

ประภาส ชลศรานนท์
พระกฤช นิมมโล
กฤษณา สุยะมงคล, เสริมศักดิ์
ศุกรวรรณ
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน

2555
2558
2552

BQ 4435 พ358ก

กรรม

BQ 4445 ข631ค
BQ 4487 ว155ห

เขมกร
ว.วชิรเมธี

2553
2554
2552
2558

BQ 4570.L5 ว1713 กิเลส
BQ 4570.L5 ว73ย ยิม
้ รับทุกข์ได ้สุขเป็ นรางวัล
BQ 4570.L5 ส852ค ความสุขทุกมิต ิ ตามหลักพระพุทธศาสนา

ไขแสง กิตติวช
ั ระชัย
พระครูโสภณปริยัตส
ิ ธ
ุ ี
(ศรีบรรดรถิรธมฺโม)
ว.วชิรเมธี
ว.วชิรเมธี
สุรพล ไกรสราวุฒ ิ

BQ 4570.S3 ส231ท ทวาร 6 ศาสตร์แห่งการรู ้ทันตนเอง

สม สุจรี า

2553

BQ 4293 ธ111

ความจริงของปั จจุบน
ั รอบอกชาติหน ้าไม่ได ้ เล่ม 2
หนึง่ คนตายล ้านคนตืน
่ : ศิลปะการเตรียมตัวตาย ให ้
สบายอย่าพุทธ
BQ 4525 ข98น
นรก สวรรค์ ท่านเลือกได ้
BQ 4570.A3 พ322พ พุทธธรรมกับการบริหาร

2555
2559
2556

BQ 4990.T5 พ17พ พระพิธธ
ี รรม
BQ 5020 ค56
ความรู ้และคติธรรมในการบาเพ็ญกุศลงานศพ

2560
2559

BQ

2559

BQ
BQ
BQ

กรมการศาสนา
สด แดงเอียด, เลิศลักษณา ยอด
อาวุธ, บรรณาธิการ, สานั กงาน
ิ ส่วนพระมหากษั ตริย ์
ทรัพย์สน
5025 จ131
จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ นั ยนา แย ้มสาขา, บรรณาธิการ,
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงสรรค์ นิลกาแหง, ผู ้เรียบเรียง,
กรมศิลปากร. สานั กหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ
5345 ณ211พ
พุทธเจติยะ
ั นาปั ญหาธรรม (ต่างประเทศ เล่ม3)
5345 พ341ต
ปุจฉาวิสช
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปั ญญา
ิ ฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)
วิศษ
5630.S2 ค386ร เรียนรู ้และเจริญสติแบบสบายๆ
พระอาจารย์คาหมาย ธมฺมสามิ

2553

2557
2558
2555

่ วามดับสนิทแห่งทุกข์
BQ 5630.V5 ป46ก การเดินทางสูค
่ วามเป็ นพระอรหันต์ ตอนที่ 1-4
BQ 5630.V5 พ471ท ทางไปสูค

ปราโมทย์ ปาโมชโช
พระธรรมโสภณ (ฟื้ น ปาสาทิโก)

2559
2560

BQ
BQ
BQ
BQ

ฆราวาสบรรลุธรรม 2 = Breaking the code
ฆราวาสบรรลุธรรม = Breaking the code
ฆราวาสบรรลุธรรม = Breaking the code
มาฆบูชาโลกครัง้ ที่ 2 ณ วัดเวฬุวน
ั มหาวิหาร (อินเดีย)

อัจฉราวดี วงศ์สกล
อัจฉราวดี วงศ์สกล
อัจฉราวดี วงศ์สกล
นิธน
ิ ั นท์ วิศเวศวร

2560
2559
2559
2554

อมฤตพจนา:พุทธศานสุภาษิต

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

2556

5630.V5 อ62ฆ
5630.V5 อ62ฆ
5630.V5 อ62ฆ
5720.M2 ง25

BQ 5798 พ46อ

BQ 5798.T35 ส16ธ แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)

สภาพัฒนาการเมือง

2560

BQ 5798.T35 ส16ธ ธัมมะประดับใจ

2558

BQ 5798.T5 พ446พ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่ม 2

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน),
2456-2556
คณะ 7 โหราจารย์

BQ 5798.T5 พ446พ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่ม 3

คณะ 7 โหราจารย์

2553

BQ 6320 ร451

สานั กงานเลขานุการคณะกรรมการ
อนุรักษ์ และทานุบารุงศาสนสถาน

2556

ิ ส่วน
สานั กงานทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย ์
ธ.ธีรทาส

2559

BQ 6336 ค74

รายงานการดาเนินงาน โครงการอนุรักษ์ และทานุ
บารุงศาสนสถานอันเกีย
่ วเนือ
่ งกับสถาบัน
พระมหากษั ตริยแ
์ ละการส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา
คูม
่ อ
ื การดูแลรักษาศาสนสถาน

BQ 6336 ธ111ต

ตานานศาลเจ ้า-โรงเจอายุ 100 ปี เมืงไทย อริยะ
ั ว์-แบ่ปันวิชาการสอนนั่งสมาธิ เล่ม 1
โพธิสต
BQ 6336 ส663
สายสัมพันธ์พระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
BQ 6337.S9 ส112ค คิดถึงสวนโมกข์
BQ 7212 พ4ต

ตอบปั ญหานานาชาติ

BQ 7644 ธ479ห

เหนือห ้วงมหรรณพ : คาสอนธิเบตเพือ
่ การอยูแ
่ ละตาย
อย่างไร ้ทุกข์
BQ 915 พ231ร
ร ้อยธัมมรส สหัสสนัย จาริก 45 พรรษา พรรษาที่ 45 :
พระพุทธพจน์และอรรถกถา
BQ 9265.4 ธ114ศ ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่มพิเศษ 4
BQ 950.D634 พ241 คิดถึงหลวงปู่
BQ 972 บ747

CT 203.T5 น344ป
CT1548.บ43 ม312

บูรพาจารย์ : ธรรมปฏิปทา และ โอวาทธรรมท่านพระ
อาจารย์มน
ั่ ภูรท
ิ ตฺตมหาเถร
พระถังซัมจั๋ง : จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของ
้ นจัง
พระภิกษุ เฮีย
รวมวัตถุมงคลและเครือ
่ งรางของขลังหลวงพ่อจ ้อย
จนฺ ทสุวณฺ โณ วัดศรีอท
ุ ม
ุ พร (วังเดือ
่ ) ต.หนองกรด อ.
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หนึง่ ภาพ หนึง่ ธรรม
แค่ดก
ู ็รู ้แจ ้ง
Mindfulness Meditation Made Easy: เรียนรู ้และ
เจริญสติแบบสบาย ๆ
คูม
่ อ
ื พุทธบริษัท ฉบับผู ้ใฝ่ ธรรม
พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรสถิต
ศรัทธาสถาพร
ความจริงทีโ่ ลกต ้องรู ้
่ และชือ
่ สกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
ชือ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช
2489 - 2559
ไม่เล่าก็ไม่รู ้ : ความทรงจาบนทางทีไ่ ม่ได ้เลือก
90 ปี อดุล วิเชียรเจิรญ ชีวต
ิ และงาน : หนั งสือทีร่ ะลึก
เนือ
่ งในโอกาสจัดงานเชิดชูเกียรติคณ
ุ ศาตราจารย์
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อายุครบ 90 ปี
่
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประทีป ชุม
วัฒนะ ม.ป.ช., ม.ว.ม.
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่อรวรรณ วีร
พลิน
ิ นน
เสียงทีย
่ ังมีชวี ต
ิ ความหวังและความคิดของดุสต
ทะนาคร
ิ นน
เสียงทีย
่ ังมีชวี ต
ิ ความหวังและความคิดของดุสต
ทะนาคร
เปิ ดหน ้าคุย
มังกรสุพรรณคืนฟ้ า

CT548.S94 ส72ห
D 24 ศ37ว
D 570.3ภ7 ก253ก

หล่อหลอม
วิถโี ลก
ก ้าวไกลใต ้ร่มพระบารมี

BQ 990 ค719พ
BQ 990 จ257

BQ4190 ส574ห
BQ4190 ส857ฝ
BQ4445 ค196ร
BQ5579 ธ344ค
BQ6337.ก42 พ46
BS 315.S5 ค156
CS 3050.T5 ช65

CT 1541 ข261ม
CT 1548 ก839ก

CT 1548 ป346
CT 1548 อ545
CT 1548.ด7 ส948
CT 1548.ด7 ส948

ส.ธโนฆาภรณ์

2552

2554
2557
2556

พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญา
โณ)
โซเกียล ริมโปเช

2558

พรชัย เจริญดารงเกียรติ

2554

ธ.ธีรทาส
พอ

2556
2559

2555

2560
เคงเหลียน สีบญ
ุ เรือง

2554
2560

สุรวัฒน์ เสรีววิ ฒ
ั นา
สุรวัฒน์ เสรีววิ ฒ
ั นา
พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี

คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
จัดสร ้างพระมหามณฑป
จอห์น อาร์. ครอส

ขวัญชนก วุฒก
ิ ล
ุ
กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์

2559
2558
2555
2557
2552
2556
2560

2555
2559

2560
2557
2555
2555
นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์
ทีร่ ะลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีต
นายกรัฐมนตรี
สุกจิ อัมพรสุขสกุล
ศิรพ
ิ ร สุเมธารัตน์
โทรคมนาคม

2555
2559

2558
2552
2557

DF 214 ก976จ
DF 28 ร83ล
DJK 38 ส44อ
DR 359.T5 อ5

DR 440 ก976จ
DS 407 ป576อ
DS 527.9 บ63
DS 559.93.ฮ54 ล
655ฮ
DS 563 ศ63ว
DS 563.5 ฐ37ท
DS 566.2 ท695ท
DS
DS
DS
DS
DS
DS

จากอดีตถึงปั จจุบน
ั ความสัมพันธ์ไทย-กรีซ 50 ปี
ลัด เลาะ ล่อง ท่องกรีซ
อีกฟากหนึง่ ของยุโรปประวัตศ
ิ าสตร์สมัยใหม่ของยุโรป
ตะวันออก ค.ศ.1800-2000
ติโต = Tito

จากอดีตถึงปั จจุบน
ั ความสัมพันธ์ไทย-ตรุก ี 50 ปี
มองอินเดียใหม่
บันทึกการเดินทางบนเส ้นทางวงแหวนอารยธรรมลุม
่
น้ าโขงตอนบน : เชียงตุง เมืองลา สามต ้าว
ฮอยอันหวานเย็น

วันเดียวเทีย
่ วอินเทรนด์
ไทยศึกษาเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
คูม
่ อ
ื กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีไทย ประจาปี 2554
-2555
566.2 อ927ป ปลายฝนต ้นหนาว Backpack
568 ก636
กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี 2552
568 ว633ส
สืบตานานสานประวัต ิ
570.3จ7 ว433ต ตามรอยพระพุทธเจ ้าหลวงเสด็จประพาสต ้นมณฑล
นครสวรรค์
570.5 น26
นามานุกรมพระมหากษั ตริยไ์ ทย
570.C5 อ258ร รายงานเกีย
่ วด ้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง

DS 570.M85 ก
976ภ
DS 571 อ624ค
DS 575.5.ก6 ว
614ห
DS 577 ภ281บ
DS 578 ส624น
DS 578.3 ป2ป
DS 578.32 น217ส
DS 578.32 ม436ว

ภารตะศึกษาฟอรั่ม 5 : ย ้อนมองประวัตศ
ิ าสตร์ : เมือ
่ "
มุสลิมภารตะ"จาก"สุรัต"สู"่ สยาม"
ความคิดทางประวัตศ
ิ าสตร์และวิธวี ท
ิ ยาวิจัย
หลักฐานข ้อเท็จจริงกรณีพพ
ิ าทไทย-เขมร ก่อน
้ สูญ
แผ่นดินไทยจะสิน
บ ้านเมืองเรือ
่ ง 5 ราชวงศ์ผลัดกันฆ่าแข่งกันครอง
แนวพระราชดาริด ้านการศึกษา 9 รัชกาล
ปกป้ องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี
สัญญากับประชาธิปไตย
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

DS
DS
DS
DS

ฉะ-เหลิม : คนรักต ้องอ่าน คนไม่รักยิง่ ต ้องอ่าน
เรือ
่ งส่วนพระองค์ใน "ไกลบ ้าน"
เดชะพระบารมีปกเกล ้า
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช : เนือ
่ งในโอกาสพระรา
พิธม
ี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช : เนือ
่ งในโอกาสพระรา
พิธม
ี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554
เย็นศิระเพราะพระบริบาลกับลัดดาซุบซิบ
หกสิบปี แล ้วพระแก ้วฟ้ า
นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู ้ทรงเป็ นปราชญ์แห่งการ
เรียนรู ้
พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา

578.32 อ37ฉ
582 ศ115ร
586 ก74ด
586 จ131ด

DS 586 จ131ด

DS 586 ถ286ย
DS 586 ธ12ห
DS 586 น546
DS 586 พ453

DS 586 พ4623
DS 586 ห1511

DS 586 อ22

พรระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยพระบิดาแห่ง
นวัตกรรมไทย
หนังสือทีร่ ะลึกการจัดสร ้างอาคารเฉลิมพระเกียรตินวมิ
นทราธิราชและบรมราชินน
ี าถ

องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระผู ้ทรงอุปถัมป์ ศาสนา

ไกรฤกษ์ นานา
เรือใบสองสี
สุธาชัย ยิม
้ ประเสริฐ

2553
2556
2553

ออตี,ฟิ ลลิส, ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช,
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
2470-2559, ผู ้แปล
ไกรฤกษ์ นานา
ประพันธ์ สามพายวรกิจ
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

2559

เล็ก ใบเมีย
่ ง

2554

ศักยวัชร์ วงศ์รัตนกมล
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2553
2553
2554

เอีย
่ มอนงค์ โกมลสิงห์
กระทรวงวัฒนธรรม

2553
2552

ว.วินจ
ิ ฉั ยกุล
วัชรินทร์ เงินสุข

2553
2553

กุสม
ุ า รักษมณี
อภิบาลราชไมตรี, พระยา

2554
2558

ไกรฤกษ์ นานา

2555

อดิสร ศักดิส
์ งู
วัลย์วภ
ิ า จรูญโรจน์

2552
2553

ภาสกร วงศ์ตาวัน
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปรีชา เรืองจันทร์
นรนิต ิ เศรษฐบุตร
มูลนิธอ
ิ นุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุร
ฉั ตร
อนุสรณ์ ศิรช
ิ าติ
ศันสนีย ์ วีระศิลป์ ชัย
กุลทรัพย์ เกษแม่น,คุณหญิง

2553
2555
2552
2554
2553

2553
2556
2558

2555
2553
2555
2556

2556

แถมสิน รัตนพันธุ์
ธงทอง จันทรางศุ
สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2553
2553
2554

สานั กงานปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี,
เสริมสร ้างเอกลักษณ์ของชาติ

2555

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร. คณะกรรมการ
อานวยการจัดสร ้างอาคารเรียน
สาหรับนั กเรียนชาวเขาเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ ัวและสมเด็จพระนางเจ ้าฯ
พระบรมราชินน
ี าถ
กระทรวงวัฒนธรรม

2554
2557

2552

DS 588.N6 ส416น นายรอบรุ ้ เทีย
่ วเมืองไทยตามคาขวัญ
DS 589.N57 ท64 ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน:
หนองบัวลาภู
DS 589.U3 ท64
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน อุดรธานี
DS 589.ศ271 ป
33 ประเด็น ถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกาลังจะเสีย
547ส
ดินแดน
DS 589.ส173 ส
วัฒนธรรมและวิถช
ี วี ต
ิ ชาวสตูล
678ส
DS 2013 ก6บ
เบือ
้ งลึก เบือ
้ งหลัง การสู ้คดีตค
ี วามปราสาทพระวิหาร
DS
DS
DS
DS
DS

371.412 น56ย
402.5 ถ465
491.7 ภ653
521 ก263ห
521 ค56

ยุทธการอนาคอนด ้า = Not a good day to die
ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครัง้ ที่4
ภูฏานราชอาณาจักรแห่งความสุข
50 คากุญแจไขอาเซียน
ความเห็นและข ้อเสนอแนะ เรือ
่ ง การเตรียมความ
่ ระชาคมอาเซียน ด ้วย
พร ้อมของประเทศไทยเข ้าสูป
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
DS 521 จ871ค
ความรู ้เบือ
้ งต ้นกลุม
่ ประเทศอาเซียน = Association fo
Southeast Asian Nations
DS 521 อ617ศ
อาเซียนศึกษา
DS 521 อ62อ
อาเซียน ในแง่มม
ุ ใหม่
DS 522.6 ก975ก
ก ้าวทัน 10 ประเทศอาเซียน
DS 523.2 อ555ก
กะเทาะแก่นอาเซียน : เรียนรู ้วัฒนธรรมร่วมสมัย "Pop
culture"
DS 527.9 ม56ต
ตามรอยเส ้นทางทางเศรษฐกิจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง
เมืองลา สามต ้าว
DS 554.98.P47 ก64 การพิจารณาตรวจสอบแผนทีใ่ นคดีปราสาทพระวิหาร
ทีไ่ ด ้นาเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505
รวมทัง้ แผนทีฉ
่ บับอืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้ทาขึน
้ ในปี พ.ศ. 2555
โดยหน่วยงานวิจัยเส ้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเดอรัม
DS 555.5 ส12ป
ประวัตศ
ิ าสตร์ลาว=A history of Laos
DS 562 ป352
ประมวลผลการเรียนรู ้จากประสบการณ์จริง Action
learning
DS 567 ธ129ข
ของสวยของดีครัง้ แผ่นดินพระพุทธเจ ้าหลวง
DS 567.85.ส2 พ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู ้ทางด ้านโบราณคดี
44ค
สมัยก่อนประวัตศ
ิ าสตร์และแรกเริม
่ ประวัตศ
ิ าสตร์ใน
เขตพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดสงขลาและสตูล
DS 568 ป135
ปฏิทน
ิ เทศกาลงานประเพณี ปี 2560
DS 568 ป833
ปฏิทน
ิ เทศกาล งานประเพณี ประจาปี 2559
DS 568 พ534พ
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

DS 568 ล252

DS 570.3 ธ23ป
DS 570.5 ท62

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ 26 ภาค เล่ม 1 ภาคที่ 1-13

ปั ญจมรัช และฉัฐราชกับการศึกษา
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ เจ ้าฟ้ าจุฬากรณ
วลัยลักษณฺ ์ อัครราชกุมารี ในพิธท
ี ล
ู เกล ้าฯ ถวาย
ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศักราช 2560
DS 570.5 อ547ป
ปูชนียบุคคลด ้านภาษาไทยผู ้ใช ้ภาษาไทยดีเด่น ผู ้ใช ้
ภาษาไทยถิน
่ ดีเด่น และผู ้มีคณ
ุ ูปการต่อการใช ้
ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
DS 570.5.P9 พ171 พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็ นสุขศานต์
่ คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
DS 570.6 ง325พ
จิตงามเหมือนชือ
DS 570.6 ป364ล
ลองดู
DS 570.6 ป422
ราลึกศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในรัว้ โดม
่ ้ าสุราลัย พระการุญยังอยูใ่ นใจนิรันดร์
DS 570.6 พ414
พระเสด็จสูฟ
สมเด็จพระเจ ้าภคินเี ธอ เจ ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา สิร ิ
โสภาพัณณวดี
DS 570.6.จ119 ส
สัมภาษณ์ หม่อมเจ ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล (ฉบับ
113ส
ปรับปรุง)

นายรอบรู ้
คณะบรรณาธิการสานั กพิมพ์บ ้าน
และสวน
กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

2553
2552

วิทยาลัยชุมชนสตูล

2555

ั ญาและ
กองเขตแดน กรมสนธิสญ
กฏหมาย
เนย์เลอร์, ฌอน
ชุมสาย ณ อยุทธา

2556

กิตติ ประเสริฐสุข และคนอืน
่ ๆ
คณะทางานวิชาการ สภาทีป
่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2552
2553

2554
2555
2559
2556
2555

Josheph S.G

2555

ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ
อุกฤษฎ์ ปั ทมานันท์
ไกรพล เทียบแก ้ว
อัมพร จิรัฐติกร

2556
2556
2555
2555
2557
2558

มาร์ตน
ิ สจ๊วต-ฟอกซ์
คณะนั กศึกษาหลักสูตรนั กปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุน
่ ที่ 60
ธงทอง จันทรางศุ
พรทิพย์ พันธุโกวิท

2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2560
2559
2557

นางสาวประภาพร ชุลล
ี งั , นางสาว
สุนศ
ิ า สุตตสันต์, นางพิไลวรรณ
พิทักษ์เกียรติยศ, นางบุษกร มูหะ
หมัด, นางภัสรี สีสอน

2553
2557

มูลนิธส
ิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชินวรณ์ บุณยเกรียติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2558

ประพนธ์ เรืองณรงค์

2557

เรียงตรีวท
ิ ย์ วินช
ิ สาเภาทิพย์
ศรีสรุ างค์ พูลทรัพย์
ประยุทธ มหากิจศิร ิ
สุขม
ุ พันธ์ บริพัตร

2559
2555
2558
2560
2555

ส. ศิวรักษ์

2555

2553
2560

DS
DS
DS
DS

570.6.ป5 ช46ด
570.6ป5 ป54ท
570.6ป5 ป54อ
570.6ป5 ว634ว

DS 570.N4 ม78
DS 570.P6 ก976ห
DS 570.ป5 ว633ช
DS 571 ว116ป
DS 571 ส17ป
DS 577 ต341

DS 577.55 ว634ถ
DS 578 ก87จ
DS 578 ร55
DS
DS
DS
DS

578 ศ529พ
578 ส52ส
578.3 ก412น
578.32 น17ณ

DS 578.32 ว13
DS 578.32 ส6จ83

ดอกหญ ้าเหนือผืนดิน
ทัศนะทางการพัฒนาและจริยธรรม
อัตชีวประวัต ิ : ทหารชัว่ คราว
วิเคราะห์บทบาทและงานเขียนอาจารย์ป๋วย อึ๊ งภากรณ์
มรดกท ้องถิน
่ น่าน

2552

คาถาชีวต
ิ
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินน
ี าถ คูพ
่ ระบารมี

2555
2560

DS 584 ป4ค

คันฉ่องฝรั่งเศสส่องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7

DS 584 ว6ป
DS 586 ก218พ

ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัตศ
ิ าสตร์
พระบรมราชาวิถ ี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม

DS 586 ง337น
DS 586 จ35

ในหลวงของเรา
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช : เนือ
่ งในการจัดงาน
ฉลองสิรริ าชสมบัตค
ิ รบ 70 ปี
70 ปี ครองราชย์ มหากษั ตริยป
์ ระชาธิปไตย

DS 586 ต341ร
DS 586 ต364
DS 586 ต885
DS 586 ต9444
DS 586 น297ม
DS 586 น967ล
DS 586 พ368

DS 586 พ368น

2559
2559
2559
2559

พัชรินทร์ ศุขประมูล, ชลลดา สังวร,
รัชนี เขือ
่ นปิ ง
500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส
ไกรฤกษ์ นานา
ชีวประวัต ิ ดร. ป๋ วย อึง้ ภากรณ์ (ฉบับย่อ) = Biography วนิดา จันทนทัศน์, ปรีดย
ิ าธร เท
of Dr. Puey Ungphakorn
วกุล, Vajara Tissamana
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยฉบับสังเขป = Thailand : A short เดวิด เค.วัยอาจ
history
ประวัตศ
ิ าสตร์ล ้านนา
สรัสวดี อ๋องสกุล
ตามรอย...พ่อตาก...ไป...บ ้านทุง่ ใหญ่...เมืองจันทบูร : สมโภชน์ วาสุกรี
หนังสือภาพอิงประวัตศ
ิ าสตร์ พ.ศ. 2310 พระยาวชริ
ปราการ...กู ้ชาติ
ถอดรหัสลับยุทธศาสตร์จน
ี
วิบล
ู ย์ ตัง้ กิตติภาภรณ์
จารึกเรือ
่ งดี มีในสยาม
โกวิท ตัง้ ตรงจิตร
ร ้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ : แผ่นดินไทย
สมาคมจิตวิทยาความมัน
่ คงแห่ง
บนเส ้นทางประวัตศ
ิ าสตร์
ประเทศไทย
พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน ้า)
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
สานั กผังเมือง
น้ าพระทัยเจ ้าฟ้ าสูโ่ อลิมปิ กวิชาการ
ณ เส ้นขอบฟ้ า : ณ เส ้นขอบฟ้ า...ภรรยา คุณหญิงสุร
พันธเสนี. ณ เส ้นขอบฟ้ า...สามี พระยาสุรพันธเสนี

DS 578.32.P4 จ131 จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จ
พระเจ ้าภคินเี ธอ เจ ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา สิร ิ
โสภาพัณณวดี
DS 578.32.ท7 ด62 ดัง่ ดวงแก ้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม : 60 พระ
อัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวต
ิ ที่ เก่ง ดี
มีสข
ุ
DS 578.32.พ293
พรหมไม่ได ้ลิขต
ิ : พรหมมินทร์ เลิศสุรย
ิ เ์ ดช
ก389พ
DS 578.32.ส6
สมเด็จแม่กบ
ั การศึกษา

DS 586 จ83

ชมัยภร แสงกระจ่าง
ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์
ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์
วิทยากร เชียงกูล

ตามรอยพระเจ ้าอยูห
่ ัว
ตามรอยทาง ธ สร ้างไทย = Royal guidance for
national connectivity
ใต ้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วิกรม กรมดิษฐ์
สานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร
สานั กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

2553
2559
2557
2554
2559

2554
2556
2553
2558
2552
2560
2554

2554

2560

กันทิมา ว่องเวียงจันทร์

2556

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี,สมเด็จพระ
ประหยัด นิชลานนท์, รัชฏาพร
ฤทธิจันทร์
วีรวัลย์ งามสันติกล
ุ
ปริยะ เวสสบุตร, ดารุนี จันทร์ผอ
่ ง,
ฐิตช
ิ ญา กระจายศรี
งามพรรณ เวชชาชีวะ
กรมศิลปากร. สานั กหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ

2555

สานั กงานเลขาธิการสภา
ผู ้แทนราษฎร
ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก
กรมทางหลวง

2560

ใต ้ร่มพระปรีชาชาญ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย กรมพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน กระทรวง
แรงงาน
นวมินทราศิรวาทราชสดุด ี
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน.
กล ้า สมตระกูล, บรรณาธิการ
่ ้ า ราษฏร์ล ้วนอาลัย : บทกวีนพ
พระเสด็จสูฟ
ิ นธ์
โครงการกานท์กวีคต
ี การปวงประชาน ้อมราลึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นิทรรศน์ฉันรักในหลวง...ในดวงใจนิรันดร์

2559
2559
2560
2555
2561

2555
2560
2557
2557
2560
2561
2560

2560

DS 586 พ414
DS 586 พ414
DS 586 พ446

DS 586 พ4636
DS 586 พ991
DS 586 ร374
DS 586 ว620
DS 586 ส546ห
DS 586 อ73ป4

พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม
2556
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม
2557
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิ
พลอดุลยเดช อันเกีย
่ วเนือ
่ งกับการแพทย์ กองทัพบก :
เนือ
่ งในโอกาสวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปี ท ี่
117 7 มกราคม 2560
พระบารมีปกเกล ้าฯ ชาวปั ตตานี
ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 : อมตธรรมจาก
สายน้ าพระราชหฤทัย
รัตนะแห่งจิตรกรรม:จิตรกรรมฝาผนั งพระพุทธรัตนส
ถาน ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที9
่
เอกกษั ตริยใ์ ต ้รัฐธรรมนูญ
60 ปี พระบารมี ศรีสง่าแห่งมหาวชิราลงกรณ
ปรีดฉ
ิ ายาลักษณ์ = Photos that brighten our days

DS 586.1 พ88
DS 586.5 ท75ส

ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์
สืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล ้า การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิน
่ ทุรกันดาร
DS 586.5.S5 น594 นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศักราช 2558
DS 586.5.ท75 ห24 เฉลิมขวัญบรมราชกุมารี 60 พรรษา
DS 586.5.ภ7 ภ671 ภาพถ่ายฝี พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว =
His Majesty's photographic portfolio
DS 586.8 น96
DS 587.N65 ท46
DS 589 อ222ส

DS 589.A3 ท46
DS 589.A48 ท64
DS 589.A5 ท46
DS 589.B3 ท46
DS 589.C46 ท46
DS 589.C48 ท46
DS 589.C5 ท46
DS 589.C5 ท46
DS 589.C57 ท46
DS 589.C6 ท46
DS 589.C8 ท46
DS 589.K31 ท46
DS
DS
DS
DS

