
1

ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง
1 กรมควบคุมโรค รายงานการพยากรณ์โรคและภยัสุขภาพ:แนวโนม้การบริโภคยาสูบของประชากรไทย

การจดัการความรู้ของกรมทรัพยากรน า้ป ี2551

บทความทางวชิาการเร่ือง 84 วถิชีวีติชมุชนและการปรับตัวด้านวกิฤตอทุกภยัแล้ง ในพื นทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
บทความ/ผลงานวิชาการ"โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ ครั งที ่3"

3 กรมบงัคับคดี รายงานประจ้าป ี2555

4 กรมพฒันาทีดิ่น หนงัสือรายงานประจ้าป ี2555

5 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน หนงัสือใต้ร่มพระปรีชาชาญ"พระบดิาแหง่มาตรฐานการชา่งไทย

6 กรมศาสนา แผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมจรยธรรมประจ้าปงีบประมาณ 2557

7 กรมศิลปากร สารคดีเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในวนัอนรัุกษม์รดกไทย พทุธศักราช 2557

8 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม รายงานผลการวจิยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการจดัการซากบรรจภุณัฑ์เคมเีกษตรทีเ่หมาะสมส้าหรับประเทศไทย

9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เอกสารวาระแหง่ชาติด้านการสหกรณ์

10 กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตวป์า่และพนัธุพ์ชื หนงัสือ Country Report on Forest Gentic Resources of Thailand

11 กระทรวงแรงงาน มาตรฐานขอ้มลูกระทรวงแรงงาน ป ี2556

นางสาวกนกาญจน ์จริศิริเลิศ คณะวศิวกรรมศาสตร์

นางสาวกรองกาญจน ์ยอดสิงห ์คณะบริหารศาสตร์

นางสาวจฬุารัตน ์ทองอร่าม คณะวทิยาศาสตร์

นางสาวณัฐธดิา ศรีวะอไุร คณะบริหารศาสตร์

นางสาวนพวรรณ เชือ่โชติ คณะบริหารศาสตร์

นางสาวนฤมล นยัเนตร คณะบริหารศาสตร์

นางสาวพรปวณ์ี ตาลจรุง คณะวทิยาศาสตร์

นายต๋องค้า พรเทวา คณะวทิยาศาสตร์

นายธนพล ชนะพจน ์คณะวทิยาศาสตร์

นายนรุิต ออ่นสลุง คณะวศิวกรรมศาสตร์

นายประสาน มดีภา คณะวทิยาศาสตร์

นายพงษธ์ร รักษคิ์ด คณะวศิวกรรมศาสตร์

นายพนมกรณ์ สืบสาม คณะบริหารศาสตร์

นายวรเกยีรติ เตชะศิริธนะกลุ คณะบริหารศาสตร์

นายวานนท ์นนทวงค์ คณะวทิยาศาสตร์

นายวศิิษฐ์ จนัทร์ชืน่ คณะวศิวกรรมศาสตร์

นายศักด์ิชยั เอกอนิทมุาศ คณะบริหารศาสตร์

นายสง่าวฒิุ โพธา คณะวทิยาศาสตร์

นายสุทศัน ์เผือกจนี คณะเกษตรศาสตร์

นายเสริมศักด์ิ พงษเ์มษา คณะวศิวกรรมศาสตร์

13 คณะนติิศาสตร์
ผลงานวจิยัเร่ือง"มาตรการทางกฎหมายในการบงัคับใหภ้าษาองักฤษเปน็ภาษาทางราชการภาษาทีส่องของประเทศไทย
เพือ่รองรับประชาคมอาเซียน

14 คณะบริหารธรุกจิ ม.เชยีงใหม่ วารสารการประชมุผลงานวจิยัด้านการจดัการธรุกจิ คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

15 คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ รวมบทความวชิาการ (Proceeding)

16 ชมรมกองทนุพระบวรราชนสุรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปวเรนทราเมศ มหศิเรศรับงสรรค์ พระปิน่

พระบวรราชานสุรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหศิเรศรังสรรค์ พระปิน่เกล้าเจา้อยูห่วั

17 ชมรมดนตรีไทย ม.อบุลฯ สูจบิตัรมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกยีรติ 86 พรรษา เทดิไทอ้งค์ราชนัย ์ชมรมดนตรีไทย มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี

18 ดร.สัมฤทธิ ์เฟือ่งจนัทร์ หลักวชิาพชืสวน

ความเขา้ใจเร่ืองกรรม

ญาณสังวรานสุรณ์

เสียงธรรมเทศนา

หนังสือที่ได้รบัอภนัินทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ  เดือน  เมษายน  2557

