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ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง
1 FTC (Thailand) ท ำเนียบหลักสูตรนำนำชำติในประเทศไทยและอำเซียน "International Programs in THAILAND & ASEAN Vol.8

2 กรมกำรจดัหำงำน กำรส ำรวจกำรเข้ำ-ออกงำนและควำมต้องกำรแรงงำน ไตรมำสที่ 3 ปี 2556

3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่องสำรสนเทศทำงกำรเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ฉบับ)

คู่มือแนวทำงส่งเสริมบทบำทชุมชนและเครือข่ำยในกำรจดักำรปัญหำอทุกภัย

อทุกภัยกบัวิถีชีวิตและกำรปรับตัวของชุมชนในพืน้ที่ลุ่มน้ ำเจำ้พระยำ

5 กรมประชำสัมพันธ์ รำยงำนประจ ำปี 2556 กรมประชำสัมพันธ์

6 กรมรำชทัณฑ์ รำยงำนกำรด ำเนินงำนของรัฐต่อสำธำรณรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2556

7 กรมศิลปำกร จดหมำยเหตุงำนพระศพสมเด็จพระเจำ้ภคินีเธอเจำ้ฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี

8 กรมสรรพสำมิต รำยงำนประจ ำปี ปีงบประมำณ 2556 กรมสรรพำกร

กฎหมำยสำมัญประจ ำบ้ำนฉบับอกัษรเบลล์และCDสำรคดีกฎหมำยสำมัญประจ ำบ้ำนในรูปแบบเสียง

รำยงำนประจ ำปี 2556 กรมสรรพกร

10 กรมอทุยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช คู่มือท่องเที่ยวอทุยำนแห่งชำติ 3 ฤดู

นำงสำวจฬุำรัตน์ ทองอร่ำม คณะวิทยำศำสตร์

นำงสำวพรปวีณ์ ตำลจรุง คณะวิทยำศำสตร์

นำยต๋องค ำ พรเทวำ คณะวิทยำศำสตร์

นำยธนพล ชนะพจน์ คณะวิทยำศำสตร์

นำยประสำน มีดภำ คณะวิทยำศำสตร์

นำยพงศกร เสำร์ทอง คณะวิทยำศำสตร์

นำยวำนนท์ นนทวงค์ คณะวิทยำศำสตร์

นำยสง่ำวุฒิ โพธำ คณะวิทยำศำสตร์

Mr.Nirut Onsalung คณะวิศวกรรมศำสตร์

Mr.Suthus Phuakgeen

นำงสำวกนกกำญจน์ จริศิริเลิศ คณะวิศวกรรมศำสตร์

นำยพงษ์ธร รักษ์คิด คณะวิศวกรรมศำสตร์

นำยวิศิษฐ์ จนัทร์ชื่น คณะวิศวกรรมศำสตร์

นำยเสริมศักด์ิ พงษ์เมษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์

นำงสำวกรองกำญจน์ ยอดสิงห์ คณะบริหำรศำสตร์

นำงสำวณัฐธิดำ ศรีวะอไุร คณะบริหำรศำสตร์

นำงสำวนพวรรณ เชื่อโชติ คณะบริหำรศำสตร์

นำงสำวนฤมล นัยเนตร คณะบริหำรศำสตร์

นำยพนมกรณ์ สืบสำม คณะบริหำรศำสตร์

นำยวรเกยีรติ เตชะศิริธนะกลุ คณะบริหำรศำสตร์

นำยศักด์ิชัย เอกอนิทุมำศ คณะบริหำรศำสตร์

นำยสมใจ มะหมีน คณะศิลปประยกุต์และกำรออกแบบ

รำยงำนกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียน"กรณีแนวทำงกำรช่วยเหลือชำวไร่ออ้ยแม่สอดยัง่ยนื "

รำยงำนกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียน"ปัญหำขั้นตอนกำรขออนุญำตจดัต้ังโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ "

รำยงำนกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนปัญหำขั้นตอนกำรขออนุญำตจดัต้ังโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร"ตำมรอยพระบำทร่วมใจส่งเสริมพลังงำนทดแทนสู่ชุมชน"

13 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ม.รำชภัฎอบุลรำชธำนี วำทศิลป์เชิงปฏิบัติกำร

ธรรมะเกบ็ตก 1 

ธรรมะเกบ็ตก 2 

ธรรมะเกบ็ตก 3

ธุดงควัตร 

ปฏิปทำของพระธุดงคกรรมฐำนสำยท่ำนพระอำจำรยม์ั่น ภูมิทัตตะ

ประวัติกำรภำวนำ

ประวัติท่ำนพระอำจำรยม์ั่น ภูริทัตตเถระ

วิปัสสนำธุระ

เสียงธรรมหลวงตำ 

15 โครงกำรอทุยำนวิทยำศำสตร์ คู่มือกำรใช้งำนลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

16 ทำยำทขุนโบสถ์บริหำร 140 ปี ชำตกำลขุนโบสถ์บริหำร 100 ปี กำรขนำนนำมสกลุ

17 ที่ว่ำกำรอ ำเภอสูงเม่น จ.แพร่ กมัมัฎฐำน

18 นำยสมชำย ปรีชำศิลปกลุ แสงสว่ำงกลำงอโุมงค์

บทสวดมนต์มงคลชีวิต

หนังสือธรรมะหลวงปู่มำ ญำณวโร

หนังสืออนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพพระสิริพัฒนำภรณ์ อ.เมือง จ.อบุลรำชธำนี

Community Radio in Thailand : from Medin Reform to an Enabling Regulatory Framework

กำรก ำกบัดูแลเนื้อหำอนิเทอร์เน็ต

วิทยชุุมชนในประเทศไทย:จำกกำรปฏิรูปส่ือสู่กำรก ำกบัดูแลที่ยัง่ยนื

21 ผู้ช่วยศำสตรำจำรยช์ำญชัย ศุภอรรถกร ตรรกะกำรพัฒนำโปรแกรม

งานลงรับหนังสือบริจาค ประจ าเดอืน  พฤษภาคม  2557
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กองบริกำรกำรศึกษำ ม.อบุลฯ
(รำยชื่อแนบในกำรส่งรูปเล่มวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอสิระ ดังนี้)

คณะกรรมำธิกำรพลังงำน วุฒิสภำ

กรมสรรพำกร

กรมทรัพยำกรน้ ำ

นำยสุพัฒน์ เงำะปก

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พิรงรอง รำมสูต



2

ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง
ต ำรำเร่ืองอมัพวำศึกษำ

นววิถี เมืองฐำนน้ ำ 

บ้ำน เรือน เมือง สำยน้ ำ

ฟืน้ฟูวิถีไทจติวิญญำณชุมชนลุ่มน้ ำบำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

อตัลักษณ์ชุมชนริมน้ ำแม่กลองและบำงปะกง

23 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รำยงำนกำรด ำเนินกจิกรรมด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี 2556

24 มหำวิทยำลัยขอนแกน่ จดหมำยเหตุพระเมตตำ

ภำษำและวัฒนธรรม:หลักประกนัของสังคมสุขภำวะ

เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติประจ ำปี 2557 และแผ่น CD-ROM Proceedings of National Research Conference 2014

26 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ควำมปะควำมลมในภำษำไทยพวนภำคเหนือตอนบน

27 มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครศรีธรรมรำช ผ้ำพระบฎพระรำชทำนปัจจยัและส่ือส่งเสริมสืบสำนประเพณีแห่ผ้ำขึ้นธำตุเมืองนครศรีธรรมรำช

28 มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ รำยงำนประจ ำปี 2556 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์

