งานลงรับหนังสือบริจาค ประจาเดือน กันยายน 2557
ที่

จาก

1

กรมควบคุมโรค

2

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3
4

5

ชื่อเรื่อง
อนุสรณ์ 40 ปี ควรรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ประจาเดือน มิถุนายน 2557
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ประจาเดือน กรกฎาคม 2557

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงานไตรมาส 2:เมษายน-มิถุนายน 2557
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื

กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ประจาปี พ.ศ.2556
แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศไปประเทศไทย
คาพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ดคีตีความปราสาทพระวิหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.
2013 พร้อมคาแปลภาษาไทย
เบื้องลึกเบื้องหลังการสู้คดีตีความประสาทพระวิหาร

6

คณะนิติศาสตร์

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

7

คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ กรณีศึกษาธุรกิจสปาในจังหวัดนครราชสีมา

8

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
เอกสารสรุปผลที่สาคัญการสารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ประเทศญี่ปุ่น
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐเกาหลี
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สหพันธรัฐมาเลเซีย

9

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม บรูไนดารุสซาลาน
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐสิงคโปร์
สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ราชอาณาจักรไทย
รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาเขตควบคุม
มลพิษในเขตปริมณฑลโดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
TU-ASEAN Political Outlook (ฉบับภาษาอังกฤษ)
รายงานการวิจัยชุดทะเลสาบสงขลา ดังนี้
ทะเลสาบสงขลา 1 : การควบคุมมลพิษและผลผลิตประมงอย่างยั่งยืนในทะเลสาบสงขลา

10

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทะเลสาบสงขลา 2 : ทาประมงอย่างไรให้ยั่งยืนกรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา

ที่
10

คณะเศรษฐศาสตร์
จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อเรื่อง
Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern Songkhla Lake, Thailand : A
Field Experiment

11

นายสันติ เตชอัครกุล

ตามรอยบาทพระพุทธองค์ (3) ปกิณณกธรรมในพระไตรปิฏกและอรรถกถา

12

บริษทั ซีคอน บางแค จากัด
สูจิบตั รงานอลังการผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
13 บริษทั เด็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์
จากัด
อ่านเพื่อสอบ อาญา แรงงาน ภาษีอากร รัฐธรรมนูญ และปกครองภาค 1
14
บริษทั พีรภาส จากัด
อ่านเพื่อสอบ แพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศ ภาค1
15 บริษทั อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จากัด

การรับรู้ระยะไกลหยาดน้าฟ้าทั่วโลกด้วยดาวเทียมคลื่นมิลลิเตอร์เวฟแบบเพสซิฟและการพยากรณ์อากาศ
เชิงเลขาความละเอียดสูงสาหรับประเทศไทย

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน วงศ์วรี ขันธ์ ตาราการถ่ายโอนความร้อนสาหรับงานท่ออุตสาหกรรม
นิทานก้อมฉบับผญา เล่ม 4 ตอนนิทานคติธรรม

17

พระมหาใจ เขมจิตฺใจ

18

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

King by Virtue:Reflections on the Life-long Endeavor of King Bhumibol of Thailand

19

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

พืชภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าในลาพะยา

ผญาข่อหล่อท่อปัญญา ธรรมทานเล่มที่ 14

รายงานการวิจัยชุดทะเลสาบสงขลา ดังนี้
ทะเลสาบสงขลา 1 : การควบคุมมลพิษและผลผลิตประมงอย่างยั่งยืนในทะเลสาบสงขลา
20

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทะเลสาบสงขลา 2 : ทาประมงอย่างไรให้ยั่งยืนกรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา
Response of Fishermen to Fishing Control Policies in Southern Songkhla Lake, Thailand : A
Field Experiment
สูจิบตั รพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2556

21

มูลนิธิ 50 ปี
ธนาคารแห่งประเทศไทย

22

มูลนิธโิ ครงการตาราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

23

มูลนิธธิ รรมทานกุศลจิต

งานวิจัยเรื่องบทคัดย่อกฎหมายไทยจากพระราชบัญญัติ 626 ฉบับ
แปรถิ่น เปลี่ยนฐานะสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง
ดีวดี ีพระไตรปิฏกและธรรมนิพนธ์

24 รองศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ตาราวิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน
OLEAGINOUS MICROORGANISMS AS RENEWABLE BIODIESEL FEEDSTOCKS
แผ่นซีดีบนั ทึกความทรงจาร่วม รุ่น 1/1
25

