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คํานํา 
 

โครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ของศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจําป 2560 โครงการนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนในการใหบริการมุงเนนใหประชาชนใน
ชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยไดจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน มีการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และเพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนสามารถศึกษาคนควาหาขอมูลไดจากแหลงเรียนรูของชุมชน รวมไปถึงศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม ท้ังนี้เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการใหมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจและสอดคลองกับความตองการของผู ใชบริการใหมากข้ึน 
นอกจากนั้นยังนําไปเปนสารสนเทศตามนโยบายการประกันคุณภาพปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย 

ท้ังนี้ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดประโยชนจากการสํารวจในครั้งนี้
มากและตองการนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาใหบริการท่ีดีข้ึนตอไป 

ขอขอบคุณชุมชนดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีใหความรวมมือใน
การดําเนินงานโครงการ ขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
และขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูเก่ียวของ ท่ี
รวมดําเนินงานในโครงการนี้โดยลุลวง 
 
 

ศูนยวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
20 เมษายน 2560 
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รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
1. ช่ือโครงการ จัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ประเด็นท่ีสอดคลองกับผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ 

 การปลูกฝงระเบียบวินัยใหกับนักเรียน/นักศึกษา 

 สิ่งแวดลอม/ธนาคารขยะ 

 ยาเสพติด 

 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
 การใหนักศึกษาไดฝกคิด/วิเคราะห 
 การปลูกปา 

 อ่ืน ๆ 

 

3. ความสอดคลอง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 

3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559 

  องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  เปาประสงค 2.3 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการวิชาการแกสังคม 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 จํานวนฐานความรู/องคความรูท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3.2 รอยละของผลงานบริการวิชาการท่ีดําเนินการภายใตความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก หรือผูนําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 

4. ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ (หัวหนาโครงการ) : อาจารย ดร.พิจิตรา จอมศรี 
5. รายช่ือคณะผูดําเนินโครงการ 

                      ชื่อ – สกุล      สังกัด 
1) อาจารย ดร. พิจิตรา จอมศรี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2) อาจารย ดร.กัญญรัชการย นิลวรรณ  รองผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ 

3) นางสาววาศินี  ศรีชูเปยม     ศูนยวิทยบริการ 

4) วาท่ี ร.ต.หญิงนิธิมา  แกวมณี   ศูนยวิทยบริการ 

5) นางสิริพร  ปอมจัตุรัส    ศูนยวิทยบริการ 

6) นางสาวกฤษณา  อยูพวง    ศูนยวิทยบริการ 

7) นางสาวจุฑารัตน  โสธรจิตต   ศูนยวิทยบริการ 

8) นายธเนตร  มะนิก    ศูนยวิทยบริการ 

9) นางนอย  อรุณศรี    ศูนยวิทยบริการ 

10) นายธนะฉัตร  เอกฉัตร    ศูนยวิทยบริการ 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

11) นายนิคม  อรุณฉาย    ศูนยวิทยบริการ 

12) นางสาวชนะกานต  พงศาสนองกุล   ศูนยวิทยบริการ 

13) นางสาววีรวรรณ  ศรีสวัสดิ ์   ศูนยวิทยบริการ 

14) นางสุริยา  นิชาญ     ศูนยวิทยบริการ 

15) นางสาวณัชชญา  ลีเกษม    ศูนยวิทยบริการ 

16) นางสาววาศินี  ศรีชูเปยม    ศูนยวิทยบริการ 

17) นางสาวรัตนา  โพธิ์โต    ศูนยวิทยบริการ 

18) นางสาวรัชนก  ทองขาวขํา   ศูนยวิทยบริการ 

19) นางสาวรักชนก  รัตนะ    ศูนยวิทยบริการ 

20) นางสาวสุภาภรณ  ใจสุข    ศูนยวิทยบริการ 

21) นางวารุณี  เอกพันธ    ศูนยวิทยบริการ 

22) นางจริยพร  มูลทา    ศูนยวิทยบริการ 

23) นางสาวสุภาพร  วงษา    ศูนยวิทยบริการ 

24) นายพีรพล  แกวอําไพ    ศูนยวิทยบริการ 

25) นางสมใจ  รักดี     ศูนยวิทยบริการ 

26) นายอภิชาติ  บูสะมัญ    ศูนยวิทยบริการ 

27) นางศิริภรณ  โกมลสิงห    ศูนยวิทยบริการ 

28) นางสาวอรทัย ลีใส    ศูนยวิทยบริการ 

29) นางสาวอริสรา สงเคราะห    ศูนยวิทยบริการ 

30) นายกฤษฎีกา กรองแกว    ศูนยวิทยบริการ 

 
 

6. รายช่ือนักศึกษารวมโครงการ 

- 
7. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยอยาง
ชัดเจนในมาตรา 7 วา  “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนา
อยางม่ันคงและยั่ งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน” ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดตระหนักถึงบทบาทดังกลาวนี้เปนอยางดี จึงไดดําเนินโครงการ 
“จัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน” ซ่ึงเปนโครงการเพ่ือบริการทางวิชาการสูสังคมและ
ทองถ่ิน 

ในวงการหองสมุด ซ่ึงมีหองสมุดประเภทตาง ๆ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะ
เปนผูสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีแหลงเรียนรูเพ่ือคนควาหาความรู ความบันเทิง และรอบรูขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ท่ัวโลก ทําใหมีประโยชนในการพัฒนาชุมชน พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ทันตอเหตุการณ ซ่ึงในยุคปจจุบัน การสรางความตระหนัก ใหคนศึกษาคนควา ท้ังมีทักษะการอาน คิดเปน 
และสื่อสารเปน ทําใหชุมชนมีความสุข และประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต สงผลตอการพัฒนาประเทศ
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ใหเจริญรุงเรืองกาวหนานั้น ตองอาศัยประชาชนท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกระดับ 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงบางชุมชนยังไมมีแหลงเรียนรูของชุมชน ดังนั้นการจัดหองสมุด
ในครั้งนี้ เพ่ือจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดท่ี
สอดคลองกับความตองการของชุมชน และ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถศึกษาคนควาหาความรูไดจาก
แหลงเรียนรูของชุมชน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู สรางแรงจูงใจและกระตุนในเกิดพฤติกรรมการศึกษา
คนควานําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต อันเปนรากฐานสําคัญของความคิด สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ ทําให
ชุมชนเขารวมกิจกรรมการเรียนรู อันเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคคล ชวยใหเกิดความงอกงามทาง
สติปญญา และมีสวนผลักดันใหสังคมเจริญกาวหนาตอไป การดําเนินงานจะสามารถสนองตอบความตองการของ
ทองถ่ินและสามารถใช ประโยชนจาก “หองสมุด” ในฐานะท่ีเปน “แหลงเรียนรู” เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

 
8. วัตถุประสงคของโครงการ 

8.1. เพ่ือจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

8.2. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

8.3. เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถศึกษาคนควาหาขอมูลไดจากแหลงเรียนรูของชุมชน 
 

9. ระยะเวลาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ  

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 และ วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2560 

10. สถานท่ีดําเนินงาน 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

11. ผูประสานงานในพ้ืนท่ีบริการวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล นายปติ  ศาสตรประสิทธิ์  (ผูรับรองการนําไปใชประโยชน) 
    034-702867  อีเมล  - 

12. แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม ชวงเวลาดําเนินการ (ระบุวันท่ี) 
ประชุมคณะทํางาน 
การประชาสัมพันธ 
การดําเนินการ 
การจัดทําสรุปผล 
การติดตามการนําไปประยุกตใช 

พฤศจิกายน 2560 
มกราคม 2560 

กุมภาพันธ 2560 
มีนาคม 2560 
มีนาคม 2560 

 

13. ประเภทของกลุมเปาหมาย   

 ชุมชน/ชาวบาน       ผูนําชุมชน      ผูบริหาร  
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............นักเรียน/นักศึกษา....................... 
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14. จํานวนกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ รวมทั้งส้ิน ……………50…….. คน 

14.1 ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา จํานวนรวม ....10... คน 

 1) ครู/อาจารย/นักวิชาการ  จํานวน................คน 

 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน................คน 

 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จํานวน................คน 

 14.2 ชาวบาน/ชุมชน/สังคม จํานวนรวม .....40... คน 

 1) ชาวบาน/ชุมชน/สังคม   จํานวน................คน 

  2) ศิษยเกา     จํานวน................คน 

15. โครงการนี้จัดอยูในประเภท 

 ไมคิดคาบริการ 

16. ผลการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

16.1. ชุมชนขอความอนุเคราะหใหจัดทําหองสมุดชุมชนซ่ึงนําทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อ วัสดุ 
หนังสือ วารสาร และสื่อทัศนวัสดุเพ่ือการจัดทําหองสมุดใหมแกชุมชน 

หลักฐานประกอบ เอกสารบันทึกความรวมมือ, การสํารวจความตองการของสถาบันวิจัยและพัฒนา, 
หนังสือขอความอนุเคราะหสื่อ วัสดุ และทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจัดทําหองสมุดชุมชน 

17. ความรวมมือเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ แสดงเจตนารมณรวมกันเพ่ือดําเนินการบริการวิชาการ
และถายทอดความรูสูชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

17.1. มีความรวมมือกับชุมชนภายในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดานบริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู ในการจัดทําหองสมุดแกชุมชน และใหความรูแกประชาชนในการใชแหลงเรียนรู 

หลักฐานประกอบ : ไมมี เนื่องจากเปนโครงการตอเนื่อง ท่ีจัดทําตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

18. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  

 18.1 บูรณาการกับรายวิชา INT2401 ระบบและเทคโนโลยีเว็บ ในสัปดาหท่ี 5 กรณีศึกษาการลงพ้ืนท่ี
เพ่ือเชื่อมตอคอมพิวเตอร พรอมดําเนินโครงการบริการวิชาการเรื่องจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรู
ของชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการนําองคความรูเรื่องการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศและการใชแหลงเรียนรูของหองสมุดชุมชน ซ่ึงมีนักศึกษาภายในชุมชนเขารวมในการดําเนิน
กิจกรรมประกอบดวย มีการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแลงเรียนรูใหแกชุมชน เพ่ือทําใหชุมชนมีแหลงเรียนรูใน
การศึกษาคนควาหาความรูไดเปนอยางดี มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร สื่อ
โสตทัศนวัสดุ ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และมีการบรรยายและอบรมความรูเบื้องตนดานการใช
หองสมุดและการศึกษาคนควาหาความรูเก่ียวกับการจัดเก็บสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร และสื่อ
โสตทัศนวัสดุท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันท่ีประชาชนและทองถ่ินไดรับความรู และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

 

หลักฐานประกอบ : มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา INT2401 ระบบและเทคโนโลยีเว็บ ,รายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศ, ภาพถาย 
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19. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  
 ไมมีการบูรณาการกับการวิจัย แตมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 
 

20. โครงการนี้สามารถนําผลการประเมินโครงการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน หรือ
สรางงานวิจัย หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สามารถนํากิจกรรมการจัดทําหองสมุดเพ่ือจัดเก็บสารสนเทศไดอยางเปนระบบ ไปใชจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวม  

หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชา INT2401 ระบบและเทคโนโลยีเว็บ ,ภาพถายเพ่ิมเติม 

21. สรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 50,000 บาท 
งบประมาณท่ีใชไป  50,000  บาท 

1.  หมวดคาตอบแทน        0  บาท 
2.  หมวดคาใชจาย   31,440 บาท 
3.  หมวดคาวัสดุ   18,560 บาท 

22. งบประมาณรายจาย (แบงเปนหมวด) 

รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน 
1. หมวดคาใชสอย 
 คาอาหารกลางวัน 23,000 บาท 
 คาอาหารวาง 6,440 บาท 
 คาน้ํามันรถ 1,500 บาท 
 คาปายไวนิล 500 บาท 
2. หมวดคาวัสดุ 
 คาหนังสือ 8,000 บาท 
 คาวัสดุอ่ืน ๆ 10,560  บาท 

รวม (หาหม่ืนบาทถวน) 50,000 บาท 
หมายเหตุ*   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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23. แผนการใชงบประมาณ (ใหสอดคลองกับชวงเวลาในปฏิทินกิจกรรม) 
 

กิจกรรม 
(กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ 

แผนการดําเนินงาน) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 59) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค. - มี.ค. 60) 

ปริมาณงาน 
(%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปริมาณงาน 
(%) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.วางแผน     

   1.1 สํารวจเสนทางพ้ืนท่ีเปาหมาย     
   1.2 ประชุมวางแผนรวมกับชุมชนในดาน
วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 

10% 10,000   

2.ดําเนินการตามแผน     
   2.1 จัดหาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 30% 8,000   
   2.2 ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด   30% 42,000 
3.ติดตามผล     
   3.1 จัดทําแบบประเมินและประเมินผลโครงการ   10% - 

   3.2 จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินโครงการ   10% - 

4.สรุปผล และกําหนดการปรับปรงุ     

   4.1ประชุมสรุปผล   10% - 

หมายเหตุ*  เฉลี่ยปริมาณงานรวมจะตองเทากับ 100 เปอรเซ็นต 
 

24. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  

24.1. ประชาชนในชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีหองสมุดเพ่ือเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูในการศึกษาคนควาหาความรูของชุมชน 

24.2. ประชาชนในชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใช
หองสมุด การจัดเก็บสื่อสารสนเทศและการคนควาหาความรูจากหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนของชุมชน 

25. ความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
 รอยละของความรูและความเขาใจของผูรับบริการ 
 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 รอยละของการนําองคความรูไปใชประโยชน 
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26. การติดตามประเมินผลโครงการ  

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการประเมิน 
(รอยละ) 

การบรรลุ จํานวน
ผูตอบแบบ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ บรรลุ 

ไม
บรรลุ 

1. ดานความพึงพอใจ* 100* 95** 95.77* 95.62**   50  
2. ดานความรูความ
เขาใจ* 

100* 95** 96* 97**   50  

3. ดานการนําความรู
ไปใช* 

100* 95** 100* 100**   50  

*  ใหมีขอคําถามเพ่ือประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง 3 ดาน (ครู/อาจารย/ นิสิตนักศึกษา) 
**  ใหมีขอคําถามเพ่ือประเมินผลตามตัวช้ีวัดท้ัง 3 ดาน (ชาวบาน/ชุมชน/สังคม) 
หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไวในภาคผนวก 

27. องคความรูท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ 

 องคความรูท่ีเปนรูปธรรม  
  ระบุ   จัดทําหองสมุดใหแกชุมชน 

  องคความรูท่ีเปนนามธรรม 

  ระบุ............................................................................................................... 
 หลักฐานประกอบ : เอกสารใหความรูท่ีใชในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม  
 

28. รายละเอียดองคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวิชาการ  
  ผูนําชุมชนมีการประสานงานกับชุมชนเพ่ือเขารับการอบรมหรือสรางความรูความเขาใจ ในการดําเนินการ

ตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีการสรางความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงาน ตาง ๆ การเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือสามารถใชหองสมุดชุมชนอันเปนแหลงเรียนรูในการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน   
 หลักฐานประกอบ การจัดทําโครงการตอเนื่อง ภาพถาย หนังสือประชาสัมพันธ 

 

29. ปญหา / อุปสรรค / ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไขปญหา 
  ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดทําหองสมุดใหแกชุมชนอ่ืนดวย หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือใหชุมชนมีแหลง

เรียนรูประจําชุมชน อันเปนการเสริมสรางคนในชุมชนใหมีความรู สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอานหรือ
การศึกษาคนควาจากหองสมุดชุมชนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือใชในการประกอบอาชีพได รวมท้ัง
เพ่ือใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดอยางดี 
 
 
 
 
               (อาจารย ดร.พิจิตรา จอมศรี) 
                    ผูรับผิดชอบโครงการ 
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บทสังเคราะหโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 
 