589.K7 ท46
589.L3 ท46
589.L31 ท46
589.L6 ท46

DS 589.M3 ท46

ในหลวงของเรา My King
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทย ชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก
400 ปี ใต ้ทะเลจันทบูรแหล่งโบราณคดีใต ้น้ าเรือ บาง
กะไชย 2 = The 400 years beneath the
Chanthaboon sea Bangkachai II wreck site

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทย ชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก พระนครศรีอยุธยา
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน: อานาจเจริญ

สานั กราชเลขาธิการ

2556
2557

สายัณห์ สวัสดิศ
์ รี

2560

ศรีนต
ิ ย์ บุญทอง
สิรวิ รุณ

2555
2560

สุภาภรณ์ ตรีแสน

2556

วิมลพรรณ ปี ตธวัชชัย

2553
2555
2559

เอนก นาวิกมูล
กลุม
่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี้

2560
2554

สานั กงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2559

มูลนิธส
ิ ายใจไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
พูน เกษจารัส, ศิวพ
ิ ร ทรรทรานนท์
, ผู ้บรรยายภาษาอังกฤษ, ธนาคาร
ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)

2558

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
เอิบเปรม วัชรางกูร, พิสฐิ เจริญวงศ์
, ผู ้แปล, อรศิร ิ พลเดช, ผู ้แปล,
Orillaneda, Bobby C.,
บรรณาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรม.
กรมศิลปากร, กรมศิลปากร. กอง
โบราณคดีใต ้น้ า
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2559

2555
2556
2560

2556
2552

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก อ่างทอง
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก กรุงเทพมหานคร
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทย ชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ชัยนาท
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ เชียงใหม่
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก จันทบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ เชียงราย
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ชลบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ ชุมพร
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ กาแพงเพชร

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ กระบี่
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ ลาปาง
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ ลาพูน
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ลพบุร ี
่ งสอน
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ แม่ฮอ

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556
2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

DS 589.M3 ท64

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2552

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทย ชุดภาคอีกสาน
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
นครราชสีมา
DS 589.N36 น127ม มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการทางด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม
DS 589.N38 ท46
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ นครศรีธรรมราช การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2552

DS 589.N39 ท46
DS 589.N5 ท46
DS 589.N59 ท64

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ น่าน
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ นราธิวาส
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทย ชุดภาคอีสาน: หนองคาย การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556
2552

DS 589.N6 ท46
DS 589.N65 ท46

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก นนทบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปทุมธานี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ ปั ตตานี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ พังงา
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ พัทลุง
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ พะเยา
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก เพชรบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ พิจต
ิ ร
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ พิษณุโลก
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ แพร่
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ อุทัยธานี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ ภูเก็ต
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปราจีนบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ เพชรบูรณ์
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ ระนอง
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ราชบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ระยอง
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก สระแก ้ว
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก สมุทรปราการ
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก สมุทรสาคร
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก สมุทรสงคราม
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก สระบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ สตูล
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก สิงห์บรุ ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ สงขลา
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ สุโขทัย
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก สุพรรณบุร ี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ สุราษฏร์ธานี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ ตาก

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556
2556
2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556
2556
2556
2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556
2556
2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556
2556

DS 589.N29 ท46
DS 589.N3 ท46
DS 589.N32 ท46

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน :
มหาสารคาม
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก นครนายก
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก นครปฐม
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ นครสวรรค์

DS 589.N35 ท64

DS 589.P28 ท46
DS
DS
DS
DS
DS

589.P3 ท46
589.P33 ท46
589.P34 ท46
589.P35 ท46
589.P44 ท46

DS
DS
DS
DS
DS
DS

589.P45 ท46
589.P5 ท46
589.P6 ท46
589.P6 ท46
589.P65 ท46
589.P7 ท46

DS 589.P73 ท46
DS 589.PH4 ท46
DS 589.R3 ท46
DS 589.R37 ท46
DS 589.R38 ท46
DS 589.S18 ท46
DS 589.S2 ท46
DS 589.S22 ท46
DS 589.S24 ท46
DS 589.S27 ท46
DS 589.S28 ท46
DS 589.S5 ท46
DS
DS
DS
DS

589.S59 ท46
589.S6 ท46
589.S9 ท46
589.S95 ท46

DS 589.S96 ท46
DS 589.T5 ท46

2560
2556

DS 589.T74 ท46

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคกลางและภาค
ตะวันออก ตราด
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ ตรัง
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคเหนือ อุตรดิตถ์
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคใต ้ ยะลา
ขบรถเทีย
่ วเมืองกาญจน์

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2556

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
บีวาว แฟมิล ี่

2556
2556
2556
2554

เชียงใหม่ 60 รอบนักษั ตร : อดีต ปั จจุบน
ั และอนาคต
= Chiang Mai at the 60th anniversary of the
zodiac cycle : Its Past, Present and Future

สมโชติ อ๋องสกุล

2559

DS 589.ต166 ท
711ก
DS 589.พ495 พ
322ช
DS 743 ส172น

เกาะช ้าง--การท่องเทีย
่ วทางทะเลบนฐานความรู ้

เทิดชาย ช่วยบารุง

2552

่ บ ้าน-ภูมเิ มืองพะเยา
ชือ

2553

DS 843 ค622ส

สงครามร ้อน

พระครูโสภณปริยัตส
ิ ธ
ุ (ี ศรีบรรดร
ถิรธมฺโม)
William Stevenson,
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว ภูม ิ
พลอดุลยเดช
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.,
2454-2538
วรุณยุพา จันทโรจวงศ์
สมบัต ิ ธารงธัญวงศ์, ณั ฐพร ไทย
จงรักษ์
ทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา, กรม
อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

2558

DS 589.T75 ท46
DS 589.U82 ท46
DS 589.Y3 ท46
DS 589.ก422 บ
361ข
DS 589.ช9 ส385

นายอินทร์ผู ้ปิ ดทองหลังพระ = A man called
intrepid, William Stevenson

DS 897.ก84 ค248ต โตเกียว : เทีย
่ วสบายๆ สไตล์คนญีป
่ น
ุ่ = Tokto
DS523.7 ค75
DS525 อ221

DS562 ป38
DS567 ส44
DS570.3.ภ7 ท56

DS570.4 ส6ส42

DS570.6 พ42ช7
DS575 ธ17ต
DS578.32.ท7 ห36

คูม
่ อ
ื การประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของอาเซียน
ั ทัศน์ประชาคม
อาเซียน 2025 : มุง่ หน ้าไปด ้วยกัน วิสย
อาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน
2016-2025 = ASEAN 2025 : forging ahead
together
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก. เล่ม --

กองวรรณกรรมและประวัตศ
ิ าสตร์
กรมศิลปากร
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ถิน
่ ลพบุร ี = Multidisciplinary วรรณา นาวิกมูล
studies on Lopburi
84 พรรษา องค์ราชันของแผ่นดิน : หนังสือภาพวาดสี ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์
น้ า พระราชประวัตแ
ิ ละพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวภูมพ
ิ ลอดุลยเดช = The
great King of Thailand's 84th birthday : a
watercolor painting book ot His Majesty the
King's biography and activities
แม่ดเี ป็ นศรีของชาติ ประจาปี ...
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ,
สภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
พระนาย : 60 ปี ชีวต
ิ ความคิด และการงาน
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัย ธีระ นุชเปี่ ยม
รัชกาลที่ 7
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
กรมศิลปากร. สานั กหอจดหมาย
รัตนราชสุดา เจ ้าฟ้ ามหาจักรีสริ น
ิ ธร สยามบรมราชกุมารี เหตุแห่งชาติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

DS578.32.บ43 บ44 บรรหาร ศิลปอาชา : เล่าเรือ
่ งครัง้ สุดท ้าย

2559

2556
2557

2559

2560
2559
2555

2558

2555
2559
2559

DS578.32.พ72 ว
56ด
DS584 ช171
DS584 ธ37ฝ

ดวงแก ้วแห่งพระมงกุฎเกล ้า

ภัทระ คาพิทักษ์ , อินทรชัย พาณิช
กุล, เรียบเรียง
วินต
ิ า ดิถย
ี นต์

2559

ิ ปี พระบารมีพระปกเกล ้าฯ
หนึง่ ร ้อยยีส
่ บ
ฝรั่งมองไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 : ตะวันออกทีศ
่ วิ ไิ ลซ์?

นายชมพร เพชรอนั นต์กล
ุ
ธีระ นุชเปี่ ยม

2558
2559

DS586.8 พ482
DS586.8 ส54

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวกับการศึกษา
เย็นศิระเพราะพระบริบาล : โครงการสร ้างสัญลักษณ์
แห่งสถานทีเ่ สด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบต
ั พ
ิ ระราช
กรณียกิจเพือ
่ บาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่ประชาชน เฉลิม
พระเกียรติเนือ
่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สานั กหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมการปกครอง

2555
2553

DS586.8 ส628

่ สัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ
ซือ

2555

DS589.B8 ท64

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน : บุรรี ัมย์

สานั กงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2552

2552

DS589.N34 ท64

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน :นครพนม

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2552

DS589.R6 ท64

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน : ร ้อยเอ็ด

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2552

DS589.s97 ท64
DS589.Y37 ท64
G 155.A1 พ284อ
G 155.A1 ล896พ
G 155.A1 ส162อ

ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน: อุดรธานี
ทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยชุดภาคอีสาน :ยโสธร
อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วเบือ
้ งต ้น
พฤติกรรมนักท่องเทีย
่ ว
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการ
จัดการการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม = Professional
experience in tourism and hotel management
หน่วยที่ 1-8
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการ
จัดการการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม = Professional
experience in tourism and hotel management
หน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเทีย
่ ว หน่วยที่ 1-8
เอกสารการสอนชุดวิช การจัดการธุรกิจในแหล่ง
ท่องเทีย
่ ว : Tourist Destination Management
หน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการธุรกิจในแหล่ง
ท่องเทีย
่ ว : Tourist Destination Managment
หน่วยที่ 1-7
ความรู ้ด ้านการอนุรักษ์คุ ้มครองแหล่งมรดกโลกสาหรับ
เยาวชน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย
่ ว = Tourism industry human resource
management
การจัดทาแผนธุรกิจท่องเทีย
่ ว

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
พรสวรรค์ มโนพัฒนะ
เลิศพร ภาระสกุล
มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช

2552
2552
2553
2555
2555

มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช

2555

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

ศักดิช
์ าย พิทักษ์วงศ์

2554

ิ ย
ั กุล
ราณี อิสช

2554

สถาบันวิจัยและให ้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา

2556

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา, พรภัทรวดี
วงศ์ปันทะนั น
ศรัญยา วรากุลวิทย์

2557

ดรรชนี เอมพันธ์ และคนอืน
่ ๆ

2553
2560

ลาวรรณ เหมพิจต
ิ ร
อนันต์ วัฒนกุลจรัส

2561
2555

เทิดชาย ช่วยบารุง

2553

เทิดชาย ช่วยบารุง

2553

พรรณี ชีวน
ิ ศิรวิ ฒ
ั น์

2561

คานาย อภิปรัชญาสกุล

2554

G 155.A1 ส162อ

G 155.T5 ส747อ
G 115.A1 ส162

G 115.A1 ส162

G 140.5 ค181
G 155.A1 บ723ก

G 155.A1 บ72ก
G 155.A1 ศ546อ

ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว = Orientation
to tourism industry
G 155.T35 ด344ค คูม
่ อ
ื ประกอบการฝึ กอบรมยุวอาสาสมัครนาเทีย
่ ว
G 155.T4 ผ83
แผนพัฒนาการท่องเทีย
่ วแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2564)
G 155.T5 ล465ก
การตลาดการท่องเทีย
่ ว
G 155.T5 อ36ศ
เศรษฐกิจการท่องเทีย
่ วมหภาค = Tourism :
economy-wide perspectives
G 156.5 ช83
การท่องเทีย
่ วเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี: การวิจัยฐาน
่ ารท่องเทีย
ทรัพยากรเกษตรสูก
่ วอย่างยัง่ ยืน
G 156.5.A3 ท711ก การท่องเทีย
่ วเชิงเกษตรสุราษฏร์ธานี : การวิจัยฐาน
่ ารท่องเทีย
ทรัพยากรเกษตรสูก
่ วทีย
่ งั่ ยืน
G 70.2 พ17ร
ระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ : หลักการและการประยุกต์
= Geographic information system : principles
and applications
GB 1399.5.T5 ค63ว วิกฤตการณ์น้ าท่วมประเทศไทย ปี 2554 : วิเคราะห์
สาเหตุ แนวทางป้ องกัน และลดความเสียหายจากน้ า
ท่วม
GB 5014 ส572บ
บทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ าระดับชุมชนสูร่ ะดับ
จังหวัด
GN 281 ช112ร
เรือ
่ งเล่าจากร่างกาย : เข ้าใจร่างกาย พฤติกรรมและ
ธรรมชาติผา่ นกระบวนการวิวฒ
ั นาการ
GT 1520
สารานุกรมชุดแต่งกายไทย
GT 1520 น54
น ้อมใจภักดิอ
์ งค์ราชันย์
GT 3278 พ361พ
พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์

GT 4078 ก64
GV 1046.T5 บ63

ปฏิทน
ิ เทศกาลงานประเพณี ประจาปี 2561
บันทึกประวัตศ
ิ าสตร์ "ปั่ นเพือ
่ พ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88
พรรษา สุดหล ้าแผ่นฟ้ าไท
GV 1127.T5 ช443ม มวยไทย ชัยสวัสดิ์ = Muaythai Chaisawat
GV 1204.81 ก264

การเล่นของเด็กไทย

2560

2558

2558
ชัชพล เกียรติขจรธาดา

2554

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

2558
2554
2561

อนันต์ ชูโชติ, ทีป
่ รึกษา, อรวรรณ
ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ, กรม
ศิลปากร. สานั กวรรณกรรมและ
ประวัตศ
ิ าสตร์
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

2561
2559

ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบล
ู ย์

2557

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

2559

การนันทนาการ
การนันทนาการ
อวสานละครแห่งชีวต
ิ

ั
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชย
ั
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชย
ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ

2554
2556
2560

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันการ
พลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
้
หล่อด ้วยกล ้าม ลา่ เหนือชัน
ิ ซ์แพ็คได ้ใน 30 วัน
เสกหุน
่ ดีมซ
ี ก
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 2564)
ฟุตบอลโลก ประวัตศ
ิ าสตร์ อานาจ การเมือง และความ
เป็ นชาย
หลักการวิจัยทางสังคาศาสตร์
การประเมินผลโครงการ Program Evaluation
การสร ้างและพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัย
ระเบียบวิธวี จิ ัยสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
วิธก
ี ารวิจัยเชิงคุณภาพ
นโยบายสาธารณะไทย : กาเนิดพัฒนาการและ
สถานภาพของศาสตร์
ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ Public Policy
หน่วยที่ 9-15
นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และ
กระบวนการ
แนวการศึกษาชุดวิชานโยบายสาธารณะและการ
บริหารโครงการ หน่วยที่ 1-15
นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและการปฏิบต
ั ิ
แนวการศึกษาชุดวิชานโยบายสาธารณะ หน่วยที่ 1-15

สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเทีย
่ วและกีฬา
เบิรก
์ , ไมเคิล
ิ ธิ์ ศิระโพธิวงศ์
ภูมส
ิ ท
กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา

2557

วสันต์ ปั ญญาแก ้ว

2557

กาสัก เต๊ะขันหมาก
เชาว์ อินใย
พิสณุ ฟองศรี
สุจต
ิ รา บุณยรัตพันธุ์
สุภางค์ จันทวานิช
ศุภชัย ยาวประภาษ

2553
2555
2552
2556
2555
2552

มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช

2553

สมบัต ิ ธารงธญวงศ์

2554

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552

สมพร เฟื่ องจันทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552
2553

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ หน่วยที่ 1-8
การวิเคราะห์ตวั แบบเชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ:
Quantitative Analysis Model for Decision Making

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มานิตย์ สิงห์ทองชัย

2553
2557

วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative
research in education
H 62.5 อ573ก
การวิจัยเบือ
้ งต ้น
H 62.5.T35 ส461ก การวิเคราะห์ข ้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
H 62.5.T4 น125ก การพัฒนาทฤษฎีด ้วยการวิจัยลิสเรล = Theory
development with Lisrel Research
่ งั คมแห่งการเรียนรู ้
H 62.5.T5 ด153
การพัฒนาผู ้เรียนสูส
็็H 62.5.T5 ป46
ประมวลบทความวิชาการเพือ
่ สังคม =
Socially-Engaged Scholarship
H 62.5.T5 พ647ป ปกิณกะวิจัย : ความผิดพลาดทีพ
่ บเห็นเสมอในการ
วิเคราะห์เมือ
่ ...
H 97 อ17ก
การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต ้แนวคิดทาง
รัฐศาสตร์เชิงปริมาณ
HA 29.5.T35 ศ46ส สถิตพ
ิ น
ื้ ฐานเพือ
่ ผู ้บริหารท ้องถิน
่

รัตนะ บัวสนธ์

2558

อุทัยวรรณ ภูเ่ ทศ
สุภางค์ จันทวานิช
นงนภัส คูว่ รัญญู เทีย
่ งกมล

2556
2559
2559

ดวงกมล สินเพ็ง

2553
2559

ิ พิทักษ์เทพสมบัต ิ
พิชต

2554

อรรถกฤต ปั จฉิมนนท์

2555

ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

2552

HA 29.5.T35 ส
การวิเคระาห์ตวั แปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
479ก
HA 29.5.T5 ก399ห หลักสถิต ิ

สุวม
ิ ล ติรกานันท์

2555

กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา

2557

HA
HA
HA
HA

ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ 1
สถิตเิ พือ
่ การวิจัยไม่ยาก
หลักสถิต ิ
สถิตวิ เิ คราะห์สาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช ้โปรแกรม LISREL
หลักสถิตวิ จิ ัยและการใช ้โปรแกรม SPSS
หลักสถิตวิ จิ ัยและการใช ้โปรแกรม SPSS
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบสาหรับงานวิจัย =
Technique of factor analysis for research work

ประชุม สุวต
ั ถี
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
สุภมาส อังศุโชติ

2555
2556
2560
2557

ยุทธ ไกยวรรณ์
ยุทธ ไกยวรรณ์
ธีระดา ภิญโญ

2561
2553
2555

เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค 1
เศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
คนทีผ
่ มรู ้จัก
อัตชีวประวัต ิ : เหลียวหลัง แลหน ้า

วิรุณสิร ิ ใจมา
ราตรี สิทธิพงษ์
ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์
ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์

2555
2552
2559
2559

GV 181 ท74ก
GV 181 ท74ก
GV 1852.2.C4 ช
94อ
GV 303.T5 ส181ร
GV 481 บ862ห
GV 481 ภ74ส
GV 663.T5 ผ87
GV 940 ฟ73
H
H
H
H
H
H

62
62
62
62
62
97

ก536ห
ช517ก
พ38ก
ส42ร
ส462ว
ศ461น

H 97 ส162ป
H 97 ส254น
H 97 ส411น
H 97 ส461น
H 97 ส724น
H 97 ส724ป
H 62 ม463ก

H 62 ร374ว

29.5.T5 ป17ร
32 ก419ส
29.5.T5 ก399ห
29.5.T5 ส833ส

HA 32 ย351ห
HA 32 ย441ห
HA 35 ธ664ท

HB
HB
HB
HB

172 ว37ศ
180.T5 ร44ศ
126.T53 ป54ค
126.T53 ป54อ

2558
2558
2560

HB 135 อ562ก
HB 180.T5 ป54ท
HB 3644.55 อ65ร

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทัศนะทางเศรษฐกิจ
รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทยในชนบท ฉบับย่อ

HB 74.P65 อ544น

แนวคิดทางทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองสาหรับการ
ออกแบบนโยบายสาธารณะและการยกระดับการนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบต
ั ิ = The political
economy theory for designing public policy and
public policy implementation
ASEAN Mini Book

HC 441 ก167อ
HC 441 ก168ค
HC 441 ช24ป
HC 441 ป716ต
HC 441 ฝ226อ
HC 445 ค17
HC 445 ณ172น
HC 2013 จ273
HC 441 จ57อ
HC 441 ธ356ร
HC 441 ป338ป
HC 441 พ23ร
HC 441 อ119อ
HC 441 อ11ร
็็HC 441 อ832ร

็็HC 445 817

คูม
่ อ
ื ฉบับประชาชนสาหรับการเตรียมความพร ้อมเข ้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
เตรียมความพร ้อมสูป
อาเซียน360 องศา
ยุทธศาสตร์การขับเครลือ
่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
2 ทศวรรษหน ้า
แนวคิด หลักการ และการปฏิบต
ั ต
ิ ามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
่ ก
7,000 สาขา ส่งความสุขสูท
ุ ชุมชน
ี น
ั และความหมายในโลกทุนนิยมแห่ง
AEC:เสน่หส
์ ส
ศตวรรษที่ 21
100 เรือ
่ งชวนรู ้คูอ
่ าเซียน
ประชาคมอาเซียน
รู ้ก่อนรวยก่อน จาก AEC
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รอบรุ ้อาเซียน 360 องศา
รายงานการวิจัยเรือ
่ ง ผลการเรียนรู ้การเตรียมความ
่ ระชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดล =
พร ้อมสูป
A Research report on increasing knowledge and
information of the local communities on ASEAN
countries using Traimit model

ความเห็นและข ้อเสนอแนะ เรือ
่ ง ยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทยใน 2 ทศวรรษหน ้า (พ.ศ.2556-2575) ภายใต ้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงง
HC 445 จ537
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน :
่ งั คมโลก ; ปาฐกถาพิเศษ
จากบริบทของสังคมไทยสูส
เรือ
่ ง
HC 445 ป468ค
เค ้าโครงการเศรษฐกิจ
HC 445 ป54ศ
เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
HC 445 ส47
สรุปผลการดาเนินงานของสภาขับเคลือ
่ นการปฏิรูป
ประเทศ 6 เดือน
HC 445 ส47
สรุปผลการดาเนินงานของสภาขับเคลือ
่ นการปฏิรูป
ประเทศ 6 เดือนทีส
่ อง เมษายน-ตุลาคม 2559
HC 445 ส72ก
การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร
ธุรกิจ
HC 445 ส881จ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน :
่ ระเทศไทย 4.0
กระบวนทัศน์การพัฒนาสูป
็็HC 445.Z65 พ73 พืน
้ ทีเ่ รียนรู ้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดอยอิน
ทนนท์ ตาบลบ ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ = Doi Inthanon learning center for
natural resource management Tambon BanLuang, Amphoe Chomthong, Chiangmai
็็HC 445.Z65 อ62ส สันติในความขัดแย ้ง : บทเรียนการแก ้ไขปั ญหาความ
ขัดแย ้งในการจัดการทรัพยากรอย่างสันติ
่ ารพัฒนาอย่าง
HC 445.Z9 ธ336น ธ.ก.ส. น ้อมนา ศาสตร์พระราชา สูก
ยัง่ ยืน
HC 445.Z9E5 ค74 คูม
่ อ
ื การขับเคลือ
่ นการพัฒนาตามปรัขญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และ
ด ้านความมัน
่ คง

ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์
คณะกรรมการอานวนการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
อรรถกฤต ปั จฉิมนั นท์

2559
2559
2556
2558

กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ
กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ชาติชาย เชษฐสุมน
ฝ่ ายวิชาการปั ญญาชน

2556

ฝ่ ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ ท
มังกร ธนสารศิลป์

2555
2556

ณรัชช์อร ศรีทอง

2556

สานั กสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
เจริฐชัย ไชยไพบูลย์วงศ์, พรชัย
เซียนพานิช
ธวัลกร ฉัตราธรรม
ประภัสสร์ เทพชาตรี
พงษ์ ผาวิจต
ิ ร
้ ไทย
อณฏณ เชือ
อ.กิง่ แก ้ว
อุบล เล่นวารี

2556
2556

สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2556

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

2560

ปรีด ี พนมยงค์
ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์ , สุภาพ ยศสุนทร
สานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนรา
ษฏร
สานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนรา
ษฏร
สุขสรรค์ กันตะบุตร

2552
2559
2559

สุวท
ิ ย์ เมษินทรีย ์

2560

มูลนิธเิ พือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน,
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล ้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล ้อม, เดโช ไชยทัพ

2558

อัญชลี มณีโรจน์, มูลนิธเิ พือ
่ การ
พัฒนาทีย
่ งั่ ยืน

2558

2556
2555
2555

2557
2556
2556
2555
2556
2560

2559
2561

2560
2558

HC 445.Z9E5 จ62

่ ารปฏิบต
จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก
ั ิ ... กว่า
1 ทศวรรษ

สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
มูลนิธส
ิ ถาบันจิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจ
ิ ส่วน
พอเพียง, สานั กงานทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย ์
แนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง Sophana Srichampa, Amarjiva
กับ แนวคิดการพึง่ พาตนเองของมหาตมา คานธี
Lochan

2555

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจของฟิ ลป
ิ ปิ นส์ = An economic โอ.ดี.คอร์ปส
history of the philippines
ิ สอง สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส
่ บ
พ.ศ. 2560-2564
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2556

รวมบทความทีไ่ ด ้รับรางวัลวนิดา ตันติวท
ิ ยาพิทักษ์
สาหรับนักวิทยานิพนธ์เพือ
่ คนจน ปี ท ี่ 3
่ สาร :
การใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยด ้วยเครือ
่ งมือการสือ
การบริหารจัดการทรัพยากร
แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : ข ้อเสนอต่อพรรค
ิ ธิเลือกตัง้
การเมืองและผู ้มีสท
คูม
่ อ
ื การปฏิรูปทีด
่ น
ิ
โฉนดชุมชนจินตภาพทีจ
่ ับต ้องได ้
จดหมายถึงนายกฯจะได ้รู ้ว่ารัฐบาลทีด
่ ค
ี วรทาอะไรเพือ
่
การพัฒนาเมือง
การควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทย

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ
่
ประชาธิปไตย

2555

คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหาร
การศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
ปิ ยาพร อรุณพงษ์
พงษ์ ทพ
ิ ย์ สาราญจิตต์
โสภณ พรโชคชัย

2554

กิตพ
ิ งศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ

2553

เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการศึกษา
ถอดรหัสปรัชญาและองค์ความรู ้ของผู ้ว่าการ ประสาร
ไตรรัตน์วรกุล : สาหรับผู ้บริหารรุน
่ ใหม่ เพือ
่ การ
่ นาคต
ขับเคลือ
่ นธนาคารแห่งประเทศไทยสูอ
การวางแผน IS/IT เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การจัดการและการตัดสินใจ

ธร สุนทรายุทธ
มัทนา ไวทยะโกมล

2553
2558

ศิรล
ิ ก
ั ษณ์ โรจนกิจอานวย
สุทธิมา ชานาญเวช

2553
2553

ั สงครามซุนวูเส ้นทางสูเ่ ศรษฐีนักบริหาร
กลยุทธ์พช
ิ ย
คูม
่ อ
ื เอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง
Alignment การใช ้ Balanced Scorecard ประสานทัง้
องค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ
โลกใหม่แห่งนวัตกรรม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาคปฏิบต
ั ิ
การบริการเชิงกลยุทธ์:แนวคิด และทฤษฎี
่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจคูม
สูค
่ อ
ื การวางแผนกลยุทธ์และ
การจัดทา BSC
ึ ษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กรณีศก
่ สารในองค์การ
การสือ
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
เรียนลัดการบริหารจัดการ
วิจัยธุรกิจยุคใหม่
การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

แก ้วชาย ธรรมาชัย
แคปแลน, โรเบิรต
์ เอส

2553
2552
2553

ิ ฐ์
เรวัฒน์ ชาตรีวศ
ิ ษ
พิรย
ิ ะ ผลพิรุฬห์
Prahalad C.K
มอร์แกน, มาร์ค
สุพานี สฤษฎ์วานิช
อัจฉรา จันทร์ฉาย

2553
2552
2552
2554
2553
2553

ไฮนิช, สตาร์
ณั ฏฐ์ชด
ุ า วิจต
ิ รจามรี
กิตติพันธ์ คงสวัสดิเ์ กียรติ
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวฒ
ั น์
Stephen P.Robbins,Mary Coulter

2553
2554
2552
2555
2554
2555

HD 37 ส411อ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

HD

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

ไอ เอ็ม บุค
๊ ส์
ดนั ย จันทร์เจ ้าฉาย
ธร สุนทรายุทธ

2553
2552
2553

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2554
2552

สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ

2553

ิ ศิรก
อนุชต
ิ จิ

2553

HC 445.Z9E6 น85

HC 454 ค19ป
HC 497 ส691ผ

HC 79.P6 ร543
HC 85 ก64
HC445 ค141น
HD 111 ป364ก
HD 1251 น612ฉ
HD 1375 ส979จ
HD 2746.55 ก
677ก
HD 30.12 ธ311ศ
็็HD 30.2 ถ296

HD 30.213 ศ37ก
HD 30.25 ส44ก
HD 30.28 ก771ก
HD 30.28 ค167ค
HD 30.28 ค753อ
HD
HD
HD
HD
HD
HD

30.28
30.28
30.28
30.28
30.28
30.28

HD
HD
HD
HD
HD
HD

30.28 ฮ436ก
30.3 ณ113ก
30.4 ก115ร
30.4 ช113ร
30.4 ว112ว
31 R633.