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส
เชียรศิลป์

แผ่นซีดีบนั ทึกความทรงจาร่วม รุ่น 1/2
เป้าหมายของกาไร คุณค่าแห่งความร่วมมือกลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์ใหม่
เมื่อเปิดโอกาสความสามารถก็ผลิบาน
มหาวัสดุอวทาน เล่ม 2

26

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย

27

ศูนย์วจิ ัยพืชไร่อุบลราชธานี

30 ปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
รายงานผลงานวิจัยปี 2556

ที่

จาก

ชื่อเรื่อง
วีดีโอ Inforgraphics และภาพยนต์แอนิเมชั่น (Animation) ดังนี้
โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยว
โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหาร ฮาลาลในอินโดนีเซีย
กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจาก FTA

28

เก็บภาษีคาร์บอนเครื่องมือลดโลกร้อน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน : กรณีศึกษาสถาปัตยกรรม
และการพัฒนา
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน : กรณีศึกษาวิศวกรรม
โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและอาเซียน-อินเดีย
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม
โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์

29 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาในมติสังคมวัฒนธรรม
30
31

สานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
รายงานประจาปี 2556
ครอบครัว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
รายงานประจาปี 2555
ขึ้นพื้นฐาน

32 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ประจาปี 2556
33 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ รายงานประจาปี 2556
เศรษฐกิจ
เอกสารประกอบการประชุมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
34 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนทัศน์และการดาเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุข
ภาวะองค์รวมของเยาวชน
35

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

36

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

37

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

38

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

39

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วีซีดีเรื่องการจัดทาระบบ HACCP สาหรับอุตสากรรมอาหาร
วีซีดีเรื่องหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป
วีซีดีเรื่องหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดีในการผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่า
The Future We Want จานวน 5 ชุด (6ชุด*3เล่ม+1เล่ม)
หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก
รายงานประจาปี 2557
การเปรียบเทียบนโยบายยุติธรรมชุมชนกับนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน
การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานผลการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556
ดัชนีชี้วดั ภาวะแรงงาน พ.ศ.2557

40

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
รายงานประจาปี 2556
และภูมิสารสนเทศ

ที่

จาก

ชื่อเรื่อง
รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

41

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการส่งเสริมการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาคัดสรรเพื่อรองรับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาการศึกษานารอง

42

สานักงานศาลปกครอง

43

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แนวทางการปฏิบตั ิราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจาปี พ.ศ.2556
เรื่องเล่า...คดีปกครองเปิดปมคิดพิชิตปมปัญหา
รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจาปี 2554 (เล่ม 3)
Proceeding The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014

สานักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีเฉลิมพระเกียรติในการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยปรารภของสมเด็จ
44 และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ
พระพุฒาจารย์ (4เล่ม*9กล่อง+1เล่ม)
ศาสนา พระมหากษัตริย์
45
46

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์วฒ
ั นธรรมการสักขาลาย
อุบลฯ
โบราณ
สานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ประจาปี พ.ศ.2556
สรุปผลที่สาคัญการสารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
รายงานการสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2557
รายงานการสารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ.2556

47

สานักงานสถิติแห่งชาติ

เอกสารสรุปผลที่สาคัญการสารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
รายงานการสารวจค่าตอบแทนภาคเอกชน พ.ศ.2556
รายงานการสารวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2555
สรุปผลที่สาคัญการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2556

48

สานักงานสภาพัฒนาการเมือง

49

สานักนายกรัฐมนตรี

50

อาจารย์มาณพ ประวาลสัญฉกร

รายงานวิจัยเรื่องระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย โดย ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
82 ปี สานักนายรัฐมนตรี
รายงานประจาปี 2556
ตารากฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป โดยมาณพ ประวาลสัญฉกร
โครงการสารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) เล่ม 1
โครงการสารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) เล่ม 2

51

ไม่มีที่มา

โครงการสารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) เล่ม 3
โครงการสารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวัดมหาสารคาม) เล่ม 1
โครงการสารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวัดมหาสารคาม) เล่ม 2
โครงการสารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวัดมหาสารคาม) เล่ม 3

รวม

51 รายชื่อผู้บริจาค

117 ชื่อเรื่อง