ในวงการหองสมุด ซ่ึงมีหองสมุดประเภทตาง ๆ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเปนผูสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีแหลงเรียนรูเพ่ือ
คนควาหาความรู ความบันเทิง และรอบรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ัวโลก ทําใหมีประโยชนในการพัฒนา
ชุมชน พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และทันตอเหตุการณ ซ่ึงในยุคปจจุบัน การ
สรางความตระหนัก ใหคนศึกษาคนควา ท้ังมีทักษะการอาน คิดเปน และสื่อสารเปน ทําใหชุมชนมี
ความสุข และประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต สงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
กาวหนานั้น ตองอาศัยประชาชนท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกระดับ 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงบางชุมชนยังไมมีแหลงเรียนรูของชุมชน ดังนั้นการจัด
จัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดท่ีสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน และเพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถศึกษาคนควาหาความรูไดจากแหลง
เรียนรูของชุมชน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู สรางแรงจูงใจและกระตุนในเกิดพฤติกรรม
การศึกษาคนควานําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต อันเปนรากฐานสําคัญของความคิด สามารถผลิตผลงาน
ท่ีมีคุณภาพ ทําใหชุมชนเขารวมกิจกรรมการเรียนรู อันเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคคล ชวยให
เกิดความงอกงามทางสติปญญา และมีสวนผลักดันใหสังคมเจริญกาวหนาตอไป การดําเนินงานจะ
สามารถสนองตอบความตองการของทองถ่ินและสามารถใช ประโยชนจาก “หองสมุด” ในฐานะท่ีเปน 
“แหลงเรียนรู” โดยมีการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแลงเรียนรูใหแกชุมชน เพ่ือทําใหชุมชนมีแหลง
เรียนรูในการศึกษาคนควาหาความรูไดเปนอยางดี มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ 
วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และมีการบรรยายและอบรมความรู
เบื้องตนดานการใชหองสมุดและการศึกษาคนควาหาความรูเก่ียวกับการจัดเก็บสารสนเทศประเภท
หนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศฯวัสดุ ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันท่ีประชาชนและทองถ่ินไดรับความรู 
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ินไดอยางแทจริง  
 ท้ังนี้เพ่ือนําผลจากการดําเนินงานโครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน
ท่ีไดไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการใหมากข้ึน เพราะยังมีบางชุมชนท่ีตองการใหสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปจัดทําหองสมุดใหแกชุมชนตอไป 
โดยความรวมมือจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนท่ีไดใหความรวมมือการดําเนินโครงการจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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หลักฐานแนบทายรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
 

เอกสารอนุมัติโครงการ 
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 

คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
ที่ ๓๐๗๗ /๒๕๕๙ 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
----------------------------- 