HD
HD
HD
HD
HD

ช747ก
พ37ก
พ424ล
ม192ก
ส461ก
อ112ศ

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ หน่วยที9
่ -15
37 ส411อ
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 1-8
37 อ75ม
Management Tool Box
37.T35 ด15ว White Ocean Strategy กลยุทธ์น่านน้ าสีขาว
37.T35 ธ17ก การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา: หลักการ การประยุกต์
ึ ษา
และกรณีศก
37.T35 ป171อ องค์การและการจัดการ
37.T35 พ321อ องค์การและการบริหารจัดการ

HD 37.T35 ส473ห หลักการบริหารธุรกิจ = Principle of business
administration
HD 37.T35 อ131ส Mangement Cases

2552

2560

2560

2555
2556
2552

HD
HD
HD
HD
HD

37.T5 ข35ท
37.T5 ว426ก
37.T5 ส876น
38.5 ค215ก
38.5 ต832ก

HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

38.7 อ51ค
45 ค74ก
45 ท335อ
45 น16ก
54 ด17ก
57.7 ด883ก
58.7 ว361พ
58.8 ส162อ

HD 58.82 อ47อ
HD 58.85 ย73ร
HD 58.9 น191ก
HD 58.9 ส123ก
HD 60 พ464ก
HD 60.5.T35 พ
171ว
HD 62.7 ก14ก
HD 66 ล55ท
HD 69.P75 ก16ก
HD 69.P75 ส543ท
HD 69.P75 ส563ท

ทฤษฎีองค์การ
การบริหารองค์การ
่ ารปฏิบต
นโยบายองค์กร : ทีม
่ าและวิธน
ี าสูก
ั ิ
การบริหารระบบข ้อมูลโลจิสติกส์
กระบวนการทางธุรกิจเพือ
่ การจัดการโซ่อป
ุ ทานและโล
จิสติกส์
คูม
่ อ
ื การวิเคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ
การบริหารจัดการนวัตกรรม
องค์การแห่งการสร ้างนวัตกรรม
การจัดการนวัตกรรม Innovation Management
การจัดการความรู ้
เกมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
พฤติกรรมองค์การ
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลีย
่ นแปลง =
Change management หน่วยที่ 1-7
องค์การเพือ
่ การเรียนรู ้
Rightsizing : ปรับขนาดเพิม
่ ประสิทธิภาพองค์กร
การวัดผลการปฏิบต
ั งิ านองค์กร
การสร ้างนวัตกรรมให ้เป็ น Core Competency
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ว่าด ้วยเรือ
่ ง CSR

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ทาทีมให ้เวิรค
์ :กาจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิรค
์
การศึกษาความเป็ นไปได ้ Feasibility Study
เทคนิคการประเมินโครงการ
เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ Project
Planning and Evaluation Technique
HD 69.P75 อ564บ บริหารและวิเคราะห์โครงการด ้วย Microsoft Project
2013
HD 69.T54 บ294จ จัดการเวลาให ้อยูห
่ มัด
HD 6971 อ251บ
บริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให ้สัมฤทธิผล
HD 890.55 ก532ห เหลียวหลังแลหน ้า 100 ปี กรมทีด
่ น
ิ
HD 1333.T5 ร451 รายงานวิจัยกระบวนการยุตธิ รรม คลายปมคดีทด
ี่ น
ิ คน
จน
HD 1379 ร456ป
ปั๊ มเงินด ้วยอสังหาริมทรัพย์ไว ้ใช ้ตลอดชาติ
HD 1542 ก253ศ
เศรษฐกิจการเมืองของชาวนา
HD 2104 ส728ส
10 ปี AFFT ปลูกต ้นกล ้าสูร่ าคาโลก
HD 2329 ธ236ก
ก ้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิง้ ไว ้ข ้างหลัง
็็HD 2329 อ617
อาเซียนกับการประยุกต์ใช ้นโยบาย "อุตสาหกรรมสี
เขียว"
HD 2336.T7 ก264 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
HD 30.2 ด131ก
การจัดการความรู ้ = Harvard busines review on
knowledge management

ี
เขมมารี รัษ์ชช
ู พ
วันชัย มีชาติ
สุวฒ
ั น์ ศิรน
ิ ริ ันดร์
คานาย อภิปรัชญาสกุล
เตือนใจ สมบูรณ์ววิ ฒ
ั น์

2553
2552
2553
2553
2552

เอกชัย บุญยาทิษฐาน
แคทซ์, ราล์ฟ
สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
นพดล เหลืองภิรมย์
ดรักเกอร์, ปี เตอร์ เอฟ
เดมมิง่ , วศุท เค
วิภาส ทองสุทธิ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553
2554
2552
2555
2554
2553
2552
2555

ยุรพร ศุทธรัตน์
ยุดา รักไทย
นภดล ร่มโพธิ์
ิ สกี้
ปี เตอร์, สการ์ชน
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
พร ้อมบุญ พาณิชภักดิ์

2553
2553
2554
2553
2553
2555

กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
เลนโชนี, แพททริก
กมเลศน์ สันติเวชชกุล
สมคิด พรมจุ ้ย
สิน พันธุพ
์ น
ิ จ
ิ

2552
2553
2553
2552
2555

อัมรินทร์ เพ็ชรกุล

2558

Barnes Mark
ั ศรีเมือง
อภิชย
กรมทีด
่ น
ิ
อคิน รพีพัฒน์ และคณะ

2552
2555
2554
2554

รวิโรจน์ อัมพลเสถียร
กรีนวูด,เดวิด เจ
โชตวิชช์ สุวงศ์, พรเพ็ญ บารุงสิน
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

2558
2554
2559
2560
2559

จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

2559

ดรักเกอร์, ปี เตอร์ เอฟ, Drucker,
Peter F, ณั ฐยา สินตระการผล, ผู ้
แปล., วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู ้เรียบ
เรียง
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2556

HD 30.2 บ337

บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล ้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตาบลแมดนาท่ม
อาเภอโคกศรีสพ
ุ รรณ จังหวัดสกลนคร สังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23

HD 30.2 บ337

บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ ้านถ้าหิน
บ ้านถ้าหิน หมู่ 5 ตาบลสวนผืง้ อาเภอสวนผืง้ จังหวัด
ราชบุร ี สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13

2559

2559

HD 30.2 บ337

HD 30.2 บ337

HD 30.2 บ337

HD 30.2 บ337

HD 30.2 บ337

็็HD 30.2 บ337

็็HD 30.2 บ337

HD
HD
HD
HD

30.25
30.28
30.28
30.28

ส775
ฐ363ก
ป21ก
พ992ก

HD 30.28 ว543อ
HD 30.28 ว63
HD 30.28 ศ464ค
็็HD 30.28 ศ464ค
HD 30.3 ว492ก
HD 30.4 อ964ว
HD 30.6 อ671
HD 37 ณ364ภ
HD 37.T5 ป64ก
HD 37.T5 ว426ก
HD 37.T7 น785ก
HD 37.ท9 น63ท

บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ ้านสวนเพชร
ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร สังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 41
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนบ ้านเปล ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส สังกัดสานักงานเขตพืน
้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนบ ้านแม่ระเมิง ตาบลแม่สอง อาเภอท่า
สองยาง จังหวัดตาก สังกัดสานั กงานเขตพืน
้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฏร์
นาวีอป
ุ ถัมภ์) ตาบลบางสมบูรณ์ อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก สังกัดสานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษา
ประถมศึกษา นครนายก
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี (ฉบับสังเคราะห์)
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ ้านแม่กลองคี
ตาบลโมโกร อาเภออุ ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 34
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมารี ; โรงเรียนบ ้านห ้วยกอกหนองเค็ม ตาบลโพธิ
ไพศาล อาเภอกุสม
ุ าลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัด
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษา สกลนคร
เขต 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative Analysis
การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม =
Strategic management : technology and
innovation
เอสซีจ ี โมเดล:ถอดบทเรียน กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ มหา
อุทกภัย
แนวคิดและวิธป
ี ฏิบต
ั ิ
คลุกฝุ่ นกับงาน 4
คลุกฝุ่ นกับงาน 3
่ สารเชิงกลยุทธ์ = Strategic communication
การสือ

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สุทธิมา ชานาญเวช
ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล
ปรียานันท์ โพธิศ
์ ริ วัฒน์
ไพโรจน์ ปิ ยะวงศ์วฒ
ั นา

2555
2560
2555
2561

เปรมศิร ิ ฤทัยเจตน์เจริญ

2554

สุรสิทธิ์ วชิรขจร
ศิรพ
ิ ล ยอดเมืองเจริญ
ศิรพ
ิ ล ยอดเมืองเจริญ
วาสิตา บุญสาธร

2553
2556
2556
2561

วิธก
ี ารสอนคนแบบ Harvard MBA = Harvard MBA
inside story
อาศัยระบบดีกว่าพึง่ พาคน
ภาวะผู ้นาทางการบริหาร
กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ = Strategit
planning & management
การบิรหารองค์การ
การจัดการเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาองค์การ
ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21

โอ ้, ไมเคิล วาย, Oh, Michael Y.,
สุวจ
ั นา สงวนสิน , ผู ้แปล
Teerawut Tantiwongsakit
ณิรดา เวชญาลักษณ์
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2560

วันชัย มีชาติ
เนตร์พัณณา ยาวิราช
นิตยา เงินประเสริฐศรี

2557
2556
2558

2555
2560
2560

HD 38.25.T5 อ
165อ
HD 38.25.T5 อ
623ล
HD 38.5 ฐ312ก

อาปั ง้ -คนสู ้ชีวต
ิ = Born to fight

ล ้มลุกคลุกคลาน ประสบการณ์ 75 ปี อนันต์ เดช
อนันตชาติ = Anan's odyssey
ั พลายเชน:ภาคทฤษฏี
การจัดการโลจัสติกส์:มิตซ
ิ พ
และปฏิบต
ั =
ิ Logistics management a supply chain
perspective:t=Theory and Practice
HD 42 อ112ก
การบริหารความขัดแย ้งในองค์การ
HD 4300 น344จ
เจาะลึกแปรรูป ปตท.
่ ารปฏิบต
HD 45 พ217ก
การจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสูก
ั ท
ิ เี่ ป็ น
เลิศ = Innovation management : concept & best
practice
HD 57.7 พ697ภ
ภาวะผู ้นาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร : LIFE MODEL
HD 57.7 ส182ภ
ภาวะผู ้นากับการจัดการ = Leadership and
management
HD 58.7 จ275พ
พฤติกรรมองค์การ
HD 58.7 น586พ
พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior
HD 58.8 จ64ก
การเปลีย
่ นแปลงและการพัฒนาองค์การ =
Organization development and change
HD 58.8 น63ท
ทุนทางปั ญญาพัฒนาองค์กรไม่ง ้อเงิน = Intellectual
capital
HD 60 ส94ซ
CSR ทีแ
่ ท้
HD 62.15 อ536ห
5ส : หลักการและวิธป
ี ฏิบต
ั ิ = 5S : Principles &
Practice
HD 62.25 ก34ว
วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยัง่ ยืน
็็HD 62.25 ก64ย
ยุทธศาสตร์การวางแผนสาหรับธุรกิจครอบครัว : การ
วางแผนควบคูเ่ พือ
่ ความเป็ นเอกภาพของครอบครัว
ธุรกิจ = Parallel planning to unify the family and
business
HD 62.25 น297
สืบทอดธุรกิจครอบครัว
HD 66 ว497ก
การสร ้างทีมงาน
่ สารเพือ
่ สาร
HD 69.B7 ก287ก
กลยุทธ์การสือ
่ บริหารแบรนด์และสือ
การตลาดในยุคดิจท
ิ ัล
HD 69.P75 ท54ส
15 บทเรียนจากชุมชน: คูม
่ อ
ื การดาเนินงานและ
ติดตามโครงการพัฒนาการเมือง
HD 69.P75 พ647ท เทคนิคการประเมินโครงการ
HD 69.P75 ว656ก การบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบต
ั จิ ริง = Project
Management
HD 69.T5ม ฮ564ม Miracle morning ทุกสิง่ ในชีวต
ิ จะดีขน
ึ้ เมือ
่ ตืน
่ เช ้า :
เคล็ด (ไม่) ลับ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงชีวต
ิ คุณได ้... (ก่อน 8
โมงเช ้า)
็็HD 6955 ช262อ องค์กรแห่งความสุข 4.0
HD 6955 ธ364ก
กลยุทธ์เพือ
่ เสริมสร ้างองค์กรแห่งความสุข
HD 87 อ544ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ
สาหรับการจัดการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย =
Public policy management strategies for political
and economic development in Thailand
HD 890.55.Z63 ร26 รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการกาหนดแนวเขตทีด
่ น
ิ ของรัฐ
้ ขายสินค ้าเกษตร 77
HD 9016.T35 อ16ด ไดเรกทอรี (Directory) ตลาดซือ
จังหวัด
HD 9066 ท646
ทาลายจานาข ้าว แต่ฆา่ ชาวนา : "ความสุขชาวนาขอ
คืนได ้ไหม"
HD 9348.T52 ว
ศึกน้ าดา
557ศ
HD 9366.A785 อ
73อ
HD 9390.T5 ก642
็็HD 9490.5.P34
ก45

อุตสาหกรรมผลิตเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ของประเทศใน
กลุม
่ อาเซียนทีม
่ โี อกาสและแนวโน ้มส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
การค ้าสุราในโลกไร ้พรมแดน
่ ารจัดทาร่าง
กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพือ
่ นาไปสูก
พระราชบัญญัตป
ิ าล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม

วีรญาณ์ โพธิช
์ ม
ุ่ , อนันต์ เดชอนันต
ชาติ
อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

2552

ฐาปนา บุญหล ้า

2555

อัจฉรา ลิม
้ วงษ์ทอง
นฤมล สอาดโฉม
พยัต วุฒริ งค์

2557
2561
2555

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
สถาพร ปิ่ นเจริญ

2556
2556

เจษฏา นกน ้อย

2560
2560
2558

จิตติ รัศมีธรรมโชติ

2557

นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล, วชิราพร (บวร
กิตวิ งศ์) ชัยวรมุขกุล
โสภณ พรโชคชัย
ั ดิ์ ธีรานุพัฒนา
อดิศก

2558

กิตพ
ิ งศ์ อุรพีพัฒนพงษ์
การ์ลอค, แรนเดล เอส;วอร์ด,
จอห์น แอล;อนุรัตน์ ก ้องธรนินทร์

2554
2553

ภาคนี วิรย
ิ ะรังสฤษฏ์
วิกานดา เกษตรเอีย
่ ม
พจน์ ใจชาญสุขกิจ

2552
2558
2558

ทศพล สมพงษ์

2559

ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต
วิสต
ู ร จิระดาเกิง

2557
2560

เอลรอด, ฮัล, เสรี อูธ่ าราสวัสดิ,์
แปลและเรียบเรียง, สมชัย เบญจ
มิตร, บรรณาธิการ
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ธีรธ
์ รรม วุฑฒิวต
ั รชัยแก ้ว
อรรถกฤต ปั จฉิมนั นท์

2560

สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
อภิชาติ ศรีสอาด

2559

ผู ้แทน ลูกชาวนา

2560

วิชด
ุ า ก ้องกีรติ และกอง
บรรณาธิการหนั งสือพิมพ์
ประชาชาติธรุ กิจ
อุกฤษฎ์ ปั ทมานันท์, ณั ฐช์นช
ิ า
ตัง้ วีรัตน์กร

2556

สานั กงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2557
2561

2560
2559
2558

2556

2559

2558
2558

HD 9502.T5 ส691ร รายงานประจาปี 2557 คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานและสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
และสานั กงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

2557

HD 9622.T5 อ742

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน)
ั ดิ์ สูทกวาทิน
ทวีศก
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556

จุฑามาศ แก ้วพิจต
ิ ร

2556
2557

สานั กนายกรัฐมนตรี
มูลนิธไิ ทยโรดส์

2557
2556

นรุตม์ เจริญศรี,
ึ ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ศก
อนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ แม่น้ าโขง
สานั กงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประวิทย์ ลีส
่ ถาพรวงศา

2561

ประสพชัย พสุนนท์
กรมการค ้าต่างประเทศ
เชาว์ โรจนแสง
นั นทสารี สุขโต
กองบรรณาธิการ SME Thailand
คอตเตอร์, ฟิ ลป
ิ
บาร์ไวส์ แพ็ททริค
Bronwyn Fryer
ยุพน
ิ พิทยาวัฒนชัย

2553
2552
2552
2555
2555
2554
2553
2553
2554

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2555

สมาคมการขายตรงไทย

2554

ธัญสุดา ผาณิตวงศ์

2555

ดร.กานต์สด
ุ า มาฆะศิรานนท์

2554

พฤติกรรมผู ้บริโภค

ั สมิทธิไกร
ชูชย

2554

้ เพลิงขนส่งและโลจิสติกส์
คูม
่ อ
ื ลดต ้นทุนน้ ามันเชือ
ธุรกิจการค ้าปลีก Retailing Business
้
หลักการจัดซือ

คานาย อภิปรัชญาสกุล
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
คานาย อภิปรัชญาสกุล

2553
2552
2553

สานั กงานคณะกรรมการกากับการ
้ ขายสินค ้าเกษตรล่วงหน ้า
ซือ
เนตร์พัณณา ยาวิราช

2552

คูม
่ อ
ื เรียนรู ้และใช ้งาน Power Point ฉบับสมบูรณ์

สุรเชษฐ์ สมไชย

2555

บริหารคนและองค์กรในโลกยุคคลืน
่ ลูกที่ 4
แนวคิดและหลักการบริหารคนเพือ
่ ผลงาน
พจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถ

เสาวคนธ์ ศิรก
ิ ด
ิ ากร
มณีวรรณ ฉั ตรอุทัย
อาภรณ์ ภูว่ ท
ิ ยพันธุ์

2553
2553
2553

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เดสเลอร์, ตัน

2554

ั ้ สูง ADVANCED ACCOUTING II
การบัญชีชน

สุรชัย เอมอักษร

2552

การออกแบบระบบบัญชี

ดุษณีย ์ ส่องเมือง

2552

เอสซีจ ี 100 ปี แห่งนวัตกรรมเพือ
่ ความยัง่ ยืน

็็HD37.T5 ท346ก
HD5415.32 ส747

การจัดการสมัยใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 21
แนวการศึกษาชุดวิชาพฤติกรรมผู ้บริโภคและการ
่ สารการตลาดแบบบูรณาการ = Consumer
สือ
behavior and integrated marketing
communicationหน่วยที่ 1-15
่ ารเป็ นองค์กรแห่งความสุข
HD6955 จ628ห
123 สูก
HE 148.5 อ761
It's not Just a Train It's a future รถไฟความเร็วสูง
จะพลิกโฉมหน ้าประเทศไทยได ้อย่างไร
HE 5020.5.T5 I8
It's not Just a Train It's a future
็็HE 5614.5.T5 ร46 รายงานสถิตอ
ิ บ
ุ ต
ั เิ หตุทางถนนของประเทศไทย ปี
พ.ศ. ...
HE 571 น174ภ
ภูมภ
ิ าคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญีป
่ น
ุ่
กับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผล
ต่อภูมภ
ิ าคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
HE 8390.55.Z6 ห17 หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม
HE 8689.9.T5 ป4ก กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกากับ
ดูแล จากเวที NBTC Public Forum
HF 1017 ป394ส
สถิตธิ รุ กิจ
HF 1385 ก176ฝ
ฝ่ ามรสุมการค ้าโลก
HF 1416 ช727ก
การตลาดระหว่างประเทศ International marketing
HF 1416 น63ก
การตลาดระดับโลก = Global Marketing
HF 1594.55 ด919 The Secret 9 ความลับแห่งอาเซียน
HF 5415 ค183ต
การตลาด 3.0
HF 5415 บ27ค
คัมภีรน
์ ักการตลาด
ึ ษาการบริหารการตลาด
HF 5415 ฟ134ก
กรณีศก
HF 5415 ย421ก
การจัดการช่องทางการตลาด Marketing Channels
Management
่ สารทางการตลาด
HF 5415.123 ส
การสือ
721ก
HF 5415.126 ส
คูม
่ อ
ื เพือ
่ การศึกษาธุรกิจขายตรง:การตลาดเครือข่าย
546ค
HF 5415.1265 ธ
Social.Me สร ้างคุณให ้เป็ นแบรนด์ ปั น
้ แฟนออนไลน์
362อ
HF 5415.13 ก432ว วิธเี ขียนแผนการตลาด
HF 5415.32 ช
647พ
HF 5416 ค357ค
HF 5429 ว564ธ
HF 5437.A3 ค
215ห
HF 5485 บ949

ใบรับของคลังสินค ้า : เครือ
่ งมือเพิม
่ ประสิทธิภาพ
ตลาดจริงและตลาดสินค ้าล่วงหน ้า
HF 5547.A3 น785ก การจัดการสานักงาน : Office Management
HF 5548.4M525
ส848
HF 5549 ส938บ
HF 5549.5 M3ม13
HF 5549.5.J6 อ
613พ
HF 5549.5.M3 ด
912ก
HF 5655.T.35 ส
472ก
HF 5655.T35 ด
481ก

2558
2554

2557

2558

2553

HF 5655.T35 น
หลักการบัญชี 1
161ห
HF 5655.T35 น
หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น
34ห
HF 5655.T35 อ14ก การบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

นภาพร ลิขต
ิ วงศ์ขจร

2552

นิตยา งามแดน

2552

อดิสร เลาหวณิช

2552

HF 5655.T4 ส744ค คูม
่ อ
ื นักบัญชี for AEC

เสริมโชค ไชยเลิส

2557

HF 5655.T5 ก459บ การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนันทน์

2556

็็HF 5655.T5 พ
การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
717ก
HF 5655.T5 ศ311ก หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย , ณั ฐชานนท์
โกมุทพุฒพ
ิ งศ์
ศศิวม
ิ ล มีอาพล

2556

HF 5655.T5 ศ
311ท
HF 5657.4 ก12ก
HF 5657.4 น577ก
HF 5667 น617ค
HF 5667 น619ก
HF 5667 อ565ก
HF 5668.25 จ246ก

ทฤษฎีการบัญชี Accounting Theory เล่ม2

ศศิวม
ิ ล มีอาพล

2555

การบัญชีบริหาร (การบัญชีต ้นทุน 2)
การบัญชีการเงิน
คาอธิบายมาตรฐานบัญชี NPAEs
การสอบบัญชี
แก่นมาตราฐานการบัญชี : สาหรับผู ้บริหาร
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

2552
2557
2556
2554
2558
2557

HF 5668.25 ช722ก การควบคุมและตรวจสอบภายใน

กชกร เฉลิมกาญจนา
นิตยา งามแดน
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
สานั กงานอีวาย
จันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่น
เพชร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์

HF 5668.25 ศ246ก การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2555

HF 5671 พ441ร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
HF 5681.B2 ฉ115ก การงิเคราะห์รายงานทางการเงิน

พลพธู ปี ยวรรณ
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

2555
2554

HF 5681.T3 ย384ก การบัญชีภาษีอากร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2555

HF 5681.T3 ย46ก การบัญชีภาษีอากร
HF 5681.T3 ส831ก การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ
วรรณวิภา ทัพวงศ์

2553
2553

2555

2553

้ สูง Advavced Tax Accounting อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
HF 5681.T3 อ161ก การบัญชีภาษีอากรชัน

2555

้ สูง ADVANCED TAX
HF 5681.T3 อ289ก การบัญชีภาษีอากรชัน
ACCOUNTING
HF 5693.T35 ก
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
117ก
HF 5814 อ51ก
การวิจัยเพือ
่ การโฆษณา
HF 5845 ส563ค
ความรู ้เบือ
้ งต ้นการจัดแสดงสินค ้า
HF 1040.7 ค63ส
สินค ้าและบรรจุภัณฑ์ = Goods and packaging
HF 1118 ด919จ
เจาะลึก CU-Best
HF 1411 พ953
เพือ
่ นบ ้าน : พลวัตเชิงอานาจ ความมัน
่ คงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
HF 1416 ภ75ก
การตลาดระหว่างประเทศ
HF 1416 ส573ก
การตลาดระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่) =
International marketing
HF 147.5 ช882
กลยุทธ์การขนส่ง Transportation Strategy
HF 1594.55 ร451
รายงาน "เศรษฐกิจ การค ้า และการลงทุนใน
คาบสมุทรอินโดจีน
HF 1601 T732
Trade Policy Review of Japan : The WTO
Secretariat Reports,1995-2007
HF 3790.8 ค532
คิดใหม่สอ
ู่ าเซียน = Think new Asean

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2553

กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา

2553

เอกณรงค์ วรสีหะ
บงกช งามสม
คานาย อภิปรัชญาสกุล
The Mentor
จิตติภัทร พูนขา

2552
2553
2557
2552
2560

ภูษณิศา เตชเถกิง
สุดาพร กุณฑลบุตร

2556
2561

ไชยยศ ไชยมัน
่ คง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2554
2556

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2552

Kotler, Philip, Kartajaya,
Hermawan, Huan, Hooi Den
จิรัตน์ สังข์แก ้ว
ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2558

นภาพร ขันธนภา
ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก
สมฤดี ศรีจรรยา
ศุภชาต เอีย
่ มรัตนกูล

2559
2560
2560
2557

HF 4521 จ371ร
HF 5386 ศ373ก

HF
HF
HF
HF

5387
5415
5415
5415

น346จ
ก257ค
ม63ก
ศ574ห

รู ้วิเคราะห์เจาะเรือ
่ งหุ ้น
การบริหารตราเชิงกลยุทธ์และการสร ้างคุณค่าตรา
Strategic Brand Management and Building Brand
Equity
จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics
คนกล ้าสร ้างได ้ : โมเดลบ ้านสามหลัง
การตลาดยุคสร ้างสรรค์ 4.0
หลักการตลาด = Principles of marketing

2554
2554

HF 5415 ส563ห

หลักการตลาด...สมัยใหม่ = Modern principles of
marketing
HF 5415 อ593ร
รวยติดจรวด แค่รู ้ทันการตลาด
HF 5415.12 ธ334ด Digital transformation in action = เปลีย
่ นธุรกิจใน
ยุคดิจท
ิ ัล Step by step
่ มโลก
HF 5415.12 บ231 Blockchain technology ถนนสายใหม่เชือ
ดิจท
ิ ัลไร ้พรมแดน
HF 5415.122 K6ค คิดอย่างอาเซียน
่ สารการตลาด แบบบูรณาการ : Integrated
HF 5415.123 ณ
การสือ
372ก
Marketing Communications (IMC)
่ สารการตลาด =
HF 5415.123 ส16ก กลยุทธ์การสร ้างสรรค์เพือ
่ การสือ
Creative strategies for marketing communication

สุดาพร กุณฑลบุตร

2558

อโณทัย เนะ
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

2559
2561

Get Smart

2561

Philip Kotler
ณั ฐา ฉางชูโต

2556
2558

สมิทธิ์ บุญชุตม
ิ า, รุง่ โรจน์ รุง่ วิมลสิน

2560

่ สารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให ้ติดใกล ้ชิด
HF 5415.123 อ46ก การสือ
ผู ้บริโภคในโลกไร ้รอยต่อ
HF 5415.13 ก244จ จากศูนย์ถงึ พันล ้านคนสร ้างแบรนด์
HF 5415.13 จ419จ เจาะลึกประเด็นกลยุทธ์ = Strategy cookbook
HF 5415.13 ธ621ก การตลาดบริหาร:แนวคิดและกลยุทธ์=Services
marketing:concepts and strategies
HF 5415.13 พ543ก กิจกรรมทางการตลาดยุคดิจท
ิ ัล = Event marketing
in digital age
HF 5415.13 ว546ห หลังฉาก IMC
HF 5415.2 ค263ก การวิจัยตลาด = Marketing research
HF 5415.2 ว73ว
วิจัยการตลาด
HF 5415.32 น345พ พฤติกรรมผู ้บริโภค=Consumer Behavior