กองบริการการศึกษา ม.อบุลราชธานี
*** แผ่นบนัทกึขอ้มลู (CD) วทิยานพินธ์/ค้นควา้
อสิระของนกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจ้าปี

การศึกษา 2556 ดังนี  ***

12

กรมทรัพยากรน า้

นายวรพจน ์นวลสกลุ
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19
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ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง

20 นายอานภุาพ นุน่สง
5 ทศวรรษความเปล่ียนแปลงในชนบทภาคเหนอืศึกษาการจดัการเปล่ียนแปลงในชนบทภาคเหนอืศึกษาการจดัการสมบติั
ชมุชนของชมุชนและหยอ่มบา้น อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่พ.ศ. 2500-2550

21 บริษทั ไทยประกนัชวีติ จ้ากดั (มหาชน) สารสินสวามภิกัด์ิ

22 บริษทั บางกอกเอน็เตอร์เทนเมนต์ จ้ากดั ครบรอบ 44 ป ีสถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสีีชอ่ง 3

23 ภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

หนงัสือทีร่ะลึกครบรอบ 50 ป ี(พ.ศ.2506-2556) ภาควชิาจลุชวีวทิยาและสารศิริราช (ฉบบัพเิศษ)

24 มหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลัย คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเบื องต้น

25 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ คู่มอืแนวทางของสมาคมไพรเมตสากล ในการครอบครอง บ้ารุงเลี ยงดูและขยายพนัธุสั์ตวใ์นตระกลูไพรเมตทีไ่มใ่ชม่นษุย์

26 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนอื

รายงานประจ้าป ี2556

27 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ รายงานประจ้าป ี2555 ฉบบัภาษาไทย

28 มหาวทิยาลัยบรูพา สูจบิตัรงานพธิพีระราชทานปริญญาบตัรมหาวทิยาลัยบรูพา ประจ้าปกีารศึกษา 2555

29 มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ สูจบิตัรพธิพีระราชทานปริญญาบตัร ครั งที ่36 ประจ้าปกีารศึกษา 2555-2556

30 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานบริการวชิาการมหาวทยิาลัยวลัยลักษณ์ประจ้าป ี2556

31 มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 120 ป ีบารมพีระปกเกล้ารวมผลงานการประกวดพระบรมสาทสิลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่วั

32 มลูนธิเิกื อหนนุไทย The Princeton Dictionary of Buddhism

33 รองศาสตราจารย ์ดร.พจ ียวุชติ ส้านวนภาษาองักฤษจากบทละครของเซกสเปยีร์

34 รองศาสตราจารยน์พพร พานชิสุข บทความประสบการณ์ชวีติและมมุมองทีไ่ด้จากการรับราชการอยูใ่นมหาวทิยาลัยรามค้าแหง ปพีทุธศักราช 2515-2549

35 โรงพยาบาลศิริราช หนงัสืออาชวีอนามยัและความปลอดภยัในโรงพยาบาล

36 วดักลาง มนษุย ์(Man)

รายงานประจ้าปวีทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ป ี2556

เอกสารสืบเนือ่งจากการประชมุเร่ือง การพมันาก้าลังคนและการวจิยัด้านสุขภาพในยคุ AEC

38 สถาบนัปว๋ย อึ งภากรณ์ รางวลัธรรมาภบิาลดีเด่นแหง่ป ี2557

39 สถาบนัปโิตรเลียมแหง่ประเทศไทย Thailand's Petroleum Exploration & Production Fact Book 2007-2011

40
สถาบนัส่งเสริมและพฒันากจิกรรมปดิทองหลัง

พระสืบสานแนวพระราชด้าริ
รายงานประจ้าป ี2556 มลูนธิปิดิทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด้าริ

41 ส้านกังาน ก.พ. มมุมอง มมุคิด 6 เล่ม 1-4

42 ส้านกังาน ป.ป.ส.  Thailand Narcotics Control Annual Report 2012

ร่างคู่มอืวธิกีารดูแลผู้ต้องขงัหญิง

หนงัสือเรียนจากการประชมุเพือ่พฒันามนษุยด้์วยรูปแบบใหม่:กรณีศึกษาเจา้หนา้ทีร่าชทณัฑ์