 เพื่อใหการบริหารงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที ่๒ สรางผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสทิธิทางปญญา ในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการบนพื้นฐานของ
ความรูทางวชิาการและเปนที่พึง่พาของสังคมไดนัน้เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา พ.ศ.๒๕๔๗ ตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยปพ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๔ จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังตอไปนี ้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา     ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝายวิจัยและพฒันา      รองประธาน 
๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝายนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย     กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
๘. คณบดีคณะครุศาสตร       กรรมการ 
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร      กรรมการ 
๑๔. คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย      กรรมการ 
๑๕. คณบดีวิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ     กรรมการ 
๑๖. คณบดีโลจิสติกสและซัพพลายเชน     กรรมการ 
๑๗. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    กรรมการ 
๑๘. ผูอํานวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร    กรรมการ 
๑๙. ผูอํานวยการวิทยาลัยภาพยนตร การแสดง และสื่อใหม  กรรมการ 
๒๐. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาต ิ     กรรมการ 
๒๑. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต      กรรมการ 
๒๒. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมและสรางสรรคการ    กรรมการ 
เรียนรูตลอดชีวิต 
๒๓. ผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี    กรรมการ 
๒๔. ผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
๒๕. ผูอํานวยการสาํนักวิชาการศึกษาทั่วไป     กรรมการ 
และนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
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๒๖. ผูอํานวยการสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม     กรรมการ 
๒๗. ผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี    กรรมการ 
๒๘. ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา     กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๐. รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๑. รองผูอํานวยการฝายบริหาร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ      ผูชวยเลขานุการ 
๓๓. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล      ผูชวยเลขานุการ 
๓๔. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ      ผูชวยเลขานุการ 
โดยมีหนาที่ดังน้ี 
 ๑. กําหนดนโยบายบริหาร แผนกลยุทธการดําเนนิงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ใหเปนไป 
 ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั 
 ๒. สงเสริมและสนบัสนุนงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม 
 ๓. ติดตามประเมินผลการดาํเนนิงานตามโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสงัคม ที่ไดรับการ 
จัดสรรงบประมาณประจําป 
๒. คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 
๑. รองอธิการบดีฝายวิจัยและพฒันา      ประธานกรรมการ 
๒. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 
๓. รองผูอํานวยการฝายบริหาร      กรรมการ 
๔. รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร     กรรมการ 
๕. รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ     กรรมการเลขานุการ 
๖. นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ      กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
๗. นางสาวธนญัญา ศานติธรรมกุล      ผูชวยเลขานุการ 
๘. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ       ผูชวยเลขานุการ 
โดยมีหนาที่ดังน้ี 
 ๑. จัดทําแผนและแนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑการประเมินคุณภาพ 
ภายใน และภายนอก 
 ๒. กลั่นกรองและพิจารณาจดัสรรงบประมาณอุดหนนุแผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
 ๓. สงเสริม สนับสนนุ และบูรณาการงานบริการวชิาการแกชุมชนและสงัคมกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
 ๔. เผยแพรความรูที่ไดจากการบริการวิชาการและถายทอดความรูสูสาธารณะชน 
 ๕. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงาน เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการโครงการบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคม 
 ๖. ภาระอ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
๓. คณะกรรมการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
๑. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการฝายบริหาร      รองประธานกรรมการ 
๓. รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร     รองประธานกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ     กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย ดร.ศิรวิทย กุลโรจนภัทร     กรรมการ 
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๖. รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวทิย ทับหิรัญรักษ    กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารยชัยศรี ธาราสวัสดิพ์ิพัฒน     กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารยศิวพนัธุ ชูอินทร      กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารยวชิิต สุวรรณโนภาส     กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารยเสาวภา ไพทยวัฒน     กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารยจง บุญประชา      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารยภาษณา สรเพชญพิสัย     กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารยพิศณ ุพูนเพชรพันธุ     กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา     กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา พัฒนใหญยิ่ง    กรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยณัฎฐ กุหลาบเพ็ชรทอง   กรรมการ 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ นามวงษ    กรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีป พรหมอยู     กรรมการ 
๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนท ี   กรรมการ 
๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา สังขมณี     กรรมการ 
๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา    กรรมการ 
๒๒. ผูชวยศาสตราจารย   ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว    กรรมการ 
๒๓. ผูชวยศาสตราจารย   ดร.ฤดี นิยมรัตน     กรรมการ 
๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมร หลาสมบูรณ     กรรมการ 
๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ    กรรมการ 
๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ ์   กรรมการ 
๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย จินดาพล     กรรมการ 
๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทอง ไคริรี     กรรมการ 
๒๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตกิาญจน ศรีวิบูลย    กรรมการ 
๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน   กรรมการ 
๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ มีนะนนัท    กรรมการ 
๓๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ เกตุฉาย    กรรมการ 
๓๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กวิน วงศลีด ี    กรรมการ 
๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา     กรรมการ 
๓๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา     กรรมการ 
๓๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ     กรรมการ 
๓๗. ผูชวยศาสตราจารย ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์    กรรมการ 
๓๘. ผูชวยศาสตราจารย จารุวรรณ ฉัตรทอง     กรรมการ 
๓๙. ผูชวยศาสตราจารยนิธินาถ เจริญโภคราช     กรรมการ 
๔๐. ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ เตชะเพชรไพบลูย    กรรมการ 
๔๑. ผูชวยศาสตราจารยรสสุคนธ ศุนาลัย     กรรมการ 
๔๒. ผูชวยศาสตราจารยอธิสมัย โสพันธ     กรรมการ 
๔๓. ผูชวยศาสตราจารยอรัญ ขวัญปาน     กรรมการ 
๔๔. ผูชวยศาสตราจารยอรวัฒนา เนียมอุทัย     กรรมการ 
๔๕. ผูชวยศาสตราจารยสุปราณ ีวัฒนสนิ     กรรมการ 
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๔๖. (พิเศษ) พลตํารวจโท ดร.ณรงค กุลนิเทศ     กรรมการ 
๔๗. อาจารย พ.อ.วัลลภ พิริยวรรธนะ     กรรมการ 
๔๘. อาจารย ดร.เจษฎา ราษฎรนิยม      กรรมการ 
๔๙. อาจารย ดร.ดวงกมล ฐิติเวส      กรรมการ 
๕๐. อาจารย ดร.สุทธิพงศ บุญผดุง      กรรมการ 
๕๑. อาจารย ดร.คณิตดา ทองขาว      กรรมการ 
๕๒. อาจารย ดร.ไพลิน ชยาภัม      กรรมการ 
๕๓. อาจารย ดร.พรรณทิพย กาหยี      กรรมการ 
๕๔. อาจารย ดร.วลัยพร ผอนผนั      กรรมการ 
๕๕. อาจารย ดร.โสพิศ สวางจิตร      กรรมการ 
๕๖. อาจารย ดร.ปยะดา อาชายุทธการ     กรรมการ 
๕๗. อาจารย ดร.สุมิตรา นวลมศีรี      กรรมการ 
๕๘. อาจารย ดร.วัฒนา พันธุพืช      กรรมการ 
๕๙. อาจารย ดร.พลอยทราย โอฮามา     กรรมการ 
๖๐. อาจารย ดร.มนัสว ีเดชกลา      กรรมการ 
๖๑. อาจารย ดร.จาริวัฒน พิษณุวงศ      กรรมการ 
๖๒. อาจารย ดร.ศันสนีย แสนศิริพันธ     กรรมการ 
๖๓. อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา      กรรมการ 
๖๔. อาจารย ดร.ดุลยวิทย ปรางชุมพล     กรรมการ 
๖๕. อาจารย ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร     กรรมการ 
๖๖. อาจารย ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา     กรรมการ 
๖๗. อาจารย ดร.เปรมวดี ณ นครพนม     กรรมการ 
๖๘. อาจารย ดร.กรรณิการ อนัคฆกุล     กรรมการ 
๖๙. อาจารย ดร.รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา     กรรมการ 
๗๐. อาจารย ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห      กรรมการ 
๗๑. อาจารย ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร     กรรมการ 
๗๒. อาจารย ดร.ปรีชา พงษเพ็ง      กรรมการ 
๗๓. อาจารย ดร.ชนมภัทร โตระสะ      กรรมการ 
๗๔. อาจารย ดร.ปรีชา ครูเกษตร      กรรมการ 
๗๕. อาจารย ดร.ไสว ศิริทองถาวร      กรรมการ 
๗๖. อาจารย ดร.สุรพันธุ รัตนาวะด ี     กรรมการ 
๗๗. อาจารย ดร.รวิ อุตตมธนินทร      กรรมการ 
๗๘. อาจารย ดร.นัทนชิา หาสุนทร      กรรมการ 
๗๙. อาจารย ดร.วิเชียร ฤกษพัฒนากิจ     กรรมการ 
๘๐. อาจารย ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจาง     กรรมการ 
๘๑. อาจารย ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน      กรรมการ 
๘๒. อาจารย ดร.ปรามศึก หวลประไพ     กรรมการ 
๘๓. อาจารย ดร.นพดล บุรณนฏั      กรรมการ 
๘๔. อาจารย ดร.ตระการ พันธมุเลิศรุจี     กรรมการ 
๘๕. อาจารย ดร.อดุลย ทานาราช      กรรมการ 
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๘๖. อาจารย ดร.สุดาวรรณ สมใจ      กรรมการ 
๘๗. อาจารย ดร.พรรณิลัย นิติโรจน      กรรมการ 
๘๘. อาจารย ดร.ณัฐชา ผาสุก      กรรมการ 
๘๙. อาจารย ดร.ชื่นอารมณ จันทิมาชัยอมร     กรรมการ 
๙๐. อาจารย ดร.สังเวียน เทพผา      กรรมการ 
๙๑. อาจารย ดร.พลอมร ธรรมประทีป     กรรมการ 
๙๒. อาจารย ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล      กรรมการ 
๙๓. อาจารย ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร      กรรมการ 
๙๔. อาจารย ดร.รวีวรรณ โปรยรุงโรจน     กรรมการ 
๙๕. อาจารย ดร.ศุภรา เจริญภูมิ      กรรมการ 
๙๖. อาจารย ดร.สุดาภรณ อรุณด ี     กรรมการ 
๙๗. อาจารย ดร.วิจิตรา ศรีสอน      กรรมการ 
๙๘. อาจารย ดร.ปกครอง มณีโรจน      กรรมการ 
๙๙. อาจารย ดร.พิมพชนา ศรีบุณยพรรัฐ     กรรมการ 
๑๐๐. อาจารย ดร.เปรมวดี คฤหเดช      กรรมการ 
๑๐๑. อาจารย ดร.สุจิตรา อูรัตนมณ ี     กรรมการ 
๑๐๒. อาจารย ดร.พีรดา ดามาพงษ      กรรมการ 
๑๐๓. อาจารย ดร.พีรดา ดามาพงษ      กรรมการ 
๑๐๔. อาจารย ดร.ศุภลักษณ ฟกคํา      กรรมการ 
๑๐๕. อาจารย ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาต ิ    กรรมการ 
๑๐๖. อาจารย ดร.ฉัตรชัย กองกูล      กรรมการ 
๑๐๗. อาจารย ดร.ชิตพงษ อัยสานนท     กรรมการ 
๑๐๘. อาจารย ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย      กรรมการ 
๑๐๙. อาจารย ดร.พิจิตรา จอมศรี      กรรมการ 
๑๑๐. อาจารย ดร.โกมล ไพศาล      กรรมการ 
๑๑๑. อาจารยกุลทราภรณ สุพงษ      กรรมการ 
๑๑๒. อาจารยสุพรรัตน งิ้วลาย      กรรมการ 
๑๑๓. อาจารยมนมนสั สุดสิ้น      กรรมการ 
๑๑๔. อาจารยมาลัย ประดับศรี      กรรมการ 
๑๑๕. อาจารยชอเอ้ือง อุทิตะสาร      กรรมการ 
๑๑๖. อาจารยสงกรานณ ขุนทพิยทอง     กรรมการ 
๑๑๗. อาจารยทัศนีย เศรษฐพงษ      กรรมการ 
๑๑๘. อาจารยธรรศนันต อุนนะนันทน     กรรมการ 
๑๑๙. อาจารยกรกมล ชูชวย      กรรมการ 
๑๒๐. อาจารยบุญฤด ีอุดมผล      กรรมการ 
๑๒๑. อาจารยอัญชนา สุขสมจติร      กรรมการ 
๑๒๒. อาจารยชมพูนทุ ลิ้มเลิศมงคล      กรรมการ 
๑๒๓. อาจารยสมหมาย ปวะบุตร      กรรมการ 
๑๒๔. อาจารยธนวัฒน ศรีศิริวัฒน      กรรมการ 
๑๒๕. อาจารยเตือนใจ ดลประสทิธิ์      กรรมการ 
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๑๒๖. อาจารยชัยวัฒน วารี       กรรมการ 
๑๒๗. อาจารยคมกฤช รัตตะมณ ี     กรรมการ 
๑๒๘. อาจารยชินวฒัน ศาสนนนัท      กรรมการ 
๑๒๙. อาจารยสมรวย อภิชาตบตุรพงศ     กรรมการ 
๑๓๐. อาจารยสุนิสา ราชิวงค      กรรมการ 
๑๓๑. อาจารยชัชพล ชอบวิทยาคุณ      กรรมการ 
๑๓๒. อาจารยรัตนชัย ไทยประทุม      กรรมการ 
๑๓๓. อาจารยปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ     กรรมการ 
๑๓๔. อาจารยกานตชนา สิทธิ์เหลาถาวร     กรรมการ 
๑๓๕. อาจารยภาณุพล รัตนปนดัดา      กรรมการ 
๑๓๖. อาจารยนฤมล บุญมั่น      กรรมการ 
๑๓๗. อาจารยนฤมล เปยซื่อ      กรรมการ 
๑๓๘. อาจารยวดี พราหมณกระโทก      กรรมการ 
๑๓๙. อาจารยจรรยพัฒน แสงสวุรรณ     กรรมการ 
๑๔๐. อาจารยมณฑารพ สุธาธรรม      กรรมการ 
๑๔๑. อาจารยธนขวัญ บุษบัน      กรรมการ 
๑๔๒. อาจารยณิช วงศสองจา      กรรมการ 
๑๔๓. อาจารยสกุลตรา คํ้าช ู     กรรมการ 
๑๔๔. อาจารยวชิราภรณ พิกุลทอง      กรรมการ 
๑๔๕. อาจารยรัตนทิพย รัตนชัย      กรรมการ 
๑๔๖. อาจารยฒาลิศา เนียมมณี      กรรมการ 
๑๔๗. อาจารยชเนศ วรรณะ      กรรมการ 
๑๔๘. อาจารยชูเกียรติ ผุดพรมราช      กรรมการ 
๑๔๙. อาจารยอัมพรศรี พรพิทักษดํารง     กรรมการ 
๑๕๐. อาจารยชลลดา ชูวณิชชานนท      กรรมการ 
๑๕๑. อาจารยกันตกนิษฐ กุลชาติธีรธรรม     กรรมการ 
๑๕๒. อาจารยวิลาสิน ีจินตลิขิตดี      กรรมการ 
๑๕๓. อาจารยกฤษณ วงศวิเศษธร      กรรมการ 
๑๕๔. อาจารยศรัณย จิระพงษสวุรรณ     กรรมการ 
๑๕๕. อาจารยธนุพพิญา ศรีแกว      กรรมการ 
๑๕๖. อาจารยเบญจพร แยมจาเมือง      กรรมการ 
๑๕๗. อาจารยมาธิน ีคงสถิต      กรรมการ 
๑๕๘. อาจารยพิจักษณ ภูตระกูล      กรรมการ 
๑๕๙. อาจารยศิริมาลย วัฒนา      กรรมการ 
๑๖๐. อาจารยหัชชากร วงศสายัณห      กรรมการ 
๑๖๑. อาจารยอัยรว ีวีระพันธพงษ      กรรมการ 
๑๖๒. อาจารยศิวกร พิเศษนิธิโชต ิ     กรรมการ 
๑๖๓. อาจารยวิชุดา ขุนหน ู      กรรมการ 
๑๖๔. อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง      กรรมการ 
๑๖๕. อาจารยพรเพิ่ม แซโงว      กรรมการ 
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๑๖๖. อาจารยมัทญา พัชน ี      กรรมการ 
๑๖๗. อาจารยนชวลั ตนทับทิมทอง      กรรมการ 
๑๖๘. อาจารยเอกชัย สีทํามา      กรรมการ 
๑๖๙. อาจารยวิภาดา เชี่ยวชาญ      กรรมการ 
๑๗๐. อาจารยสันตชัย รัตนะขวัญ      กรรมการ 
๑๗๑. อาจารยมารดารัตน สุขสงา      กรรมการ 
๑๗๒. อาจารยพรพิสิทธิ ์เลี้ยงอยู      กรรมการ 
๑๗๓. อาจารยพลัณณพัตถ ศิริวงศ      กรรมการ 
๑๗๔. อาจารยกณิกนันท โภชฌงค      กรรมการ 
๑๗๕. อาจารยสัคพัศ แสงฉาย      กรรมการ 
๑๗๖. อาจารย วาที ่ร.ต.หญิงเพ็ญนภา ปาละปน    กรรมการ 
๑๗๗. อาจารยอังคณา สุขวิเศษ      กรรมการ 
๑๗๘. อาจารยนิธิวด ีโฆสรัสวด ี     กรรมการ 
๑๗๙. อาจารยธนากร อุยพานิชย     กรรมการ 
๑๘๐. อาจารยชารว ีบุตรบํารุง      กรรมการ 
๑๘๑. อาจารยปติมนสั บันลือ      กรรมการ 
๑๘๒. อาจารยกนกวรรณ แกวประเสริฐ     กรรมการ 
๑๘๓. อาจารยสุพัตรา กาญจโนภาส      กรรมการ 
๑๘๔. อาจารยธนิต พฤกธรา      กรรมการ 
๑๘๕. อาจารยชิโนรส ถ่ินวิไลสกุล      กรรมการ 
๑๘๖. อาจารยวิชชา สันทนาประสิทธิ ์    กรรมการ 
๑๘๗. อาจารยรัศมี รัตนอุบล      กรรมการ 
๑๘๘. อาจารยชุติมา คลายสงัข      กรรมการ 
๑๘๙. อาจารยพงศวีร สุภานนท      กรรมการ 
๑๙๐. อาจารยสมศักดิ์ คลายสงัข      กรรมการ 
๑๙๑. อาจารยกิตติเวทย บุญโญปกรณ     กรรมการ 
๑๙๒. อาจารยสิริพร มีนะนนัทน      กรรมการ 
๑๙๓. อาจารยอิสรี ไพเราะ       กรรมการ 
๑๙๔. อาจารยอณัญญา ธนะศรีสืบวงศ     กรรมการ 
๑๙๕. อาจารยมนพัทธ สีขาว      กรรมการ 
๑๙๖. อาจารยวิสุทธิ ์ศิริพรนพคุณ      กรรมการ 
๑๙๗. อาจายกันยพัชร ธนกุลวฒุิโรจน     กรรมการ 
๑๙๘. อาจารยพิพัฒน ศักดิ์ศิริเกษมสกุล     กรรมการ 
๑๙๙. อาจารยรัชศักดิ์ สารนอก      กรรมการ 
๒๐๐. อาจารยธรรมรักษ ศรีมารุต      กรรมการ 
๒๐๑. อาจารยวัฒน พลอยศรี      กรรมการ 
๒๐๒. อาจารยขวัญเรือน รัศมี      กรรมการ 
๒๐๓. อาจารยไกรพ เจริญโสภา      กรรมการ 
๒๐๔. อาจารยนราทัศน ประมวลสุข      กรรมการ 
๒๐๕. อาจารยปฏิญญาณ แสงอรุณ      กรรมการ 
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๒๐๖. อาจารยรุจิพรรณ แฝงจินดา      กรรมการ 
๒๐๗. อาจารยดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี      กรรมการ 
๒๐๘. อาจารยอิทธิพล มีผล      กรรมการ 
๒๐๙. อาจารยตะโพน นิ่มแสวง      กรรมการ 
๒๑๐. อาจารยณัฐิดา จันหอม      กรรมการ 
๒๑๑. อาจารยชนัญชิดา ยุกติรัตน      กรรมการ 
๒๑๒. อาจารย บุญทอง บุญทว ี     กรรมการ 
๒๑๓. อาจารยกัญจนอมล สุวรรณธาดา     กรรมการ 
๒๑๔. อาจารยกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล     กรรมการ 
๒๑๕. อาจารยทักษิณา บุญบุตร      กรรมการ 
๒๑๖. อาจารยนันทนา ลัดพล ี     กรรมการ 
๒๑๗. อาจารยศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา      กรรมการ 
๒๑๘. อาจารยเทพลักษณ โกมลวณิช     กรรมการ 
๒๑๙. อาจารยเปรมกมล จันทรกวีกูล     กรรมการ 
๒๒๐. อาจารยบารมีบญุ แสงจันทร      กรรมการ 
๒๒๑. อาจารยภัทรวิทย อยูวัฒนะ      กรรมการ 
๒๒๒. อาจารยศิริญญา ศิริญานันท      กรรมการ 
๒๒๓. อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ     กรรมการ 
๒๒๔. อาจารยธวัช พุมดารา      กรรมการ 
๒๒๕. อาจารยสถาปตย กิลาโส      กรรมการ 
๒๒๖. อาจารยสุพัตรา ปราณ ี     กรรมการ 
๒๒๗. อาจารยชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย     กรรมการ 
๒๒๘. อาจารยจิราภรณ บุญยิ่ง      กรรมการ 
๒๒๙. อาจารยนฤมล ชมโฉม      กรรมการ 
๒๓๐. อาจารยภัสรา สิริกมลศิลป      กรรมการ 
๒๓๑. อาจารยกัญญานนัท อนันตมานะ     กรรมการ 
๒๓๒. อาจารยพนิดา นิลอรุณ      กรรมการ 
๒๓๓. อาจารยพิมพพลอย ธีรสถิตธรรม     กรรมการ 
๒๓๔. อาจารยวีระพล วงษประเสริฐ      กรรมการ 
๒๓๕. อาจารยอนุรัตน กําแหงหาญ      กรรมการ 
๒๓๖. อาจารยวิไลลักษณ มีประชา      กรรมการ 
๒๓๗. อาจารยธนาชัย สุขวณิช      กรรมการ 
๒๓๘. อาจารยปริญญา สีมวง      กรรมการ 
๒๓๙. อาจารยหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี      กรรมการ 
๒๔๐. อาจารย ฐิตวันต หงสกิตติยานนท     กรรมการ 
๒๔๑. อาจารยอรทัย รุงวชิรา      กรรมการ 
๒๔๒. อาจารยธนวัฒน ชัยพงศพัชรา      กรรมการ 
๒๔๓. อาจารยวันวิสาข สายสนัน่ ณ อยุธยา     กรรมการ 
๒๔๔. อาจารยชาญเวช ศรัทธาพุทธ      กรรมการ 
๒๔๕. อาจารยวรรณวิมล เมฆวิมล      กรรมการ 
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๒๔๖. อาจารยศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร     กรรมการ 
๒๔๗. อาจารยสุรียวรรณ สีลาดเลา      กรรมการ 
๒๔๘. อาจารยสุวรรณา หัดสาหมัด      กรรมการ 
๒๔๙. อาจารยอาภาภรณ พุฒเอก      กรรมการ 
๒๕๐. อาจารยพัฒนพงศ กมลดิลก      กรรมการ 
๒๕๑. อาจารยธรรมศักดิ์ สายแกว      กรรมการ 
๒๕๒. อาจารยอรวรรณ สินไพบลูยเลิศ     กรรมการ 
๒๕๓. อาจารยนรินทร กากะทุม      กรรมการ 
๒๕๔. อาจารยณัฐสิน ีแสนสุข      กรรมการ 
๒๕๕. อาจารยกันตพงษ ปราบสงบ      กรรมการ 
๒๕๖. อาจารยวันเพ็ญ ชีพนุรัตน      กรรมการ 
๒๕๗. อาจารย ภญ.พิมพร ทองเมือง      กรรมการ 
๒๕๘. อาจารยกิตติศักดิ์ จันทรสขุ      กรรมการ 
๒๕๙. อาจารยมุกดา โทแสง      กรรมการ 
๒๖๐. อาจารยพรรณ ีโรจนเบญจกุล      กรรมการ 
๒๖๑. อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง     กรรมการ 
๒๖๒. อาจารยประดับเพชร ครุฑชั่งทอง     กรรมการ 
๒๖๓. อาจารยวรรณี พรมดาว      กรรมการ 
๒๖๔. อาจารยพิสณฑ สุวรรณภักดี      กรรมการ 
๒๖๕. อาจารยอารีรัตน ใจประดบั      กรรมการ 
๒๖๖. อาจารยศิริเดช ศิริสมบูรณ      กรรมการ 
๒๖๗. อาจารยเอกพจน ธนะสิริ      กรรมการ 
๒๖๘. อาจารยตนฝน ทรัพยนิรันดร      กรรมการ 
๒๖๙. อาจารยธีรพงศ เสรีสําราญ      กรรมการ 
๒๗๐. Mr.Samuel R.Forkner      กรรมการ 
๒๗๑. อาจารยคมสนั โสมณวัตร      กรรมการ 
๒๗๒. อาจารยวิริยา บุญมาเลิศ      กรรมการ 
๒๗๓. อาจารยจัตตุรงค เพลินหัด      กรรมการ 
๒๗๔. อาจารยวราภรณ สารอินมูล      กรรมการ 
๒๗๕. อาจารยวรางกูล อิศรางกูล ณ อยุธยา     กรรมการ 
๒๗๖. อาจารยฉัตรรัตน โหตระไวศยะ     กรรมการ 
๒๗๗. อาจารยชยัฤทธิ ์ทองรอด      กรรมการ 
๒๗๘. อาจารยธนะสาร พานิชยากรณ     กรรมการ 
๒๗๙. อาจารยวิศวะ อุนยะวงษ      กรรมการ 
๒๘๐. อาจารยวทัญ ูชูภักตร      กรรมการ 
๒๘๑. อาจารยสุดารัตน พิมลรัตนกานต     กรรมการ 
๒๘๒. อาจารยเอกณรงค วรสีหะ      กรรมการ 
๒๘๓. อาจารยธนัย ชัยทร       กรรมการ 
๒๘๔. อาจารยอนชุ นามภิญโญ      กรรมการ 
๒๘๕. อาจารยบณุยาพร ภูทอง      กรรมการ 
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๒๘๖. อาจารย ปรีชา วรารัตนไชย      กรรมการ 
๒๘๗. อาจารยสุริยะ ปนทอง      กรรมการ 
๒๘๘. อาจารยพรเกียรต ิภักดีวงศเทพ     กรรมการ 
๒๘๙. อาจารยณัฐกันต รูทํานอง      กรรมการ 
๒๙๐. อาจารยสุรัตน สิงหสุขสวสัดิ์      กรรมการ 
๒๙๑. อาจารยจิราวด ีญาติตาอิน      กรรมการ 
๒๙๒. อาจารยเบญจพนธ มีเงิน      กรรมการ 
๒๙๓. อาจารยวรรณ ีสุทธใจดี      กรรมการ 
๒๙๔. อาจารยพุทธวิัฒน ไวยวุฒิธนาภูมิ     กรรมการ 
๒๙๕. อาจารยอัญชล ีหิรัญแพทย      กรรมการ 
๒๙๖. อาจารยดวงใจ จันทรดาแสง      กรรมการ 
๒๙๗. อาจารยศุภมิตร ศรีสวัสดิ์      กรรมการ 
๒๙๘. อาจารยลาํไผ ตระกูลสันต ิ     กรรมการ 
๒๙๙. อาจารยศุวรรณ เพชรอําไพ      กรรมการ 
๓๐๐. อาจารยณัฐณชิา ทนะไชย      กรรมการ 
๓๐๑. อาจายเกตุม สระรินทร      กรรมการ 
๓๐๒. อาจารยอริสา สินธ ุ      กรรมการ 
๓๐๓. อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล      กรรมการ 
๓๐๔. อาจารยจามร สิริกรรณะ      กรรมการ 
๓๐๕. อาจารยสุพตัรา ทองคํา      กรรมการ 
๓๐๖. อาจารยศราวฒุ ิแยมดี      กรรมการ 
๓๐๗. อาจารยวรรณา หกประเสริฐ      กรรมการ 
๓๐๘. อาจารยวนิิตา แนประโคน      กรรมการ 
๓๐๙. อาจารยภาวณิ ีโสระเวช      กรรมการ 
๓๑๐. อาจารยเพ็ญนภา หมีโต      กรรมการ 
๓๑๑. อาจารยสุดารัตน ศรีมา      กรรมการ 
๓๑๒. อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ      กรรมการ 
๓๑๓. อาจารยพชร วังม ี      กรรมการ 
๓๑๔. อาจารยน้าํผึง้ ชูเลิศ       กรรมการ 
๓๑๕. อาจารยวชัระ สังโขบล      กรรมการ 
๓๑๖. อาจารยธนาคม พจนาพทิักษ      กรรมการ 
๓๑๗. อาจารยเพ็ชรัตน เตชาทวีวรรณ     กรรมการ 
๓๑๘. รองผูอํานวยการฝายวิจยัและเผยแพร     กรรมการ 
๓๑๙. รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
๓๒๐. นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ      ผูชวยเลขานุการ 
๓๒๑. นางสาวธนญัญา ศานติธรรมกุล     ผูชวยเลขานุการ 
๓๒๒. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ      ผูชวยเลขานุการ 
โดยมีหนาที่ดังน้ี 
 ๑. ดําเนินโครงการบริการตาม ๗ ประเด็นหลัก ใหเปนไปตามเปาหมาย 
 - การปลูกฝงระเบยีบวนิัยใหกับนักเรียน/ นักศึกษา 
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 - สิ่งแวดลอม/ธนาคารขยะ 
 - ยาเสพติด 
 - การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
 - การใหนักศึกษาไดฝกคิด/ วิเคราะห 
 - การปลูกปา 
 - อ่ืนๆ 
 ๒. เบิกจายคาใชจายในการดําเนินโครงการใหตรงตามไตรมาส 
 ๓. รายงานผลการดาํเนินงานแกคณะกรรมการอํานวยการ 
๔. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ 
๑. รองผูอํานวยการฝายบริหาร      ประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
๓. นางจุณีรัตน จันทรนิตย       กรรมการ 
๔. นายมนตรี ไทรโรจนรุง       กรรมการ 
๕. นางสาวจุไรรัตน บริบาล      กรรมการ 
๖. นางสาวชลดา รวยดี       กรรมการ 
๗. นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ      กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว      กรรมการ 
๙. นางสาวณัฐชา วัฒนประภา      กรรมการ 
๑๐. นายอนุพันธ สุทธิมาร       กรรมการ 
๑๑. นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ      กรรมการ 
๑๒. นายวุฒิกร มะลิคง       กรรมการ 
๑๓. นายเอกรัก ไชยสถาน       กรรมการ 
๑๔. นายวันจักร นอยจักร       กรรมการ 
๑๕. นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ      กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา พลับแกว      ผูชวยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล      ผูชวยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ      ผูชวยเลขานุการ 
โดยมีหนาที่ดังน้ี 
 ๑. ควบคุมดูแลงบประมาณใหเปนไปตามโครงการ 
 ๒. ใหคําปรึกษาแนะนาํการเบิกคาใชจายงบประมาณในแตละหมวด 
 ๓. ดําเนินการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๔. ควบคุมดูแลและแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินโครงการใหเปนไปดวยความ 
เรียบรอย 
๕. คณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผล 
 ๑. รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ     กรรมการ 
 ๓. นางสาวธนญัญา ศานติธรรมกุล     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. นางสาวเจนจิรา ชินวงษ      ผูชวยเลขานุการ 
โดยมีหนาที่ดังน้ี 
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 ๑. ติดตามประสานงานการรายงานผลการดาํเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสงัคมตาม
แผน 
 ๒. รวบรวมขอมูลจัดทํารายงานผลการดําเนนิโครงการบริการวชิาการแกชุมชนและสังคมเสนอ 
ผูบริหาร 
๖. นักศึกษา 
 ๑. นางสาวเบญจรัตน บุญมี     ๕๘๑๒๓๔๒๔๐๙๕ 
 ๒. นางสาวสิราวรรณ สมเพาะ     ๕๘๑๒๓๔๒๔๑๐๗ 
โดยมีหนาที่ดังน้ี 
 ๑. จัดเตรียมเอกสารโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
 ๒. บันทึกขอมูลผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสงัคม 
 ๓. งานอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ทั้งนี้ใหปฏิบัตงิานตั้งแตบดันี้เปนตนไป ใหคณะกรรมการในขอ ๔,๕ และ ๖ สามารถเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
          สั่ง ณ วันที ่๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

