
ที่ แหล่งทีม่า ชื่อเรื่อง
1 กรมควบคุมมวลพษิ แผ่นซีดีรายงานการด้าเนินงานส้านักจัดการคุณภาพน ้าประจ้าป ี2556
2 กรมทรัพยากรน ้า สถิติอุทกวทิยา 2554 เล่ม 1, เล่ม 2
3 กรมที่ดิน รายงานประจ้าป ี2556
4 กรมประมง รายงานการประชุมวชิาการประมง ประจ้าป ี2557

สถิติโรงงานอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพนัธ ์2557 และเดือนมีนาคม 2557
สถิติโรงงานอุตสาหกรรมเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
สถิติสะสมจ้านวนดรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ ณ สิ นป ี2556

6 กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ และพนัธุสั์ตว์ พชือนุรักษใ์นบญัชีไซเดส (CITES):กล้วยไม้ปา่ในผืนปา่ตะวนัออก ตอนที่ 1
7 กระทรวงแรงงาน รายงานสรุปผลการจัดงานมหกรรม 8 ป ีสายใยรักแหง่ครอบครัวฯ ประจ้าป ี2556
8 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือที่ระลึกเนื่องในพธิเีปดิพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั9 กลุ่มวเิคราะหก์ารใช้ประโยชน์ผลงานวจิัย ผลงานวจิัยดีเด่น กรมวชิาการเกษตร ประจ้าป ี2554,2555,2556
10 คณะกรรมาธกิารศาสนา คุณธรรม จริยธรรม แผ่นดีวดีีภาพยนตร์สั นที่ได้รับรางวลัโครงการประกวดภาพยนตร์สั นเพื่อส่ีงเสริมประเพณี

ไทยหวัข้อการส่งเสริม11 คณะเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยขอนแก่น อภธิานศัพทธ์รณีวทิยาโครงสร้าง

12 คณะวศิวกรรมศาสตร์
รายงานสัมมนาจากเวทสีาธารณะนโยบายน ้า สกว.ครั งที่ 5 เร่ืองการจัดการทรัพยากรที่
มีผลกระทบกับทรัพยากรน ้าและการจัดการทรัพยากรน ้าระดับพื นที่เพื่อการเชื่อมโยงกับ
ระดับจังหวดั

13 คณะสังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่จากปลายสมัยโทกุงาวะถึงการสิ นสุดจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น

14 ดร.บษุผา ใจเที่ยง (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ)
รายงานการวจิัยพฒันา และวศิวกรรมฉบบัสมบรูณ์เร่ืองการประเมินพนัธกุรรมและการ
พฒันาสายพนัธุพ์ริกขี หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพนัธกุรรมของลักษณะตัวผู้เปน็หมัน

15 ดร.พรชัย บญุบวรรัตนกุล ขอบข่ายและวธิกีารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
รายงานประจ้าป ี2556 ฉบบัภาษาไทย
รายงานประจ้าป ี2556 ฉบบัภาษาอังกฤษ

17 ธนาคารแหง่ประเทศไทย รายงานประจ้าป ี2556

18 บริษทั ปตท.จ้ากัด (มหาชน)
รายงานการด้าเนินงานด้านคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมหน่วย
ธรุกิจก๊าซธรรมชาติ ประจ้าป ี2556

19 บริษทัศูนย์กฎหมายธรุกิจอินเตอร์เนชั่นแนล รายงานผลการส้ารวจค่าจ้าง เงินเดือนและสัวสดิการป ี2556 และแนวโน้มป ี2554
20 บญุนิธจิันทร์ตองไชยะวฑุฒิกุล สังฆาธปิไตยระบบการปกครองสงฆ์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภเิดช แสงดี ต้าราพนัธศุาสตร์ของแบคทเีรีย
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรข แสงอาทติย์ เอกสารประกอบการสอนเร่ืองการจัดระเบยีบรูปทรงและที่วา่ง

23
ภาควชิามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
รายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์เร่ืองรูปแบบการน้าเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อท้างานใน
ประเทศจากมุมมองนายจ้างในพื นที่จังหวดัเชียงใหม่

24 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวเิทศสัมพนัธก์ับการพฒันามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานประจ้าป ี2556 กอง
วเิทศสัมพนัธ ์ส้านักงานอธกิารบดี

25 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ Chaing Mai University Research Abstracts 2013
26 มหาวทิยาลัยทกัษณิ สอนด้วยหวัใจ
27 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บนัทกึธรรมศาสตร์ ประจ้าป ี2557 และแผ่น DVD
28 มหาวทิยาลัยราชภฎับรีุรัมย์ CD เอกสารค้าสอนและต้ารา

งานลงรับหนังสือบริจาค ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557
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16