อลิสรา รุง่ นนทรัตน์ ชรินทร์สาร

2561

กมล โชคไพบูลย์กจิ
จิตติ รัศมีธรรมโชติ
ธีรกิต ิ นวรัตน ณ อยุทธยา

2555
2552
2557

พัทธนันท์ เด็ดแก ้ว

2561

วราธัช ตันติวรวงศ์
คานาย อภิปรัชญาสกุล
วุฒ ิ สุขเจริญ
นภวรรณ คณานุรักษ์

2555
2558
2561
2556

HF 5415.32 ห712พ พฤติกรรมผู ้บริโภคกับธุรกิจค ้าปลีก

เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

2561

HF 5415.335 พ
647ค22
HF 5438 ว564ศ
HF 5485 ค357

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ :
ความหมาย ทฤษฎี วิธวี จิ ัย การวัด และงานวิจัย
ศิลปะการขาย = Salesmanship
คูม
่ อ
ื การคัดเลือกและติดตัง้ ซอฟต์แวร์การจัดการ
คลังสินค ้า = Warehouse management system
selection and implementation handbook
HF 5500.2 ป46ค
เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROP
HF 5506 ส69
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการ
บริหาร = Introduction to administration
HF 5548.2 ร655ส สารสนเทศทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงเพิม
่ เติม)
HF 5548.2 อ37บ
Business 4.0 พลิกธุรกิจสูเ่ ศรษฐกิจดิจท
ิ ัล
HF 5548.8 ส282
จิตวิทยาการจัดการองค์การอุตสาหกรรม
็็HF 5549 ป48น
นักบริหาร: คุณธรรมและการปฏิบต
ั ิ
HF 5549 ภ641ท
ทุนมนุษย์ไทยสร ้างสุข@work
HF 5549 ว564ก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource
Management
HF 5549 ว692อ
HR check up : การประเมินการเตรียมความพร ้อม
ด ้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพือ
่ รองรับการเข ้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
HF 5549.5 น16ก
การจัดการฝึ กอบรม
HF 5549.5 น354ก การจัดการผลการปฏิบต
ั งิ าน
่ สารภายในองค์การ แนวคิด ทฤษฎี และการ
HF 5549.5.C6 จ45ก การสือ
ประยุกต์ใช ้
HF 5549.5.J63 ห
องค์กร เอีย
่ มสุข:5 องค์กรต ้นแบบในการสร ้างสุข
556
Happy Workplace
HF 5549.5.M31 ภ ความคิดสร ้างสรรค์อย่างเป็ นระบบ = System
472ค
thinking & creative thinking
HF 5549.5.M32 ภ แค่ความคิดเปิ ดโลกก็เปลีย
่ น
472ค
HF 5549.5.M34
คิดต่าง เพือ
่ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
HF 5549.5.M34 ภ คิดต่าง เพือ
่ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
472ค
่ าแหนางผูน
HF 5549.5.M35 ภ เส ้นทางก ้าวสูต
่ ้ ามืออาชีพ
472ส

2552
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
คานาย อภิปรัชญาสกุล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
รุจจ
ิ ันทร์ วิชวิ านิเวศน์
อนุพงศ์ อวิรุทธา
สมศักดิ์ ประเสริฐสุข
ประยูร อาษานาม

2559
2555

2558
2559

อาจารย์วรี วิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์

2560
2559
2554
2558
2556
2559

ั
วิรณ
ิ ธิ์ กิตติพช
ิ ย

2557

นพเก ้า ณ พัทลุง
นวพร ประสมทอง
เจษฎา นกน ้อย

2561
2560
2559

สานั กงานกองทุนสนับสนุนการสร ้าง
เสริมสุขภาพ

2553
2560
2560
2560
2560
2560

HF 5549.5.R4 ส
573ก

สุนส
ิ า ช่อแก ้ว

2559

2561

HF 5655.T35 พ36ก การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

ณั ฐชานนท์ โกมุทพุฒพ
ิ งศ์, ธัญ
ลักษณ์ วิจต
ิ รสาระวงศ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สุปราณี ศุกระเศรณี, ศุภสิน สุรย
ิ ะ,
อานาจ รัตนสุวรรณ, ธีรเสฏฐ์
ศิรธนานนท์ (อรรถพล ตริตานนท์)
ดุษฎี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมา
นนท์, พงศ์พรต ฉั ตราภรณ์
ดุษฎี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมา
นนท์, พงศ์พรต ฉั ตราภรณ์
วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย ,
ประจิต หาวัตร
สุมน
ิ ทร เบ ้าธรรม
ธารี หิรัญรัศมี
บุญเสริม วิมก
ุ ตะนันทน์, ดุษฎี
สงวนชาติ, นั นทพร พิทยะ, พิมพ์
พนา ปี ตธวัชชัย
บุญเสริม วิมก
ุ ตะนันทน์, ดุษฎี
สงวนชาติ, นั นทพร พิทยะ, พิมพ์
พนา ปี ตธวัชชัย
พงศ์พรต ฉั ตราภรณ์ , วชิระ บุณย
เนตร, แพร กีระสุนทรพงษ์ , ประภา
ภรณ์ เกียรติกล
ุ วัฒนา
พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย

HF 5655.T4 น652ห หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น = Fundamental accounting

นิตยา โหราเรือง

2560

ั ้ กลาง 2
HF 5655.T5 ก125ก การบัญชีชน

กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร

2558

HF 5655.T5 ช15ค

คูม
่ อ
ื บัญชีภาคบังคับสาหรับเอกชนทีค
่ ้าขายและรับงาน
จากหน่วยงานของรัฐ
HF 5655.T5 ธ527ก การบัญชีขน
ั ้ ต ้น:Principle of Accountiong

ชนายุส ตินารักษ์

2557

ธารี หิรัญรัศมี

2557

ั ้ สูง 2 *PACK 5 : ฉบับปรับปรุงตาม
HF 5655.T5 ผ326บ การบัญชีชน
มาตรฐานการบัญชีใหม่ (พ.ศ.2560) = Advanced
accounting 2 *PACK 5
HF 5655.T5 พ366ก การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ
สกลนคร, รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

2561

พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย , ณั ฐชานนท์
โกมุทพุฒพ
ิ งศ์
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ศศิวม
ิ ล มีอาพล

2561

ศศิวม
ิ ล มีอาพล

2556

อนุสรณ์ ขวัญมิง่ ตระกูล
กชกร เฉลิมกาญจนา
อรุณี อย่างธารา
นิตยา โหราเรือง
ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ
วัชนีพร เศรษฐสักโก

2555
2557
2557
2560
2557
2559

ศศิวม
ิ ล มีอาพล
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานบัญชี

2558
2561
2560

สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
สุชาย สิรภ
ิ ัทรกุลธร
พลพธู ปิ ยวรรณ

2561
2561
2557

HF 5601 ณ328ก
HF 5601 ว626

รายงานการวิจัยการบริหารคนเก่ง : แนวคิดใน
ต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย =
Talent management global concepts and
experiences from Thai public sector
การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

HF 5601 ส573ก

รายงานประจาปี ...สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
การบัญชีบริหาร

HF 5604 ด731ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

HF 5604 ด731ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

HF 5625 ว46ร

ระบบบัญชี

HF 5630 ส843ว
HF 5635 ก459บ
HF 5655 บ727ก

วิจัยทางการบัญชี (Accouting Research)
การบัญชีการเงิน :Financial Accounting
การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

HF 5655 บ727ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

HF 5655 พ128ก

การบัญชีการเงินเบือ
้ งต ้น

HF 5655.T5 ว545ก การบัญชีขน
ั ้ สูง 2
HF 5655.T5 ศ311ท ทฤษฎีการบัญชี 2 = Accounting theory volume 2
of 2
HF 5655.T5 ศ311ท ทฤษฏีการบัญชี เล่ม 1 = Accounting theory
Volume 1 of 2
HF 5655.T5 อ231ร เรือ
่ งเล่าครูบญ
ั ชี
HF 5657.4 ก112ก การบัญชีบริหาร = Managerial accounting
HF 5657.4 ก459
การบัญชีการเงิน
HF 5657.4 น577ก การบัญชีการเงิน = Financial accounting
HF 5657.4 บ784ก การบัญชีเพือ
่ การจัดการ=Managerial Accounting
HF 5657.4 ว11ก
การบัญชีเพือ
่ ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อมและสังคม
= Accounting for environmental and social
responsibility
HF 5657.4 ศ56ก
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ Managerial Accounting
HF 5657.4 ศ645ก การบัญชีเพือ
่ การวางแผนและควบคุม
HF 5667 ว287
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559)
ฉบับรวมเล่ม เล่ม 1
HF 5667 ส263ก
การสอบบัญชี
HF 5667 ส761ก
การเขียนรายงานการสอบบัญชี
HF 5679 พ441ร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี=Accouting
information System

2558
2561

2559
2561
2561
2558
2557
2561

2561

2561

2559

2557
2557

HF 5681.T3 ย384ก การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2557

HF 5681.T3 ย384ก การบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงใหม่ 2560)

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2560

HF 5681.T3 ส162

เอกสารการสอนชุดวิชา การภาษี อากร 2 และการ
วางแผนภาษีอากร : Taxation ll and Tax Planning
หน่วยที่ 9-15
HF 5681.T3 ส162 เอกสารการสอนชุดวิชา การภาษี อากร2 และการ
วางแผนภาษีอากร : Taxation ll and Tax Planning
หน่วยที่ 1-8
HF 5686.C8 พ263ก การบัญชีต ้นทุน :หลักและกระบวนการ

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2556

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2556

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2556

HF 5686.C8 พ44ก
HF 5734.5 ส747

พรรณนิภา รอดวรรณะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

2560
2557

วิมลพรรณ อาภาเวท
สุนันทา รัตนาวดี
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ สมบูรณ์ ศิร ิ
ประชัย
ิ ฏ์สตัมภ์
มงคล วิศษ

2553
2552
2552

ชลธิศ ดาราวงษ์

2558

คอตเลอร์, ฟิ ลป
ิ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุษม ศุภนิตย์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2557
2553

คณิต นิมมาลัยรัตน์

2555

HF 5823 ว564ห
HF 5845 ส735ว
็็HF1385 ก22
็็HF1418.3.T5 ย
318
HF2015 ช243ก

็็HF5415.13 ค19ก
HF5415.13 ส747

HF5415.33.T5 ส7
HF5549 ส747

HG 4551 ค36จ
HG 4751 จ27ก
HG 1250.55 ธ365
HG
HG
HG
HG
HG

179 ร323
179 ว645จ
1946.T5 อ454
2013 ล423
2014 ก45

การบัญชีต ้นทุน : หลักและกระบวนการ
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการธุรกิจการจัดการ
ประชุม นิทรรศการและการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล =
Meeting, incentive, convention and exhibition
management
หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Window Display
กฎกติกา WTO เล่ม 2 การเข ้าถึงตลาด Market
Access
่ ุ ้นส่วนเชิง
25 ปี อาเซียน-จีน : จากเพือ
่ นบ ้านสูห
ยุทธศาสตร์
การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ =
Product management and new product
development
การบริหารการตลาด
แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการการตลาดและการ
จัดการการดาเนินงาน = Marketing management
and operation management หน่วยที่ 1-15
คาอธิบายกฎหมายคุ ้มครองผู ้บริโภค
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
การจัดการการเงิน = Human resource
management and financial management หน่วยที่
1-7
่ ง=Easy Guide : How to Find
เจาะหุ ้นแบบ VI ไม่เสีย
Great Stock with VI Style
การบริหารเงินร่วมลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีสเู่ ชิง
พาณิชย์
ธนบัตรรัชกาลที่ 9 : เอกลักษณ์แห่งองค์
พระมหากษั ตริยแ
์ ละความเป็ นไทย
101ปฏิบต
ั ก
ิ ารพลิกชีวต
ิ
จัดการเงิน จัดการสุข
ออมสินของแผ่นดิน
ั ทองแตง
ลงทุนสไตล์ วิชย
รอบรู ้เรือ
่ งการลงทุนในอาเซียน Investment

HG 221 ส357ค
HG 3701 ห727

คูม
่ อ
ื องค์กรการเงินชุมชน
เหยือ
่ 18 กลโกง หนีน
้ อกระบบ

HG 4026 พ464ก

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก = Small
and medium enterprise management
การจัดการการเงินธุรกิจ = Fundamentals of
corporate finance

HG 4026 ร195ก

HG 4026 อ573ก
การเงินธุรกิจ = Business Finance
็็HG 4028.D3 ร642 รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปั ญหา
และผลกระทบจากปั ญหาหนีน
้ อกระบบและการเข ้าถึง
ความเป็ นธรรม

2559

2556
2555

2553
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2560

รัชฎา ธิโสภา, รัชชพล เหล่าวานิช
วีรวงศ์ พิพธิ สุขสันต์
ธนาคารออมสิน
ั ทองแตง
วิชย
กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
สฤณี อาชวานั นทกุล
ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีแ
้ ละประชาชน
ทีไ่ ม่ได ้รับความเป็ นธรรม กระทรวง
ยุตธิ รรม
พีรญา กัณฑบุตร

2554
2555
2555
2556
2557

โรส, สตีเฟน เอ., Ross, Stephen
A, เวสเทอร์ฟิลด์, แรบดอป ดับบิว.,
Westerfield, Randolph W.,
จอร์แดน, เบรดฟอร์ด ดี., Jordan,
Bradford D. , พูนศักดิ์ แสงสันต์,
ผู ้แปล, กิตติพันธ์ คงสวัสดิเ์ กียรติ,
ผู ้แปลร่วม

2557

อุบลวรรณ ขุนทอง
ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีแ
้ ละประชาชน
ทีไ่ ม่ได ้รับความเป็ นธรรม กระทรวง
ยุตธิ รรม

2561
2559

2557
2558

2561

HG 4515.15 ส45จ
HG 4521 น678ก
HG 4521 ป622ร
HG 4521 อ617
็็HG 4523 ก475

HG
HG
HG
HG

4530
4530
4651
5602

ธ214
ฟ484ร
ส684
ว564ร

็็HG1642.T5 ป73

จิตของนักเล่นหุ ้น
การลงทุนทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สาหรับมนุษย์เงินเดือน
่
รู ้วิเคราะห์ เจาะเรือ
่ ง...ฟิ วเจอร์ส และ ออปชัน
ASEAN readiness index
การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สงั เวียน อินทร
ั ด ้านตลาดการเงินไทย" ครัง้ ที่ 24 ประจาปี 2559
วิชย
: 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.50 น. ณ
ห ้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รู ้และวิเคาราะห์...เจาะเรือ
่ งกองทุนรวม
รวยด ้วยกองทุนอสังหาฯ อินฟราฟั นด์ และรีท
รู ้และวิเคราะห์...เจาะเรือ
่ งตราสารหนี้
ระบบบัญชีการโรงแรม ภาคปฏิบต
ั ิ = Hotel
accounting system for operations
่ = International review
ปิ ดโลกการค้าประกันสินเชือ
of creditguarantee schemes

สม สุจรี า
นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ปิ ยากร ชลวร
อาณั ต ิ ลีมัคเดช
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557
2558
2557
2557
2559

ดร.ธนั ยวงศ์ กีรติวานิชย์

2556
2559
2556
2560

ดร.ศุภชัย ศรีสช
ุ าติ
วิระ ชัยปราโมทย์
ฝ่ ายกิจการต่างประเทศบรรษั ท
่ อุตสาหกรรมขนาด
ประกันสินเชือ
ย่อม (บยส.)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2558

กฤษณา กฤษณะเศรณี

2555

HJ 2950.55 ก918ล ลดภาษีทาได ้ไม่ยาก

กฤษณา บุญปลูก

2554

HJ 2950.55 พ38ก การภาษีอากรเพือ
่ การพัฒนาท ้องถิน
่
ั ้ สูง
HJ 2950.55 อ289ก กลยุทธ์การวางแผนภาษีชน

ิ ฐ เมลานนท์
พิศษ
อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2553
2556

HJ 4629 จ513ภ
ภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา:หลักการและบทวิเคระาห์
HJ 4771.55 ป339ภ ภาษีงา่ ยนิดเดียว

จิรศักดิ์ รอดจันทร์
ปภาสร แก ้วกอบสิน

2555
2553

HJ 5628.75 ส234ก การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation

สมคิด บางโม

2552

HJ 5645 ก281ภ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2554
HJ 5715.T35 ส19ถ ถอดรหัสใบกากับภาษี

กลุม
่ นักวิชาการภาษีอากร
สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2554
2553

ื้ ต ้องห ้าม
HJ 5715.T5 ส248ก การแก ้ไขปั ญหารายจ่ายต ้องห ้าม & ภาษี ซอ
ให ้เป็ นรายจ่ายได ้และสรรพากรยอมรับ
้ สูง
HJ 5715.T5 อ289ก การบัญชีภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ชัน

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2555

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2556

HJ 9750 บ784ก
HJ 9750 ส253ก

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ
สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2558
2553

ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์
กัมปนาท วงษ์วฒ
ั นพงษ์
สุเมธ ศิรค
ิ ณ
ุ โชติ, กาธร สิรช
ิ ต
ู วิ งศ์,
ั ดิ์
ผู ้รวบรวมและเรียบเรียง, อดิศก
สืบประดิษฐ์, ผู ้รวบรวมและเรียบ
เรียง, ภิรัตน์ เจียรนัย, ผู ้รวบรวมและ
เรียบเรียง
วีระศักดิ์ เครือเทพ
ชัยรัตน์ เอีย
่ มกุลวัฒน์

2559
2561
2561

ณั ฏฐพงศ์ ทองภักดี
วรเวศม์ สุวรรณระดา
สมคิด บางโม
วราพร เปรมพาณิชย์นุกล
ู
สานั กงานบริหารหนีส
้ าธารณะ
อรกัญญา โฆษิตานนท์
คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
นพมาศ อุ ้งพระ
จินตวีร ์ เกษมศุข
จินตวีร ์ เกษมศุข
วิรัช ลภิรัตนกุล

2558
2557
2556
2560
2557
2554
2553

รี, อาร์คอน

2553

HG3300.55K78 ธ
คุยกัน...ต่อ กับ...วรภัค ธันยาวงศ์
38ค
HJ 2950.55 ก918ก คูม
่ อ
ื ลดภาษีฉบับลดได ้จริงได ้เงินคืนมาก

HJ 1360.55 ป54ก
HJ 191 ก116ก
HJ 191 ป469ร

การบัญชีต ้นทุน 2 = Cost accounting 2
การบัญชีต ้นทุน : แนวคิดในการคานวณต ้นทุน
ผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชี
การคลัง
การคลังสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุถต์ใช ้
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2561

HJ 191 ว849ก
HJ 191.T5 ช64ศ

การบริหารงานคลังภาครัฐบนฐานความยัง่ ยืน
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ : ทฤษฎีและแนวคิดเชิงนโยบาย

HJ 191.T5 ณ311ศ
HJ 191.T5 ว286ศ
HJ 5628.T5 ส234ภ
HJ 5715.T5 ว316ก
HJ 8793.55 ส691ร
HJ 9750 อ542ก
HM 101 ส112ส

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ = Public economics
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ = Public economics
ภาษีอากรธุรกิจ
การภาษีอากร 2 (การบัญชีภาษีอากร)
รายงานประจาปี 2557 สานักงานบริหารหนีส
้ าธารณะ
การบัญชีต ้นทุน 1
สังคมและวัฒนธรรม

HM
HM
HM
HM

จิตวิทยาสังคม
่ สารกับการเปลีย
การสือ
่ นแปลงของสังคม
การวิจัยงานประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการ
บริหารภาวะวิกฤต
กลวิธป
ี กครองคน

1033
1206
1221
1221

น179จ
จ35ก
จ263ก
ว37ก

HM 1256 ร99ก

2556

2561
2558

2553
2554
2556
2552

HM 258 ส411อ
HM 263 อ413ส
HM 548 พ52ศ
HM 1206 ก642
HM 1221 อ46น
็็HM 1271 ก64ร

่ สาร หน่วยที่
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสือ
1-8
่ ประชาสัมพันธ์
สือ
เศรษฐศาสตร์ชนบท
่ สาร :
การใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยด ้วยเครือ
่ งมือการสือ
การพัฒนากลุม
่ คน
่ สาร
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผา่ นการสือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
รายงานผล โครงการค่ายแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้สังคมพหุ
วัฒนธรรม ปี 2559

ทฤษฏีสงั คมวิทยา
ิ โพล : เดินหน ้าสูค
่ วามยัง่ ยืน Suan
25 ปี สวนดุสต
Dusit Poll 4.0
่ สารและการประชาสัมพันธ์ในสถาบันบริการ
HM 263 ม464ก
การสือ
สารสนเทศ = Communication and Public
Relations in Information Service Organizations
HM 606.T5 ศ481ค ความรู ้เบือ
้ งต ้น ทางสังคมวิทยา
HN 700.55 ก257ค คานงัดประเทศไทย
HN 700.592.M26 ประชากรชายขอบและความเป็ นธรรมในสังคมไทย
ก223ป
HN 49.C6 ป464ข
เขียนค่าชีวต
ิ
็็็H
์ N 49.C6 ห199 หมูบ
่ ้านชนบทไทย : จากข ้อมูลพืน
้ ฐานระดับหมูบ
่ ้าน
(กชช. 2ค) ปี 2558
HN 700.55 ก494ห รายงานหมูบ
่ ้านชนบทไทย : จากข ้อมูลพืน
้ ฐานระดับ
หมูบ
่ ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560
HN 700.55 ม68น
ในเขาวงกต
HN 700.55 ร451
รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทย ปี 2559
HM 24 ส837ท
HM 261 ส553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

อรุณรัตน์ ชินวรณ์
เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง

2553
2553
2560

ั พุกสวัสดิ์
อภิชจ

2560

โครงการค่ายแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม, กองกิจการ
ิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสต
สภางค์ จันทวานิช
ิ
มหาวิทยาลัยสวนดุสต

2559

มัลลิกา ทองเอม

2560

ศิรริ ัตน์ แอดสกุล
ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก
กุลภา วจนสาระ

2557
2553
2555

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
มุกหอม วงษ์ เทศ
คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
คณะกรรมการอานวนการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
ทวิช จตุวรพฤกษ์

2557
2560

2560
2558
2560
2552
2559

HN 700.55.A85 ค
94
HN 700.55.C5 ท
179ม
HN 700.55.Z29 ช
424ค
HN 700.55.Z9 ค
139

รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทย : จากข ้อมูลความ
จาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2560
มือเจะคี ป่ าสนและธรรมาภิบาลท ้องถิน
่ อาเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ี น
คนชายข่าวคนชายขอบ : สิทธิสฝ
ุ่

คนเคลือ
่ นข่าว ข่าวเคลือ
่ นคน 4 : บันทึกการลงพืน
้ ทีใ่ น ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี
่ มวลชนส่วนกลาง
6 ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสือ

2557

HN 700.55.Z9 ค
139

คนเคลือ
่ นข่าว ข่าวเคลือ
่ นคน 5 : บันทึกการลงพืน
้ ที่ 7
่ มวลชนส่วนกลาง
ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสือ

2558

HN 700.55.Z9 ร26ร รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทย
HN 700.567 ค63ร
HN 700.592 ศ371

HN 700.592.C6 ว
394
HN 700.592.S62
ป553ส
HN700.55.Z9C6 ส
7ฟ
็็็H
์ N700.565 น85
HQ 2042 ว46ม
HQ 799.2.M35 ต
94ค
HQ 1064.T5 ก451
HQ 1064.T5 ม686ส

2560
2558
2558

คณะกรรมการอานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
คณะกรรมการกอานวยการงาน
พัฒนาคุรภาพชีวต
ิ ของประชาชน
คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระ
เกียรติของสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตแ
ิ ห่งชาติ

2557

รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทยในชนบทจากข ้อมูล
ความจาเป็ นพืน
้ ฐานปี 2556
ศาสตร์ของพระราชา : ผู ้นาโลกในการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน : รวมกฏหมายสนับสนุนโครงการอัน
เนือ
่ งมาจากพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฒนธรรมสมดุล : เพิม
่ มูลค่าด ้วยคุณค่าอย่างสร ้างสรรค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Heart to Heart Dialogue สานเสวนา สานใจสูใ่ จ
ปาริชาด สุวรรณบุบผา

2556

ฟื้ นย่านเก่าและภูมน
ิ เิ วศวัฒนธรรมให ้มีชวี ต
ิ :
ประสบการณ์จากเพือ
่ นถึงเพือ
่ น
การปฏิรูปด ้านสังคม
มหัศจรรย์ชวี ต
ิ ...มยุรา เศวตศิลา
่ ในวัยรุน
คูม
่ อ
ื พัฒนาภาวะรู ้เท่าทันสือ
่ มัธยมปลาย

สุรชัย รักษาชาติ

2558

สมพร เทพสิทธา
วรินทร์ธรา
โตมร อภิวน
ั ทนากร

2554
2555
2554

การดูแลผู ้สูงอายุ:ความสุขและความเครียด
สถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย พ.ศ.2556

รศรินทร์ เกรย์
มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู ้สูงอายุไทย
มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู ้สูงอายุไทย
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

2556
2556

HQ 1064.T5 ส33

สถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557

HQ 21 ช251อ

เอส-อี-เอ็กซ์

2560

2560
2552

2558
2553

HQ 27 D523
HQ 35 ร451

การสร ้างความรู ้ฉลาดรู ้เรือ
่ งเพศในวัฒนธรรมบริโภค
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง ปั ญหาเยาวชนหญิงที่
ิ ธิมนุษยชน
ตัง้ ครรภ์กอ
่ นวัยอันควร กับมิตส
ิ ท
HQ 759.915 ส594ป เป็ นพ่อแม่หลังชีวต
ิ คูแ
่ ยกทาง:มุมมองด ้านกฎหมาย,
มิตห
ิ ญิงชายและวาทกรรม
HQ 789 ก2ส
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่า
การกาหนดแบบทรงผมของนั กเรียนกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและไม่ชอบด ้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
HQ1064.T5 ส33
สถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558

นภาภรณ์ หะวานนท์ พร ้อมคณะ
สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
โสภิดา วีรกุลเทวัญ

2555
2559

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

2558

ปราโมทย์ ประสาทกุล,
บรรณาธิการ, มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัย
และพัฒนาผู ้สูงอายุไทย
ผกาวดี อุตตโมทย์
ั ทองอยู,่ และคนอืน
มณีชย
่ ๆ

2559

โสภณ พรโชคชัย
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ
ศาสตร์
สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

2557
2559

HV 31 ว115ค

วันทนีย ์ วาสิกาสิน

2553
2557

HV 5840.T5 ส
652ก
HV 1484.C5

นพพล วิทย์วรพงศ์, ณั ฐ ธาร
พานิช, วัชรพงศ์ รติสข
ุ พิมล,
ณั ฏฐณิชา เลอพิลแ
ิ บร์ต, ชัยพร
เซียนพานิช
สานั กงานคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ธีระ สินเดชารักษ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สุธา เหลือลมัย, บรรณาธิการ

2558

สมเกียรติ อัศวิษณุ

2557
2558

HV 5600.55 ก244ร เรือ
่ งเหล ้า ก ้าว 10
HV 5600.55 น168 นโยบายควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ของประเทศไทย
ในกรอบ 5P
HV 5600.55 ห84
เหล ้า ความจริง : รายงานสถานการณ์การบริโภค
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจาปี พ.ศ. 2558

กรรณจริยา สุขรุง่
นพพล วิทย์วรพงศ์, ศูนย์วจิ ัย
ปั ญหาสุรา
เนือ
้ แพร เล็กเฟื่ องฟู

2557
2559

HV 5740 ข282
HV 5740 ร778
HV 5740 ล126
็็HV 5824 ป346

ประกิต วาทีสาธกกิจ
ประกิต วาทีสาธกกิจ
อ ้วน อรชร(กองบรรณาธิการ)

2553
2553
2554
2557

สานั กพัฒนาป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหายาเสพติด
สุวช
ิ าญ รักษ์รตนากร
จุฑามาศ แก ้วพิจต
ิ ร

2558

HS 467 ผ11ม
มารยาทงาม
็็HT 147.T35 ผ17 ผลกระทบของความเป็ นเมืองต่อพืน
้ ทีช
่ านเมืองและ
การตอบสนองของท ้องถิน
่ ในภูมภ
ิ าคลุม
่ น้ าโขง :
ึ ษาเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย และ
กรณีศก
เมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
HT 169.T5 ส9ว
HT 166 ส64

วิพากษ์ผงั เมือง
Smart City : สมาร์ทซิต ี้

HT 169.T35 ร26

รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง ผังเมืองกับการคุ ้มครอง
สิทธิชม
ุ ชนและสิทธิการมีสว่ นร่วมของประชาชน