         
            (รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห / แบบสอบถามความตองการของชุมชนหรือองคกร 
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ผลสํารวจความตองการของชุมชน  

ในการจัดโครงการบริการวิชาการ จัดทําหองสมุดเพื่อสงเสริมแหลงเรียนรู อ.บางคนที  

จ.สมุทรสงคราม 

โดยศ ูนยวทิยบร ิการ สําน ักวิทยบร ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภ ัฏสวนสุนันทา 

 

 
 

 
ชื่อ-สกุล นางโชติกา งวนสําองค 

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางคนที 

หนวยงาน/ท่ีอยูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.โรงหีบ อ.บางคนที  

จ.สมุทรสงคราม 75120 

 
 ม ีความประสงค ใหจัดทําหองสมุดชุมชนและตองการทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ดังนี้ 

 หนังสือ  ดานการงาน อาชีพ ประดิดประดอย นยิาย  วิจัย   

 วารสาร  ดานบันเทิงและวชิาการ      

 สื่อโสตทัศนวัสดุ  ดานบันเทิงและสารคด ี          

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  วัสดุการศึกษา วัสดูสํานักงานตาง ๆ ท่ีใชในหองสมุด  

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ตองการใหมีการจัดทําหองสมุดเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักศีกษา กศน. และประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน
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หนังสือราชการ 
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กําหนดการ 
จัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรยีนรูของชุมชน  

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2560 ณ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

โดย ศูนยวิทยบรกิาร สํานักวิทยบริการละเทคโนโลยสีารสนทเศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

 

 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 
 
06.30-08.30 น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปชุมชนดอนมะโนรา 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
08.30-12.00 น. การจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน 

- ประสานงานกับผูนําชุมชนตะโหนดราย 
- จัดวางวัสด-ุอุปกรณ และทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน 

- จัดวางวัสด-ุอุปกรณ และทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด 
16.00-17.00 น.  เดินทางออกจากชุมชนดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลับสูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
 
06.30-08.30 น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปชุมชนดอนมะโนรา  

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
08.30-08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50-09.00 น.  พิธีมอบทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสงเสริมแหลงการเรียนรูแกหองสมุดชุมชน 
09.00-12.00 น. บรรยายแนะนํา หองสมุดกับการเรียนรูของชุมชน 
 วิทยากรโดย ทีมงานหองสมุด ประจําศูนยวิทยบริการ  

สังกัดสํานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. บรรยายแนะนํา หองสมุดกับการเรียนรูของชุมชน 
 วิทยากรโดย ทีมงานหองสมุด ประจําศูนยวิทยบริการ  

สังกัดสํานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16.00-16.05 น. ปดงานโครงการ 
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16.05-18.00 น.  เดินทางออกจากชุมชนดอนมะโนรา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
   กลับสูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

INT 2401 ระบบและเทคโนโลยีเว็บ (Web System and Technology) 
2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุมวิชาชีพบังคับ 

4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารย ดร. พิจิตรา จอมศรี 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/ ชั้นปท่ี 2 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  

ไมมี 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 30 สิงหาคม 2558 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีเว็บ และการพัฒนา Web Application 
นีกศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถสรางสคริปตทีทํางานบนฝงลูกขาย และสคริปตท่ีทํางานบน
ฝงแมขายโดยนักศึกษาสามารถสรางเว็บเพจแบบไดนามิค และทําการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเขากับ
เว็บไซตได 
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - ใหนักศึกษาไดรับความรูและความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางเว็บ การติดตั้งเว็บ และวิธีพัฒนา
โปรแกรมบนเครือขายเว็บ (Client & Server) 



 

 

 

37 

 - สรางทักษะ และประสบการณในการออกแบบ และพัฒนารูปแบบโปรแกรมบนเครือขายแก
นักศึกษา 
 - ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีบนเครือขาย Web ในอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

หมวดท่ี 3 สวนประกอบของรายวิชา 
 
1. คําอธิบายรายวิชา  
 ประวัติความเปนมาของการพัฒนาเว็บเทคโนโลยี โพรโทคอล ภาษามาตรฐาน โครงสราง และ
องคประกอบของเว็บไซต ประเภทของเทคโนโลยีเว็บ สภาวะแวดลอมของแอปพลิเคชั่น การสื่อสารขอมูลดวย
การใชเว็บเทคโนโลยี โครงสรางวิธีการ และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ รูปแบบการทํางานของระบบเว็บ การ
เชื่อมโยงเครือขายการนําเสนอเว็บ และการประยุกตการใชงาน 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 2 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

หากสอนไมทัน 
ตามแผนการสอน  
จะนัดเรียนเพ่ิมเติม 

ฝกปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

การศึกษาดวยตนเอง  
5 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน  เปนรายบุคคลหรือ  
รายกลุม ตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห และใชการสื่อสารตางๆ เชน การนัดพบ, E-mail หรือ
โทรศัพท 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงัมีดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 - ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 
 - มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 - เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เขาใจตน  เขาใจผูอ่ืน  พรอมกับปฏิบัติตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
 - เคารพกฎระเบียบ  กติกา  และขอบังคับตาง ๆ ของสถาบัน  องคกรและสังคม 
 - มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีมได 
 1.2 วิธีการสอน 
 - กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เชนการแตงกาย, การตรงตอเวลา, มารยาทในสังคม 
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 - ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยในการสอบ 
 - จะใหมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะท่ีสอนเนื้อหาโดยสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน (แตงกายตรงตอเวลามรรยาทใน
สังคม) 
 - ประเมินผลของการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 
 - ไมมีการทุจริตในการสอบ 
 
2. ความรู 
 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
  - มีความรูในเหตุผลและความจําเปนท่ีตองมีระบบเว็บ และเทคโนโลยีของเว็บ หนาท่ีของ
ฐานขอมูลเว็บ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยีเว็บท่ีทันสมัย 
 2.2 วิธีการสอน 
 - ทดสอบผูเรียนกอนเรียนเพ่ือทราบพ้ืนฐานหรือความแตกตางของผูเรียนเพ่ือปรับเนื้อหา
หรือวิธีการสอน 
 - การบรรยายในชั้นเรียน ซักถามนักศึกษาในขณะสอนเพ่ือตรวจสอบความเขาใจในเนื้อหา
ท่ีเรียน และยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 - การอภิปรายในชั้นเรียน การมอบหมายการบาน และการคนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือ
นํามาสรุปจัดทําเปนรายงานและนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 - มอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะพัฒนาคนหาความรู 
 - ทดสอบยอยหรือการบานในแตละหัวขอหรือชั่วโมง 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
 - ทดสอบยอยโดยการปฏิบัติการจริง 
 - การสอบดวยขอสอบขอเขียน 
 - ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
 - ประเมินจากรายงานและการเสนอรายงาน 
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

- ศึกษามุมมองและแนวความคิดทางดานระบบ และเทคโนโลยีเว็บ และแกปญหาเหลานั้นได 
โดยอางอิงหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐาน และกรณีศึกษาเพ่ือ
การอางอิง 
 3.2 วิธีการสอน 

- ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ 
รวมถึงการคนควาจากฐานขอมูล 

- เชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
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- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุมและสมาชิกท่ีดีโดยมีการสลับกันเปน
หัวหนากลุมในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.2 วิธีการสอน 

- ใหนักศึกษาทํางานกลุมหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเปนทีม 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากกระบวนการทํางานและผลงานท่ีทําเปนกลุมหรือโครงงาน 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้นเรียน 

- พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางเอกสาร ตํารา และอินเทอรเน็ต 
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล 
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข 
- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีสวนท่ีตองใชทักษะในการนําเสนองานสื่อประสมไดอยางเหมาะสม 

และสอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย 
 5.2 วิธีการสอน 

- มีการนําเสนองานกลุม หรือโครงงานตอชั้นเรียน พรอมขอเสนอแนะเพ่ือเนนใหนักศึกษาใช
ภาษาท่ีถูกตอง ชัดเจน และกระชับ 

- ในการคนควานั้นสวนหนึ่งนักศึกษาจะตองคนควาจากวารสาร หรือฐานขอมูลท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ 

- ในการเสนอนั้นจะตองใช Power Point 
 5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากผลงาน 
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ี
- ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ 

 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห หัวขอเร่ือง กิจกรรม จํานวน
คาบ 

ผูสอน 

1 แนะนํารูปแบบการเรยีนการสอน 

แนะนําการเรียนการสอนและความรู
เบื้องตนของระบบเว็บและเทคโนโลยีเว็บ 

- บรรยาย 

 
4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

2 Internet, WWW, Protocol - บรรยาย 4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 
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3 Web server, and Browser - บรรยาย 

- ปฏิบัต ิ
4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

4 Family of Markup Language (HTML, 
DHTML, XHTML, XML) 

- บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

5 CSS (Cascading Style Sheet) 
กรณศีึกษาการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอร 
พรอมดําเนินโครงการบริการวิชาการเรื่องจัดทํา
หองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

- บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

6 HTML forms and Validtion - บรรยาย 4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 
7 สอบกลางภาค   
8 Web Application and Digital library - บรรยาย 

- ปฏิบัต ิ
4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

9 Web and Database - บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

10 Web 2.0 - บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 
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สัปดาห หัวขอเร่ือง กิจกรรม จํานวน
คาบ 

ผูสอน 

11 Semantic Web, RDF, Web3.0 - บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

12 Multimedia on Web - บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

13 Web Service and Search system - บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

14 AJAX (Asynchronous Javascript and XML) - บรรยาย 
- ปฏิบัต ิ

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

15 นําเสนอรายงาน และกรณีศึกษา - บรรยาย
ประกอบ
เอกสาร 
- ฝกปฏิบัติ
ตามเน้ือหาใน
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

4 อ. ดร. พิจิตรา จอมศรี 

16 สอบปลายภาค   

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมนิผลการเรียนรู สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 จิตพิสัย / การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวมในช้ันเรียน 

ทุกสัปดาหของ 
การเรยีนการสอน 

10% 

2 ทดสอบยอย 
การทํางานกลุมและโครงงาน 

3, 11 20% 

3 สอบกลางภาค 7 30% 
4 สอบปลายภาค 16 30% 

 
 หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. หนังสือท่ีแนะนําและเอกสารอางอิง 
 สุธี   พงศาสกุลชัย และณรงคลํ่าดี. “เว็บเทคโนโลยี”. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : เคทีพีคอมพ 
แอนด คอนซัลท, 2551. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 Web Technologys:Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Arthur 
Tatnall Victoria University, Australia, Published in the United States of America by 
Information Science Reference, 2010. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
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 CMPUT Web-Based Information Systems, Department of Computing Science, 
University of Alberta, http://ugweb.cs.ualberta.ca/~c410/F06/Index.shtml. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธเพ่ือใหไดผลการประเมินและขอคิดเห็นจากนักศึกษาเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของ
รายวิชา 

 1. การประเมินผูสอนโดยนักศึกษาทุกคน 
 2. การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาทุกคน 
 3. การสนทนาระหวางผูสอน และผูเรียน 
 4. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
 5. ขอเสนอแนะผานอีเมล และชองทางอ่ืนๆ ท่ีอาจารยผูสอนจัดไว 
2. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
 1. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกคน 
 2. ผลการสอบของนักศึกษา 
 3. การสังเกตผลงานจากโครงงานกลุม 
 4. จํานวน หรือรอยละของผูเขาเรียนแตละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม 
 5. คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ หรืองานในแตละบทเรียน และคะแนนสอบของผูเรียนท้ัง
กลุม 
3. กระบวนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

1. ประชุม สัมมนาในคณะเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
2. คณะกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธและวิธการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรกําหนดให
อาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 1. ในระหวางการสอน มีการสอบถาม หรือการสุมสอบถามนักศึกษา 
 2. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผูเรียน (ลักษณะนิสัย ไดแก การเขาเรียน และการ
สังเกตพฤติกรรม) 
 3. คณะมีการตั้งคณะกรรมการประเมินขอสอบ และความเหมาะสมของการใหคะแนนโดยการ
สุมรายวิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

คณะมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของคณะการรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอน
และกลยุทธการสอนที่ใชและนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอตอท่ี
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอม
นําเสนอคณะเพ่ือใชในการสอนครั้งตอไป 



 

 

 

43 

 

มคอ. ๕ หลักสูตรระดับปริญญา ตรี โท เอก 

 

รายงานผลการดาเนนิการของรายวชิา 

รหัสวชิา INT๒๔๐๑ รายวชิา ระบบและเทคโนโลยเีว็บ 

สาขาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ/วทิยาลัย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา......๑......ปการศกึษา.…..........๒๕๕๙....................... 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

 ๑. รหัสและชื่อรายวชิา  

รหัสวชิา INT๒๔๐๑  

ชื่อรายวชิาภาษาไทย ระบบและเทคโนโลยเีว็บ  

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Web System and Technology  

 

๒. รายวชิาท่ีตองเรยีนกอนรายวิชานี ้(ถาม)ี  

-  

๓. อาจารยผูรับผดิชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (section)  

ใหรายงานเปนรายกลุม  

ชื่ออาจารย อาจารย ดร. พจิติรา จอมศรี  

กลุมเรียน ๑๐๑ / ๑๑๐  

 

๔.ภาคการศกึษา/ปการศกึษาท่ีเปดสอนรายวชิา …................๑/

๒๕๕๙...............................................  

 

๕. สถานท่ีเรยีน ….........มหาวทิยาลัยรายภัฏสวนสุนนัทา....................  
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิ
ผล 

ปญหาของการใชวิธี
สอน  (ถามี)  พรอม
ขอเสนอแนะในการ

แกไข 
มี ไม

มี 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ฝกดานการแตงกาย ความ 
-ซื่อสัตย การตรงตอเวลา 

√   

ความรู - ทดสอบ ฝกปฏิบัติ  
- มอบหมายรายงาน 

√   

ทักษะทาง
ปญญา 

- ฝกปฏิบตัิงานเปนทีม 
- ศึกษาจากกรณีศึกษา 
(กรณีศึกษาการลงพื้นที่เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอร 
พรอมดําเนินโครงการบริการวชิาการเร่ืองจัดทํา
หองสมุดเพื่อสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม) 

√   

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

-ฝกปฏิบัติงานเปนทีม 
-นําเสนองาน 

√   

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงานตอชั้นเรียน 
-ในการเสนอนั้นจะตองใช PowerPoint 

√   

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวธิีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
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สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ พรอมตัวอยางแบบสํารวจ /แบบประเมิน / แบบสอบถาม 
(หลังส้ินสุดโครงการ) 

 
สรุปการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือ
สงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

การสํารวจความพึงพอใจของผูเขาผูเขารับการอบรมโครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลง
เรียนรูของชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแจกแบบสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
จํานวนท้ังสิ้น 50 ชุด และไดรับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวนท้ังสิ้น 50 ชุด คิดเปน 
รอยละ 100 

ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผูเขาอบรมโครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลง
เรียนรูของชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” เพ่ือแสดงใหเห็นถึงดานความพึงพอใจ ดาน
ความรูความเขาใจ และดานการนําไปใชประโยชนของผูเขาอบรม ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยหาคาความถ่ีและรอยละแลวนําเสนอในรูป
ของตารางประกอบ 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจดานความรูความเขาใจในเนื้อหาการอบรม ดานการดําเนินการ 
ดานคุณภาพการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานการนําไปใชประโยชน และความพึงพอใจโดย
ภาพรวมการใหบริการ วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี รอยละคาฉลี่ยของแตละขอคําถามคํานวณโดยการ
ถือเกณฑดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม วิเคราะหโดยการสรุปรวบรวมจัดเปน

หมวดหมูและนําเสนอเปนความเรียง   
การวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ตารางท่ี  1.1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 

 

 
 

จากตารางท่ี 1.1 มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน 50 คน เปนเพศชายจํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 24.00 เพศหญิงจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 76.00 
 
ตารางท่ี  1.2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกอายุ 
 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

18-30 ป 18 36.00 

31-40 ป 12 24.00 

41-50 ป 10 20.00 

50 ปข้ึนไป 10 20.00 

รวม 50 100.00 
 
 

จากตารางท่ี 1.2 มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจํานวน 50 คน พบวา มีอายุ 18-30 ป จํานวนมาก
ท่ีสุด คือ 18 คน คิดเปนรอยละ 45 อายุ 31-40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24 อายุ 50 ปข้ึนไป
มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20 และอายุ 41-50 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 12 24.00 