หนงัสือเรียนจากการประชมุเพือ่พฒันามนษุยด้์วยรูปแบบใหม่:กรณีศึกษาผู้ต้องขงั

หนงัสือเรียนจากการประชมุเพือ่พฒันามนษุยด้์วยรูปแบบใหม่:กรณีศึกษาผู้พพิากษา

15 ป ีกกต. บนเส้นทางประชาธปิไตยไทย

รายงานผลการปฏบิติังานคณะกรรมการการเลือกตั ง ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2555

Creating an Internationalization Framework

Office of the Higher Education Commission

Thailand-EU Coopreation Facility-Phase II (TEC II) Policy Dialogue Support Component (Report on Higher 
Education Intermationalisation Policy and Strategy)

ความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งสถาบนัอดุมศึกษาไทยกบัสถาบนัต่างประเทศ พ.ศ.2552-2553

รายงานประจ้าป ี2556 ส้านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

46
ส้านกังานคณะกรรมการก้ากบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์
รายงานสรุปกจิกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบญัช ี2556

47 ส้านกังานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย เร่ืองนา่รู้เกีย่วกบักฎหมายหลักประกนัทางธรุกจิ

รายงานการวจิยัเร่ืองการพฒันาโปรแกรมควบคุมปจัจยัเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมองโดยใชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
และกระบวนการมส่ีวนร่วม

รายงานการวจิยัเร่ืองธรุกจินวตักรรมเคร่ืองประดับเงินคุณภาพสูงจากนาโนซิลเวอร์เคลย์

49 ส้านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ แผ่นบนัทกึ DVD สรุปผลการประชมุในหวัขอ้ Measuring and Monitoring Sustainable Development

50 ส้านกังานเทศบาลต้าบลบางพระ ปนีภผูาควา้ดาว

ส้านกังานกจิการในพระด้าริพระเจา้หลานเธอ 
พระองค์เจา้พชัรกติิยาภา ส้านกังาน

ปลัดกระทรวงยติุธรรม

ส้านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ

วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อบุลฯ

ส้านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา45

48

ส้านกังานคณะกรรมการการเลือกตั ง

37

43

44
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ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง
รายงานการประชมุวนัสากลแหง่ความหลากหลายทางชวีภาพ

รายงานแหง่ชาติอนสัุญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ฉบบัที ่4 (ฉบบัภาษาองักฤษ)

การประเมนิผลแผนยทุธศาสตร์ส้านกังานปลัดกระทรวงยติุธรรมและกระทรวงยติุธรรม ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประเมนิผลตัวชี วดัตามแผนปฏบิติัราชการ 4 ป ีพ.ศ.2552-2555 กระทรวงยติุธรรม/ส้านกังานปลัดกระทรวง
ยติุธรรมและค้ารับรองการปฏบิติัราชการส้านกังานปลัดกระทรวงยติุธรรม ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2555

รายการฉบบัสมบรูณ์การศึกษาวเิคราะหศั์กยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชวีติ ส้าหรับประชาชนของ
ส้านกังาน กศน. เพือ่สนบัสนนุการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป ีพ.ศ.2558

รายงานการวจิยัเร่ืองการประเมนิผลการด้าเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยของส้านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) ตามแนวพระราชบญัญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย พ.ศ.2551

54 ส้านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานประจ้าป ี2556 สถาบนัพระบรมราชชนก

คู่มอืประชาชน

คู่มอืประชาชน ฉบบัการ์ตูน เล่ม 1

คู่มอืประชาชน ฉบบัการ์ตูน เล่ม 2

แผ่นพบัส้านกังาน ปปง.

แผ่นวซีีดีประชาสัมพนัธ์
รวมกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายสต๊ิกเกอร์แจง้เตือนประชาชน

56 ส้านกังานศาลยติุธรรม แผนยทุธศาสตร์ศาลยติุธรรม พ.ศ. 2557-2560

การผลิตซิลิกกอนบริสุทธิส้์าหรับแสงอาทติยจ์ากแกลบของรองศาสตราจารยศุ์ภกร ภูเ่กดิและคณะ
การสังเคราะหโ์ครงสร้างนาโนของซิงค์และซิงค์ออกไซค์โดยการกระตุ้นด้วยถา่นกะลามะพร้าวของรองศาสตราจารยศุ์ภกร
ภูเ่กดิ และคณะการสังเคราะหแ์บบลักษณะบง่ชี ของตัวตรวจจบัแกสคอปเปอร์ออกไซค์และทนิไดออกไซด์โครงสร้างนาโนของรอง
ศาสตราจารยศุ์ภกร ภูเ่กดิ และคณะ