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้าแหง่ประเทศไทย
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เขียวสยาม
ความลับที่ผู้น้าต้องรู้

บนัทกึความทรงจ้า"วกิฤตการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวติในน ้าทว่มใหญ่
ของกรุงเทพมหานคร ปพีทุธศักราช 2554"

ฟนัธงไม่หลงเงา
รวมโจทย์และเฉลยปญัหาในทางเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม

รายงานประจ้าป ี2553 คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานและส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน

รายงานประจ้าป ี2555-56 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ม.อุบลราชธานี
รายงานประจ้าป ี2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประจ้าป ี2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประจ้าป ี2556 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประจ้าป ี2556 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประจ้าป ี2556 ส้านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประจ้าป ี2556 ส้านักวทิยบริการ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
รายงานประชาชนประจ้าป ี2556 ศูนย์อ้านวยความปลอดภยัทางถนน
รายงานสรุปผลการด้าเนินงานงานมหกรรม 8 ป ีสายใยรักแหง่ครอบครัวฯ ประจ้าป ี
2556รู้โรค รู้รักษา

วศิวกรรมคุณค่า
30 รศ.นพพร พานิชสุข บทความประสบการณ์และมุมมองที่ได้จากการรับราชการอยู่ในมหาวทิยาลัยรามค้าแหง

ปพีทุธศักราช 2515-2549 (เล่ม6)31 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ มวไิล พฒันาการรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารรัฐกิจ:จากอดีตสู่ปจัจุบนัและอนาคต
32 รองศาสตราจารย์อภชิัย ศิวประภากร เคมีพื นฐาน

จามรี-ศรีสุพณั
น ้าพแุหง่ความสุข
น ้าส่ังฟา้และนานาความคิด
บทประพนัธก์ลอนเสภาอิงประวติัศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เร่ืองฎกีาเรียกร้องสิทธขิอง
อิสรชน พ.ศ.2408ปฐมราชอิสราเอง
ภาษาไทยนี ดี

34 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ร.ว.ชิษณุสรร ค้าอธบิายประมวลศัพทธ์รุกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ (ฉบบัพมิพค์รั งที่ 2)
35 ศูนย์บริหารงานวจิัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ Chaing Mai University Research Abstracts 2013

งานเขียนทางประวติัศาสตร์ประเภทชีวประวติัในลาว ค.ศ.1975-2010 : สถานภาพ
ความรู้แนวคิดทฤษฎทีางสังคมวทิยาวา่ด้วยกระบวนการทางสังคม
ผลกระทบของความเปน็เมืองต่อพื นที่ชานเมืองและการตอบสนองของทอ้งถิ่นในภมูิภาค
ลุ่มน ้าโขง:กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นประเทศไทยและเมืองวงัเงียง สปป.ลาว37 สถาบนัวจิัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ รายงานประจ้าป ี2556
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมขอพระสงฆ์
โภชนปฏบิติัเพื่อสุขภาพพระสงฆ์

39 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ท้าเนียบสมาชิกตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 2557
40 ส้านักงาน ก.ค.ศ. รายงานประจ้าการบริหารงานบคุคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2556 ขรายงานประจ้าป ี2556 ส้านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รายงานประจ้าป ี2556 ส้านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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41

29

33

36

ไม่มี

ศ.เกียรติคุณ ดร.ศรีเรือน

ศูนย์วจิัยพหลัุกษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

สถาบนัวจิัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ส้านักงานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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42 ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง รายงานผลการปฏบิติังานประจ้าป ี2556 กลุ่มรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม43 ส้านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ ววิฒันาการของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
44 ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ วนันักประดิษฐ์ ประจ้าป ี2557
45 ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกฎหมายยาเสพติดใหโ้ทษ(ฉบบัพมิพเ์พิ่มเติมครั งที่ 2)
46 ส้านักงานเทศบาล เมืองศรีสะเกษ รายงานกิจการประจ้าป ี2556

รายงานกรอบงานแหง่ชาติวา่ด้วยความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศไทย

รายงานการประชุมการด้าเนินงานตามกลยุทธท์ั่วโลกส้าหรับการอนุรักษพ์ชื

รายงานการประชุมการด้าเนินงานตามกลยุทธท์ั่วโลกส้าหรับการอนุรักษพ์ชื
รายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังในแนว
ปะการังไทยรายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังในแนว
ปะการังไทยรายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร:ผู้ผสมเกสรและส่ิงมีชีวติ
ในดินรายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร:ผู้ผสมเกสรและส่ิงมีชีวติ
ในดินรายงานการประชุมเชิงปฏบิติัการประเทศไทยกับการด้าเนินงานด้านความปลอดภยัทาง
ชีวภาพรายงานการประชุมเชิงปฏบิติัการอนุวตัการพธิสีารคาร์ตาฮานาวา่ด้วยความปลอดภยั
ทางชีวภาพรายงานการประชุมระดมความคิดเหน็ต่อร่างรายการชนิดพนัธุสั์ตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง
กลุ่มหอย (mollusca)รายงานการประชุมเร่ืองการจัดท้าทะเบยีนรายการชนิดพนัธุแ์มลงในประเทศไทย
รายงานการประชุมเร่ืองการทบทวนทะเบยีนรายการ สาหร่ายและแพลงก์ตอนพชืใน
ประเทศไทยNitirat Utthachat คณะศิลปศาสตร์

นางสาวกัญญาพชัร อามาตย์

นางสาวกาญจน์ประภา ธรรมวงศา คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวกาญจนา บตุรจอมชัย

นางสาวจริยาภรณ์ เจริญศรีเมือง คณะวทิยาศาสตร์

นางสาวจุฑามณี ไชโย

นางสาวชุติมา บตุรจินดา
นางสาวธนาภรณ์ ท้าสะอาด
นางสาวปรียาภรณ์ ศรีไสล
นางสาวพรุิณรัตน์ ผิวบาง
นางสาวมะลิวรรณ ดีพร้อม
นางสาวรัตนา โอทาตะวศ์
นางสาวลดารัตน์ กัลยาวสุิทธิ์
นางสาววาสนา แก้วสวา่ง คณะวทิยาศาสตร์
นางสาวสกุลรัตน์ แสงเมือง
นางสาวสุชาดา โล้กูลประกิจ คณะเกษตรศาสตร์
นางสาวสุเชาวดี ชั่งสกุล
นางสาวอริสรา บญุธรรม
นางสาวอัจฉราภรณื มีพนัธ์
นางสุภาพร อรรถโกมล คณะศิลปประยุกต์ฯ
นายจักรี ชานนท์
นายชนษป์กรณ์ หาญชูวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

47 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

ส้านักงานบริหารบณัฑิตศึกษา ม.อุบลฯ
(รายชื่อแนบในการส่งรูปเล่มวทิยานิพนธ/์การ

ค้นควา้อิสระ)
48



ที่ แหล่งทีม่า ชื่อเรื่อง
นายชัยชารี สีเทา
นายชัยธวชั วงค์ขุมเงิน
นายณรงค์เดช บตุระวงศ์
นายธานี ทมุประเสน คณะวศิวกรรมศาสตร์
นายธวิากร ประถมนาม
นายนรพล รามฤทธิ ์คณะศิลปประยุกต์ฯ
นายนิรันดร์ แก้วนันทะ
นายปยิะวฒัน์ อัฒจักร คณะวทิยาศาสตร์
นายปยิะวฒิุ ศรีชนะ คณะวทิยาศาสตร์
นายพงษน์เรศ บญุถึง
นายพนัส แก่นอาสา คณะวทิยาศาสตร์
นายภาณุภณัฑ์ ภาระเวช คณะวศิวกรรมศาสตร์
นายยศธร บนัเทงิ คณะวทิยาศาสตร์
นายยุทธชัย ใจเฉื่อย

นายวชัรพงศ์ โสดา

นายวฒิุชัย ปคูะธรรม

นายสาวจารุวรรณ พงษสุ์วรรณ

นายสาวปรมา เยาวบตุร

นายสาววนิดา ใบชา

นายสาวศศิวมิล สนิทบญุ

นายสุดใจ ไชยอุดม คณะวทิยาศาสตร์

นายสุพจน์ ม่วงอร่าม

นายเอกราช สุขเสริม
รายชื่อแนบการจัดท้ารายงานโครงการรูปเล่มปกอ่อน
ท้าเนียบผลงานวจิัยและเอกสารทางวชิาการ ปงีบประมาณ 2556
รายงานประจ้าป ี2556 กระทรวงแรงงาน
รายงานประจ้าป ี2556 ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
Shrimp Biotechnology in Thailand Biotec Publicotion 2/2540

Biosafety Guidelines in Genetic Engineering and Biotechnology For Field 
Work and Planned Release

Biosafety Guidelines in Genetic Engineering and Biotechnology For 
Laboratory Work

Materializing the immateriality
Shrimp Biotechnology in Thailand
Thai Fungal Diversity
Thai Rice
กรณีศึกษาในงานวเิคราะหป์ญัหาด้านโลหะวทิยาจากอุตสาหกรรม เล่ม 1
การเขียนบทความวจิัยระดับนานาชาติด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การทดสอบความไวต่อยาของเชื อวัณโรค:การประยุกต์ทางคลินกิและเพื่อการพฒันายาใหม่