หญิง 38 76.00 

รวม 50 100.00 
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ตารางท่ี  1.3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน 
รอยละ 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 10 20.00 

ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 40 80.00 

รวม 50 100.00 
 

จากตารางท่ี 1.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาวบาน/ชุมชน/สังคม มีจํานวน 30 
คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25 
 
ตอนท่ี 2. ระดับความรูความเขาใจ และความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมความรูดานการใช 

หองสมุดและการศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บสารสนเทศ 

 

ระดับความรูความเขาใจ และความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม แสดงไดดังตาราง 2.1-2.8 
 
ตารางท่ี  2.1  ความรูความเขาใจในเนื้อหาการอบรม (กลุมชุมชน) 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
ระดับความรูความเขาใจ  

รวม มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

ความรูความเขาใจในเน้ือหาการ
อบรม กอนการอบรม 

0 
0% 

5 
13.33% 

15 
20.00% 

16 
14.67% 

2 
0% 

40 
50.50% 

2 
 

ความรูความเขาใจในเน้ือหาการ
อบรม หลงัการอบรม 

34 
85.00% 

6 
12.00 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

40 
97.00% 

 
จากตารางท่ี 2.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูกอนเขารับการอบรมอยูใน คิดเปน 

รอยละ 50.50 และไดรับความรูหลังการอบรม คิดเปนรอยละ 97 
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ตารางท่ี  2.2  ความรูความเขาใจในเนื้อหาการอบรม (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
ระดับความรูความเขาใจ  

รวม มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
ความรูความเขาใจในเน้ือหาการ
อบรม กอนการอบรม 

0 
0% 

0 
0% 

5 
30.00% 

5 
20.00% 

0 
0.00% 

10 
50.00% 

2 
ความรูความเขาใจในเน้ือหาการ
อบรม หลังการอบรม 

8 
80.00% 

2 
16.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

10 
96.00% 

 
จากตารางท่ี 2.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูกอนเขารับการอบรมอยูใน คิดเปน 

รอยละ 50 และไดรับความรูหลังการอบรม คิดเปนรอยละ 96 
 
ตารางท่ี  2.3  ความพึงพอใจในดานการดําเนินการ (กลุมชุมชน) 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รวม มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ี
ใชในการฝกอบรม 

39 
97.50% 

1 
0.20% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.89 40 
97.70% 

2 
 

ความเหมาะสมของสถานท่ีจัด
ฝกอบรม 

36 
90.00% 

2 
0.40% 

2 
3.00% 

0 
0% 

0 
0% 

4.67 40 
93.40% 

3 
 

การลงทะเบียน 
 

37 
92.50% 

2 
0.40% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.72 40 
94.40% 

4 
 

ความพอใจกระบวนการ/ข้ันตอน
ในการดําเนินการโดยภาพรวม 

38 
95.00% 

1 
0.20% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.84 40 
96.70% 

เฉลี่ยดานการดําเนินการ 4.78 95.55 
 

จากตารางท่ี 2.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานการดําเนินการในเรื่อง 
ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.70 รองลงมาคือ ข้ันตอนใน
การดําเนินการโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 484 คิดเปนรอยละ 96.70 การลงทะเบียน มีคาเฉลี่ย 4.72 คิด
เปนรอยละ 94 และความเหมาะสมของสถานท่ีจัดฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 93.40 คิดเปนรอยละ 93.40 
ตามลําดับ ซ่ึงภาพรวมท้ังหมดดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน คือ มีคาเฉล่ีย 4.78 คิดเปนรอย
ละ 95.55 
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ตารางท่ี  2.4  ความพึงพอใจในดานการดําเนินการ (นักศึกษา) 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รวม มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ี
ใชในการฝกอบรม 

9 
90.00% 

1 
8.00% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.90 10 
98.00% 

2 
 

ความเหมาะสมของสถานท่ีจัด
ฝกอบรม 

7 
70.00% 

3 
24.00% 

0 
0.00% 

0 
0% 

0 
0% 

4.70 10 
94.00% 

3 
 

การลงทะเบียน 
 

8 
80.00% 

1 
8.00% 

1 
6.00% 

0 
0% 

0 
0% 

4.70 10 
94.00% 

4 
 

ความพอใจกระบวนการ/ข้ันตอน
ในการดําเนินการโดยภาพรวม 

8 
80.00% 

2 
16.00% 

1 
0% 

0 
0.00% 

0 
0% 

4.80 10 
96.00% 

เฉลี่ยดานการดําเนินการ 4.78 95.50 

 
จากตารางท่ี 2.4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานการดําเนินการในเรื่อง 

ความหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 4.90 คิดเปนรอยละ 98 รองลงมาคือ 
ความพึงพอใจกระบวนการ/ข้ันตอนในการดําเนินการ มีคาเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอยละ 9. และความ
เหมาะสมของสถานท่ี และการลงทะเบียน มีคาเฉลี่ย 4.70 คิดเปนรอยละ 94 เทากัน  ซ่ึงภาพรวม
ท้ังหมดดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน มีคาเฉล่ีย 4.78 คิดเปนรอยละ 95.50 
 
ตารางท่ี  2.5  ดานคุณภาพการใหบริการ (กลุมชุมชน) 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รวม 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

ความรูท่ีไดรับจากการ
ฝกอบรม 

30 
75.00% 

8 
16.00% 

2 
3.00% 

0 
0% 

0 
0% 

4.70 40 
94.00% 

2 
 

เน้ือหาการอบรมเขาใจไดงาย 
 

32 
80.00% 

7 
14.00% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.78 40 
95.50% 

3 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะนําไปใช
ในการทํางาน 

33 
82.50% 

6 
12.00% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.80 40 
96.00% 
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ตารางท่ี  2.5  ดานคุณภาพการใหบริการ (กลุมชุมชน) (ตอ) 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รวม 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

4 
 

เน้ือหาและหลักสูตรตรงตาม
ความตองการ 

34 
85.00% 

5 
10.00% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.83 40 
96.50% 

5 
 

ความสามารถในการถายถอด
ของวิทยากร 

32 
80.00% 

7 
14.00% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.78 30 
95.50% 

6 
 
 

การตอบคําถามของวิทยากรมี
ความเขาใจชัดเจนและตรง
ตามความตองการ 

31 
77.50% 

 

6 
12.00% 

 

3 
4.50% 

 

0 
0% 

 

0 
0% 

 

4.70 40 
94.00% 

 
7 
 

ความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม 

33 
82.50% 

5 
10.00% 

2 
3.00% 

0 
0% 

0 
0% 

4.78 40 
95.50% 

8 การมีสวนรวมของผูเขารวม
โครงการ 

31 
77.50% 

5 
10.00% 

3 
4.50% 

1 
1.00% 

0 
0% 

4.65 40 
93.00% 

9 กิจกรรมมีความสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 

32 
73.33% 

8 
21.33% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.810 40 
96.00% 

10 
 

ความพอใจกระบวนการ/
ข้ันตอนในดานหลักสูตร
ฝกอบรมโดยภาพรวม 

31 
77.50% 

8 
16.00% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.75 40 
95.00% 

เฉลี่ยดานคุณภาพการใหบริการ 4.76 95.10 

 

จากตารางท่ี 2.5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการใน
เรื่องเนื้อหาและหลักสูตรตรงตามความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอยละ 96.50 รองลงมาคือ 
ประโยชนท่ีคาดวาจะนําไปใชในการทํางาน และกิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
มีคาเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอยละ 96 เทากัน ความสามารถในการถายถอดของวิทยากรและความเหมาะสมของ

เอกสารประกอบการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 4.78 คิดเปนรอยละ 95.50 เทากันซ่ึงภาพรวมท้ังหมดดาน
คุณภาพการใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.76 คิดเปนรอยละ 95.10 
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ตารางท่ี  2.6  ดานคุณภาพการใหบริการ (นักศึกษา) 
 

ลําดับ ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รวม 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

ความรูท่ีไดรับจากการ
ฝกอบรม 

10 
100.00% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

5.00 10 
100.00% 

2 
 

เน้ือหาการอบรมเขาใจไดงาย 
 

7 
70.00% 

2 
16.00% 

1 
6.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.60 10 
92.00% 

3 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะนําไปใช
ในการทํางาน 

9 
90.00% 

1 
8.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.90 10 
98.00% 

4 
 

เน้ือหาและหลักสูตรตรงตาม
ความตองการ 

8 
80.00% 

1 
8.00% 

1 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.70 10 
94.00% 

5 
 

ความสามารถในการถายถอด
ของวิทยากร 

8 
80.00% 

2 
16.00% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.80 10 
96.00% 

6 
 
 

การตอบคําถามของวิทยากรมี
ความเขาใจชัดเจนและตรง
ตามความตองการ 

9 
90.00% 

 

1 
8.00% 

 

0 
0.00% 

 

0 
0% 

 

0 
0% 

 

4.90 10 
98.00% 

 
7 
 

ความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม 

8 
00.00% 

1 
8.00% 

1 
6.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.70 10 
94.00% 

8 การมีสวนรวมของผูเขารวม
โครงการ 

9 
90.00% 

1 
8.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.90 10 
98.00% 

9 กิจกรรมมีความสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน 

7 
70.00% 

2 
16.00% 

1 
6.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.60 10 
92.00% 

10 
 

ความพอใจกระบวนการ/
ข้ันตอนในดานหลักสูตร
ฝกอบรมโดยภาพรวม 

8 
80.00% 

2 
16.00% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.80 10 
96.00% 

เฉลี่ยดานคุณภาพการใหบริการ 4.79 95.80 

 

จากตารางท่ี 2.6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการใน
เรื่องความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย 5 คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ประโยชนท่ีคาดวาจะ
นําไปใชในการทํางาน การตอบคาํถามของวิทยากรมีความเขาใจชัดเจนและตรงตามความตองการ และการมสีวนรวม

ของผูเขารวมโครงการ มีคาเฉลีย่ 4.90 คิดเปนรอยละ 98 เทากัน ซ่ึงภาพรวมท้ังหมดดานคุณภาพการ
ใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.79 คิดเปนรอยละ 95.80 
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ตารางท่ี  2.7  ความพึงพอใจในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (กลุมชุมชน) 

 
จากตารางท่ี 2.7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการใน

เรื่องการใหบริการดวยรอยยิ้ม สุภาพ เปนมิตร มีคาเฉลี่ย 4.85 คิดเปนรอยละ 97 รองลงมาคือ มีความ

รวดเร็วในการใหบริการ และการใหคําปรึกษา ช้ีแนะสําหรับการใชงานและแกปญหา มีคาเฉลี่ย 4.83 คิดเปนรอย
ละ 96.50 เทากัน ซ่ึงภาพรวมท้ังหมดดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.81 คิดเปนรอยละ 
96.20 

ลําดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รวม มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

มีความรวดเร็วในการใหบริการ 33 
82.50% 

7 
14.00% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.83 40 
96.50% 

2 
 

เจาหนาท่ีมีความเตม็ใจในการ
ใหบริการ 

31 
77.50% 

9 
18.00% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.78 40 
95.50% 

3 
 

การใหคําปรึกษา ช้ีแนะสําหรับ
การใชงานและแกปญหา 

33 
76.67% 

7 
18.67% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.83 40 
96.50% 

4 
 

การใหบริการดวยรอยยิ้ม 
สุภาพ เปนมติร 

34 
85.00% 

6 
12.00% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4.85 40 
97.00% 

5 
 

ความพอใจกระบวนการ/
ข้ันตอนในดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการโดยภาพรวม 

32 
80.00% 

7 
14.00% 

1 
1.50% 

0 
0% 

0 
0% 

4.78 40 
95.50% 

เฉลี่ยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.81 96.20 
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ตารางท่ี  2.8  ความพึงพอใจในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (นักศึกษา) 

 
จากตารางท่ี 2.8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีมีความเต็มใจ

ในการใหบริการ และกระบวนการ/ข้ันตอนในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย 5 และ
คิดเปนรอยละ 100 เทากัน รองลงมาคือ มีความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอย
ละ 96 ซ่ึงภาพรวมท้ังหมดดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉล่ีย 4.80 คือรอยละ 96 
 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น เพ่ิมเติม 

1. ทําใหชุมชนมีหองสมุดเพ่ือการศึกษาคนควาไดอยางดี 
2. อยากใหโครงการนี้จัดใหชุมชนอ่ืนดวย 
3. อยากใหจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูแกชุมชน 
4. อยากใหมีหนังสือหรือวารสารหมุนเวียนใหดวย 

 

ลําดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 

รวม 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

มีความรวดเร็วในการใหบริการ 
 

8 
80.00% 

2 
16.00% 

1 
6.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.80 10 
96.00% 

2 
 

เจาหนาท่ีมีความเตม็ใจในการ
ใหบริการ 

10 
100.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

5.00 10 
100.00% 

3 
 

การใหคําปรึกษา ช้ีแนะสําหรบั
การใชงานและแกปญหา 

8 
80.00% 

1 
6.00% 

1 
8.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.70 10 
92.00% 

4 
 

การใหบริการดวยรอยยิ้ม 
สุภาพ เปนมติร 

6 
60.00% 

3 
24.00% 

1 
6.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4.50 10 
90.00 

5 
 

ความพอใจกระบวนการ/
ข้ันตอนในดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการโดยภาพรวม 

10 
100.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

5.00 10 
100.00 

เฉลี่ยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 96.00 
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ผลการประเมินโครงการ 
 
รูปแบบการประเมิน   แบบสอบถาม                  การสัมภาษณ 

  การสังเกต                      อ่ืนๆ 
กลุมผูใหขอมูล 
 ผูเขารวมโครงการ โดยมีชุมชนและประชาชนผูสนใจท่ัวไป  
 
ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมในดานตางๆ 
 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการประเมินผลโครงการ การจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของ
ชุมชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คือ ประชาชนในชุมชน จํานวน 40 คน และนักศึกษา
หรือนักเรียนของชุมชน จํานวน 10 คน 
 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางโครงการ การจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม คือ ประชาชนในชุมชน จํานวน 40 คน และนักศึกษาหรือนักเรียนของชุมชน 
จํานวน 10 คน  มีผูตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 50 คน คิดเปนรอยละ 100 

 
ชุมชน (40 คน) 

ดานความรูความเขาใจ กอนการอบรม ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 
50.50 และ หลังการอบรม ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 97 

ดานการดําเนินการ ซ่ึงภาพรวมดานการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 95.55 
 ดานคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงภาพรวมดานการใหบริการ คิดเปนรอยละ 95.10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 96.20 
 
นักศึกษาหรือนักเรียน (10 คน) 

ดานความรูความเขาใจ กอนการอบรม ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 50 
และ หลังการอบรม ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 96 

ดานการดําเนินการ ซ่ึงภาพรวมดานการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 95.50 
 ดานคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงภาพรวมดานการใหบริการ คิดเปนรอยละ 95.80 
 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 96 
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ดานความพึงพอใจ 
 ชุมชน 

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมในดานการดําเนินการ คุณภาพการใหบริการ 
และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ท้ัง 3 ดานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 95.62 จากผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังสิ้น 40 คน 

นักศึกษา 
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมในดานการดําเนินการ คุณภาพการใหบริการ 

และดานดจาหนาท่ีผูใหบริการ ท้ัง 3 ดานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 95.77 จากผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังสิ้น 10 คน 

สรุปดานความพึงพอใจท้ังชุมชนและนักศึกษามีความพ่ึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย คือรอยละ 
95.70 

 
การวัดความรูความเขาใจ 

ชุมชน 
จากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการท่ีเปนชุมชน 40 คน พบวา ผูเขารวมโครงการท้ังหมดมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชหองสมุดชุมชนเพ่ือการศึกษาคนควาหาความรู และการจัดเก็บ
สารสนเทศสื่อการเรียนรู โดยกอนการอบรม ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ โดยรวมคิดเปนรอยละ 
50.50 และ หลังการอบรม ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 97 

นักศึกษา 
จากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักศึกษา 10 คน พบวา ผูเขารวมโครงการท้ังหมดมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชหองสมุดชุมชนเพ่ือการศึกษาคนควาหาความรู และการจัดเก็บ
สารสนเทศสื่อการเรียนรู โดยกอนการอบรม ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ โดยรวมคิดเปนรอยละ 
50 และ หลังการอบรม ซ่ึงภาพรวมดานความรูความเขาใจ คิดเปนรอยละ 96 
 
การนําไปใชประโยชน 

ชุมชน 
จากการสัมภาษณผูเขารวมโครงการท่ีเปนชุมชน 40 คน พบวา ผูเขารวมโครงการสามารถ

ไดรับประโยชนเพ่ือนําไปใชงานไดจริง โดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 100 
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นักศึกษา 
จากการสัมภาษณผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักศึกษา 10 คน พบวา ผูเขารวมโครงการสามารถ

ไดรับประโยชนเพ่ือนําไปใชงานไดจริง โดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 100 
ท้ังนี้ไดนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการคนหาขอมูลจากสื่อสารสนเทศประเภทตาง ๆ 