29 รองศำสตรำจำรยน์พพร พำนิชสุข บทควำม"ประสบกำรณ์ชีวิตและมุมมองที่ได้จำกกำรรับรำชกำรอยูใ่นมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ปีพุทธศักรำช 2515-2549" เล่มที่ 5

30 สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น Proceeding of International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2014)

กฎเกณฑ์เร่ืองกำรเข้ำสู่ตลำด (Market Access) กำรอุดหนุนภำยในประเทศ (Domestic Support) และกำรอุดหนุนกำรส่งออก (Export Subsidy) ในกำรค้ำสินค้ำเกษตรระหว่ำงประเทศภำยใต้ GATT และ WTO"

กฎหมำย-เศรษฐกจิ-ระหว่ำงประเทศ

กำรค้ำชำยแดน(ภำคตะวันตก)

กำรค้ำชำยแดน(ภำคเหนือ)

คู่มือลงทุนภำคเกษตรของ สปป.ลำว

โอกำสทำงเศรษฐกจิและผลกระทบเส้นทำงน่ำน -หลวงพระบำง

โอกำสและลู่ทำงกำรเข้ำสู่ตลำดของธุรกจิอำหำรแปรรูปและกำรท่องเที่ยวในมณฑลยนูนำนประเทศจนี

โอกำสและลู่ทำงกำรเข้ำสู่ตลำดของธุรกจิอำหำรฮำลำลในอนิโดนีเซีย

กำรดูแลผู้สูงอำยแุบบบูรณำกำร

สรุปสำระส ำคัญเวทีสุขภำพชุมชน 2556 "กำรเรียนรู้สู่กำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชนที่ยัง่ยนื

33 สภำกำชำดไทย พระรำชกรณียกจิประจ ำปีพุทธศักรำช 2556 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรีอปุนำยกิำผู้อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย

34 สมำคมรัฐศำสตร์แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รำยงำนกำรประชุม กำรประชุมวิชำกำรบัณฑิตศึกษำระดับชำติ คร้ังที่ 4

35 ส ำนักงำน ป.ป.ส. เอกสำรวิชำกำรส่วนบคุคลเร่ืองกำรด ำเนินงำนฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบงัคับบ ำบดัตำม พ .ร.บ.ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.2545 แก้ไขปญัหำผู้เสพติดได้จริงหรือไม่ 

36 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม เอกสำรวิชำกำร'39 ปี ส.ป.ก. เกษตรกรรักษ์ถิ่นอยูก่นิอยำ่งยัง่ยนื

รำยงำนกำรวิจยัเร่ืองกำรกอ่ต้ังคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง :กำรศึกษำเปรียบเทียบกรณีอนิเดียและฟิลิปปินส์เพือ่เป็นแนวทำงส ำหรับไทย

รำยงำนกำรวิจยัเร่ืองคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังเสนอต่อมูลนิธิอำเซีย

รำยงำนกำรวิจยัเร่ืองบทบำทของคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังของประเทศไทย

รำยงำนกำรวิจยัเร่ืองบทบำทของคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังของประเทศไทย โดย รศ .สีดำ สอนศรี

รำยงำนกำรวจิยัเร่ืองบทบำทของคณะกรรมำธกิำรควบคุมกำรเลือกต้ังของรัฐและองค์กรอำสำสมัครเอกชนสังเกตกำรณ์กำรเลือกต้ังในฟลิิปปินส์:ข้อเสนอแนะส ำหรับประเทศไทย

รำยงำนประจ ำปี 2556 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ

รำยงำนประจ ำปี 2556 ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่พัฒนำกำรศึกษำ

39 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง หนังสือด้ำนวิชำกำรกจิกำรโทรคมนำคม

กำรสัมมนำเร่ืองกำรพัฒนำอญัมณีไทยสู่แบรนด์สำกล

รำยงำนกำรวจิยัเร่ืองนวตักรรมเคร่ืองบนัทกึลำยนิว้มือแบบพกพำส ำหรับใช้ร่วมกบัโทรศัพทม์ือถือเพือ่พสูิจน์ทรำบเอกลักษณ์ในกำรรักษำควำมปลอดภยัภำครัฐและสนับสนุนระบบเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์

รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์และท ำนุบ ำรุงศำสนสถำนอนัเกีย่วเนื่องกบัสถำบันพระมหำกษัตริยแ์ละกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ศำสนำ

รำยงำนประจ ำปี 2556 ส ำนักงำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษัตริย์

42 ส ำนักงำนประสำนกำรพัฒนำสังคมสุขภำวะ 3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย

43 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน รำยงำนประจ ำปี 2555 กระทรวงพลังงำน

44 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยติุธรรม กำรประเมินผลโครงกำรอำคำรบูรณำกำร กระทรวงยติุธรรม

45 ส ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง.ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2551-2555 ฉบับภำษำองักฤษ

46 ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินประจ ำปี 2556

47 ส ำนักงำนพัฒนำผุ้ประกอบกำร เพิม่ประสิทธิภำพกำรบริหำรต้นทุนด้วย CORE 

48 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ สรุปผลงำนวุฒิสภำ ประจ ำปี 2556

49 ส ำนักงำนศำลยติุธรรม แผนยทุธศำสตร์ศำลยติุธรรม พ .ศ..2557-2560

50 ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ รวมค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูประจ ำปี 2554

ข้อมูลพืน้ฐำนของเศรษฐกจิกำรเกษตร ปี 2556

สถิติกำรเกษตรของประเทศไทย ปี 2556

รำยงำนกำรวิจยัฉบับสมบูรณ์กำรจดัเส้นทำงของกำรเกบ็ขยะในเขตเทศบำลนครอบุลรำชธำนี โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ .ดร.สมบัติ สินธุเชำวน์

รำยงำนกำรวิจยัฉบับสมบูรณ์กำรจ ำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอเิล็กทรอนิกส์โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร .สุชิน ไตรรงค์จติเหมำะ

รำยงำนกำรวิจยัฉบับสมบูรณ์เร่ืองเทคนิคกำรประเมินควำมล้ำและกำรฟื้นฟูสภำพของโครงสร้ำงสะพำนเหล็กชนิด Girder Bridge โดย ผศ.ดร.กติติศักด์ิ ขันติยวิชัยและคณะ

รำยงำนกำรวจิยัฉบบัสมบรูณ์ฤทธิ์ชีวภำพของสำรสกดัสมุนไพรไทยพืน้บำ้นส ำหรับกระตุ้นกำรสร้ำงเม็ดสีเพือ่ใช้ส ำหรับผมหงอกกอ่นวยั โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .ชุตินันท ์ประสิทธิ์ภริูปรีชำ และคณะ

53 ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก หนังสือภำพถ่ำยผู้สูงวัย ใส่ใจอนำคต

54 ส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเร่ืองยทุธศำสตร์กำรขับเคล่ือนปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้ำ

55 ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่ 12 แผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพส่ิงแวดล้อม ปี 2556

56 ส ำนักเทคโนโลยนี้ ำและส่ิงแวดล้อมโรงงำน คู่มือกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมส ำหรับอตุสำหกรรมผลิตบรรจภุัณฑ์พลำสติก

57 ส ำนักศิลปำกรที่ 13 สงขลำ ท ำเนียบนำมแหล่งมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมในเขตพืน้ที่ 5 จงัหวัดชำยแดนใต้ (โบรำณสถำนในจงัหวัดสงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สตูล)

สรุปผลที่ส ำคัญ กำรส ำรวจอนำมัย สวัสดิกำร กำรบริโภคอำหำรและสุขภำพจติ พ .ศ. 2556

ส ำมะโนธุรกจิและอตุสำหกรรม พ .ศ.2555:ธุรกจิทำงกำรค้ำและธุรกจิทำงกำรบริกำรกรุงเทพมหำนคร