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
็็HV 5600.55 ท18 ทศวรรษศูนย์วจิ ัยปั ญหาสุรา : สถานะความรู ้เพือ
่ การ
ควบคุมการบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
กรอบทิศทางการพัฒนาวิชาการวิจัยและองค์ความรู ้
ด ้านยาเสพติดระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554-2556)
ผู ้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต ้นแบบการ
ดูแลและกิจกรรมทางสังคม
HV 1559.T35 ก271 การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด ้านคน
พิการและการจัดการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด ้าน
คนพิการ ครัง้ ที่ 7 ประจาปี 2558
HV 1559.T5 ง125 ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปงานสัมมนา
วิชาการระดับชาติด ้านคนพิการ ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด ้านคนพิการ
ครัง้ ที่ 4
HV 2014 ส547ต
ตารวจของประชาชน : เป็ นไปได ้หรือ
HV 5128.T5 ภ63
การกระจายตัวของจุดจาหน่ายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

็็HV 5840.T5 ค76
HV 5840.ท9 ส75ค
HV 610.T5 จ628บ

แขกรับเชิญ
เราพร ้อม--ไม่ยอมเป็ นเหยือ
่
ลมหายใจหอม
ประสบการณ์การทางานของแกนนาโครงการ To be
number one
ANTI DRUG สรุปบทเรียนการทางานเพือ
่ เอาชนะยา
เสพติด
คูม
่ อ
ื แนวปฏิบต
ั ส
ิ ส
ู่ ถานประกอบการปลอดยาเสพติด
คูม
่ อ
ื บทบาทขององค์การและฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์กบ
ั
ึ ษาการจัดการกับ
การจัดการสาธารณภัย:กรณีศก
อุทกภัย ใน พ.ศ.2554

2552

2554
2556

2559

2554
2558

2560

2559

2552
2556

HV 6722.T5 ก264

็็HV 6722.ท9 ว
263พ

HV 7938 อ594อ
HV 8073 ถ335อ
HV 8079.T35 ว
562ป
HV 8252.55.A2 พ
156ก
HV 8551 ร26

การพนันในยุคเปลีย
่ นผ่าน รายงานประจาปี 2559
ึ ษาปั ญหาการพนัน = Center for Gambling
ศูนย์ศก
Studies report 2016
พนันพืน
้ บ ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนั นสูว่ ถ
ิ ช
ี ม
ุ ชน

เอกสารประกอบการสอนความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กฎหมายทั่วไปสาหรับตารวจ
อาถรรพ์คาสาปเพชรซาอุฯ
ปกไม่ปิด
การบริหารและการพัฒนาระบบงานตารวจ

ศิรพ
ิ ร ยอดกมลศาสตร์

2559

วิเศษ สุจน
ิ พรัหม, วัชระ ศิลป์
เสวตร์, นนท์ พลางวัน , สดใส
สร ้างโศรก, รงค์ บุญสวยขวัญ ,
วศิน ปั ญญาวุธตระกูล , สุพรรณี
เกลือ
่ นกลาด
โอภาส คะรุรัมย์

2557

ทานอง ประชารักษ์
วิจต
ิ ติพร อภิบาลภูวนารถ

2553
2552

พงษ์ ธร ธัญญสิร ิ

2555

รายงานการศึกษา เรือ
่ ง โทษประหารชีวต
ิ ในประเทศ
สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
ไทย
มนุษยชนแห่งชาติ
HV 8688 ค181
ความขัดแย ้งและการสร ้างความปรองดองในสังคมไทย คณะกรรมการเสริมสร ้างและพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนา
การเมือง
HV5137 ก6
กากึ๊ ดแม่ญงิ : ชุมชนล ้านนากับการจัดการสุรา
พุฒพ
ิ งศ์ นวกิจบารุง
HX 21 ป46ป
ประวัตศ
ิ าสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์
ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์
HX 632 น217ค
คอมมิวนิสต์รัสเซียกับโลก
นรนิต ิ เศรษฐบุตร
IS ศษ2 ร446ก
การมีสว่ นร่วมของผู ้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษา รภัสสา มณีโชติ
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
JA 36 พ341ร
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.
พิทยา บวรวัฒนา
1970-1980)
JA 69.T5 อ36ร
รัฐศาสตร์กบ
ั การเมืองไทยในทัศนะของนายอนั นต์
อนันต์ อนั นตกูล
อนันตกูล
ั ดิ์
JA 71 ก768ช
ชาวอารยะ:ชาวศิวไิ ลซ์ทใี่ ฝ่ หา
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก
JA 71 ส63ป
ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ : ศึกษาการเมืองแนว
สิทธิ์ บุตรอินทร์
บูรณาการด ้านอภิปรัชญา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และ
คุณวิทยา
JA 76 ว381ส
สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง
วิศาล ศรีมหาวโร
JA 86 ช892ส
สัญวิทยาโครงสร ้างนิยมหลังโครงสร ้างนิยมกับ
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
การศึกษารัฐศาสตร์
JC 323 ข615
เขตแดนของเรา-เพือ
่ นบ ้านอาเซียนของเรา = Our
มูลนิธโิ ครงการตาราสังคมศาสตร์
boundaries-Our ASEAN neighbors.
และมนุษยศาสตร์
JC 323 อ545ข
เขตแดนสยามประเทศ--มาเลเซีย--พม่า--ลาว-อรอนงค์ ทิพย์พม
ิ ล
กัมพูชา 6
JC 423 ค159ป
ประชาธิปไตย : ความรู ้ฉบับพกพา = Democracy : a คริก, เบอร์นาร์ด, อธิป จิตตฤกษ์ ,
very short introduction
ผู ้แปล
JC 571 ส64
10 เรือ
่ งเด่น สิทธิมนุษยชนด ้านกฎหมายและการ
กชามาศ ฐาปนโสภน
ปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่เป็ นธรรม
็๋JC 575 ก2ส
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู ้ทีเ่ คยรับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
โทษให ้จาคุกถูกจากัดสิทธิในการเข ้ารับราชการ
แห่งชาติ
JC 585 จ689
71 ปี วันสันติภาพไทย: สันติ-ประชา-ทา
กษิดศ
ิ อนั นทนาธร
JC 585 ป547ร
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง เสรีภาพในการรวมกลุม
่
ของข ้าราชการและเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
JC 596 ร451
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง ปั ญหาและมาตรการทาง
สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
กฎหมายในการรับรองและคุ ้มครองสิทธิในความ
มนุษยชนแห่งชาติ
เป็ นอยูส
่ ว่ นตัว
JC 596.2.T5 ก2ส
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสานั ก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
นายกรัฐมนตรี เรือ
่ ง การไว ้ผมและการแต่งกายของข ้า แห่งชาติ
ราช ลูกจ ้าง และผู ้ทีท
่ างานให ้รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516
ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ิ ธิมนุษยชนใน
็๋JC 599.T35 ค141 รายงานการประเมินสถานการณ์สท
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบต
ั งิ านประจาปี
แห่งชาติ
2557
JC 599.T5 ก2ก
การปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ม่เป็ นธรรม กรณีคนพิการไม่ได ้รับสิทธิให ้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เข ้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีด
่ น
ิ
แห่งชาติ

2556

2557
2559

2559
2558
2558
2560

2552
2560
2555
2560

2556
2555
2554
2554
2559
2558
2558
2559
2560
2558

2558

2558

2558

JC 599.T5 ก2ส

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

2558

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

2558

สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม และสิทธิของบุคคลใน
่ เสียง กรณีการนาตัวผู ้ต ้องหาใน
เกียรติยศและชือ
้ เี่ กิดเหตุประกอบคารับสารภาพและ
คดีอาญาไปนาชีท
่ มวลชน
การแถลงข่าวต่อสือ
JC 599.T5 ร451
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ งสิทธิมนุษยชนและ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต ้
่ มโยง AEC ก ้าวสูค
่ วามมัง่ คัง่
JF 1338.A2 บ725ร รัฐประศาสนศาสตร์เชือ
2020
JF 1358.T35 พ17ก การตลาดภาครัฐ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

2558

สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
บุญทัน ดอกไธสง

2558

ิ ป์
ปิ ยาวันทน์ ประยุกต์ศล

2554

JF 1525.C65 น
196ท
JF 1358 T5 ส162

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต ้ตอบ และ
รายงานการประชุม
ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารการพัฒนา :
Development Administration หน่วยที่ 1-7
ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารการพัฒนา :
Development Administration หน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารองค์กรภาครัฐ :
Public Organiation Administration หน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชา : การบริหารองค์กรภาครัฐ :
Public Organization Administration หน่วยที่ 1-7

นภาลัย สุวรรณธาดา

2554

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

2553

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

2553

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

2556

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

2556

รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธป
ี ฏิบต
ั ิ=
Pubilc administration concepts, theories, and
practical methods
ฝ่ าวิกฤติธรรมาภิบาลไทย
เอกสารคาสอนวิชางานสารบรรณ
การเมืองภาคพลเมือง
แสงสว่างกลางอุโมงค์ : หลากหลายความคิดวิเคราะห์
อนาคตสังคมการเมืองไทย
นโยบายสาธารณะระดับท ้องถิน
่ ไทย

บุญเลิศ ไพรินทร์

2556

บัณฑิต นิจถาวร
ศิรม
ิ า ภาคอัต
เดวิธ แมทธิวส์
สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อรรถจักร์
สัตยานุ
ศุภชัย ยาวะประภาษ

2560
2560
2552
2556

นโยบายสาธาณะไทย : กาเนิด พัฒนาการและ
สถานภาพของศาสตร์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2552

สานั กงานศาลรัฐธรรมนูญ

2560

JC 599.T5 ก2ส

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให ้ตรวจสอบ
และดาเนินคดีกบ
ั เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ ทีป
่ ฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีโ่ ดย
มิชอบในการเก็บเงินบารุงการศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ิ ธิทาง
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสท
การศึกษาตามหลักสูตร การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

JC 599.T5 ก2ส

JF 1358 T5 ส162
JF 1358 ส162
JF 1358 ส162

JF 1358.T5 บ563ร

JF 1358.ท9 บ64ฝ
JF 1521 ศ564อ
JK 1764 ม74ก
JQ 1745 ม659ส
JQ 1745.A55.P64
ศ46น
JQ 1745.A55P ศ
683น
JQ 1741 ร355

2555

JQ 1741 ส356

2561

JQ

2560

JQ

JQ

JQ
JQ

สรุปสาระสาคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โครงการเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจรัฐธรรมนูญแก่
่ มวลชน ในวันเสาร์ท ี่ 2, 9, 16, 23 ธันวาคม 2560
สือ
ิ เก่ารัฐศาสตร์ ชัน
้ 12 อาคาร
ณ ห ้องประชุมสมาคมนิสต
เกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
1741 ส852ร
รายงานศึกษาวิจัยเรือ
่ ง การบังคับใช ้กฎหมายให ้
เป็ นไปตามแนวนโยบายพืน
้ ฐานแห่งรัฐ : ศึกษา
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
1745 ป469ข
เขายายเทีย
่ ง : การลดทอนความขัดแย ้งด ้วย
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมี
วิจารณญาณ (Deliberative democracy)
1745 ร267
รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล : พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี (12
กันยายน 2557-12 กันยายน 2558)
1745.A1 น431 ประชาธิปไตยในวิถไี ทย : ความเข ้าใจเพือ
่ การพัฒนา
่ งั คมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนสูส
1745.A1 ป463ป ประชาธิปไตยหลงทาง

2557

JQ 1745.A55P64
ส691ร
JQ 1745.A7 ป64ท

ปรีชา อุยตระกูล, สาเภาว์ งามเชย,
นลินี กังศิรก
ิ ล
ุ

2557

สานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2558

นั นทิยา ดวงภุมเมศ

2559

ประมวล รุจนเสรี

2558

ระบอบทักษิณ:จุดเริม
่ ต ้นและจุดจบ

สานึกบุญคุณแผ่นดิน

2557

ทัศนะทางการเมือง

ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์

2559

่ : แก ้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ใน
สมการคอร์รัปชัน
สังคมไทย
คูม
่ อ
ื การบริหารงานบุคคลสาหรับข ้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์,
บรรณาธิการ
สานั กงานคณะกรรมการข ้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

2560

84 ปี สานักนายกรัฐมนตรี 28 มิถน
ุ ายน 2559
รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปี ท ี่ 2 (12 กันยายน 2558 12 กันยายน 2559)
รายงานผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2557 - 12
กันยายน 2559)
คูม
่ อ
ื การขอผ่อนผันการเข ้ารับราชการทหารกอง
ประจาการและการขอเปิ ดสถานสึกษาเป็ นสถานศึกษา
วิชาทหารในสถาบันอุดมศึกษา
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

สานั กนายกรัฐมนตรี
สานั กนายกรัฐมนตรี

2559
2559

สานั กนายกรัฐมนตรี

2559

สานั กงานส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา

2555

JQ 1749.A15 ส
888ก
JQ 1749.A5 ส691ร รายงานผลการปฎิบต
ั งิ านคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
JQ1745.A55 ค567 ความจริงคลองด่านทีไ่ ม่ใช่วฒ
ั นา
JS 241 ก871ก
การปกครองท ้องถิน
่ ว่าด ้วยทฤษฎี แนวคิดและหลักการ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

2557

สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

2557

โกวิทย์ พวงงาม

2559
2552

JS 78 อ864ว
็๋JS 7153.3.A2 ก
53ก

วิเคราะห์การปกครองท ้องถิน
่ เปรียบเทียบ
การปฏิรูปกฎหมายเพือ
่ กระจายอานาจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให ้แก่ชม
ุ ชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่
JS 78 ร861น
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท ้องถิน
่
JS7153.3.A2 ส162 เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการบริหารท ้องถิน
่ :
Principles of Local Administration หน่วยที่ 1-8
JS7153.3A2 ส162 เอกสารการสอนชุดวิชา หลักหารบริหารท ้องถิน
่ :
Principles of Local Administration
JX 1391 ก256ค
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู ้ฉบับพกพา =
International relations : a very short introduction

อุษา ใบหยก
กอบกุล รายะนาคร

2554
2558

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

2555
2554

รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์

2554

วิลคินสัน, พอล

2557

JZ 5548.T5 อ63ด
JZ 1242 จ74ล

อาทิตย์ ชูสกุลธนะชัย
จุลชีพ ชินวรรโณ

2555
2560

ดันน์, ทิม, บรรณาธิการ, เคอร์ค,ี มิ
เลีย, บรรณาธิการ, สมิธ, สตีฟ,
บรรณาธิการ, จิตติภัทร พูนขา,
บรรณาธิการแปล
กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ

2560

JQ 1745.ก55 ส43
JQ 1746 ส17ค

JQ 1746 ส215
JQ 1746.Z1 น63

็๋JQ 1746.Z1 น63

JQ 1746.Z13.P4 ค
695

JZ 1305 ด63ท

เดินสันติปัตตานี
โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the
21st century : analytical framework of
international relations
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : สาขาวิชาและ
ความแตกต่างหลากหลาย = International relations
theories : discipline and diversity

็๋JZ 5490 อ617

อาเซียนไฮไลท์ส 2558

JZ 5584.T5 จ688
JZ1767 ท75

72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม
เทวะวงศ์ฯ สาร : หนังสือรวมคาบรรยายคัดสรรของ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
60 ปี สุเมธาจารย์
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรือ
่ ง
ปั ญหาและอุปสรรคของพนักงานอัยการในการดาเนิน
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ
่ งทางอาญาเมือ
่ เข ้า
่ ระชาคมอาเซีย
่ น
สูป
คาอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์และ
้
เช่าซือ
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับกฎหมายทั่วไป
รัฐธรรมนูญ 2550
ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ ้มครองระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักนิตธิ รรม
รวมบทความทางวิชาการของสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชุดที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญภายใต ้หลักนิตธิ รรมในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตตริย ์
ทางเป็ นประมุข
บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2
บทเรียนจากคดีปกครองเล่ม 1

K 4600 ส74
K 5425 พ25

K 623 ฐ363ค
K ห257ค
KPT 2070 ส64ร
KPT 2620 ศ365น
KPT 2620 ศ644

KPT 2764 น225บ
KPT 2764 น225บ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ว
โรปการ
สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ
พงศ์กล
ุ ธร โรจน์วริ ุฬห์, โรงเรียน
นายร ้อยตารวจ, คณะตารวจศาสตร์

2559

2559
2560
2558
2558
2558

ฐิตช
ิ ญาน์ คงชู

2561

้ ไทย
หยุด แสงอุทัย, สมยศ เชือ
สถาบัน Opinion
สานั กงานศาลรัฐธรรมนูญ

2560
2552
2552

สถาบันรัฐธรรมนูญ,สานั กงานศาล
รัฐธรรมนูญ

2556

นายมหาชน
นายมหาชน

2553
2553

KPT 2778.A29 ป
ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ ปี 2556
353
KPT 3582.3 ช636ค คูม
่ อ
ื การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับสถาน
ประกอบการจากการดาเนินงานสหกิจศึกษา
KPT 1160 ก64
การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด ้านลิขสิทธิข
์ อง
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (ฉบับที่ 1-2)

สานั กพัฒนาการบริหารธรรมนิต ิ

2556

ชานาญ บูรณโอสถ; พันทิพา
รุง่ เรืองวารินทร์; รัชดา ชัชวาลย์
สานั กงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, ธนพจน เอกโยคยะ,
เทอดศักดิ์ ศรีสมาน, บุญสม ตัง้
ไพบูลย์, บรรณาธิการ
อรพันธุ์ เต็มตามกมล
กระทรวงแรงงาน, สานั กงาน
ประกันสังคม

2552

2559

KPT 1580 ฉ284ค
KPT 1650 ส574ภ

สานั กงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม,
สานั กงานกองทุนยุตธิ รรม
เฉียงตะวัน ยอดดาเนิน
สุพศ
ิ ปราณีตพลกรัง

KPT
KPT

เกรียงไกร กาญจนคูหา
พงษ์ รัตน์ เครือกลิน
่

2559
2561

ธวัชชัย สุวรรณพานิช, ภาณินี กิจ
พ่อค ้า, สิรพ
ิ ันธ์ พลรบ, ศรีชมภู อุน
่
จิตพันธ์, ภูษณิศา แก ้วเขียว
กระทรวงยุตธิ รรม, สานั กงานกิจการ
ยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม, สานั กงานกิจการ
ยุตธิ รรม
ศาลอาญา
สานั กส่งเสริมสิทธิและสร ้างสังคม
สุขภาวะ สานั กงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
ปวริศร เลิศธรรมเทวี, สานั กงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

2557

ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนภายใต ้รัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิตธิ รรม ค้าจุนประชาธิปไตย
ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กาญจนารัตน์ ลีวโิ รจน์ , และคนอืน
่ ๆ

2557

จิรนิต ิ หะวานนท์

2559

KPT 2620 ศ6443

ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิตธิ รรม ค้าจุนประชาธิปไตย
ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

กรพจน์ อัศวินวิจต
ิ ร

2561

KPT 2620 ส47

สรุปย่อคาวินจ
ิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีว่ น
ิ จ
ิ ฉั ยว่า
บทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย ้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สานั กงานศาลรัฐธรรมนูญ

2558

KPT
KPT
KPT
KPT

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับศาลรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
คูม
่ อ
ื สอบกฎหมายปกครอง
รายงานการศึกษาวิจัยเรือ
่ งการกระทาทางรัฐบาล :
ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพืน
้ ฐานแห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
ทันข่าวสาร สวว. ... เก็บสาระมารวมเล่ม

สานั กงานศาลรัฐธรรมนูญ
นั นทวัฒน์ บรมานันท์
สุรย
ิ า ปานแป้ น
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

2561
2557
2559
2554

ฐากูร ศิรย
ิ ท
ุ ธ์วฒ
ั นา

2561

สานั กงานศาลปกครอง. สานั กวิจัย
และวิชาการ
สานั กงานศาลปกครอง
สานั กงานศาลปกครอง
สานั กพัฒนาการบริหารธรรมติ

2554

KPT 1270 พ17พ
KPT 1472 พ46

KPT 1576 ก491ร

KPT

KPT
KPT
KPT
KPT

KPT

พระราชบัญญัตแ
ิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 และประมวล
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่
เกีย
่ วข ้อง
รวมกฎหมายกองทุนยุตธิ รรม

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับศาลยุตธิ รรมของไทย
กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความแพ่ง ว่าด ้วยการบังคับคดี
ตามคาพิพากษาหรือคาสัง่ (ตามกฎหมายแก ้ไขใหม่
พ.ศ. 2560)
1687 ก48ก
การว่าความและการจัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย
1701 พ161ค คาอธิบายกฎหมายแรงงานเพือ
่ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ = Labour law for human resource
management
1829.A35 ร64 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรือ
่ ง
่ นุญาโตตุลาการต่างประเทศใน
กระบวนการเข ้าสูอ
ระบบของกลุม
่ ประเทศอาเซียน
2013 ส524บ
บทสรุปการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุตธิ รรม = JRD Research summary
2013 ส524บ
บทสรุปการศึกษาวิจัยประจาปี ... = Research
summary report ...
2014 ร472ห
132 ปี ศาลอาญา
2015 ็ึค264
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่าง
ธรรมชาติ : กรณีกฏกระทรวงตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
2070 ป171ร
รายงานการศึกษาวิจัยเรือ
่ ง การนาประเพณีในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท
์ รง
เป็ นประมุขมาใช ้ในการพิจารณาวินจ
ิ ฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

KPT 2620 ศ365ส
KPT 2620 ศ644

2620
2720
2722
2732

ส64ค
น6ก
ส742ค
ก64

KPT 2764 ฐ162ก
KPT 2764 ท64
KPT 2764 น927
KPT 2764 น927
KPT 2778.A29 ป
353

แนวคาวินจ
ิ ฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6
แนวคาวินจ
ิ ฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2554

2552

2561
2559

2560
2560

2559
2561
2557
2558

2561

2560
2561
2554

KPT 2778.A29 ป
353
KPT 3007 ค74

ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2552

สานั กพัฒนาการบริหารธรรมนิต ิ

2552

คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านของเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
ปั ญหาทางกฎหมายเกีย
่ วกับสัญชาติและสิทธิในความ
เป็ นพลเมืองของรัฐไทย
แนวทางการพัฒนาวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีปกครองเกีย
่ วกับ
่
สิงแวดล ้อม
หลักกฎหมายและวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีสงิ่ แวดล ้อมของ
ต่างประเทศ
รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด ้าน
สิง่ แวดล ้อม (Green Judges) ปี 2556 : วิธพ
ี จ
ิ ารณา
คดีปกครองเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม
ศาลปกครองแผนกคดีสงิ่ แวดล ้อม
กฏหมายเกีย
่ วกับ สิง่ แวดล ้อม
รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฏหมาย
การศึกษา เพือ
่ การบริหารจัดการการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คาอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
พระราชบัญญัตส
ิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
และพระราชบัญญัตส
ิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550
รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด ้าน
สิง่ แวดล ้อม (Green Judges) ปี 2555 : การบริหาร
จัดการทรัพยากรป่ าไม ้ ดิน และน้ า อย่างยัง่ ยืน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

2557

ั แสงสาราญ, สานั กงานศาล
วุฒช
ิ ย
ปกครอง
สานั กงานศาลปกครอง

2557

สานั กงานศาลปกครอง

2557

สานั กงานศาลปกครอง
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2554
2554
2560

ดิเรก ควรสมาคม

2558

ชาชิวฒ
ั น์ ศรีแก ้ว, บรรณาธิการ

2556

KPT 3420 พ97ค

ไพโรจน์ อาจรักษา

2560

KPT
KPT
KPT
KPT
KPT
KPT

คณิต ณ นคร
สุพศ
ิ ปราณีตพลกรัง
วิจต
ิ รา (ฟุ้ งลัดดา) วิเชียรชม
พัจนภา เพชรรัตน์
อดุล ขาวละออ
ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์

2559
2559
2561
2560
2560
2561

ั ญาสหประชาชาติวา่ ด ้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.
อนุสญ
1982 กับการดาเนินงานของประเทศไทย
L 154 จ262ห
หลักวิชาชีพ ทางการศึกษา
LA 1221 ก644ร
การพัฒนาการศึกษาทัง้ ระบบเพือ
่ พัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนไทย ครัง้ ที่ 2
LA 1221 ธ346ก
การศึกษาและความเป็ นครูไทย
LA 2383.T35 ค47ป ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2552

โสภารัตน์ จารุสมบัต ิ

2559

จักรพรรดิ วะทา
สานั กเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ธราญา จิตรชญาวณิช
คุรุสภา

2556
2553

LA 797.5 ส691ร
LA 1013.7 ซ19ฟ

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ซอห์ลเบิรก
์ , ปาสิ

2553
2559

กีรติ แก ้วสัมฤทธิ์ และคณะ

2556

สานั กงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการข ้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
สุคนธ์ สินธพานนท์
ธราญา จิตรชญาวณิช
ั
ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชย

2556

KPT 3025 ค123ป
KPT 3126 น85
KPT 3126 ห85
KPT 3127 ร261

KPT 3127 ศ361
KPT 3127 อ44ก
KPT 3138 ส624ร

KPT 3147 ด554

KPT 3336 ร614

คาอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับ
สมบูรณ์)
3878 ค144ก
กฎหมายอาญาภาคความผิด
4610 ส574ก
กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญา (ส่วนแก ้ไขใหม่)
68 ว528ค
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับกฎหมายทั่วไป
770 พ462ก
กฎหมายมรดก : ทายาทและส่วนแบ่งมรดก
917 อ123ร
108 สัญญาธุรกิจ
938.A29 พ93ค คาอธิบายกฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน

KZ 1120.3 อ235

LA 1220 ร53
LA 1220 ร832

LA 1221 ก6431
LA
LA
LA
LA
LA
LA

1221
1221
1221
1221
1221
1221

ก645
ค47
ธ346ก
ธ654พ
ผ832
ผ834

LA 1221 พ493ร
LA 1221 ศ294ร

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอิตาลี
Finnish Lessons 2.0 : ปฏิรูปการศึกษาให ้สาเร็ จ
บทเรียนแนวใหม่จากฟิ นแลนด์
รวมกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียนรู ้อดีตลิขต
ิ ปั จจุบน
ั สร ้างสรรค์อนาคต

การพัฒนาการศึกษาทัง้ ระบบเพือ
่ พัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนไทย ครัง้ ที่ 1
การศึกษา 4.0 เป็ นยิง่ กว่าการศึกษา
่ ารศึกษา 4.0
ครูยค
ุ ใหม่กบ
ั การจัดการเรียนรู ้ สูก
การศึกษาและความเป็ นครูไทย
พืน
้ ฐานการจัดการการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด ้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ : "เสริมสร ้างความเข ้าใจ ใฝ่ รู ้
ภาษา มุง่ พัฒนาสัมพันธ์ รู ้เท่าทันเทคโนโลยี สาน
สามัคคีอาเซียน" (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562)
โรงเรียน 4.0 : โรงเรียนผลิตภาพ
รายงานการสังเคราะห์ตวั ชีว้ ด
ั ด ้านการศึกษาไทยตาม
กรอบเป้ าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน

กระทรวงศึกษาธิการ

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2560

2553

2560
2552

2553
2559
2560
2561
2560
2560
2558

2560
2560

LA 1221 ส226

สภาการศึกษาเสวนา (OEC forum) 2015-2016 :
่ โยบาย
จากข ้อเสนอสูน
LA 1221 ส691ร
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลปี 2559 (IMD
2016)
LA 1221 อ564จ
จุดเทียนส่องทาง
LA 1223 ส691ร
OHEC รายงานประจาปี 2558 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
LA 1224.S69 ส46 รายงานการสัมนา เรือ
่ ง การพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
LA 2383.T4 ก428ศ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ กับหลักสูตรวิชา
พืน
้ ฐานศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LA 2383.T5 ป4
ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2560
LA 2383.T5 ป4
ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2561
LA2383.T5 ป4
ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2559
LA2383.T5 ป4
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช พระ
ผู ้ทรงเป็ นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน ประวัตค
ิ รู ฉบับพิเศษ

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2560

อัมพร พงษ์ กงั สนานั นท์
สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กาญจนี ละอองศรี, วารุณี โอสถา
รมย์, อังคาร จันทร์เมือง
สานั กงานเลขาธิการคุรุสภา
สานั กงานเลขาธิการคุรุสภา
สานั กงานเลขาธิการคุรุสภา
สานั กงานเลขาธิการคุรุสภา