การจัดเก็บสารสนเทศและเพ่ือการศึกษาคนควาภายในหองสมุด 
 ท้ังนี้การดําเนินการกระบวนการ อาจจะตองมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใหความรูท่ีเปน
ประโยชนเพ่ิมเติม พรอมท้ังจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
 
ปญหาและอุปสรรค 
 ไมมี 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
วางแผนและศึกษารายละเอียดการจัดทําหองสมุดชุมชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในปถัดไป 
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แบบประเมินผลความพึงพอใจโครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

จัดโดยศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผูเขารับการอบรมความรูความเขาใจเก่ียวกับ
โครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน และความพึงพอใจในการอบรม ท้ังนี้เพ่ือนํา
ความรูไปใชประโยชน จึงขอความกรุณาขอใหทานตอบใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามทัศนะของ
ทานใหมากท่ีสุด พรอมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมคําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือ

สงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน  
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 
    ขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน  

ศูนยวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  กรุณาระบุขอความและ/หรือทําเครื่องหมาย  ในชอง  
     1. เพศ 
    ชาย     หญิง 
     2. อายุ 
    18 – 30 ป    31 – 40 ป 
    41 – 50 ป    51 ปข้ึนไป 
 3. สถานะผูเขารับการอบรมบุคคล 
   นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  ชาวบาน/ชุมชน/สังคม  
     
ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจ และความพึงพอใจของผูเขารบัการอบรมโครงการจัดทําหองสมุดเพ่ือ
สงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลง  หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  โดยถือเกณฑ
ดังนี้ 

5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  นอย 
1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 
 

ขอคําถาม 

ระดับความรูความเขาใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ความรู ความเขาใจในเนื้อหาการอบรม 

1. ความรู ความเขาใจในเนื้อหาการอบรม กอนการอบรม      
2. ความรู ความเขาใจในเนื้อหาการอบรม หลังการอบรม      
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ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ความพึงพอใจในดานการดําเนินการ 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรม      

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดฝกอบรม       

3. การลงทะเบียน      

4. ความพอใจกระบวนการ/ ข้ันตอนในการดําเนินการ โดย
ภาพรวม 

     

 
 
 
 

ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ความพึงพอใจในดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม      

2. เนื้อหาการอบรมเขาใจไดงาย      

3. เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความตองการ      
4. ประโยชนจากการเขารวมโครงการ      

5. 5ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร      
6. การตอบคําถามของวิทยากรมีความเขาใจชัดเจน 
และตรงตามความตองการ 

     

7. 5ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝกอบรม      
8. การมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ      

9. กิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน      

10. ความพอใจกระบวนการ/ ข้ันตอนในดานหลักสูตร                                       
ฝกอบรมโดยภาพรวม    
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ขอคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ความพึงพอใจในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจในการใหบริการ      

2. การใหบริการดวยรอยยิ้ม  สุภาพ  และมีมนุษยสัมพันธ      
3. การใหคําปรึกษาชี้แนะสําหรับการใชงานและแกปญหา      

4  เจาหนาท่ีใหขอมูลถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม      
5. ความพอใจกระบวนการ/ ข้ันตอนในดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการโดยภาพรวม 

     

 
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศูนยวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แบบฟอรมการนําองคความรูไปขยายผลใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ฝายบริการวิชาการและอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

(สําหรับหนวยงานหรือบุคคลท่ีไดรับการถายทอดองคความรูโดยการขยายผล) 

คําช้ีแจง  ขอความอนุเคราะหแจงผลการนําองคความรูในการบริการวิชาการไปใชประโยชนโดยการ

ขยายผลตอบุคคล ชุมชน ทองถ่ิน องคกร และสังคม เพ่ือการรวบรวมขอมูลประกอบการ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาในดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป 

สวนท่ี 1  ขอมูลผูถายทอดองคความรู 

1) องคความรูท่ีถายทอดอยูในประเภทโครงการ  

 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและทองถ่ิน  

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน  

 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร  

 โครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนสูประชาคม

อาเซียน 

2) ชื่อองคความรู  จัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน 

3) ชื่อผูถายทอดองคความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ท่ีอยูปจจุบัน ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

5) ระยะเวลาการดําเนินงาน วันท่ี 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ วันท่ี 7-8 

กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

6) สถานท่ีไปถายทอดองคความรู ชุมชนมะโนรา  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

7) กลุมเปาหมาย ชุมชน อาจารย นักศึกษา จํานวน  50  คน 

8) จํานวนครั้งท่ีไปถายทอดความรูโครงการ จํานวน 2 ครั้ง 

สวนท่ี 2 ขอมูลหลักฐานการอางอิงการนําองคความรูไปใชประโยชน 

 1) หลักฐานอางอิง เชน ภาพถายกิจกรรม  

 ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 ลงชื่อ________________________

ผูรายงาน 

(อาจารย ดร.พิจิตรา จอมศรี) 

ตําแหนงอาจารย 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนท่ี 3 คํารับรองการใชประโยชน (สําหรับหนวยงาน/บุคคล ท่ีไดรับถายทอดองคความรูตอ) 

ชื่อ-นามสกุล นางโชติกา งวนสําอางค 

ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางคนทีหนวยงาน/

ท่ีอยูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.โรงหีบ อ.บางคนที  

 จ.สมุทรสงคราม 75120 

 

วิธีการท่ีไดรับการถายทอด ปฏิบัติการจัดทําหองสมุด/อบรมใหความรู 

องคความรูท่ีไดรับในการบริการวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนจริง 

โดยการนําไปใชประโยชนดวยวิธีการอยางไร? 

1) สอนการใชแหลงสารสนเทสหรือหองสมุดชุมชนในการสืบคนหรือคนควาขอมูล

ภายในหองสมดชุมชนแกประชาชนในชุมชน 

2) จัดทําหองสมุดโดยทําตอยอดจากท่ีทางผูถายทอดไดลงพ้ืนท่ีไปทําใหแลวกอน

หนานี้อยางตอเนื่อง 

3) เผยแพรความรูท่ีไดรับแกนักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนในชุมชน 

 

 

 

        ลงชื่อ______________________ผูรับรองผลการถายทอดองคความรู 

                    (นางโชติกา งวนสําอางค) 

  ตําแหนงผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางคนที

            (ประทับตราหนวยงาน) 

 

 

หมายเหตุ:  1) ถาหากไมมีตราประทับหนวยงานใหแนบสําเนาการแตงตั้งชุมชน หรือสําเนาบัตร

ประธานชุมชน หรือสําเนาบัตรของของผูใหญบาน 

2) การลงนามผูรับรอง ใหผูท่ีไดรับประโยชนโดยตรงเปนผูลงนามรับรอง 
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เอกสารใหความรูท่ีใชในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม 
 

เอกสารประกอบคําบรรยาย 
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ภาพกิจกรรม 

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการ จัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชนสํารวจ
พ้ืนท่ีวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
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ประมวลภาพดําเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการ จัดทําหองสมุดเพ่ือสงเสริมแหลงเรียนรูของชุมชน 

วันท่ี 7-8 กุมภาพันธ 2560 
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รายช่ือหนังสือ  
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 

พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

 เทคนิคการวาดเสน พงศภวัน อะสีติรตัน   ไทยควอลิตีบุ้คส 2557 270 

0002 ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ ลิง วิภาวี บริบูรณ   ไทยควอลิตีบุ้คส 2557 370 

0003 แคคตัส = Cactus 
ภวพล ศุภนันทนา

นนท 
  บานและสวน 2559 650 

0004 
แปลงโฉมกระถางดินจากวัสดุเหลอืใช
ดวยเทคนิคโมเสก 

สุกัญญา สมสิงห   ไทยควอลิตีบุ้คส 2555 180 

0005 งานประดิษฐชุดโบวตกแตงของขวัญ สุกัญญา สมสิงห   ไทยควอลิตีบุ้คส 2555 180 

0006 งานประดิษฐศลิปชุดการตอลายผาไทย สําเภา นอยเจิญ   ไทยควอลิตีบุ้คส 2256 180 

0007 
งานประดิษฐ Flower paper ball ใน
งานปารตี ้

สุกัญญา สมสิงห   ไทยควอลิตีบุ้คส 2556 180 

0008 
ศิลปะประดิษฐการถางจิ๋วกับดอกไมวิน
เทจ 

พจนนรินทร แสงอ๋ิม   ไทยควอลิตีบุ้คส 2555 180 

0009 
งานประดิษฐประณตีศิลปถ่ินสยามงาน
ใบตองวิจิตร 

วิภาวัน จุลยา   ไทยควอลิตีบุ้คส 2556 180 

0010 แกะสลักลายวิจติร 
วิภาวัน จุลยา, นิธิ
พรรณ นาคินทร 

  ไทยควอลิตีบุ้คส 2557 180 

0011 การออกแบบทรงผม รัญชิตา ใจเช่ือง   ไทยควอลิตีบุ้คส 2556 180 

0012 โครเชตชุดถักหมวกงายๆ สบายมอืใหม พรฤดี โคตรศร ี   ไทยควอลิตีบุ้คส 2556 180 

0013 สวนสนุกงานควิลทแสนหวาน 

เจียง, เยี่ยนเหมย 
เขียน ; ญาณี ศลิป

คง,  
ผูแปล 

  แมลงปอ 2559 280 

0014 รวยไดไมยากจากรานกาแฟ พลอยรุพีย มณีนัย 2 
อมรินทร HOW-
TO อมรินทรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิชช่ิง 

2556 139 

0015 รวยไดไมยากจากรานเสื้อผา 
อิสราพร โพธิ, มานู 
สะตี และยิหวา จิวะ

อังกูร 
  

อมรินทร HOW-
TO อมรินทรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิชช่ิง 

2556 139 

0016 รวยไดไมยากจากรานแฮนดเมด นิธิกานต รงรอง   
อมรินทร HOW-
TO อมรินทรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิชช่ิง 

2556 139 

0017 Just healthy แคสุขภาพดีก็สวยแลว     
สเต็ปส 

อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2559 295 

0018 มหัศจรรย...หยกล้ําคา 
สมบูรณ เมฆไพบูลย

วัฒนา 
  

นานาสํานักพิมพ
ในเครือบริษัท

ยิปซีกรุป 
2557 150 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0019 คูมือการเลี้ยงกบ 
เกษตรศักดิ์ชัย, ผู

เรียบเรียง 
  เพ่ือนเกษตร 2559 99 

0020 
31 วัน"ฟง พูด อาน เขียน" เกงอังกฤษ
ไดดวยตัวเอง 

ปุริษา ตาสาโรจน, 
บรรณาธิการ 

  
นานาสํานักพิมพ
ในเครือบริษัท

ยิปซีกรุป 
2558 225 

0021 เกษียณอยางสงาและร่ํารวยความสุข ภัทระ ฉลาดแพทย   กูดไลฟ 2559 139 

0022 
ทุกลมหายใจคือรัก =Every breath 
you take 

แมคนอธ, จูดิธ ; 
อสมาพร โคมเมือง, 

ผูแปล 
  

Rose 
Publishing 

อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2558 325 

0023 อุบัติการณลวงโลก = the infinte sea 
แยนซีย, ริค ; ลม

ตะวัน, ผูแปล 
  

สเต็ปส 
อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2559 275 

0024 ประวัติบุคคลไมสาํคัญ ปองธรรม สทุธิสาคร   แสงดาว 2556 210 

0025 โบราณหาม อุดมพร อมรธรรม   แสงดาว 2556 170 

0026 
ศาสตรสูความร่ํารวย (แบบยั่งยืน) = 
The science of getting rich 

วัตเทิลส, วอลเลซ 
ดี. เขียน ; แพมมา
ลา ศรีเพียร, ผูแปล 

2 เบรนสตอรม 2558 280 

0027 วาสนารัก จุฬามณ ี   
อรุณ อมรนิทรพ

ริ้นติ้งแอนดพับลิช
ช่ิง 

2558 465 

0028 คําใหการของหัวใจ รินทลภสั เพียงฤทัย   พิมพคํา 2554 220 

0029 101 ทาปรับสรีระหัวจดเทา 
ซะอิโตะ, มิเอะโกะ 

เขียน ; ก่ิงดาว ไตรน
สุนันท, ผูแปล 

  อินสปายร 2558 165 

0030 คลื่นทราย...สายลมรัก ฟลิปดา   คารเดยี 2559 449 

0031 หัวใจทะยานรัก = Crashed 
บรอมเบิรก, เค. 

เขียน ; ปุณณารมย, 
ผูแปล 

  

Rose 
Publishing 

อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2558 365 

0032 แขงรอนซอนรัก = Fueled 

บรอมเบิรก, เค. 
เขียน ; ธันธนิตย, ผู
แปล และ ปุณณา

รมย, ผูแปล 

  

Rose 
Publishing 

อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2558 345 

0033 เดิมพันรักนักแขง = Driven 
บรอมเบิรก, เค. 

เขียน ; ธันธนิตย, ผู
แปล  

  

Rose 
Publishing 

อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2558 295 

0034 หลวงพอจรัญตามรอยกรรม นที ลานโพธ์ิ   ไทยควอลิตีบุ้คส 2559 130 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0035 หลวงพอจรัญเลาเรื่องกรรม นที ลานโพธ์ิ   ไทยควอลิตีบุ้คส 2559 130 

0036 
รัสปูติน "ซานตาน" ในคราบ"นักบุญ" = 
Rasputin 

เลอ เคอซ, วิลเลียม 
เขียน ; หลวงสารานุ

ประพันธ, ผูแปล 
  ไทยควอลิตีบุ้คส 2559 260 

0037 
ขุมทรัพยโซโลมอน = King 
Solomon's mines 

แฮกการด, เอช. ไร
เดอร เขียน ; ปยะ

ภา, ผูแปล 
  

แอรโรว คลาสสิก
บุคส 

2558 249 

0038 
บุคคลสาํคัญ"อาเซียน" ผาน "เรื่องเลา" 
อุษาคเนย ยุคคลาสสิก 

จิตรสิงห ปยะชาต ิ   ยิบซี กรุป 2557 220 

0039 ทางลัดสูอัจฉริยะ สม สุจรีา 19 
อมรินทรธรรมะ 
อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2559 150 

0040 สุดยอดมนุษยเงินเดือน จิรวรา วีรยวรรธน   
อมรินทร HOW-
TO อมรินทรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิชช่ิง 

2557 185 

0041 
แกะรอยอารยะกรีก = Greek 
civilization 

คอสมอส   ไทยควอลิตีบุ้คส 2557 350 

0042 
ขาย (ใหได) ดี =What got you here 
won't get you there in sales! 

โกลดสมิท, มารืแซล
, บราวน, ดอน,  
ฮอวกินส, บิลล 

เขียน ; วิชยา ปดซา
มุก, ผูแปล 

  สํานักพิมพปราณ 2556 250 

0043 HERO 
เบิรน, รอนดา ; อรดี 
สุวรรณโกมล, ผูแปล  

  
อมรินทร HOW-
TO อมรินทรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิชช่ิง 

2557 265 

0044 
มะละกอ ปลูกงาย ไดทุกภาค ทําเงิน
ตลอดป 

กองบรรณาธิการ
ขุมทรัพยเทวดา 

  ขุมทรัพยเทวดา 2558 125 

0045 สยามสามฤด ู สุรศักดิ์ พุมรัก 3 นานมีบุคส 2558 95 

0046 สามกก ฉบับเจน Y 
เปยมศักดิ ์คุณากร

ประทีป 
  แสงดาว 2558 160 

0047 
สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณกับสิ่งแวดลอม
โลก 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
  

อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2557   

0048 ประวัติของทานพระอาจารยมั่น  
พระมหาบัว 

ญาณสัมปนโน 
  

วัดปาบานตาด 
อุดรธานี 

มปป.   