58 ส้านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวชิาการ 1-12 รายงานการวจิยัทศิทางการใหบ้ริการของธรุกจิบริการส้าหรับผู้สูงอายทุีส่อดคล้องกบัความต้องการของผู้ทีจ่ะกา้วเขา้สู่วยั
ผู้สูงอายุรายการการส้ารวจคนพกิาร พ.ศ. 2555

ส้ามะโนธรุกจิและอตุสาหกรรม พ.ศ.2555 : อตุสาหกรรมการผลิต กรุงเทพมหานคร

60 ส้านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ้านาจเจริญ ผลการด้าเนนิงานสาธารณสุขจงัหวดัอ้านาจเจริญ ปงีบประมาณ 2556

61 ส้านกับริหารงานวทิยาลัยชมุชน รายงานการวจิยัเร่ืองการกอ่เกดิ พฒันาการและทศิทางในอนาคตของวทิยาลัยชมุชน

150 ป ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานภุาพ

คณะทตูสยาม ณ ประเทศองักฤษ

จดหมายการเดินทางของราล์ฟฟติช

จดหมายเหตุของวลิะภาเคทะระเร่ืองคณะทตูลักกาเขา้มาประเทศสยาม

นานาสาระประวติัศษสตร์จากเอกสารต่างประเทศ

นทิานวชริญาณ เล่ม 3-4
พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วัทรงพระราชวจิารณ์เทยีบลัทธพิระพทุธศาสนาฝ่ายหนิยานกบั
มหายานพหลาคาวค้ีาฉนัท์

วถิชีวีติชาวมอญเกาะเกร็ด

สุริยพนัธค้์ากลอน

Life in Japan for Foreign Researchers

ปรัชญากบัการศึกษาในญีปุ่น่

ปโิตรเคมขีองดีใกล้ตัว

เพือ่นร่วมทางน้างานวจิยัสู่ทอ้งถิน่

มหกรรมงานวจิยัส่วนภมูภิาค 2557

64 อาจารยอ์รทยั เลียงจนิดาถาวร สมดุพก ส.ว.54-55 (1สิงหาคม 2554 ถงึ 19 มถินุายน 2555)

120 ป ีผ่านฟา้

ABSTRACT UBRC 1th การพฒันาทอ้งถิน่สู่ภมูภิาคอาเซียน : การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ

ส้านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

ส้านกังานปลัดกระทรวงยติุธรรม

55

59

ส้านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

ส้านกังานปอ้งกนัและปราปรามการฟอกเงิน

ส้านกังานสถติิแหง่ชาติ

57 ส้านกังานส่งเสริมบริหารงานวจิยัฯ

51

52

53

62

63

ส้านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์

อาจารยส์าธติ ปยินลินมาศ

65 ไมร่ะบชุือ่
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ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง
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Proceedings การประชมุวชิาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั งที ่1 ป ี2555

Thailand National Report on the Implementation of convention on Biological Diversity

กลัวเกดิไมก่ลัวตาย

คณะกรรมการศาลเจา้ปู ่- ยา่ อดุรธาน ีสมยัที ่61

คู่มอืการจดัการส่ิงแวดล้อมส้าหรับอตุสาหกรรมการผลิตเส้นกว๋ยเต๋ียว

บหุร่ีกบัสุขภาพ:พยาบาลกบัการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ปญัหานา่สนใจทางพระพทุธศาสนา

พธิพีระราชทานปริญญาบตัร มหาวทิยาลัยบรูพา ประจ้าปกีารศึกษา 2555
รายงานการศึกษาวจิยัและพฒันาวถิชีวีติและบทบาทของชมุชนในพื นทีว่กิฤติอทุกภยั:กรณีศึกษาพื นทีลุ่่มน า้ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืรายงานความเคล่ือนไหวด้านเศรษฐกจิ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธนัวาคม 2556

รายงานนโยบายการเงิน มนีาคม 2557

รายงานประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลการปฏบิติังานของส้านกังาน ปปง. ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2551-2555 ฉบบัภาษาองักฤษ

เร่ิมต้นภาวนา

เรียนลัดการฝึกสติโดยท้าความรู้สึกตัวอยา่งเดียว

ศาสตร์และศิลปก์ารบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

สถาบนัอดุมศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี1 ใน 10 ของภมูภิาคอาเซียน

รวม 65  รายชือ่ผู้บริจาค 142  ชือ่เรื่อง

65
(ต่อ)

ไมร่ะบชุือ่