49 ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส้านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ

50

ส้านักงานบริหารบณัฑิตศึกษา ม.อุบลฯ
(รายชื่อแนบในการส่งรูปเล่มวทิยานิพนธ/์การ

ค้นควา้อิสระ)
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ที่ แหล่งทีม่า ชื่อเรื่อง
การทดสอบทางชีวภาพส้าหรับวสัดุและผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์
การประยุกต์ TEM ในงานด้านวสัดุศาสตร์และวศิวกรรม
การปรับปรุงคุณภาพผ้าพมิพไ์หมไทย
การผลิตเซรามิกส์โดยการอัดแบบ
การพฒันาพลังงานที่ยั่งยืนส้าหรับประเทศไทย
การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
ขนมจีน
ข้าว-มัน-กุ้ง ผลผลิตคู่ชีวติคนไทย
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงประตูสู่โลกระดับจุลภาค
ตามรอยสิบป ี"รหสัเทอร์โบ" … รหสัอลวน

แนวทางปฏบิติัเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพส้าหรับการทดลองทางพนัธวุศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

บทบาทของวคัซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพนัธุ ์H5N1
บรรจุภณัฑ์โลหะ

บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย ยีน นาโนเทค ไอทแีละสังคมไทย

พจนานุกรมศัพทว์สัดุศาสตร์
พฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม
มาลาเรียภยัมือที่โลกลืม Malaria
รู้รอบ-รอบรู้เทคโนโลยีของผลิตภณัฑ์
แลไปข้างหน้า...อีก 2 ทศวรรษของเทคโนโลยีชีวภาพ vision 2020
วทิยาการวสัดุการแพทย์
ไวน์ผลไม้และสาโทผลิตด้วยความมั่นใจได้อย่างไร
สมุนไพรไม้พื นบา้น (4)
สมุนไพรไม้พื นบา้น (5)
สารที่นิยมใช้ในการเลี ยงกุ้ง
ออฟฟศิทะเลฉบบัพกพา
มาตฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรโรคไข้หวดัใหญ่สุกร
มาตฐานสินค้าเกษตร การปฏบิติัทางการเกษตรที่ดีส้าหรับใบชาสด
มาตฐานสินค้าเกษตร การปฏบิติัทางการเกษตรที่ดีส้าหรับพชือาหารสัตว์
มาตฐานสินค้าเกษตร การปฏบิติัที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับสัตวน์ ้า
มาตฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เล่ม 6 :ผึ งอินทรีย์
มาตฐานสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิไทย
มาตฐานสินค้าเกษตร ขิง
มาตฐานสินค้าเกษตร ถั่วเหลืองเมล็ดแหง้
มาตฐานสินค้าเกษตร ปลานิล

มาตฐานสินค้าเกษตร หลักการจัดท้าคอมพาร์ตแมนต์ปลอดโรคไข้หวดันกส้าหรับฟาร์ม
สัตวป์กี

52 ส้านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร
รายงานการเข้าร่วมประชุมประจ้าปรัีฐสภาภาคพื นเอเซียและแปซิฟกิ ครั งที่ 22 ระหวา่ง
วนัที่ 9-19 มกราคม 2557 ณ เมืองปวยระโต บาฮารด้า สหรัฐเม็กซิโก

51 ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ส้านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ
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ที่ แหล่งทีม่า ชื่อเรื่อง
53 ส้านักงานศาลปกครอง หลักกฎหมายจากบทความสั นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 6

รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ้าป ีพ.ศ.2556
รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ้าป ีพ.ศ.2556

55
รายงานการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถาน
ประกอบการ พ.ศ.2556

56 รายงานการส้ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2556

57
รายงานการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 : 
มกราคม-มีนาคม 2557

58 รายงานการส้ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555

59
สรุปผลที่ส้าคัญการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถาน
ประกอบการ พ.ศ.2556

60 สรุปผลที่ส้าคัญการส้ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2556
61 สรุปผลที่ส้าคัญผู้ท้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2556

การพฒันาโครงการเชิงรุกเพื่อการพฒันาการเมืองภาคพลเมือง
รายงานประจ้าป ี2555 สภาพฒันาการเมือง

หนังสือการจัดการโครงการพฒันา พฒันาการเมืองพลเมือง:เรียนรู้จากรากหญ้าสู่การ
เปน็ผู้จัดการโครงการ

63 ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ประจ้าป ี2554-2555

รวม 63  รายชื่อผู้บริจาค 196  ชื่อเรื่อง

ส้านักงานศาลยุติธรรม

ส้านักงานสถิติแหง่ชาติ

ส้านักงานสภาพฒันาการเมือง
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