2553
2558

LB 1025.3 ท383ร
LB 1027 น835ก

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกทีห
่ ลากหลาย
การสร ้างนวัตกรรม:เปลีย
่ นผู ้เรียนให ้เป็ นผู ้สร ้าง
่ ารปฏิบต
นวัตกรรมจากงานวิจัยสูก
ั ิ
LB 1028.3 อ618ต ติดตัง้ และบริหารระบบ e-Learning ด ้วย moodle
(ฉบับสมบูรณ์)
LB 1028.68 อ24ส สร ้างระบบ E - Learning moodle
LB 1044.87 ธ468ห แหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยไซ
เบอร์ไทย
ั รัการอ่านและ
LB 1050 น853
แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสย
พัฒนาห ้องสมุดโรงเรียน สานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พ.ศ. 2557-2561
LB 1050.54 ล629 ถอดรหัสอ่านเร็ว = Hi-speed reading
LB 1051 น728จ
จิตวิทยาการศึกษา
LB 1051 ส858
จิตวิทยาการศึกษา
LB 1060 ศ291ก
การจัดการเรียนรู ้ = Learning management
LB 1060 ศ546
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรือ
่ งการพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนทีบ
่ รู ณาการการเรียนรู ้กับ
การทางานในสถาบันอุดมศึกษา = Work-Integrated
Learning
LB 1139.3.T5 ส
ตลาดนัดความรู ้ครูปฐมวัย
199
LB 1139.35.P8 พ การสอนคิดด ้วยโครงงาน : การเรียนการสอนแบบ
642ก
บูรณาการ
LB 1570 บ432ก
การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development
LB 2085 จ755น
นานาทรรศนะการจัดการความและการสร ้างองค์การ
เรียนรู ้
LB 2322.2 ส72
ทาอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก
LB 2331 พ975
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
LB 2339.T5 พ568ค คูม
่ อ
ื การประเมินนักศึกษาเพือ
่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษาประจาปี การศึกษา 2557

ทิศนา แขมมณี
เนาวนิตย์ สงคราม

2552
2556

อาณั ต ิ รัตนถิรกุล

2558

อาณั ต ิ รัตนถิรกุล
สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน
้ พืน
้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2553
2553

ลุงไฮสไตน์
นุชลี อุปภัย
สุรางค์ โคว ้ตระกูล
ศศิธร เวียงวะลัย
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2553
2558
2552
2556
2552

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดี
สุข, ราเชน มีศรี
บุญเลีย
้ ง ทุมทอง
เจษฎา นกน ้อย

2552

ิ ธิช
ั
เสกศักดิ์ อัสวะวิสท
์ ย
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
พันธุท
์ พ
ิ า ยุวทองไท

2554
2554
2557

LB
LB
LB
LB

ฉลาด จันทรสมบัต ิ
สิทธิ์ ธีรสรณ์
จอมพงศ์ มงคลวนิช
นิรมล ศตวุฒ ิ

2555
2555
2555
2554

LB 2805 ภ64ก

จุมพล หนิมพานิช

2554

LB

ภารดี อนั นต์นาวี

2553

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
โสภณ มนตลักษณ์

2557
2557

นิรมล ศตวุฒ ิ
สุนทร โคตบรรเทา

2554
2553

LB
LB

LB
LB

2369
2369
2805
2805

ฉ165
ส721ค
จ198ก
น645

การเขียนวิทยานิพนธ์
เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดการศึกษาแบบเชิญชวน:นวัตกรรมทางการศึกษา

่ ารปฏิบต
การนานโยบายไปสูก
ั ิ : มุมมองในทัศนะทาง
รัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร
ึ ษาของไทย
และกรณีศก
2805 ภ64ห
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารทาง
การศึกษา
2805 ว847ก
การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการบริหารการศึกษา
2806 ส95ป
ประสบการณ์เชิงบริหารในการแก ้ปั ญหาและพัฒนา
ผู ้เรียนด ้วยระบบการดูแลนักเรียนตามโครงการพ่อหรือ
แม่และลูกๆในโรงเรียน
2806.15 น645 การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Deveopment
2806.15 ส788ก การพัฒนาหลักสูตรและการนาไปใช ้

2552
2559
2560
2561
2559
2560

2556

2553
2553
2552

LB 2806.36 ส31น นีค
่ อ
ื จุด : บันทึกการพัฒนาอัจฉริยภาพของชาวไทย
LB 2822.75 ส289ว วิธวี ท
ิ ยาการประเมิน:ศาสตร์แห่งคุณค่า

สุรพล ฤทธิร์ วมทรัพย์
สมหวัง พิธย
ิ านุวฒ
ั น์

2552
2553

LB 2831.8 ว847ท

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

2556

LB 2833.4.T5 ย
ความเป็ นครู
134ค
LB 1.03E+03 บ56ร ระเบียบวิธวี จิ ัยทางหลักสูตรและการสอน
LB 1025.3 ช84ส
4 วิธส
ี อนแบบใหม่ เพือ
่ ความมีรสนิยมในการเรียนรู ้
เป็ นผู ้มีปัญญา และมีอารยธรรม
่ ารสอน
LB 1025.3 ท383ถ ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก
กระบวนการคิด
LB 1025.3 ท383ร รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกทีห
่ ลากหลาย
LB 1025.3 ท512ศ ศาสตร์การสอน : องค์ความรู ้เพือ
่ การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
LB 1025.3 อ631ห หลักการสอน
LB 1027.4 ส256ท เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้สุขศึกษาแบบ
มืออาชีพ = Tips for professional writing health
education lesson plans
LB 1027.42 ว794ม MESUK Model (มีสข
ุ โมเดล) : รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพือ
่ พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สวู ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ประจาวันอย่างมี
ความสุข
LB 1027.47 ย44ก การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
้ เรียน : ครูทก
LB 1028 พ462ป
ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจัยในชัน
ุ คนทาได ้ไม่ยาก
LB 1028.3 ส545ก การจัดการห ้องเรียนในศตวรรษที่ 21 = Classroom
management in the 21th Century
LB 1028.55 ณ321ก การออกแบบและพัฒนามัลติมเี ดียเพือ
่ การเรียนรู ้ =
Multimedia for leaming : Design & Development

่ จิต
ยนต์ ชุม

2553

บุญเลีย
้ ง ทุมทอง
โชติ จินตแสวง

2555
2558

ทิศนา แขมมณี

2559

ทิศนา แขมมณี
ทิศนา แขมมณี

2560
2557

อาภรณ์ ใจเทีย
่ ง
สมบุญ ศิลป์ รุง่ ธรรม

2553
2558

วิสท
ุ ธิ์ คงกัลป์

2561

ยุทธ ไกยวรรณ์
ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต
สมศักดิ์ เอีย
่ มคงสี

2559
2561
2561

ณั ฐกร สงคราม

2557

LB 1044.87 จ35ป

จินตวีร ์ คล ้ายสังข์

2560

จิตวิทยาสาหรับครู = Psychology for teachers
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาสาหรับครู
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยเด็ก = Child
behavior 21201
LB 1139.225 ค962 roceedings of researches and projects,
Thammasat University Research and
Concultancy Institute, January-December 2015,
vol.2
LB 1139.225 ส
บทความวิจัยทางการศึกษา (เน ้น Action research)
573บ
้ อนุบาล
LB 1167 ศ443น
นวัตกรรมการศึกษาวอลดอร์ฟในระดับชัน
่ การสอนระดับปฐมวัย
LB 1177 ส162
เอกสารการสอนชุดวิชา:สือ
ศึกษา:Instructional Media for Early Childhood
Education หน่วยที่ 8-15
LB 1221 ป54ท
ทัศนะทางการศึกษา
LB 1584 พ462ส
ขยันก่อนสอบ สังคมศึกษา ม.1
LB 1590.3 ช149ก การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนาไปใช ้
LB 1720 พ44ก
การศึกษาและวิชาชีพครู = Education and teaching
proession
LB 1755.T5 ส748น นวัตกรรมการเรียนการสอน เพือ
่ พัฒนาทักษะของ
ผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21
่ การสอน
LB 1756.T5 ช799ท เทคโนโลยีพน
ื้ ฐานการสร ้างสือ

วชิระ พิมพ์ทอง
สุรางค์ โค ้วตระกูล
อัชรา เอิบสุขสิร ิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2560
2559
2561
2555

LB 1775 ว519ค
LB 1778.4.T5 พ
688ป
LB 2322.2 พ493ก

LB
LB
LB
LB

1051
1051
1051
1117

เทคนิคการบริหารสาหรับนั กบริหารการศึกษามืออาชีพ

โปรแกรมเสริมสาหรับระบบจัดการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผลลัพธ์
การเรียนรู ้ในสภาพแวดล ้อมอีเลิรน
์ นิงแบบผสมผสาน
ศาสตร์การสอน : ทฤษฎีสก
ู่ ารปฏิบต
ั ิ = TCU-OBL
TCU outcome based learning plugin system

ว526จ
ส858จ
อ522จ
ส162

LB 2331 พ975

ครูเพือ
่ ศิษย์สร ้างห ้องเรียนกลับทาง
่ --พินต
เปิ ดตา เปิ ดใจ เปิ ดโลก : กับผู ้ชายชือ
ิ ิ
กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา

2558

2560
ศิรประภา พฤทธิกล
ุ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์

2560
2555

ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์
พิชาติ แก ้วพวง
ชนาธิป พรกุล
พรรณอร อุชภ
ุ าพ

2559
2555
2557
2561

สุคนธ์ สินธพานนท์

2561

โช สาลีฉัน

2557

วิจารณ์ พานิช
สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2560
2559

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2557

2553

LB 2339.T5 ค962

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ของสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2557

LB 2339.T5 พ568ค คูม
่ อ
ื การประเมินนักศึกษาเพือ
่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555

2555

LB 2339.T5 พ568ค คูม
่ อ
ื การประเมินนักศึกษาเพือ
่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556

2556

LB 2339.T5 พ568ค คูม
่ อ
ื การประเมินนักศึกษาเพือ
่ รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556

2557

LB 2339.T5 พ568ท ทาเนียบนักศึกษาทีไ่ ด ้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2555
LB 2341.8 ส573ก การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่
21 : การประยุกต์ใช ้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เพือ
่
่
มุง่ สูความเป็ นเลิศ
LB 2349 ส63ก
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ ทความวิชาการ
LB 2369 ส721จ
จากงานวิจัยสูบ
LB 2371.6.T5 ร642 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8
(พ.ศ.2556-2560) และข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
LB 2386 ห835ก
กว่าจะมาเป็ นดอกเตอร์
LB 2801.A1 ส69
ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบต
ั ใิ นการ
บริหารการศึกษา = Theory and practice in
educational administration
LB 2805 ส216ห
หลัก ทฤษฎีและปฏิบต
ั ิ การบริหารการศึกษา
LB 2806 ช262พ
พฤติกรรมผู ้นาทางการศึกษา
LB 2806 ป111
ปี การศึกษาเฉลีย
่ ของประชากรไทย ปี 2555-2559
LB 2806 ป46
ประสบการณ์นาร่อง CUPT QA : กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา (ระบบสร ้างคุณค่า "ปั ญญาเพือ
่
ความเข ้มแข็งของชุมชน")
LB 2806.15 ส162 ประมวลสาระชุดวิชา : การพัฒนาหลักสูตรและวิทย
วิธก
ี ารทางการสอน:Curriculum Development and
Instructional Methodology หน่วยที่ 8-15
LB 2806.15 ส162 ประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทย
วิธก
ี ารสอน:Curriculum Development and
instructional methodology หน่วยที่ 1-7
่ หัสสวรรษแห่งคุณภาพ
LB 2822.75 ก535 ก ้าวข ้ามขีดจากัด สูส

2555

LB 2822.75 ร451

รายงานผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
LB 2822.75 ร451
รายงานผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของต่างประเทศ
LB 2822.84.T5 ก64 สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด ้านการศึกษา
ครัง้ ที่ 7 : สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู ้สาหรับ
กาลังคนในศตวรรษที่ 21
LB 2832 พ643ท
ทักษะ 7c ของครู 4.0
LB 2832.4.T5 ท
14 วิธส
ี อนสาหรับครูมอ
ื อาชีพ
512ส
LB 2832.4.T5 ป372 ประวัตค
ิ รู 16 มกราคม 2558
LB 2952.5 ส363ร

LB 2952.5 ส363ร

LB 3045.5 ส721ท
LB 3051 ส698ก
LB 3051 ็ีร451

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางเพือ
่ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู ้ของสถาบันศึกษาปอเนาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางเพือ
่ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู ้ของสถาบันศึกษาปอเนาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านแนวใหม่ : ทฤษฏีและ
ปฏิบต
ั ิ
รายงานการวิจัย การออกแบบระบบการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาการศึกษา

สุบรรณ เอีย
่ มวิจารณ์

2561

2560
สิทธิ์ ธีรสรณ์
ชุลก
ี ร กิตติก ้อง

2555
2560

แหลม หญ ้าคา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
สัมมา รธนิธย์
ชาญชัย อาจินสมาจาร

2553
2558

กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
สิรวิ รรณ ศรีพหล

2560
2558
2560
2558

2552

สิรวิ รรณ ศรีพหล

2552

สานั กงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2558

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ทิศนา แขมมณี

2560
2560

สานั กงานเลขาธิการคุรุสภา

2558

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2559

2559

2559

สิทธิ์ ธีรสรณ์
สาราญ มีแจ ้ง

2560
2558

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

LB 3605 น172
LB 880 ท322พ

นวัตกรรมการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการ
ิ นักศึกษา:กรณีจต
กิจกรรมนิสต
ิ อาสา
พืน
้ ฐานปรัชญาการศึกษา : ภูมป
ิ ั ญญาของตะวันออก
และตะวันตก = Fundamental of educational
philosophy : Eastern and western intelligence

2556
ทองหล่อ วงษ์ ธรรมา

2555

เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ
่ การดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แนวสอนวิชาจรรยาในโรงเรียนนายร ้อยทหารบก
คนเก่งสร ้างได ้ อารยโมเดล สมรรถนะ KSL31220
รายงานผลการสารวจข ้อมูลเกีย
่ วกับการส่งเสริมและ
ิ นักศึกษา
พัฒนาระบบบริการเพือ
่ รองรับนักเรียน นิสต
พิการในสถาบันอุดทศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2558

สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2558

LC 4818.38 ร451ร

รายงานผลการสารวจข ้อมูลเกีย
่ วกับการส่งเสริมและ
ิ นักศึกษา
พัฒนาระบบบริการเพือ
่ รองรับนักเรียน นิสต
พิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2559

สานั กงานส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา

2560

LC 5225.ร8 ส691ร

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพือ
่ พัฒนานโยบายเรือ
่ ง
การส่งเสริมการเรียนรู ้ของผู ้สูงอายุในประเทศไทย

2561

LC 71 พ43ก

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

วีระชาติ กิเลนทอง

2560

สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2559

สุชาติ แสงทอง
ชลูด นิม
่ เสมอ
ั สายสิงห์
ศักดิช
์ ย

2560
2557
2556

เชษญ์ ติงสัญชลี

2558

N 7321 Y68Y

การจัดการศึกษาเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน : พืน
้ ฐาน
การศึกษาด ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล ้อม
รายงานการวิจัยเพือ
่ จัดทาข ้อเสนอเชิงนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาเพือ
่ สร ้างความเป็ นพลเมือง
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 : ความจาเป็ น
ของการแข่งขัน และการกระจายอานาจในระบบ
การศึกษาไทย
สรุปสาระสาคัญ รายงานผลการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552-2559)
ดนตรี (นอก) วจนานุกรม แห่งต ้นแม่น้ าเจ ้าพระยา
องค์ประกอบของศิลปะ
พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและ
่ ของคนไทย
ความเชือ
ศิลปะไทยภายใต ้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบ
ปาละ
Young Artists Talent

รุง่ แก ้วแดง, ปาน กิมปี , วรัยพร
ั ดิ์ เอือ
แสงนภาบวร, ชูศก
้ งโชคชัย ,
ชนันภรณ์ อารีกล
ุ , กุลธิดา รัตน
โกศล
พฤทธิ์ ศิรบ
ิ รรณพิทักษ์

2558

N 7321 ช259ห

108 ศิลปิ นร่วมสมัยทีน
่ ่าจับตามอง

N 7321 ฐ26ศ
็์N 7321 ม332
N 7321 ศ563ศ

ศิลปะร่วมสมัยไทย
มนต์เสน่หไ์ ทย : มรดก + พลังสร ้างสรรค์
ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณราชวราราม = The
craftsmanship of wat arun

กระทรวงวัฒนธรรม. สานั กงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชโลธร อัญชลีสหกร, สรณ วิรย
ิ ะ
ประสิทธิ,์ ภานุพงศ์ จิตรทศ

N 7430 ก726อ
็์N 8193.2 พ445

องค์ประกอบศิลป์ = Composition art
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐ
อนุสรณ์ วัดทิพย์สค
ุ นธาราม อาเภอห ้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุร ี
107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

LB2805 ก752
LC 1047.82 ส356ร
LC 273 น385
LC 32 ก768ค
LC 4818.38 ก27

LC 71.2 ร451พ
LC 71.2 ว844ส

LC 71.2 ส356

ML 3795 ส761ด
N 7430 ช257อ
็์N 8193.2 ศ62พ
N 7302 ช721ศ

N 8725 ศ234ห
็์N7321 ป373

ิ ปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จาก
ประวัตศ
ิ าสตร์ศล
งานวิจัย = Art history in Thailand and the
summaries of the new studies

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

สานั กงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศานติ ภักดีคา, นวรัตน์ ภักดีคา,
ประกิจ ลัคนผจง, สมคิด จิระทัศ
นกุล, บรรณาธิการ
กุลนิดา เหลือบจาเริญ
วีระพล สิงห์น ้อย

พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ,
บรรณาธิการ, กรมศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะ
โบราณคดี. ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
ศิลปะ

2560
2559
2559
2559

2555

2560
2558
2557
2560

2556
2558

2561
2559

็์NA 6275.ท9 พ
626

ครุศาสตร์สถาปั ตยกรรมและการออกแบบ

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปั ตยกรรม
และการออกแบบ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
หนึง่ ฤดี โลหผล

2552

2560
2559

NA 1522.ก4 ช274ว วิมานวัตถุ

บลจ.วรรณ
่ เกษร, บรรณาธิการ,
บัญชา ชุม
ิ ส่วน
สานั กงานทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย,์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ชุมพล พลปญโญ

NA 2728 ฐ341ค
NA 2728 ส349

ฐิตพ
ิ ัฒน์ ประทานทรัพย์
ปิ ยะ นากสงค์

2552
2561

เอกชัย วงศ์ศริ ิ

2553

พรทิพย์ เรืองธรรม
ั สายสิงห์
ศักดิช
์ ย
วงเดือน นาราสัจจ์, กระทรวง
วัฒนธรรม. สานั กงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

2556
2560
2560

ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
ปุณยวีร ์ รุจป
ิ รู ต
ิ านั นท์

2558
2555

ี วงษ์ตาแสง
สุชพ
นั นทวัชร์ ชัยมโนนาถ

2557
2557

จุตพ
ิ งศ์ ภูสม
ุ าศ

2557

Drawing comic 3 : ออกแบบและวาดตัวละครสุด
ประทับใจ
ND 1475 ท734ว
วิพากษ์องค์ประกอบศิลป์
ND 1023.ภ7 จ434 จิตรกรรมฝี พระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้าเลิศ
ND1021 ป818
84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย
NK 4156.6.A2051 เครือ
่ งปั น
้ ดินเผาเวียงเชียงรุ ้ง
ค65ค

C.C Club

2557

เทียนชัย ตัง้ พรประเสริฐ

2553
2560
2554
2554

NK 1177 ซ331
NK 1530 D320G

สานั กงานสนั บสนุนการวิจัย
แดบเนอร์, เดวิด, Dabner, David,
Stewart, Sandra, Zempol, Eric,
จุตพ
ิ งศ์ ภูสม
ุ าศ, สุวส
ิ า แซ่องึ่

2558
2558

ลัปตัน, เอเลน, Lupton, Ellen,
Phillips, Jennifer Cole, สหทัศน์
วชิระนภศูล, ผู ้แปล, ฟิ ลลิปส์, เจนนิ
เฟอร์ โคล, ผู ้แต่ง

2560

NA 1522.A5 ห159อ อาคารนิทรรศกาลสยาม ณ งานเอ็กซ์โปเมืองตูรน
ิ
2454 : The Siamese Pavilion at Turin Expo 1911
NA 1522.B2 พ4
NA 1522.N2 ร876

NA 2728 อ873ส
NA 2750 พ239ท
NA 4180 ส47
NA 6021 ว27ส

พระบรมมหาราชวัง
เรือนพระกรรมสักขี-เรือนพระสุรภี

คูม
่ อ
ื โปรแกรม Sket Up Pro7
สร ้างงาน 3 มิตด
ิ ้วย SketchUp Pro 2018 สาหรับผู ้
เริม
่ ต ้น
สร ้างแบบโมเดล 3 มิต ิ อย่างรวดเร็ วได ้ด ้วยSketchUP
Pro 7
ทฤษฎีการออกแบบ = Design theory
สมุดภาพถ่ายเก่าศิลปะในประเทศไทย
สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม = The royal
temple art in the reign of King Chulalongkorn

NC 1320 ส763ค
NC 750 น424ฮ

จดหมายเหตุการบูรณปฏิสงั ขรณ์เทวสถาน สาหรับพระ
นคร
รูปแบบบ ้านเรือนของกลุม
่ ชาติพันธุใ์ นอุษาคเนย์
ออกแบบการ์ตน
ู อย่างมีสไตล์ = Cartoon Character
Design
Concept art for game
How to draw perspective : คูม
่ อ
ื การเขียนทัศนียภาพ

็์NC 997 ล717

Graphic design thinking : ก ้าวข ้ามการ Brainstorm

NA 6022.B3 พ358
NA 7432 ร117ร
NC 1320 ป661

NC 1320 ซ332ด

วุฒส
ิ ภา
โครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์อารย
ธรรมลุม
่ แม่น้ าโขง

NK 1530 E117G

Silver Book
Graphic Design School : the principles and
practice of graphic design = เปลีย
่ นจินตนาการสู่
งานออกแบบ : ทฤษฎีพน
ื้ ฐาน หลักการออกแบบ และ
workshop สาหรับงานกราฟิ ก
Graphic design the new basics

NK 4556.6 ก175ค
็์NK 8804 ช583

เครือ
่ งถ ้วยเบญจรงค์และลายน้ าทอง
ชีวต
ิ ไทยในผ ้าทอ

P 90 ส162อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างสารในงานนิเทศ
ศาสตร์ = Message design for communication arts
หน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างสารในงานนิเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตร์ = Message design for communication arts
หน่วยที่ 8-15
่ สรของมนุษย์
การสือ
กรรณิการ์ อัศวดราเดชา
ื่ เชิงสร ้างสรรค์
เทคโนโลยีสอ
ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

P 90 ส162อ

P 90 ส525
P 90 ส669ท

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2555

2556

2557

2554
2559
2556

2556

2553
2553

P 90 ส747อ
P 91 ส411อ
P 91 ส411อ
P 90 ก62ก
P 90 ส525
P 90 อ372ก
P 91.3 จ63ก
P 91.5.T5 ศ574ก
P 93.5 จ73พ
P 93.5 ธ362อ
P 95.45 พ99ก

่ สาร
เอกสารการสอนชุดววิชาทฤษฎีพฤติกรรมการสือ
หน่วยที่ 1-7
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หน่วยที่
1-10
ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หน่วยที่
11-15
่ สาร :
การใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยด ้วยเครือ
่ งมือการสือ
แนวคิดและบทสังเคราะห์
่ สารของมนุษย์
การสือ
่ สารเพือ
การสือ
่ การโน ้มน ้าวใจ
การวิจัยเบือ
้ งต ้นทางนิเทศศาสตร์ = Introduction to
communication research
่ สารเพือ
การสือ
่ การพัฒนาท ้องถิน
่ = Communication
in rural development
Princiinfographic : เปลีย
่ นข ้อมูลเข ้าใจยาก ให ้เป็ น
ภาพทีท
่ รงพลัง
Infographic design : ฉบับ Quick start + easy
workshop + make money
่ สาร
การวิเคราะห์การสนทนา : วิธวี ท
ิ ยาการวิจัยการสือ

PE 1112 R116P
PE 1112 ภ688ห

Practical English Structure
หัวใจภาษาอังกฤษ : ฝึ กพูด อ่าน เขียนให ้ได ้ภายใน
30 วัน
PE 1112 ม485ก
กาจัดจุดอ่อนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
PE 1115 ส747อ
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
หน่วยที่ 6-10
PE 1116.R47 ส
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับพนั กงาน
747อ
โรงแรม หน่วยที่ 8-15
PE 1116.T6 ส747อ เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพือ
่ ดารท่องเทีย
่ ว
หน่วยที่ 1-8
PE 1122 ส945ภ
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
PE 1128 U58P
University English 1
่ สารและการทางาน
PE 1131 ก131ภ
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
PE 1131 ด359ฝ
ฝึ กตัง้ คาถามหัวใจในการฝึ กพูดภาษาอังกฤษ
PE 1131 บ321ข
Heng Heng Heng ขายของให ้ฝรั่ง
PE 1131 ส867พ
Speak English : พูดอังกฤษเก่งขัน
้ เทพ!
PE 1131 ห159ฮ
HOW TO CAll ฝึ กพูดภาษาอังกฤษกันยังไง ทาไมไม่
เก่งซักกะที
PE 1201 ห127ห
หญิงปิ้ วชวนฆ่ามารร ้าย My verb
PE 1301 ส867ก
เก่ง Tense เรือ
่ งกล ้วยๆ
PE 1331 ร487ส
สอนหนูพด
ู ได ้หลายภาษา
PE 1112 ต397ก
เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่
PE 1112 ส439ค
คูม
่ อ
ื แปลภาษาอาเซียน
PE 1113 ก265ส
สาเนียงอังกฤษเจ๋ง ออกเสียงเก่งอย่างเทพ Improve
Your English Speaking
ิ แกรมมา 2
PE 1113 ณ362อ
หนังสือภาษาอังกฤษ เก่งอังกฤษ พิชต
PE 1113 ท354พ
พูดอังกฤษเรือ
่ งหมูๆ
PE 1113 ส582ภ
ภาษาศาสตร์สาหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
PE 1115 ส747อ
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
หน่วยที่ 11-15
PE 1115 ส747อ
เอกสารกาสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
หน่วยที่ 1-5
PE 1116.L2 ด174ค คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
PE 1116.R47 ณ
113ภ
PE 1128 T485R
PE 1128 U58S
PE 1128 จ682

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การโรงแรม = English for
communication in hotel business
Reading Skill Development
University English 2
Chulalongkorn University test of English
proficiency (CU-TEP) : practice test II

PE 1128 พ463ว
PE 1128 ส447ซ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต ้น
CU-TEP reading : ภาษาอังกฤษเข ้าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช

2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553
2560

กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
อรวรรณ ปิ ลน
ั ธน์โอวาท

2553
2554
2557

ศุภณิช จันทร์สอง

2559

จุตพ
ิ งศ์ ภูสม
ุ าศ

2560

ธัญธัช นันท์ชนก

2559

ไพโรจน์ วิไลนุช

2561

Rabieb Na Kalasin
ภูวนารถ รัศมีเพชร

2552
2552

MR.7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553
2553

มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

เสาวลักษณ์ สุขวิรัช
Patchara Wonghiransombat
่ มนุษย์
กมลชนก ชืน
Wh - Question
แอนดรูว ์ บิ๊ กส์
สุรรี ัตน์ ทองอินทร์
อาจารย์หนึง่

2552
2553
2552
2553
2552
2553
2552

หญิงปิ้ ว
สุรรี ัตน์ ทองอินทร์
สองขา
ติวเตอรืจา๋
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
Kuo, Tai-tsimg

2553
2554
2552
2556
2559
2557

ณั ฏฐวีร ์ ทวีเสสานนท์
TOM,JACK&SUSAN
แสงระวี ดอนแก ้วบัว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2557
2553
2558
2553

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์
คงศรี
ณั ฐวิกา วิรย
ิ า

2558

Thirawat Tanthanis
Sucharat Rimkeeratikul
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สถาบัน
ภาษา, Chulalongkorn University,
Language Institute
พัทธดนย์ สนธิรักษ์
สุทน
ิ พูลสวัสดิ์

2552
2553
2561

2560

2559
2560

PE 1128 ส447ต

เตรียมสอบ CU-TEP Chulalongkorn University Test สุทน
ิ พูลสวัสดิ์
of English Proficiency : ภาษาอังกฤษเข ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ิ บูรณะสิทธิพร, เสรี อูธ่ ารา
PE 1128 ส477ผ
ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP
วันวิชต
สวัสดิ,์ ดนั ย วงษา
PE 1130.T5 ส779ค Achieve toefl ibt speaking with MP3 CD