0049 
จดหมายเหตเุลาเรื่องสะพานเมือง
บางกอก เลม ๑ 

สํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร 

  
สํานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร 
2558   

0050 
จดหมายเหตเุลาเรื่องสะพานเมือง
บางกอก เลม ๒ 

สํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร 

  
สํานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร 
2558   

0051 สารสินสวามิภักดิ ์ วิมลพรรณ ปตธวัช 2 โรงพิมพกรุงเทพ 2556 500 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

ชัย (1984) 

0052 " " " " " " 

0053 วัคซีนในฝน มหัศจรรยแหงชีวิต 
สถาบันวัคซีน

แหงชาติ (องคการ
มหาชน) 

  
สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิสช่ิง 

2558 140 

0054 ครูเทพ (เจาพระยาธรรมศักดิม์นตรี)  
ชลธิรา สัตยาวัฒนา 
และคณะผูเขียน 

3 

สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

2558   

0055 ปฏิบัติธรรม (ทําไม?-อยางไร?) สุรพล ไกรสราวุฒิ   
ธรรมสถาน 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2559   

0056 การจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 พิมพันธ เดชะคุปต   
โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2557 150 

0057 รักน้ีมีคา 
เพชรรวี (นามปปา

กา) 
12 นันทพันธพริ้นติ้ง 2558   

0058 
หน้ีนอกระบบเกษตรกร ฟางเสนสดุทาย
สูการสูญเสียท่ีดิน 

พงษทิพย สําราญ
จิตต 

  มูลนิธิชีวิตไท 2559 160 

0059 
ปฏิรูปกฎหมายสิทธิและสวัสดิการ
ผูสูงอาย ุ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

  โรงพิมพเดือนตลุา 2557   

0060 มรดกธรรม หลวงปูเทสก เทสรังส ี
อริโย ภิกขุ สํานัก
สงฆสวนปาธรรม

รักษา 
  

พรเทพการพิมพ 
3 

2558   

0061 
ครูหัวใจใหม การเปลี่ยนแปลงตนเอง 
เพ่ือเปลี่ยนการศึกษา 

สาวิตรี พูลสุขโข   

คณะทํางาน
ภายใตโครงการ

ครูหัวใจใหม ผูนํา
การเปลีย่นแปลง
ทางการศึกษา 
รวมกับคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

2559   

0062 " " " " " " 

0063 
หลักนิยมรัฐพมา @ภาพตัวแทนไทย 
การวิเคราะหมโนทัศนทางการเมืองสมัย
รัฐบาลทหารพมา 

วิรัช นิยมธรรม   

สถานพัฒนาการ
เรียนรูภาษาเมียน

มา (ศูนยพมา
ศึกษา) คณะ

2558   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
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สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

0064 การเมืองใหมวิถีพุทธ 
พระครภูาวนาโพธิ
คุณ (พระสมชาย 

กนฺตสีโล,ดร.) 
2 

โรงพิมพคลัง
นานาวิทยา 

2554   

0065 " " " " " " 

0066 " " " " " " 

0067 " " " " " " 

0068 

โครงการตามรอยอารยะอัครศลิปน 
กิจกรรม เยาวชนสรางฝนสันติภาพดวย
มิติวัฒนธรรม และกิจกรรม ศิลปนรุน
เยาว เสริมสรางสันติสุขสูสังคม 

สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร รวมกับ 

กรมสงเสรมิ
วัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 

  
สหมิตร

พัฒนาการพิมพ 
(1992) 

2558   

0069 " " " " " " 

0070 " " " " " " 

0071 
โครงการขยายเครือขายแกนนํา
นักศึกษาพยาบาล สรางสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ ป 2555-2556 

ผูรับผิดชอบ
แผนงานโครงการ

ขยายเครือขายแกน
นํานักศึกษา

พยาบาล สราง
สังคมไทยปลอดบุหรี่ 

ป 2555-2556 

  
สํานักงานกกอง
ทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 

2556   

0072 " " " " " " 

0073 
พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ประจําป 
2559 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภูเก็ต 

  
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏภเูก็ต 

2559   

0074 " " " " " " 

0075 ชีวิตท่ีจิตใฝหา พระไพศาล วิสาโล   
ชมรมธรรมะจริ
ยะ 

2558   

0076 " " " " " " 

0077 " " " " " " 

0078 
พืชสมุนไพรในปาชุมชนบานทุงสูง 
จังหวัดกระบ่ี 

คณะการแพทยแผน
ไทย 

มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร 

3 

คณะการแพทย
แผนไทย 

มหาวิทยาลยัสงข
ลานครินทร 

2559   
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สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0079 

คูมือรูและปองกันโรคทางกายภาพ และ
สารเสพตดิในชุมชน โครงการปองกัน
โรคทางกายภาพและการใชสารเสพติด
ในชุมชน 

ฐิตวันต หงษกิตติยา
นนท 

  

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

มปป.   

0080 " " " " " " 

0081 " " " " " " 

0082 กุสุมาวรรณา 6 : วิวิธวารประพันธ กุสุมา รักษมณ ี   

ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะ
โบราณคดี 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2559   

0083 
สวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ 
สัมผสัได 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา 

  
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2559   

0084 " " " " " " 

0085 " " " " " " 

0086 " " " " " " 

0087 
คูมือกูชีพ สําหรับแพทย พยาบาล และ
เวชกรฉุกเฉินทุกระดับ 

นายแพทยสันต 
หัตถีรัตน 

3 
สํานักพิมพหมอ

ชาวบาน 
2555 290 

0088 
การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม กรณคีนพิการ
ไมไดรับสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0089 

สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณกีลาว
สาบานตนกอนเบิกความเปนพยานใน
ศาลของแตละศาสนา มีความแตกตาง
กัน ทําใหกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัวซึ่งเปนการกระทําท่ีขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0090 

การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม กรณสีํานัก
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
กําหนดปรับปรุงตําแหนงของบุคลากร
ทางสาธารณสุขท่ีไมเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0091 
สิทธิและเสรภีาพในการศึกา กรณสีิทธิ
ทางการศึกษาตามหลักสตูรการจดั
การศึกษาโดยครอบครัว 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0092 
สิทธิและเสรภีาพในการศึกา กรณขีอให
ตรวจสอบและดําเนินคดีกับเจาหนาท่ี

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาต ิ

  
สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ

2558   
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สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

ของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการ
เก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ราชกิจจา
นุเบกษา 

0093 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสทิธิ
ของบุคคลในเกียรตยิศและช่ือเสียง 
กรณีการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปช้ี
ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและ
การแถลงขาวตอสื่อมวลชน 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0094 
สิทธิและเสรภีาพในการประกอบอาชีพ
กรณผีูท่ีเคบรับโทษใหจําคุกถูกจํากัด
สิทธิในการเขารับราชการ 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0095 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณขีอให
ลบประวัติอาชญากร และทําลายแผน
พิมพลายน้ิวมือ 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0096 

 สิทธิและเสรภีาพสวนบุคคล กรณเีห็น
วาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง 
การไวผมและการแตงกายของ
ขาราชการ ลูกจาง และผูท่ีทํางานใน
รัฐวิสาหกิจพ.ศ.2516 ลิดรอนสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0097 

สิทธิและเสรภีาพสวนบุคคล และสิทธิ
เดก กรณีเห็นวาการกําหนดแบบทรงผม
ของนักเรียนกระทบตอสิทธิมนุษยชน
และไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

  

สํานักพิมพ
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2558   

0098 หัวโขน หน่ึงในศิลปแผนดินสยาม 

แผนกชางประดิษฐ
หัวโขน ศูนยศิลปา

ชีพ  
บางไทร ในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

  

สํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

2559   

0099 คาถาชีวิต 3 วิกรม กรมดิษฐ   มูลนิธิอมตะ 2559 20 

0100 " " " " " " 

0101 " " " " " " 

0102 
หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพุทธโบราณ 
1 ฉบับประชาชน 

ศาสตราจารยกิตติ
คุณ สุกัญญา สดุ
บรรทัด 

  รุงศิลปการพิมพ 2557   
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0103 
หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพุทธโบราณ 
1 ฉบับวิชาการ 

ชนิดา จันทราศรี
ไศล 

 รุงศิลปการพิมพ 2557   

0104 
รากเหงาทางวัฒนธรรม นําการพัฒนา
ทองถ่ิน รวมผลการดําเนินงานป 2556-
2557  

สถาบันภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

  
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

2557   

0105 
ทําเนียบรุน เวทีสมัมนาผูบรโิภค สื่อ
วิทยุ-โทรทัศน ระดับภูมภิาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน 
และกิจการ
โทรคมนาคม
แหงชาติ 

  

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจาย
เสียง กิจการ
โทรทัศน และ
กิจการ
โทรคมนาคม
แหงชาติ 

2555   

0106 ธรรมจาริกในศรลีังกา 
นีนา วัน กอรคอม 
แปลโดย พ.อ.ดร.
ชินวุธ สุนทรสีมะ 

  
ศูนยขาวสาร
พระพุทธศาสนา 

มปป.   

0107 
การสอนคิดดวยโครงงาน : การเรยีน
การสอนแบบบูรณาการ 

พิมพันธ เดชะคุปต 2 
โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2553   

0108 ประวัติพระอาจารยผั่น ปาเรสโก 
พระมหาประกอบ 
ธฺมมชีโว-สิงหเลิศ 

2 
วัดปาหนองไคร 
จังหวัดยโสธร 

2544   

0109 จิตตนคร 

พระนิพนธในสมเด็จ
พระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณา
ยก 

6 
สํานักพิมพ
ธรรมดา 

2556   

0110 
หลักฐานธรรมกายในคัมภีรพุทธโบราณ 
1 ฉบับรวมงานวิจัยโดยยอ 

กิจชัย เอ้ือเกษม   รุงศิลปการพิมพ 2557   

0111 
สัมมาทิฏฐิ โดย หลวงพอทูล ขิปฺปปฺ
โญ 

พระปญญาพิศาล
เถร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง 

2552 210 

0112 
เถาวัลยแกงกระจาน อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน 

ภาณมุาศ ลาดปาละ
, สุทัศน เขียวพรม 

และคณะ 
  

สํานักวิจัยการ
อนุรักษปาไมและ

พันธุพืช กรม
อุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุ

พืช 

มปป.   

0113 
การประชุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชียแปซิฟก ณ ประเทศไทย ๒๕๔๖ 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

 
บริษัท สยาม
เพรส แมเนจ

เมนท 
2543   
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0114 " " " " " " 

0115 
ปฏิบัติการพิพิธภณัฑ บทเรียนจากคน
อ่ืน 

ชีวสิทธ์ิ บุณยเกียรต ิ   
สถาบันิพิพิธภัณฑ

การเรยีนรู
แหงชาติ 

2559   

0116 
บานนอก พรุงน้ีท่ีอยากเห็น รวมผลงาน
รางวัลสื่อเพ่ือพัฒนาชนบท ครั้งท่ี 1 

ชมรมสื่อบานนอก   เอพีจี มีเดียพลัส  2559   

0117 
จากดินสูดิน จากลูกชาวสวนสูการเปน
นักขาวมือรางวัล 

ศุภรา จันทรชิดฟา   

มูลนิธิเพ่ือ
การศึกษา

ประชาธิปไตย
และการพัฒนา 

(โครงการจดัพิมพ
คบไฟ) 

2559 200 

0118  สงออกขาวไทยไป Niche Market 

สํานักสงเสรมิการใช
ประโยชน สํานักงาน

พัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการ

มหาชน) 

  วี.พริ้นท 2559   

0119 
ขาวโพดเลีย้งสัตว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 
และถ่ัวลสิง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยใน
อาเซียน 

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร 

(องคการมหาชน) 
  

สํานักงาน
พัฒนาการวิจัย

การเกษตร 
(องคการมหาชน) 

2559   

0120 ความจริงคลองดาน ท่ีไมใช วัฒนา วัฒนา อัศวเหม   มปม. 2559   

0121 

หนังสือท่ีระลึก งานสวดมหาสันติง
หลวง (อุปปาตะสันติ) มหากุศลเฉลิม
พระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

มูลนิธิรวมจิตตนอม
เกลาฯเพ่ือเยาวชน 

ในพระบรม
ราชินูปถัมภ 

  
โรงพิมพสุพี

เรียพริ้นติ้งเฮาส 
2558   

0122 

หนังสือท่ีระลึก งานสวดพระปริตรมหา
กุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล
แดสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

เนติกร ชินโย   
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไ

ทย 
2554   

0123 40 ป ความสมัพันธทางการทูต ไทย-จีน 
ปลัดกระทรวงการ

ตางประเทศ 
  

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

2559   

0124 ศาลเจา ศรัทธาสถานแหงบางกอก  
สํานักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร 
  

สํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

2559   

0125 ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซท่ีใฝหา 
เกรียงศักดิ ์เจริญ

วงศศักดิ์ 
  ซัคเซส มีเดีย 2555   

0126 
ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน 

ราชบัณฑติยสถาน 15 
ราชบัณฑติยสถา

น 
2553 20 
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0127 
หลักแนวคิด นโยบาย และทิศทางการ
บริหารคน 

สํานักงาน ก.พ.   แอรบอรน พรินต 2549   

0128 
ครูของแผนดิน ประมวลพระบรม
ราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
ดานการศึกษา 

ภูมิพลอดลุยเดช,
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหา, 

  

องคการคาของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดภิาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2549   

0129 
คูมือการขอและการออกหมายจับและ
หมายคน 

คณะทํางานจัดทํา
คูมือการขอและการ
ออกหมายจับและ
หมายคน 

  

สํานักงาน
ประธานศาลฎีกา 
สํานักงานศาล
ยุติธรรม 

    

0130 
พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลลมละลาย 
และวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ส.
2542 

ธีระพล อรณุะกสิกร
, ปราโมทย พิพัฒ
นาศัย, ปฏินันท 
สันติเมทนีดล 

  วิญูชน 2542 45 

0131 
พระราชบัญญัติ คาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทน และคาใชจายแกจาํเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544 

สํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแก
ผูเสยีหาย และ
จําเลยในคดีอาญา 
การมคุมครองสิทธิ
และเสรภีาพ 

5 

สํานักงาน
ชวยเหลือทางการ
เงินแกผูเสยีหาย 
และจําเลยใน
คดีอาญา การม
คุมครองสิทธิและ
เสรภีาพ 

2544   

0132 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 

สํานักงานศาลรัฐ
ธรรมนูย 

  
สํานักงานศาลรัฐ
ธรรมนูย 

2540   

0133 
มนัส ลีวีระพันธุ กับ ปรัชญาชีวิตท่ีพิชิต
ได 

มนัส ลีวีระพันธุ   ก.พล (1996) 2558 199 

0134 นิติมิต ิ
กรพรรณ พนัส
พัฒนา, 
บรรณาธิการ 

  
สํานักพิมพืแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2551 65 

0135 หลักกฎหมายมหาชน 
วารี นาสกุล, อัคร
เดช มณภีาค 

4 ฟล สไตล 2554 150 

0136 

พระราชบัญญัตลิมละลาย พุทธศักราช 
2483 พระราชบัญญัติจดัตั้งศาล
ลมละลาย และวิธีพิจารณาคดี
ลมละลายพ.ศ.2542 ขอกําหนดคดี
ลมละลาย พ.ศ.2542 ฉบับสมบูรณ ฺ
พรอมแนวคําพิพากษาของศาลฎีการาย
มาตราและขอสังเกต 

สมชัย ฑีฆาอุตมากร   พลสยาม พริ้นติ้ง 2548 290 
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ราคา 

0137 รูธรรม รูทัน ภัยธรรมชาต ิ
หลวงพอทูล 
ขิปฺปปฺโญ 

2 อมรินทรธรรมะ  2555 69 

0138 
เอกสารการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 10 
ธันวาคม 2475 

นรนิต ิเศรษฐบุตร   
สถาบัน
พระปกเกลา 

2552 50 

0139 
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
แพง 

ปรีชา คะเนตนอก   สูตรไพศาล 2551 110 

0140 ประมวลกฎหมายอาญา ไพโรจน วายุภาพ 2 
จิรัชการพิมพ 
2546 

2546 35 

0141 
สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) 
2015-2016 : จากขอเสนอสูนโยบาย  

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  21 เซ็นจูรี ่ 2559   

0142 

กฎหมายความมั่นคง : หนทางแกไข
ความขัดแยง ศึกษากรณีสี่อําเภอของ
จังหวัดสงขลา และสามจังหวัดชายแดน
ใต 

มูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม รวมกับ 
มูลนิธิศูนย
ทนายความมสุลิม 

  เดือนตุลา 2553 150 

0143 
คูมือการเขาถึงความยุติธรรม ในคดี
ท่ีดิน/ปาไม 

มูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม ศูนย
พิทักษและฟนฟูสิทธิ
ชุมชนทองถ่ิน 

  เจริญผล มปป. 100 

0144 
รายงานคูขนานและขอเสนอแนะตอ
ประเทศไทย เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเช้ือชาติ : ประเทศไทย 

พรเพ็ญ คงขจร
เกียรติ และ วิวัฒน 
ตามี ่

  
มูลนิธิผสาน
วัฒนธรรรม 

มปป.   

0145 
รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ 
- แรงงาน  
ไตรมาส 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559 

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

  

กรมสวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

2559   

0146 ประมวลบทความวิชาการเพ่ือสังคม 
พันธกิจสัมพันธมหา
วิทยาลัยกับสังคม 

  
พันธกิจสัมพันธม
หาวิทยาลัยกับ
สังคม 

2559 140 

0147 
70 ป สันตภิาพไทย สันติภาพโลก ศิลป
กับสังคม 20 : เทศกาลศิลปะนานาพันธุ 

สินธุสวสสัดิ ์ยอด
บางเตย 

  ศรีเมืองการพิมพ   200 

0148 
คูมือการเพาะชํากลาไมและปลูกปาชาย
เลน 

สํานักอนุรักษ
ทรัพยากรปาชาย
เลน กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 

2 

โรงพิมพชุมนุม
สหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

มปป.   