ส ำมะโนธุรกจิและอตุสำหกรรม พ .ศ.2555:ธุรกจิทำงกำรค้ำและธุรกจิทำงกำรบริกำรฉบับทั่วรำชอำณำจกัร 

สถำบันวิจยัและพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง

ส ำนักสถิติพยำกรณ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

22

25

31

51

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ

ส ำนักงำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษัตริย์

ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจยัฯ
มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี

ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง 
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยมหิดล

สถำบันระหว่ำงประเทศเพือ่กำรค้ำและกำรพัฒนำ
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58
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3

ที่ แหล่งที่มา ชือ่เรื่อง
3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย

500 ล้ำนปีของควำมรัก

Annual Report 2009 Anti-Money Laundering Officd (AMLO)

Annual Report 2010 Anti-Money Laundering Officd (AMLO)

Annual Report 2011 Anti-Money Laundering Officd (AMLO)

Annual Report 2012 Anti-Money Laundering Officd (AMLO)

Annual Report 2013 Indorama ventures public company Limited

Sustainability Report 2013 Indorama ventures public company Limited (ฉบับภำษำองักฤษ)

กำรจ ำแนกเชิงพืน้ที่ของพืน้ที่เผำไหม้เพือ่กำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกนักำรเผำในที่โล่ง :กรณีศึกษำจงัหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และแม่ฮ่องสอน

กำรประชุมวิชำกำร กำรน ำเสนอผลงำนด้ำนกำรจดักำรอตุสำหกรรมและเทคโนโลยรีะดับปริญญำตรี 2556

กำรสัมมนำวิชำกำรเร่ืองกฎหมำยส ำคัญที่ใช้ในกำรบริกำรกลุ่มเปำ้หมำยด้ำนสวัสดิกำรสังคมเพือ่รองรับประชำคมอำเซียนส ำหรับองค์กำรสมำชิกสภำสังคมสงเครำะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์

ก ำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของสมอยดึส ำหรับระบบก ำแพงคอนกรีตมวลเบำ

คันฉ่องส่องปรัชญำ

คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีขำยสังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกนั

โคเปอร์นิคัสผู้ปฏิวัติดำรำศำสตร์

ชำร์ลส์ดำร์วิน ก ำเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนำกำร

ถอดบทเรียนกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในท้องถิ่น

ถอดบทเรียนพืน้ที่ต้นแบบธรรมภิบำล

ถอดรหัสจโีนมนุษย์

ทบทวนภูมิทัศน์กำรเมืองไทย

แผนที่เส่ียงภัยส ำหรับกำรเผำในที่โล่งจำกข้อมูลเชิงพืน้ที่หลำยแหล่งของจงัหวัดเชียงรำย

ฝร่ังหำยคล่ัง (หรือยงั)

ฟำยน์แมน อจัฉริยะโลกฟิสิกส์

รำมำนุจนั อจัฉริยะไม่รู้จบ

รำยงำนควำมยัง่ยนื 2556 บริษัท อนิโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) (ฉบับภำษำไทย)

รำยงำนประจ ำปี 2556 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร

รำยงำนประจ ำปี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปี บัญชี 2555 (1ตุลำคม 2554 - 30 กนัยำยน 2555)

รำยงำนประจ ำปี ปีบัญชี 2555 (1 ตุลำคม 2554 - 30 กนัยำยน 2555)

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ กสทช. ประจ ำปี 2556

เร่ืองของเวลำ

โรคพืชที่เกดิจำกไฟโตพลำสมำ

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภำคม 2557

สถิติกำรเกษตรของประเทศไทย ปี 2556

อนำคตเกษตรกรรมไทย

อนำคตเศรษฐกจิไทยภำยใต้กบัดักประเทศรำยได้ปำนกลำง

รวม 59  รายชื่อผู้บรจิาค 157  ชื่อเรื่อง

ไม่ระบุชื่อ59