2558

PE
PE
PE
PE
PE
PE

กรมพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน

2557
2556
2557
2553
2555
2552

ิ ) เจษฎาภัทรกุล
ฐกร (ชัยวิชต

2553

School of Eng
สุพรรณี ปิ่ นมณี

2557
2556

สุพรรณี ปิ่ นมณี

2559

คณาจารย์และกองบรรณาธิการ
Think Beyond Genius
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
ไลฟ์ เอบีซ ี
อุรณา บัณฑิตย์ดารงกุล
อัจฉรา ชีวพันธ์
มูลนิธส
ิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
กฤษณะ มณีสอดแสง, ธนศักดิ์ ศิร ิ
คะเณรัตน์
วิภาวรรณ สุนทรจามร

2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สานั กยุทธศาสตร์อด
ุ มศึกษา
ต่างประเทศ
ชวนหนี, เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-,
ผู ้แปล
ไป๋ อิน
๋ น่า หมูบ
่ ้านลับลีร้ ม
ิ ฝั่ งน้ า
ฉือ, จือ
่ เจีย
้ น, เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ,
2498-, ผู ้แปล
รอยยิม
้ และน้ าตาของหัวใจ
ปิ งซิน, เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-,
ผู ้แปล
พจนานุกรมภาษาในอาเซียน
ประพันธ์ เรืองณรงค์
่ วชาญภาษาพม่าในประเทศ สมหมาย ชินนาค
การเรียนการสอนและผู ้เชีย
ไทย
สนุกกับภาษาเมียนมา:ภาษาทีไ่ ม่ออกเสียงตัวสะกด
ตูซาร์ นวย
ไขปั ญหา ภาษาไทย
ราชบัณฑิตยสถาน
ไขปั ญหา ภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง
วรารักษ์ พูนวิวฒ
ั น์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมภาษาโคราช
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พจนานุกรม ภาษาไทยพวน
ยุพน
ิ เข็มมุกด์
คากลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จฯพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ ัว ภาคที่ 1 ถึงภาคที่ 3
เทียนทอแสง : รวมบทความพินจ
ิ วรรณกรรม
ทรงคุณค่าในแวดวงวรรณคดีไทย
คาพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จ
ดารัสเกีย
่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
พระปรมินทรมหา 2470-2559, อร
สุดา เจริญรัถ, บรรณาธิการ

2556

PE

ภาษาอังกฤษก ้นครัว : Thai - English Kitchen
พูดภาษาอังกฤษไม่ปอดแหก
ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต ้นทีค
่ ณ
ุ ต ้องรู ้
อังกฤษพ ้นกรอบกับครูพแ
ี่ นน
่ าเซียน
เตรียมพร ้อมเรือ
่ งภาษาก ้าวหน ้าสูอ
เอกสารประกอบการฝึ กอบรมสาขาภาษาญีป
่ น
ุ่ สาหรับ
ผู ้ทีจ
่ ะเดินหรือทางานอยูใ่ นต่างประเทศ
116.P9 ฐ11ภ
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ = English
for public administration
1409 ส129อ
อนาคตดีมก
ั่ ๆหากเรียนภาษาอังกฤษได ้ขัน
้ เทพ
1498 ส829ป
แปลได ้ แปลดี : ทักษะการแปลสาหรับผู ้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย
1498.2 ส734ป แปลได ้ แปลดี : ทักษะการแปลสาหรับผู ้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย
1498.2.T5 ร832 เรียนรู ้ภาษาอังกฤษจาก นิทานพืน
้ บ ้านอาเซียน

PE
PE
PL
PL
PL
PL

2012 ศ468ก
2013 ภ463ภ
1121.T5 อ417
4158 อ112อ
4200.A52 น26
533 ก281ว

Grammar Xtreme Tips&Tests
ภาษาอังกฤษเพือ
่ ธุรกิจการโรงแรม = Hotel english
เก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่
อ่านสนุกปลุกสานึก เล่ม 4
นามานุกรมวรรณคดีไทย
้ ต ้น
ไวยากรณ์ภาษาญีป
่ นชั
ุ่ น

PL 1121.T5 ร451น

รายงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาระบบการจัดการการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย การศึกษานอกระบบ

PL 1121.T5 ส162

่ สาร :
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
Chinese for Communication หน่วยที่ 1-7
่ สาร :
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
Chinese for Communication หน่วยที่ 8-15
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ประเทศไทย
ความรักใดจะไม่ปวดร ้าว

PE
PE
PE
PE

1131 ช219ภ
1131 ฑ711พ
1131 ท364ภ
1131 อ46อ
1131.9 ก454ห
1132 ก454อ

PL 1121.T5 ส162
PL 1129.T5 ย365
PL 2879.C4 ค56

PL 2879.C4 ฉ75

PL 2879.C4 ป62ร

PL 3507 พ12
PL 3928 ส287ก
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

393 ต662ส
4163 ข939
4163 ร435ข
4165 ว546ร
4185 ร435พ
4193 ม73พ
4195.N6 พ23
4206 ค352

PL 4206 ช288ท
PL 4207.5 ภ74ค

ชลดา วิทยโกมล
ฑา ธรรมเดียร
Life Balance
อริสรา ธนาปกิจ

2561
2555

2555
2559
2555
2554
2556
2553
2559

2556
2553
2561

2561

2561

2557
2558
2556
2554
2554
2560
2556
2557
2558
2553
2559
2559

PL
PL
PL
PL
PL

4209 ช283ข
4209 ช956ว
4209.4 ป45ก
4209.4 พ62ช
4209.5 ภ74ค

ข ้ามสีทันดร
วรรณกรรมร ้อยกรองของไทย
กบเหลาดินสอ
ชนะร ้อยครัง้
คาพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ดารัสเกีย
่ วกับความสุขในการดาเนินชีวต
ิ
ประมวลพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2556
ประมวลพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2557
เกียรติภม
ู ิ กระทรวงกลาโหม ภาค ดอกสร ้อย รอย
ตานาน
่ วชาญภาษาลาวในประเทศ
การเรียนการสอนและผู ้เชีย
ไทย
สนุกกับภาษากลาง:ญาติสนิจภาษาไทย
่ วชาญภาษาเขมรใน
การเรียนการสอนและผู ้เชีย
ประเทศไทย
สนุกกับภาษาเขมร:ภาษารวมรากภาษาไทย
่ สาร :
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
Khmer for communication หน่วยที่ 1-7
่ สาร :
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
Khmer for Communication หน่วยที่ 8-15
ภาษาเวียดนามในชีวต
ิ ประจาวัน=Vietnamese in
Deily Life
่ สาร=Vietnamese for
ภาษาเวียดนามเพือ
่ การสือ
communication
สนุกกับภาษาเวียดนาม:เขียนด ้วยอักษรโรมันแต่ม ี
วรรณยุกต์
สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย:ภาษาทีม
่ ผ
ี ู ้ใช ้มากทีส
่ ด
ุ ใน
อาเซียน
สนุกกับภาษามลายู:ภาษาทีใ่ ช ้ในหลายประเทศ
่ วชาญภาษาบาฮาซามลายู
การเรียนการสอนและผู ้เชีย
และบาฮาซาอินโดนีเซียในประเทศไทย
บทสรุปสาหรับผู ้บริหาร : การเรียนการสอนและ
่ วชาญภาษาเพือ
ผู ้เชีย
่ นบ ้านในกลุม
่ CLMV และบาฮา
ซามาเลเซีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย
คูม
่ อ
ื ครูฝึกหลักสูตรการฝึ กยกระดับฝี มอ
ื สาขา
่ สารในประชาคมอาเซียน
ภาษาญีป
่ นเพื
ุ่
อ
่ การสือ
สนุกกับภาษาตากาล็อก:รากภาษาของฟิ ลป
ิ ปิ นส์
รายงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาระบบการจัดการการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา

โชติ ธีตรานนท์
โชษิตา มณีใส
ประภาส ชลศรานนท์
พัชรศรี เบญจมาศ
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา 2470-2559
สานั กราชเลขาธิการ

2555
2557
2553
2557
2559

สานั กราชเลขาธิการ

2558

PL1121.T5 ร451ป

PL 4209.5 ส64ป
PL 4209.5 ส64ป
PL 4209.ช434 ช
434ก
PL 4236 ก892ก

2557

2556
แก ้วตา จันทรานุสรณ์

2558

วิเชียร อาพนรักษ์
บัญญัต ิ สาลี

2556
2558

พลอย แสงลอย
ั กุล
สมเกียรติ วัฒนศิรช
ิ ย

2556
2557

ั กุล
สมเกียรติ วัฒนศิรช
ิ ย

2557

พิมเสน บังระภา, เจิน
่ ลี้ เล

2555

มนธิรา ราโท

2555

สรดี ปรีชาปั ญญากุล

2556

ประเสริฐ สรรพอาสา

2556

ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
ธนภาษ เดชพาวุฒก
ิ ล
ุ

2556
2558

สมหมาย ชินนาค

2558

กรมพัฒนาฝี มอ
ื แรงงาน

2557

เซเน็ ส เอ. แคมโบเรดอนโด
วิภาวรรณ สุนทรจามร

2556
2559

รายงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาระบบการจัดการการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วิภาวรรณ สุนทรจามร

2559

PL1121.T5 ร451ม

รายงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาระบบการจัดการการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

วิภาวรรณ สุนทรจามร

2559

PL1121.T5 ร451ส

รายงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาระบบการจัดการการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย สังเคราะห์ภาพรวม

วิภาวรรณ สุนทรจามร

2559

PL1121.T5 ร451อ

รายงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาระบบการจัดการการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา

วิภาวรรณ สุนทรจามร

2559

PL1121.T5 ส691ร

รายงานการวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ึ ษาแนวปฏิบต
ในประเทศไทย: กรณีศก
ั ท
ิ ด
ี่ ี (็ฺBest
Practice) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษา
ครูเทพ
พูดอย่างฉลาด

วิภาวรรณ สุนทรจามร

2559

ชลธิรา สัตยาวัตนา
ยุดา รักไทย

2558
2553

วิมลศรี อุปรมัย
มงกฏเกล ้าเจ ้าอยูห
่ ั ว,
พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468

2553
2557

PL 4236 ว562ส
PL 4324 บ255ก
PL 4324 พ451ส
PL 4325 ส162
PL 4325 ส162
PL 4372 พ36ภ
PL 4372 ม156ภ
PL 4372 ส325ส
PL 5071 ป422ส
PL 5103 ป422ส
PL 5106 ธ152
PL 5109 ส287บ

PL 539 ก454ค
PL 6051 ค941ส
PL1121.T5 ร451ด

PL4226 ค4
PN 1429.T35 ย
345ม
PN 2053 ว36น
นาฏกรรมและการละคร
PN 6328.V2 ม22ธ ธรรมราชธีรราชา ; พระบรมราโชวาทและพระราช
นิพนธ์เกีย
่ วกับพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล ้าเจ ้าอยูห
่ ัว

PN 1991.3.T5 ว74ว วิทยุชายแดน : บทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพือ
่ นบ ้าน
PN 1992.8.T3 ส74 สินเจริญ...วงแตก กับ 13 ดารารับเชิญทีบ
่ งั เอิญรักกัน

วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

2558

อัญมณี สีชาด

2552

PN 1994 ร293

รายงานวิจัยฐานข ้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีด ิ
ทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดท
ิ ัศน์ตอ
่ เนือ
่ ง
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (Contents Industry)
ประจาปี พ.ศ. 2555-2558
PN 4055 ว734พ
พรมงคลจากบนฟ้ า พระบรมราโชวาทและพระราช
ดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
PN 4055.T4 จ688ท 7 ทศวรรษ ใต ้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด ้าน
การศึกษา
PN 4055.T4 ว734ม มณีแห่งปั ญญา ราชาแห่งธรรม = his majesty King
Bhumibol's words of wisdom
PN 4129 พ437ว
วาทะสาหรับมืออาชีพ
่ มืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ : 19 ปี สภาการ
PN 4731 ส4ส
สือ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ
PN 4731 ส546ก
20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
่ เสรี : 10 ปี แรกของ ประชาไท
PN 4751 ฮ352ก
กระแสเสียงของสือ
PN 6129.T5 พ476 พระราชดารัสและสุนทรพจน์ตอบ ในงานพระราชทาน
เลีย
้ งเพือ
่ เป็ นเกียรติในโอกาสทีพ
่ ระประมุขและประมุข
ต่างประเทศเสด็จฯ และเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็ นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะและราช
อาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวและ
สมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินน
ี าถ ระหว่างปี พ.ศ.
2497-2531
PN 6129.T5 พ476 พระราชดารัสและสุนทรพจน์ตอบ งานถวายพระกระยา
หารคา่ และพระราชทานเลีย
้ งอาหารคา่ เพือ
่ เป็ นเกียรติ
ในโอกาสทีพ
่ ระประมุขและประมุขต่างประเทศเสด็จฯ
และเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ ใน
ฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ ัวและสมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินน
ี าถ
ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2552

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

2560

2560

รวิช ตาแก ้ว

2559
2560

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

2560
2558

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ฮาเบอร์คอร์น, ไทเรล
สานั กราชเลขาธิการ

2560
2558
2556

สานั กราชเลขาธิการ

2555

PN 6129.T5 ภ671ก ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของพระ
บาทสมเด ้จพระเจ ้าอยูห
่ ัวเกีย
่ วกับกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม (ปี พท
ุ ธศักราช ๒๔๙๕-๒๕๕๖)

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา 2470-2559

2556

PN 6328.P8 ธ32
PN 6328.P8 ป4

เทิด 9 ปกเกศ 70 คุณธรรมนาประชา
ประมวลพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทที่
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2558
เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โลกใหม่
เล่าเรือ
่ งงานวิจัย(ไม่ยากอย่างทีค
่ ด
ิ )

ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)

2559
2558

สิน พันพินจ
ิ
รอฮีม ปรามาท
เพทาย เย็นจิตโสมนั ส และคนอืน
่ ๆ

2552
2554
2553

ปรัชญาวิจัย = Philosophy of research
วิธก
ี ารเชิงผสมผสานสาหรับการวิจัยและประเมิน
ทาเนียบการวิจัย 2552 สภาวิจัยแห่งชาติ:สถิต ิ
ข ้อสนเทศการวิจัย
สถิตงิ านวิจัย 2552 ห ้องสมุดงานวิจัย : สถิต ิ
ข ้อสนเทศการวิจัย รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หน่วย
งานวิจัย นักวิจัย คาสาคัญและหัวเรือ
่ ง
ปั ญญาประดิษฐ์ : ปั ญญาเชิงกลุม
่ = Artificial
inerlligence : swarm intelligince
วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม

รัตนะ บัวสนธ์
รัตนะ บัวสนธ์
สานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2560
2555
2552

สานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2552

บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล

2555

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ั พงษ์วช
ั
ศิรช
ิ ย
ิ ย
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา

2558

กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา

2552

Q 180.A1 ส724ท
Q 163 ร55ล
Q 180 พ913ล
Q 180.A1 ร374ป
Q 180.A1 ร374ว
Q 180.T5 ท424ท
Q 180.T5 ส184

Q 337.3 บ43
QA 268 ว45

QA 276 ศ37ส
สถิตเิ พือ
่ การวิจัยด ้วยโปรแกรม R เล่ม 2
QA 276.4 ก399ก การวิเคระาห์ข ้อมูลทางสถิตด
ิ ้วย Excel
QA 276.A2 ก172ก การวิเคราะห์ทสถิต ิ : สถิตส
ิ าหรับการบริหารและการ
วิจัย
QA 278 ก399ก
การวิเคราะห์ข ้อมูลหลายตัวแปร

2553
2555
2553

QA 278.3 พ866ม
QA
QA
QA
QA

30.4 ศ37ส
303 ส41ค
37.3 พ36ค
76 บ294ค

QA 76 อ871ค
QA 76 อ978ว

QA 76.15 พ174
QA 76.73 พ38ก
QA 76.73.B3 บ
253พ
QA 76.73.B3 ส
115ค
QA 76.73.C154 น
371ก
QA 76.73.J38 ส
768ค
QA 76.73.P224 ม
47ข
QA 76.76.063 บ
635ค
QA 76.76.063 พ
371ร
QA 76.76.A65 จ
111อ
QA 76.76.A65 จ
217ค
QA 76.76.A65 พ
316ค
QA 76.76.B3 ศ
684พ
QA 76.76.C68 จ
337ป
QA 76.76.O63 ส
722ว
QA 76.76.w56 ด
53ค
QA 76.8 ท53ช
QA 76.893 ท151ล
QA 76.9.C55 พ
122อ
QA 76.9.D32 ล
267ร
QA 76.9.D35 ณ
114ค
QA 76.9.S88 อ
978ก
QA 76.90355 อ
38ก
QA 76.9D37 ก34ก
QA 76 ว56ค
QA 76 ว711ค
QA 76 อ94ก6

โมเดลสมการโครงสร ้าง : (Structural Equation
Modeling)
สถิตเิ พือ
่ การวิจัยด ้วยโปรแกรม R เล่ม 1
แคลคูลส
ั 1
คณิตศาสตร์ประยุกต์เบือ
้ งต ้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับเตรียม
สอบแข่งขันฯ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ =
Computing essentials 2013
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปรับปรุงเพิม
่ เติม) = Computer science and
information technology
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด ้วย Java
่ ด ้วย Visual Basic 2010
พัฒนาแอปพลิเคชัน

พูลพงศ์ สุขสว่าง

2556

ั พงษ์วช
ั
ศิรช
ิ ย
ิ ย
สุกญ
ั ญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พิมพ์ชนา ศิรจ
ิ ารุนันต์
บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

2553
2553
2552
2558

O'Leary Timothay J

2556

โอภาส เอีย
่ มสิรวิ งศ์

2557

ฝ่ ายตาราวิชาการคอมพิวเตอร์
พนิดา พานิชกุล
บัญชา ปะสีละเตสัง

2557
2554
2554

คูม
่ อ
ื เรียนและใช ้งาน Visual basic 2010

สัจจะ จรัสรุง่ รวีวร

2554

เก่ง C# ให ้ครบสูตร ฉบับ OOP

นิรันดร์ ประวิทย์ธนา

2553

คูม
่ อ
ื เรียนเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์

สุดา เธียรมนตรี

2556

เขียนโค ้ด PHP อย่างมืออาชีพ

มิทเชลล์, ลอร์นา

2556

คัมภีร ์ Ubuntu Linux Server

บัณฑิต จามรภูม ิ

2552

ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร

พิรพร หมุนสนิท

2553

Android App Development ฉบับสมบูรณ์

จักรชัย โสอินทร์

2555

คูม
่ อ
ื พัฒนาแอพพลิเคชัน Android อย่างมืออาชีพ

ดร.จักรชัย โสอินทร์

2555

คูม
่ อ
ื เขียนแอพ Android สาหรับผู ้เริม
่ ต ้น

พร ้อมเลิศ หล่อวิจต
ิ ร

2555

Professional Database Programming With VB
2010 & VC#2010
ป้ องกันและกาจัด Virus & Spyware ฉบับเรียนลัด

ศุภชัย สมพานิช

2553

จารุวรรณ ทองน่วม

2553

Windows 7 & Office 2010

ั ประสานวงศ์
สิทธิชย

2553

คูม
่ อ
ื Start Windows 8

ดวงพร เกีย
๋ งคา

2556

ใช ้ให ้เป็ น-เล่นให ้คุ ้ม กับสมาร์ทโฟน Blackberry 6
เล่นสนุกกับ iPad ฉบับสมบูรณ์

ั ติกล
ทรงศักดิ์ ลิม
้ สิรส
ิ น
ุ
ั ติกล
ทรงศักดิ์ ลิม
้ สิรส
ิ น
ุ

2554
2553

SQL Server2008 ฉบับสมบูรณ์

พงษ์ พันธ์ ศิวล
ิ ย
ั

2552

เรียนรู ้ด ้วยตนเอง Database

ลาภลอย วานิชอังกูร

2552

โครงสร ้างข ้อมูลและอัลกอริทม
ึ

ณั ฐพงษ์ วารีประเสริฐ

2552

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis
and design ฉบับปรับปรุงเพิม
่ เติม
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

โอภาส เอีย
่ มสิรวิ งศ์

2555

อัษฏาพร ทรัพย์สมบูรณ์

2554

การออกแบบและพัฒนาคลังข ้อมูล (Data
Warehouse)
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer
programming

กิตติพงษ์ กลมกล่อม

2552

วศิน เพิม
่ ทรัพย์

2561

วิโรจน์ ชัยมูล

2557

่
โอภาส เอีย
่ มสิรวิ งศ์, สมโภชน์ ชืน
เอีย
่ ม, ฝ่ ายตาราวิชาการคอมพิวเตอร์

2560

QA 76 อ975ว
QA 76.5 อ46ค

QA 76.575 อ583ม
QA 76.576 ส69

QA 76.64 อ653ก
QA 76.67 บ253ส

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ =
Computer science and information technology
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ =
Computing essentials 2015

โอภาส เอีย
่ มสิรวิ งศ์

โอเลียรี,่ ทิโมที เจ, O'Leary,
Timothy J, โอเลียรี,่ ลินดา ไอ,
O'Leary, Linda I., ศศลักษณ์
ทองขาว, ผู ้แปล
มัลติมเี ดียเพือ
่ การนาเสนอ
แอนนา พายุพัด
เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย =
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Multimedia Teachnology
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ = Object oriented อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
analysis and design
สร ้าง Windows Application ด ้วย Visual Basic 2015 บัญชา ปะสีละเตตัง

2561
2558

2558
2556

2557
2558

QA 76.73.C153 ส คูม
่ อ
ื การเขียนโปรแกรมภาษา C++
74ค
QA 76.73.J3 ศ
พัฒนาเว็บแอพด ้วย Javascript แบบ mean stack
574พ
QA 76.73.J38 ธ67ค คูม
่ อ
ื การเขียนโปรแกรมภาษา Java

สุพจน์ สง่ากอง

2561

ศุภชัย สมพานิช

2561

ธีรวัฒน์ ประกอบผล

2552

QA 76.73.J38 บ
113ก
QA 76.73.P224 ค
229ค
QA 76.73.P23 ช
2664
QA 76.73.P9 ณ
363ค
QA 76.73.P98 ม
463ก
QA 76.758 ก232พ
QA 76.758 น525ห

การเขียนโปรแกรม Java และ Android

บัญชา ปะสีละเตสัง

2559

คูม
่ อ
ื เรียน Web Programming ด ้วย PHP, MySQL
และ AJAX
การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คะชา ชาญศิลป์

2553

คูม
่ อ
ื เขียนโปรแกรมด ้วยภาษาไพธอน Python

ณั ฐวัตร คาภักดี

2561

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบือ
้ งต ้น

มัณฑนา ปราการสมุทร

2561

พืน
้ ฐานซอฟต์แวร์ = Software fundamentals
หลักการพืน
้ ฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ =
Fundamentals of software engineering
ออกแบบเกมให ้โดนใจ = Game design theory
คูม
่ อ
ื ใช ้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์
รวมโค๊ดAndroid App=The Android developer's
cookbook:building applications with the android
SDK
้ ใช ้ แก ้ปั ญหา Memory Card &
คูม
่ อ
ื เซียน เลือกซือ
Fiash Drive
คูม
่ อ
ื ติดตัง้ และเทคนิคการใช ้งาน Windows Server
2012 R2
อัพเกรดและแก ้ปั ญหา Mac

กนกวรรณ เขียววัน
น้ าฝน อัศวเมฆิน

2560
2560

กิตติธ์ เนศ เพชรไวกูณฐ์
ดวงพร เกีย
๋ งคา
ไพบูลย์ สวัสดิปัญญาโชติ

2558
2560
2555

QA 76.76.C68 อ
624
QA 76.76.O63 น
169ค
QA 76.76.O63 ส
73อ
QA 76.774.A5 บ
พัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android
253พ
QA 76.8.I862 ศ46บ Basic ios App Development

อานันทยุทธ ทองเลีย
่ ม

2553

นพดล สุขศรี บึทเตอร์

2557

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

2553

บัญชา ปะสีละเตสัง

2560

ศุภชัย สมพานิช

2556

QA 76.8.M3 ส73อ
QA 76.9 พ996ก

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
ไพศาล จีฟ
้ ู

2552
2561

ั ดา
เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศก

2558

ั่ จากัด
บริษัท โปรวิชน
สายชล สินสมบูรณ์ทอง

2558
2558

QA 76.76 ก263น
QA 76.76 ด211ค
QA 76.76.A65 ส
172ร

QA 76.9 อ885อ
QA 76.9.A25 ค74
QA 76.9.D34 ส
564ก
QA 76.9.D34 ส
564ก

Inside MacBook & MacBook Pro
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับระบบสารสนเทศ
ภูมศ
ิ าสตร์บนเว็บ = Application development for
web-based GIS
Introduction to business analytics with
RapidMiner Studio 6
คูม
่ อ
ื Cyber Security สาหรับประชาชน
การทาเหมืองข ้อมูล = Data mining

2559

การทาเหมืองข ้อมูล เล่ม 1 : การค ้นหาความรู ้จาก
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ข ้อมูล = Data mining 1 : discovering knowledge
in data
QA 76.9.D34 ส
การทาเหมืองข ้อมูล เล่ม 2 วิธก
ี ารและตัวแบบ = Data สายชล สินสมบูรณ์ทอง
564ก
Mining 2 : Methods and Models
QA 76.9.D35 ส239 การออกแบบและวิเคราะห์อล
ั กอริทม
ึ
สมชาย ประสิทธิจ์ ต
ู ระกูล

2560

2559
2553

QA 76.9.D35 อ
155อ

โครงสร ้างข ้อมูลและอัลกอริทม
ึ : แถวลาดับ รายการ
สแตก คิว กราฟ ต ้นไม ้ อัลกอริทม
ึ การเรียงลาดับ การ
ค ้นหา การวิเคราะห์อล
ั กอริทม
ึ
QA 76.9.อ5 ก653อ ออกแบบฐานข ้อมูล--อย่างมืออาชีพ

อนงค์นาฎ ศรีวห
ิ ค

2553

กิตติพงษ์ กลมกล่อม

2554

QA76 น363ค
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
QA76.73.B3 ธ647ก การเขียนแอพพลิเคชันด ้วย Visual Basic 2010 ฉบับ
สมบูรณ์
QA76.73.J38 ธ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์
647ค
QA76.76.A65 ก
แท็บเล็ต + สมาร์ตโฟนAndroid + 100 แอปพลิเคชัน
672ท
/ กิตติ ภูวนิธธิ นา เขียน ; ประภัสสร ภาสุรวณิช
บรรณาธิการ
QA76.9.A25 ฉ64
ฉลาดรู ้เน็ ต 2 ตอน Internet of things (IoT)

นั นธวัช นุนารถ
ธีรวัฒน์ ประกอบผล

2557
2556

ธีรวัฒน์ ประกอบผล

2558

กิตติ มีบญ
ุ สล ้าง

2554

พายัพ ขาวเหลือง, ทศพร โขมพัตร
, ชณิกา อรัณยกานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
ิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
ิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สก
คณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒส
ิ ภา
และกระทรวงพลังงาน
ศุภศิษฏ์ อรุณรุง่ สวัสดิ์
ชญาดา กลิน
่ จันทร์
หิรัญญา ตัง้ สืบกุล
สุรางค์ เธียรหิรัญ, กรมป่ าไม ้.
สานั กวิจัยและพัฒนาการป่ าไม ้

2559

ชิต อินปรา

2559

ฉั นทนา รุง่ พิทักษ์ไชย
ศูนย์วจิ ัยความหลาหลายทาง
ชีวภาพเฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษา
บรมราชินี

2559
2552

ฉั นทนา รุง่ พิทักษ์ไชย
กิตติ ทรัพย์ชก
ู ล
ุ

2558
2559

อรวรีย ์ อิงคเตชะ
คิดเดอร์, เทรซี
กรมศิลปากร
พรวิไล คารร์

2553
2553
2554
2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552

รัชนีวรรณ แก ้วรังศรี
Wu, Alex

2552
2553

ิ ฐ์
บุญชัย อิศราพิศษ
ไอแซค, ไมเคิล ที
ประเวศ วะสี
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง

2555
2553
2552
2557
2559

สานั กงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

2558

สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
สานั กงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

2558

ฐนิต วินจ
ิ จะกูล

2557

QC 21.2 จ682

ิ ส์ 1
ฟิ สก

QC 35 จ682

ิ ส์ 2
ฟิ สก

QC 73.8.E53 พ446 พลังงานทดแทนพลังแห่งน้ าพระทัย
QD 415.A3 ศ46ช
QD251.2 ช112ค
QE392 S65
QH 86 ป562
QH 87.3.T5 ค51ส
QK 495.064 ช37
QK 591.T5 ล97
QK 609.T5 ห659

ชีวเคมีพน
ื้ ฐาน Fundamentals of Biochemistry
เคมีอน
ิ ทรียพ
์ น
ื้ ฐาน
พลอยพราวแสง
ป่ าลาน้ าน่านฝั่ งขวา : ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของผืนป่ าหลังสัมปทานทาไม ้
สายนทีแห่งพงไพร ล่องไพรถ่ายภาพในประเทศไทย
ชีวต
ิ งามกล ้วยไม ้ไทย = Beautiful life and Thai
orchids
ไลเคนในหุบเขาลาพญา
เห็ดป่ า : ในหุบเขาลาพญา

QK 938.F6 ป547

ป่ าน้ าเปื๋ อย ป่ าน้ าหย่วน และป่ าน้ าลาว : ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับวิถช
ึ วี ต
ิ ชุมชน
QK495.A685 พ815 พืชวงศ์บก
ุ บอนในหุบเขาลาพญา
QP 144.E44 ส14ด The story of eggs : เรือ
่ งราวไข่ไก่ทส
ี่ มบูรณ์ทส
ี่ ด
ุ ใน
ประเทศไทย
QP 303 อ373ช
ชีวกลศาสตร์การกีฬา = Sports biomechanics
R 154.F3 ค439ล
ล่าฝั นโพ ้นภูผา = Mountains Beyond Mountains
R 644.ท9 ต64
ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 3
R 726 ร451
รายงานการประชุม สร ้างสุขทีป
่ ลายทาง วันที่ 1-2
ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ์
R Abs ก275ป
เรือ
่ งเต็มการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 47
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
RA 645.D5 ร112ร รู ้ทันเบาหวานป้ องกันควบคุมและการดูแล
RA 776 อ967ข
เข็มทิศ สุขภาพ = The user's manual for human
body
RA 776.95 บ427
ปฏิวต
ั ช
ิ วี ต
ิ --ปฏิวต
ั ส
ิ ข
ุ ภาพ
RA 784 อ993ก
กินปลอดทุกข์
RA 790 ป17ว
วิธแ
ี ก ้เซ็งสร ้างสุข
RA 394.9 น199
นโยบายสุขภาพ:การวิเคราะห์ และประเมินผล
RA 423 พ174
พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2559
RA 541.T5 ส123ร รายงานประจาปี ... : รายงานสานพลัง ... = Annual
report ... : Synergy report ... สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
RA 643.86.T35 ร26 รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ งการเลือกปฏิบต
ั ใิ นการ
้ เอชไอวี
ประกอบอาชีพของผู ้ติดเชือ
RA 766.95 ร464
รายงานการประชุมวิชชาการปฏิรูประบบสุขภาพและ
ชีวต
ิ ปฏิรูปจิตสานึกประชาธิปไตยในโอกาส 9 ปี สช.
RA 776.95 ฐ36ซ

ซูเปอร์ป้าไดอารี่ = Super auntie diary

2558
2559
2556
2552
2557
2554
2557
2554

2560

2558

RA 781 ส191ก

กิจกรรมทางกายเพือ
่ สุขภาวะ = Physical activities
สนธยา สีละมาด
for wellness
RA 781.7 ค47ย
โยคะชาร์จพลังชีวต
ิ
ครูนด
ิ
RA 784 ม851
เมือ
่ วานป้ าทานอะไร? : ความรู ้โภชนาการฉบับอ่านง่าย ชมรมนักกาหนดอาหารแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
RA 784.5 ว564ห
หุน
่ สวย ผิวใส สไตล์สาวสุขภาพดี
วิลาสินี วรรณวิเศษ
ั ต์ หัตถีรัตน์
RA 975.5.E5 ส576 คูม
่ อ
ื สู ้ภัยพิบต
ั ส
ิ าหรับโรงพยาบาล
นายแพทย์สน
RA638 ว62
วัคซีนในฝั นมหัศจรรย์แห่งชีวต
ิ
จรุง เมืองชนะ
RA776.5 ห321
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารประเมินผลกระทบด ้านสุขภาพที่ ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบ
เกิดจากนโยบายสาธารณะ
และกลไกการประเมินผลกระทบ
ด ้านสุขภาพ สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
RA776.95 ส572ส
สุขภาพ
ชานาญ พจนา
RG 551 อ117บ
บ ้านนีม
้ ล
ี ก
ู บันทึกของคุณพ่อทีผ
่ ู ้ชายควรอ่านเพือ
่ ให ้
องอาจ คล ้ามไพบูลย์
ภรรยามีความสุขทัง้ กายใจขณะมีครรภ์
RG137 น674ก
ถุงยางอนามัยกับการดาเนินชีวต
ิ ทางเพศในสังคมไทย นิวต
ั ร สุวรรณพัฒนา

2557

RJ 131 ว36ล
RM 222.2 พ998ภ
RM 222.2 ส172
RT 81.T5 น574พ

วนิษา เรซ
ไพศิษฐ์ ตระกูลก ้องสมุท
นิรชา มีวรรณภาค
ิ ฎ์
ชยนิตย์ เวชชวิศษ

2553
2558
2554
2559

สุธาสินี ทองลิม
่
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

2556
2558

กรมวิชาการเกษตร
เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล

2555
2559

สุรางคนา ไม ้ตราวัฒนา
สัมฤทธิ์ เฟื่ องจันทร์
สมหมาย อุดมวิทต
ิ , ชเนษฐ์ ม ้า
ั
ลาพอง, ธานี ศรีวงศ์ชย
สุวรรณา ประณีตวตกุล, ปิ ยะ กิต ิ
ภาดากุล, กัมปนาท วิจต
ิ รศรีกมล
สุพัสดา ศรีอด
ุ ร
สานั กอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม

2557
2556
2558

เพ็ญพรรณ อินทปั นตี
สุรพจน์ กาญจนสิงห์

2552
2555
2559

อานุภาพ นุ่นสง

2556

กลุม
่ งานความหลากหลายทาง
ชีวภาพด ้านป่ าไม ้ สานั กวิจัยและ
พัฒนาการป่ าไม ้ กรมป่ าไม ้
ศิรวิ รรณ ศิรเิ ดช
ภาณุวฒ
ั น์ แย ้มสกุล
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
สิทธิเดช มหาสาวังกุล, ทวีโภค
ิ ธิเวช,
อังควานิช, ศรัณย์ จันทร์สท
ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ, ปองพล
หอมคง, ฐิตพ
ิ ร กีรติมโนชญ์,
ั ดิ์ สมบัตภ
เพชรธิศก
ิ ธ
ู ร, ณั ฏฐา
มณีวรรณ, วรางคณา ลังการ์พน
ิ ธุ,์
ปิ ตก
ิ าญจน์ บาเพ็ญผล
ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กล
ุ

2559

สานั กงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,
สานั กงานส่งเสริมการใช ้ประโยชน์

2559

ดวงพร เกีย
๋ งคา

2553

S 471 ส73ร
S 471.T35 ท38
S471.T5 ป818
SB 191 ส25ข
SB 385 ส858ส
SB 91 ส616ห
SB191.R5 ส287
SB211.C3 ส873
SB445 ส574ก
SD 397.M25 ส
563พ

เล่นให ้เป็ นอัจฉริยะ
ภารกิจ FIT กับหมอ
ลดน้ าหนักง ้ายง่ายทาได ้ทันที
ิ ฎ์ : ผู ้ให ้กาเนิด
พันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศษ
สถานศึกษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ทางออก ทางตัน ระบบเกษตรกรรมไทย
ทิศทางการปฏิรูปภาคเกษตรประเทศไทย คณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ
84 พรรษา กษั ตริยเ์ กษตร
ข ้าวโพดเลีย
้ งสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง :
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
สตรอว์เบอร์รอ
ี น
ั เนือ
่ งมาจากพระราชดาริ
หลักวิชาพืชสวน
คุณูปการงานวิจัยด ้านข ้าวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณูปการงานวิจัยด ้านมันสาปะหลังของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดดอกไม ้แบบสากล
พันธุไ์ ม ้ป่ าชายเลนในประเทศไทย(ฉบับปรับปรุงใหม่)

SD 657.T5 พ892ว วิถแ
ี ห่งจอมป่ า : รักษาผืนป่ าตะวันตก
SD 235.ท9 ป83
84 พรรษา ผืนป่ าอุดม ใต ้ร่มพระบารมี
SD 395 ค74
คูม
่ อ
ื การเพาะชากล ้าไม ้ท ้องถิน
่ เพือ
่ ใช ้ปลูกฟื้ นฟูป่าต ้น
น้ าลาธาร
SD421 พ45
พลวัตการจัดการไฟป่ า : ประสบการณ์ของชุมชน
ท ้องถิน
่ กับการจัดการไฟในสถานการณ์หมอกควัน
SD97.T5 ป68
ป่ าแม่วงก์-แม่เปิ น : ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผืนป่ าอย่างยัง่ ยืน
SF
SF
SF
SF

271.87 ศ486ส
971 ภ24ก
981 ก17ร
997.5.E4 ต695

SF197.7 ค649
SH380.62.T4 ก
2737
T 385 ด211ม

32 วันกว่าจะเป็ นชีสกับชีวต
ิ ในฟาร์มออสเตรีย
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
รัก[ษา]กระดูกสัตว์เลีย
้ งหัก
ตารับการดูแลช ้าง

คุณูปการงานวิจัยด ้านโคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก ้าวต่อไปของกุ ้งไทยหลังวิกฤตโรคตายด่วน

คูม
่ อ
ื PowerPoint 2010 ฉบับสมบูรณ์

2556
2557
2553
2552
2558
2553

2558
2558
2555

2558
2552
2552

2556
2556
2556
2554

2558

T 385 บ444ค
T 385 ภ432ม
T 385 ว358ค
T 385 อ52
T 57.6 ส17ว
T 58.6 พ199จ
T 27 ค124
T 385 ก617ต
T 385 จ247ห

T 385 ซ32
T 385 ป3625
T 385 พ654ว
T 385 ม173
T 385 ส275ส
T 385 อ751ค
T 39 ร22
T 39 ว434

insight ILLUSTRATOR CS5 ฉบับสมบูรณ์
คูม
่ อ
ื การใช ้โปรแกรม Auto Cad 2010
คูม
่ อ
ื Illustrator CS6 Professional Guide ฉบับ
สมบูรณ์
Workshop Photoshop CS6 Web Design :
ออกแบบหน ้าเว็บสวยได ้หลากหลายสไตล์
วิธวี จิ ัยเชิงปฏิบต
ั ิ
จริยธรรมทางเทคโนโลยี
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คด
ิ ค ้น
ประจาปี 2553
ตกแต่ง รีทัช Processภาพ Lightroom+Photoshop
หลักการออกแบบด ้านนิเทศศาสตร์ด ้วยคอมพิวเตอร์ =
Design principles for computer-aided
communication arts
CG Painting วาดการ์ตน
ู ด ้วย Photoshop
วาดภาพกราฟฟิ ก Illustrator cs6 พร ้อมตัวอย่างการ
ใช ้งานจริง ฉบับสมบูรณ์
CG Painting basic : วาดและลงสีการ์ตน
ู ด ้วย
Photoshop
Workshop Illustrator CS6 Graphic Design :
ออกแบบ การ์ตน
ู โลโก ้ นามบัตร และแพ็กเกจ
่ บทเรียน Multimedia Online 2D Animation
สร ้างสือ

บุญญาดา ช ้อนขุนทด
ภานุพงษ์ ปั ตติสงิ ห์
วสันต์ พึง่ พูลผล

2553
2553
2556

กองบรรณาธิการ

2557

สรชัย พิศาลบุตร
พนิดา พานิชกุล
สานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2553
2553
2553

เกียรติพงษ์ บุญจิตร
จรุงยศ อรัณยะนาค

2558
2560

ธิดารัตน์ แซ่ตงั ้
ปิ ยะ นากสงค์

2555
2557

พิเชษฐ วัฒนเวสกร (การันต์)

2561

มนั สสินี ลา่ สันเทียะ

2557

สมรัก ปริยะวาที

2560

คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ 3 มิต ิ
รางวัลนักเทคโนโลยีดเี ด่นนักเทคโนโลยีรน
ุ่ ใหม่
ประจาปี พ.ศ.2558
พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย:วันนักประดิษฐ์ 2553

อิว ไอยรากาญจนกุล
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
สานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
วิฑรู ย์ สิมะโชคดี
อาสา สารสิน และคณะ

2559
2558

ประเสริฐ ภัทมัย
อัจฉรา รักยุตธิ รรม

2558
2558

ศศิน เฉลิมลาภ
กรมควบคุมมลพิษ
ศุภกิจ นันทะวรการ

2555
2557
2557

พิชญ์ รัชฏาวงศ์

2558

สุพจณ์ พรมพิทักษ์ , จารัส ปานฟั ก

2560

มายาคติพลังงาน : ทะลุทะลวงวาทกรรมและดราม่า
้ ๆ ง่ายๆ เรือ
ออนไลน์ด ้วย 30 คาถาม-คาตอบสัน
่ ง
พลังงานทีค
่ ณ
ุ อยากรู ้แต่ไม่เคยรู ้
สารานุกรมพลังงาทดแทน
คัมภีรอ
์ อกแบบติดตัง้ อุปกรณ์เครือข่าย Cisco. เล่ม 2

สฤณี อาชวานั นทกุล, ณั ฐเมธี สัย
เวช, สุณีย ์ ม่วงเจริญ

2559

กระทรวงพลังงาน
วิรน
ิ ทร์ เมฆประดิษฐสิน

2557
2556

ต่อ LAN ในบ ้าน : แชร์ไฟล์ แชร์เน็ ต แชร์อป
ุ กรณ์ใน
บ ้าน
มือใหม่หัดใช ้อินเทอร์เน็ ต ฉบับสมบูรณ์

ณั ฐภูม ิ โอภาภิบาล

2553

กองบรรณาธิการ

2553

สร ้างเว็บด ้วย Joomla เปิ ดร ้านค ้าด ้วย Virtuemart
ฉบับสมบูรณ์
สนุกเล่น เป็ นเร็ว Facebook & Twitter

จักรพงษ์ แก ้วบุญเรือง

2553

้ ด ้วย HTML5 & CSS3
พัฒนาเว็บไซต์ให ้เหนือชัน

โกลด์ซไตน์, อเล็กซิส

2555

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ : Web
Application Development

สุรน
ิ ทร์ เพชรไทย

2557

T55 ว62ก
TA 145 ร428

Green Industry
ราชสดุดเี ฉลิมพระเกรียติคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
TA 217.T4 ป346ค เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ Team group
TC 513.T48 อ62ก การจัดการลุม
่ น้ าขนาดเล็กอย่างมีสว่ นร่วมพืน
้ ทีล
่ ม
ุ่ น้ า
แม่เตี๊ ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
TC558.T5 อ824ค
เหตุผลในการคัดค ้านโครงการเขือ
่ นแม่วงก์
TD 187.5.T5 T364 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556
TD 195.E4 ศ677อ อุดรูรั่ว---โรงไฟฟ้ าชีวมวล : แนวทางการประเมินผล
กระทบด ้านสุขภาพสาหรับชุมชน กรณี โรงไฟฟ้ าชีว
มวล .
TD 794.2 พ639ข
ข ้อเสนอการปฏิรูปด ้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมการบริหารจัดการ
คุณภาพสิง่ แวดล ้อม : การบริหารจัดการขยะ
Theses นต ส574ย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณลักษณะของนั กเรียนตารวจ
ทีป
่ ระชาชนและตารวจในจังหวัดนครสวรรค์พงึ ประสงค์
TJ 275 ส543ม

TJ 810.5 ส678
TK 5105.5 ว693ค
TK 5105.7 ณ6ต
TK 5105.875.I57
ม613ม
TK 5105.885.J86
จ223ส
TK 5105.886 ศ
546ส
TK 5105.888 ก
945พ
TK 5105.888 ส74ก

2553
2553
2552

2552

TK
5105.8885.A26 ก
17อ
TK
5105.8885.A52 ก
425ก
TK 7887 ค695ง
TK 5105 น364ร
TK 5105.5 จ134ร
TK 5105.888 ด
211ส
TK 5105.888 พ
247ส
TK 5105.888 ว17ป
TK

TK
TK
TK

ASP.net & SQL Server by C# เรียนรู ้สุดยอด
เทคโนโลยีลา่ สุดในการพัฒนา Web ขัน
้ สูง

กรีวธ
ุ อัศวคุปตานนท์

2555

เก่ง Ajax + JSP ให ้ครบสูตร เสริมพลังด ้วย JSF

กาญจนา ตันวิสท
ุ ธิ์

2553

คูม
่ อ
ื ช่างคอมฯ 2015 ฉบับสมบูรณ์
ระบบเครือข่ายในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เจาะระบบ Network 3rd Edition
สูตรสาเร็ จ 101 เทคนิคสร ้างเว็บไซต์

ภาสกร พาเจริญ
นิพฐ
ิ พนธ์ ฤาชา
ั แพงจันทร์
จตุชย
ดวงพร เกีย
๋ งคา

2557
2559
2555
2552

พรพรรณ แพฝึ กฝน

2553

วรเกษมสันต์ สิรศ
ิ ภ
ุ รัชต์

2556

สานั กพัฒนาผู ้ฝึ กและเทคโนโลยี
การฝึ ก

2559

สุรย
ิ ัน ศรีสวัสดิก
์ ล
ุ

2553

สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
สุธรี ์ นวกุล

2561
2554

สร ้างเว็บ Chic Chic ด ้วยเทคนิค
Photoshop+Dream+PHP
Professional web design cs6:เรียนรู ้กระบวนการ
สร ้างและออกแบบ website ทัง้ ระบบอย่างมืออาชีพ
7887 ก454ค
เอกสารประกอบการฝึ กหลักสูตรการฝึ กยกระดับฝี มอ
ื
เพือ
่ การทดสอบมาตรฐานฝี มอ
ื แรงงานแห่งชาติ สาขา
อาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
7887 ส471ซ
ซ่อมคอมฯ ด ้วยตนเอง : ซ่อมง่าย ซ่อมสบาย ซ่อมที่
บ ้าน
7887 ส73ต
ติดตัง้ และแก ้ปั ญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2019
7895.C39 ส73น ็์Nero10 Multimedia Suite+26 Workshops

TK4150.T5 ส954

แสงแห่งสยาม = The light of siam

การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

2553

TN 690 ด17ล
TN 145 บ298ร
TN 145.T1 บ298ร

ิ ส์ Physical Metallurgy
โลหะวิทยาฟิ สก
รอยเหมือง สารคดีภาพเล่าเหมืองแร่ในเมืองไทย
เมฆปริศนา ประวัตศ
ิ าสตร์บอกเล่าเรือ
่ งเหมืองแร่ใน
เมืองไทย
ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง : บทเรียนจาก
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี
โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
รายงานการศึกษาวิจัยภาพรวมอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป 2558
เครือ
่ งดืม
่ ในงานบริการ
Take a Digital Photo ถ่ายเล่นๆเป็ นอาชีพ
การถ่ายภาพเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
Macro Photography สร ้างสรรค์ภาพประทับใจของ
โลกใบเล็ก
ประวัตศ
ิ าสตร์และพืน
้ ฐานการออกแบบภาพเคลือ
่ นไหว
= History and basic of animation

ดวงฤดี ศุภติมัสโร
บาเพ็ญ ไชยรักษ์
วีระศักดิ์ จันทร์สง่ แสง

2553
2556
2556

บาเพ็ญ ไชยรักษ์

2554

่ การสอนมัลติมเี ดียด ้วย Adobe Captivate 6
สร ้างสือ
3ds Max 2012 ฉบับสมบูรณ์
3 Ds Max 2010.
3D Advanced Workshop
พืน
้ ฐานก ้าวกระโดด เพือ
่ เป็ น Animator มือโปร
Character Setup and Effects nDynamics in Maya
ฉบับ Workshop
Adobe Premiere Pro Video Editing : ตัดต่องาน
วีดโี อพร ้อมเทคนิคท็อปฮิตระดับมืออาชีพ
ตัดต่อวิดโี อและสร ้างเอฟเฟ็ กต์ระดับมืออาชีพ
Premiere Pro + After Effects CS6
คูม
่ อ
ื ใช ้งาน Premiere Pro CS6
คูม
่ อ
ื การใช ้งาน Adobe Premiere Pro CS3
สร ้างสรรค์งานเทคนิคพิเศษให ้กับงานภาพยนต์
โฆษณา Movie special effect ด ้วย Adobe After
Effect
ตัดต่อวิดโี อง่ายๆ สไตล์มอ
ื อาชีพ ADOBE PREMIERE
PRO CS4
Black & white photography
่ สาร
การถ่ายภาพเทคนิคและการนาไปใช ้เพือ
่ การสือ
การจัดองค์ประกอบ สาหรับการถ่ายภาพ

TN919 ต299

TP 370 ร464
TP 505 ส731ค
TR 267 ส47ท
TR 280 ช15ก
TR 684 อ975ม
TR 897.5 ว785ป

TR
TR
TR
TR
TR
TR

897.7
897.7
897.7
897.7
897.7
897.7

ก45
จ434ส
จ628
ป615ส
ศ66พ
ส763ค

TR 899 จ628อ
TR 899 ณ336ต
TR 899 ธ469ค
TR 899 พ855ค
TR 899 ส562ส

TR 899 อ395ต
TR 146 อ646บ
TR 200 ณ113ก
TR 200 อ876ก

2558
สิรพ
ิ ันธ์ จุลกังคะ
สุรนาถ เกิดอิม
่
ชลอรัตน์ ศิรเิ ขตรกรณ์
โอบีรอน

2557
2552
2555
2552

วิสฐิ จันมา

2558

กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย
จุฑามาศ จิวะสังข์
จุฑามาศ จิวะสังข์
ปิ ต ิ รังษีธนานนท์
ศิระศักดิ์ ถิระสินางค์กล
ู
ี วงษ์ตาแสง
สุชพ

2556
2555
2553
2553
2554
2553

จุฑามาศ จิวะสังข์

2554

ณั ฐพงศ์ วณิชชัยกิจ

2556

ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
ี วงษ์ตาแสง
สุชพ

2556
2552
2557

อริญชยา ตรีคณ
ุ ประภา

2552

อานวยพร บุญจารัส
ณั ฐกร สงคราม
เอกนฤน บางท่าไม ้

2556
2557
2556

TR 647.ภ47 ภ64

ภาพถ่ายฝี พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร = Through the
Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

นิตก
ิ ร กรัยวิเชียร, บรรณาธิการ, ธร
รดร โสตถิอารุง, ผู ้แปล

2560

TR 654 ผ191

กรมการท่องเทีย
่ ว

2559

วิง, แมน

2557

มนั สสินี ลา่ สันเทียะ

2558

อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
ฐิตม
ิ า ไชยะกุล

2557
2555

TS 155 บ784ก
TS 155 R572ก

ผลการตัดสินภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย Bike
for Dad ปั่ นเพือ
่ พ่อ
แฟลชคือคาตอบของการถ่ายภาพ = Flash the
essential lighting techniques
Workshop Flash CS6 Animation : สร ้างงาน
แอนิเมชันการ์ตน
ู
Flash CS6 Essential
หลักการผลิตและการดาเนินการ Principles of
Producton and Operations
การจัดการงานผลิตและบริการเพือ
่ การพัฒนา
การจัดการดาเนินงาน = Operation management

2553
2555

TS 155 ย351
TS 155 ว562ก

การบริหารการผลิต Production Management
การจัดการการปฏิบต
ั ก
ิ าร = Operatios management

เบญจมาส เปาะทอง
Russell, Roberta S, ภูษิต วงศ์
หล่อสายชล
กิตติ กอบัวแก ้ว

TS 156 ด352ท
TS 171.A5 ผ17

เทคนิคการรักษามาตรฐานISO 9001 อย่างยัง่ ยืน
ผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ ภายใต ้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาด ปี 2558

ดวงใจ หทัยรัตน์ศริ ิ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2557
2559

TS 173 ว398

การจัดการงานบารุงรักษาด ้วย Reliability =
Reliability based maintenance management
ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ (Packaging
System in Ligistics)
เก็บมาเล่าเมือ
่ ฉันได ้เรียนทาไส ้กรอก แฮม และเบคอน
ในฟาร์มเลีย
้ งหมู Attendorf9 ประเทศออสเตรีย

วัฒนา เชียงกุล

2553

คานาย อภิปรัชญาสกุล

2553

ศิรวิ รรณ ศิรเิ ดช

2556

เครือ
่ งแขวน : โคมแขวน
การประดิษฐ์ของชาร่วย
การประดิษฐ์เทียนหอมลอยน้ า
สมบัตแ
ิ ผ่นดิน

ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
อุทัยวรรณ พึง่ เงิน
บุษรัตน์ ตันกิตติกร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
จุฑารัตน์ วิทยา
สุรชัย ศรีใส

2552
2552
2552
2555

มูลนิธส
ิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

2553

อมรินทร์
ศิรวิ รรณ ศิรเิ ดช
ม.อึง้ อรุณ
วิภาวัน จุลยา
อรรธิกา พังงา

2553
2556
2552
2552
2553

การบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห ้องพักและการ
จัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ = Room division and
food and beverage management หน่วยที่ 1-7
TX 943 ส162อ
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห ้องพักและการ
จัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ = Room division and
food and beverage management หน่วยที่ 8-15
TX 24.5.ท9 ส746ม เมนูท ้ายบ ้าน 'รงค์ วงษ์สวรรค์

มานิจ คุ ้มแคว ้น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552
2555

มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช

2555

สุมาลี วงษ์สวรรค์

2557

TX 360 น63

ลดความอ ้วน : แนวธรรมชาติบาบัดกับอาหารฤทธิเ์ ย็น

นิดดา หงษ์ ววิ ฒ
ั น์

2553

TX 361.A8 ก217พ
TX 369 ณ113อ
TX 553.A3 ส14

เพิม
่ สมรรถภาพนักกีฬาด ้วยโภชนาการ
Clean food
สถานการณ์ความปลอดภัยด ้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ณ สถานทีจ
่ าหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผล
การตรวจวิเคราะห์เบือ
้ งต ้นด ้านเคมีและจุลน
ิ ทรีย ์
ปี งบประมาณ 2558

กัลยา กิจบุญชู
ณั ฐพนธ์ นันทพรพิสท
ุ ธิ์
กลางกมล จันทราสุทธิ์

2558
2558
2558

TR 897.7 ด15ฟ
TR 897.7 ม436ว
TR 897.7 อ757ฟ
TS 155 ฐ351ห

TS 197.5 ค357ร
TS 1971.A8 ศ486

TT
TT
TT
TT

850.2 ศ111ค
880 อ823ก
890.3 บ671ก
113.T5 ส165

TT 273 จ73ภ
TT 896.5 ส847ห
TX 353 ม368ฟ
TX 724.5.T5 อ63
TX 725 ศ486ก
TX 747 อ775ร
TX 771 ว656ค
TX 911.3.F75 อ
17ก
TX 943 ม447ก
TX 943 ส162อ

ซิลค์สกรีน = Silkscreen
เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน 1 = AR Book
technigues for candle carving 1
ฟื้ นภาษาได ้อาหาร พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาหารไทยเพือ
่ สุขภาพ
กว่าจะเป็ นชีสกับชีวต
ิ ในฟาร์มออสเตรีย
รวมเมนูผก
ั จานด่วน
เค ้ก
การจัดการและการปฏิบต
ั งิ านส่วนหน ้า

2553
2559

2558
2561

TX 553.A3 ส14

สถานการณ์ความปลอดภัยด ้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ณ สถานทีจ
่ าหน่าย (ส่วนภูมภ
ิ าค) : ผลการ
ตรวจวิเคราะห์เบือ
้ งต ้นด ้านเคมีและจุลน
ิ ทรีย ์
ปี งบประมาณ 2557
สถานการณ์ความปลอดภัยด ้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ณ สถานทีจ
่ าหน่าย (ส่วนภูมภ
ิ าค) : ผลการ
ตรวจวิเคราะห์เบือ
้ งต ้นด ้านเคมีและจุลน
ิ ทรีย ์
ปี งบประมาณ 2558
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ั นาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครือ
่ งดืม
่ และ
เมนูอาหาร
เอกสารการสอนชุดวิชา : การจัดการโรงแรมและกล
ยุทธ์การจัดการโรงแรม : Hotel Management and
Strategies หน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชา : การจัดการโรงแรมและกล
ยุทธ์การจัดการโรงแรม : Hotel Management and
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่ ๆ=Housekecping management in hotel
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นโยบายสาธารณะเพือ
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สารสนเทศ = Information and communication
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เรือ
่ งเล่า คพอ. = The story of us
สารสนเทศ ... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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2554
รายงานประจาปี ...สานักงานคณะกรรมการการ
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บทเพลง : เพือ
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็ฺBQ5350 น63
นาทีทองในสังสารวัฎ เล่ม 6
็ฺBQ5350 ป346น
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