0149 
สมุดภาพตรวจราชการหัวเมืองชวงก่ึง
ทศวรรษกอนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

  พิมพดี 2559   

0150 เจาะขาว นโยบายสาธารณะ อรุณ ีเอ่ียมสิรโิชค   ลาภทอง 2549 200 
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0151 BIG TV. ไพเราะ เลิศวิราม   
Manager 
Classic 

2546 250 

0152 Think Different 
ภิญโญ ไตรสรุิยธรร
มา 

  ออฟเซ็ท ครีเอซั่น 2546 125 

0153 
Guess, Who My hero is. 13ป 14 
นาย 

จุไรรัตน อุณหกะ   
เนช่ันบุคส 
อินเตอรเนช่ัน
แนล 

2547 150 

0154 กรณีศึกษากลยุทธธุรกิจ 
สมชาย ภคภาสน
วิวัฒน 

  
ศูนยพัฒนากล
ยุทธทางธุรกิจ 

2542 120 

0155 
เจาสัว TESTERDAY โศกนาฏกรรม
นายทุนไทย 

ญิบพัน   
เนช่ัน มัลติมเีดีย 
กรุป 

2545 210 

0156 
คําและแนวคดิในประชาธิปไตย
สมัยใหม  

สิริพรรณ นกสวน 
สวัสด ี

  
มูลนิธิฟรีดริก เอ
แบรท 

2557   

0157 เศรษฐศาสตรกับสังคมประชาธิปไตย ซีมอน เฟาท   
มูลนิธิฟรีดริก เอ
แบรท 

2558   

0158 ชีวิตนอกวัง ๙ ม.ล.เน่ือง นิลรัตน   ศรีสารา 2545 250 

0159 ความจริงในมนุษยศาสตร 
สุวรรณณา สถา
อานันท 

  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2549 320 

0160 ศรัทธากับปญญา 
สุวรรณณา สถา
อานันท 

2 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2550 140 

0161 SMEs ตีตลาดโลกภาค 2 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

2559 120 

0162 หมูบานในเงาฝน 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

2559 129 

0163 ครบเครื่องเรื่องวิทยากร สุวิทย มูลคํา 2 ดวงกมลสมัย 2541 190 

0164 ครบเครื่องเรื่องวิทยากร สุวิทย มูลคํา 2 ดวงกมลสมัย 2542 190 

0165 
แบบไหน? คือประชาธิปไตยท่ีพ่ึง
ประสงค 

สุวัฒน คงแปน   

สชัชาองคกร
ชุมชนแหง
ประเทศไทย 
(สอท.) 
คณะกรรมการ
เตรียมการจขัดตั้ง
สภาพัฒนา
การเมืองและยก
รางแผนแมบท
พัฒนาการเมือง 

2550 50 
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0166 ปลอยวางอยางเซน ละเอียด ศิลานอย 14       

0167 
เสนทาง หญิงเหล็ก ฟาประทาน 
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา  

ศักดา จิวัธยากูล 2 รวมกันชวยกัน 2548 120 

0168 
คูมือและแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัด
การศึกษาแกบุคลท่ีมามีหลักฐาน
ทะเบียนราฎรหรือไมมีสญัชาตไิทย 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  
ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2555   

0169 
รวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจําป 
2555 

สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

  
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2550   

0170 
78 ปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 
2477-2555) มองธรรมศาสตรผาน
เอกสารจดหมายเหต ุ

สุดแดน วิสุทธิ
ลักษณ 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

    

0171 
รวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจําป 
2555 

สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

  
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจา
นุเบกษา 

2550   

0172 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ต 
สหวิชาดอทคอม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเทคโนโลยี
เพ่ือการเรยีนการ
สอน สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  
ขุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2555   

0173 The Beginning 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

    

0174 การประกวดประติมากรรม 2557  ลูกปลิว จันทรพุดซา   ศุภาลัย     

0175 การประกวดประติมากรรม 2557 ลูกปลิว จันทรพุดซา   ศุภาลัย     

0176 สีสัน หอไตร FOLK SONG FOLK ART 
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

    

0177 สีสัน หอไตร FOLK SONG FOLK ART 
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

    

0178 สีสัน หอไตร FOLK SONG FOLK ART 
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

    

0179 
บนเสนทางการคนหา พลังปญญาและ
จินตนาการ 

สมเจตนา มุนีโมไนย   
การเรยีนรูและ
พัฒนาประชา
สังคม 

2543 95 

0180 INSPIRED BY NATURE ดนัย จันทรเจาฉาย   
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

2546 220 

0181 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาต ิ

2 
เอสเอ็มเวอรคิท
เพรส 

2551   
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0182 
ระลึกถึงความตายสบายนัก การเจริญ
มรณสติในชีวิตประจําวัน 

พระไพศาล วิสาโล   
หางหุนสวนสาม
ลดา 

2551 40 

0183 หนีไปจากเสรภีาพ อีริค ฟรอมม 2 มูลนิธิเด็ก 2539 196 

0184 กฎหมายท่ีเด็กควรรู มูลนิธิอาเซยี         

0185 พุทธวิธีคลายโศก ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ 11 
เซเวน พริ้นติ้ง 
กรุป 

2545   

0186 โครงการท่ีผมรัก 
บัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลยัธรรมศ
าสตร 

  
โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร 

2542   

0187 
รายงานผลการวิเคาะหเปรียบเทียบ
ตนทุนผลผลติของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กองบัญชีภาครัฐ 
กลุมงานมาตรฐาน
และนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ 

        

0188 
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบน
เสนทางการคาทางทะเล 

สถาบันพิพิธภัณฑ
การเรยีนรูแหงชาต ิ

  อิน สตูดิโอ     

0189 ขุดทองบนดิน เปรมศักดิ ์เพียยรุะ   ไพบูลย ออฟเซต 2551 199 

0190 
การบริหารและการพัฒนาระบบงาน
ตํารวจ 

พงษธร ธัญญสิร ิ   
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

2555   

0191 
Proceedings of The 
2nd Symposium on TQM-Best 
Practices in Thailand 

คณะกรรมการ
กองทุนสงเสริมที
คิวเอ็มแหงประเทศ
ไทย 

  

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ 

2544   

0192 
Proceedings of The 7th 
Symposium on TQM-Best 
Practices in Thailand 

มูลนิธิสงเสรมิสงที
คิวเอ็มในประเทศ
ไทย 

  

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ 

2549   

0193 
Proceedings of The 6th 
Symposium on TQM-Best 
Practices in Thailand 

มูลนิธิสงเสรมิสงที
คิวเอ็มในประเทศ
ไทย 

  

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ 

2548   

0194 เลาเรื่องเมืองไทย ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน   
หางหุนสวนจํากัด 
อรุณการพิมพ 

2558   

0195 เลาเรื่องเมืองไทย ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน   
หางหุนสวนจํากัด 
อรุณการพิมพ 

2558   

0196 
รวมบทความกฎหมายมหาชน จาก
เว็บไซต www.pub-law.net 

นันทวัฒน บร
มานันท 

  พี. เพรส 2557   

0197 
ขวงผญา กาวสูศตวรรษของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม สถาบัน
เพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ปนัดดา โตคํานุช   
หางหุนสวนจํากัด 
เชียงใหมโงพิมพ
แสงศิลป 
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สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0198 ออกแบบสรางสรรครวมสมัย อัจฉรา จีนคราม   
อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชซิ่ง 

2557   

0199 คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคา พ.ศ 2557 

ฝายคณุภาพและ
สิ่งแวดลอมและ
หองปฏิบัติการ กรม
ควบคุมมลพิษ 

        

0200 คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคา พ.ศ 2557 

ฝายคณุภาพและ
สิ่งแวดลอมและ
หองปฏิบัติการ กรม
ควบคุมมลพิษ 

        

0201 
คําใหการพระสุเทพ ปภากโร กรณีการ
กอการรายในชุมนุมของ นปช. เมือ่ป 
2553 

พระสุเทพ ปภากโร   ตะวันออก   290 

0202 คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคา พ.ศ 2557 

ฝายคณุภาพและ
สิ่งแวดลอมและ
หองปฏิบัติการ กรม
ควบคุมมลพิษ 

        

0203 ปรัชญาหนากุฏ ิ ว.วชิรเมธี 3 ดอกหญา2000 2546 100 

0204 

แนวทางการดําเนินงานสงเสรมินิสยัรัก
การอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรยีน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2557-2561 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  
ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2556   

0205 มาตรฐานหองสมุดโรงเรียน 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  
ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2556   

0206 
การรวมตัวและบูรณาการเชิง
เปรียบเทียบระหวางสหภาพยุโรปกับ
อาเซียน 

หนวยงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา 

        

0207 
การจัดการความปลอยภยัของพนังงาน
ในอุตสาหกรรมเครื่องทําความเยน็ไทย 

เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย   ส.เอเซยีเพรส 2555 176 

0208 3MEN AND A JOURNEY โตมร ศุขปรีชา     2557   

0209 
คูมือการประยุกตใชสุขลักษณะท่ีดขีอง
ครัวผลิตอหารสําหรับศูนยอาหาร 

อุสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิเพ่ือสถาบัน
อาหาร 

  
สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิสซิ่ง 

    

0210 
คูมือการประยุกตใชสขุลักษณะท่ีดขีอง
ครัวผลิตอหารสําหรับศูนยอาหาร 

อุสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิเพ่ือสถาบัน

  
สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิสซิ่ง 
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อาหาร 

0211 โครงการภาพถายนํ้า+ใจ2554 กระทรวงวัฒนธรรม   

สถาบัน
พัฒนาการมีสวน
รวมและบุคลากร
ทางวัฒนธรรม
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

    

0212 โครงการภาพถายนํ้า+ใจ2554 กระทรวงวัฒนธรรม   

สถาบัน
พัฒนาการมีสวน
รวมและบุคลากร
ทางวัฒนธรรม
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

    

0213 
การบริหารเรือนจําตามแนวทางสทิธิ
มนุษยชน 

แอนดรูว คอลย 2       

0214 
การบริหารเรือนจําตามแนวทางสทิธิ
มนุษยชน 

แอนดรูว คอลย 2       

0215 
10สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business 
Plan Award 2014 "แผนธุรกิจ..รกุ-รับ
ตลาด AEC 

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย 

        

0216 
10สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business 
Plan Award 2014 "แผนธุรกิจ..รกุ-รับ
ตลาด AEC 

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย 

        

0217 
การปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพ่ือ
กระตุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีภาคเอดชน 

ฝายวิจัยนโยบาย
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

    2556   

0218 
พุทธวิธีในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ี
ปรากฏในคัมภัรพุทธศาสนาเถรวาท 

พระมหาจันทราวุฒิ 
วชิรเมธี (อรรคโยโค) 

  นิติธรรมการพิมพ 2557   

0219 
พุทธวิธีในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ี
ปรากฏในคัมภัรพุทธศาสนาเถรวาท 

พระมหาจันทราวุฒิ 
วชิรเมธี (อรรคโยโค) 

  นิติธรรมการพิมพ 2557   

0220 
พุทธวิธีในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ี
ปรากฏในคัมภัรพุทธศาสนาเถรวาท 

พระมหาจันทราวุฒิ 
วชิรเมธี (อรรคโยโค) 

  นิติธรรมการพิมพ 2557   

0221 
ยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตและวีดีทัศนระยะท่ี3 (พ.ศ. 
2560) 

กระทรวงวัฒนธรรม                                                                  

สํานักงานการโรง
พิมพ องคการ
สงเคราะหทหาร
ผานศึก 

2559   

0222 ยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม   สํานักงานการโรง 2559   
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ภาพยนตและวีดีทัศนระยะท่ี3 (พ.ศ. 
2560) 

พิมพ องคการ
สงเคราะหทหาร
ผานศึก 

0223 
ยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตและวีดีทัศนระยะท่ี3 (พ.ศ. 
2560) 

กระทรวงวัฒนธรรม   

สํานักงานการโรง
พิมพ องคการ
สงเคราะหทหาร
ผานศึก 

2559   

0224 
CROATIA MONTRENEGRO 
TURKEY(Istanbul) 

วรรณวด ีมาลําพอง   
หจก.เชียงใหมโรง
พิมพแสงศิลป 

2559   

0225 ผญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบานนาเพียง อิศเรศ ดลเพ็ญ   
มหาวิทยาลยัขอน
แกน 

2559   

0226 ผญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบานนาเพียง อิศเรศ ดลเพ็ญ   
มหาวิทยาลยัขอน
แกน 

2559   

0227 ไขศร ีศรีอรุณ จากคุณครูสูคณุหญงิ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

2559   

0228 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีพระราชทานผาพระกฐิน
พระราชทานใหรองศาสตรจารยวิมล 
ดําศร ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ทอดถวาย ณ  วัด
วิทยาลัยครรูังสรรค 

เนาวรัตน พงศ
ไพบูลย 

  
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2559   

0229 
แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดี
ปกครองก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการดาน
วิชาการเก่ียวกับ
กฏหมายสิ่งแวดลอม
ศาลปกครอง 

  ประชาชน จํากัด 2557   

0230 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางชวยพัฒนา
ทองถ่ิน พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนา
ชาติ 

โสภณ พรโชคชัย   ส. วีรัชการพิมพ 2558 80 

0231 
"เรื่องเลา...คดีปกครอง ปดปมคิด พิชิต
ปมปญหา by ลุงเปนธรรม 

สํานักวิจัยและ
วิชาการ สํานักงาน
ศาลปกครอง 

  
เอ.พี กราฟค 
ดีไซนและการ
พิมพ 

2558   

0232 
"เรื่องเลา...คดีปกครอง ปดปมคิด พิชิต
ปมปญหา by ลุงเปนธรรม 

สํานักวิจัยและ
วิชาการ สํานักงาน
ศาลปกครอง 

  
เอ.พี กราฟค 
ดีไซนและการ
พิมพ 

2558   

0233 
คําอิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด 
เลม ๔ 

เกียรติขจร วัจนะ
สวัสดิ ์

2 
กรุงสยาม พับลิ
ชซิ่ง 

2557 260 

0234 อัยการนิเทศ     
เอ.พี. กราฟค 
ดีไซนและการ
พิมพ 

2553 150 
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พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0235 
เพ่ิมอํานาจระหวาง นักการเมือง และ
พรรคการเมือง 

อรรถสิทธ์ิ พานแกว         

0236 
ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทาง
สังคม 

นิยม รัฐอมฤต   
เอ.พี กราฟค 
ดีไซนและการ
พิมพ 

2558 170 

0237 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและคุมครองสิทธิเรภีา
พของประชาชน 

กลา สมุทวณิช   
เอ.พี กราฟค 
ดีไซนและการ
พิมพ 

2558 185 

0238 
การศึกษากระบวนการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา 

มานวิภา อินทรทัต
,ปรีชาญาณ วงศ
อรณุ 

  
เอ.พี กราฟค 
ดีไซนและการ
พิมพ 

2558 550 

0239 ประวัติศาสตรมหาสงครามคอมมวินิสต 
ประสิทธ์ิ ไชยทอง
พันธ                                          

        

0240 
พยาบาล: พลังการเปลีย่นแปลง เพ่ือ
ประสิทธิผลและความคุมคาในการดูแล 

จินตนา ยูนิพันธุ   
สํานักพิมพสื่อ
ตะวัน 

2558   

0241 นิทานสอนใจ           

0242 
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและ
พนักงานอัยการ 

วิทยา ศรีสมานุวัตร   โรงพิมพเดือนตลุา 2557 35 

0243 
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและ
พนักงานอัยการ 

วิทยา ศรีสมานุวัตร   โรงพิมพเดือนตลุา 2557 35 

0244 
คูมือการประเมินผลการปฏบัิติราชการ
ของขาราชการอัยการ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อัยการ 

    2556   

0245 

เอกสารประกอบการปรุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
พนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา
ช้ันศาลสูง 

สํานักงานคดีศาลสูง         

0246 
คูมือกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

งานกองทุนพัฒนา
บุคลากร 

    2551   

0247 
คูมือกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

งานกองทุนพัฒนา
บุคลากร 

    2551   

0248 พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร           

0249 
พระราชบัญญัต ิจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 

สุรศักดิ ์วาจาสิทธ์ิ
และคณะ 

  วิญูชน 2547 250 

0250 
Palgrave Macmillan Trade 
Catalogue Autumn/Winter 2012 

          

0251 
สารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

  
หจก.อภิชาติการ
พิมพ 

    

0252 การเรยีนการสอนสําหรับการอุดมศึกษา เครือขายการพัฒนา   ศรีเมืองการพิมพ     
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ในศตวรรษท่ี 21 วิชาชีพอาจารยและ
องคกร
ระดับอุดมศึกษา
แหงประเทศไทย 

0253 
การเรยีนการสอนสําหรับการอุดมศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

เครือขายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารยและ
องคกร
ระดับอุดมศึกษา
แหงประเทศไทย 

  ศรีเมืองการพิมพ     

0254 
การเรยีนการสอนสําหรับการอุดมศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

เครือขายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารยและ
องคกร
ระดับอุดมศึกษา
แหงประเทศไทย 

  ศรีเมืองการพิมพ     

0255 
เอทานอล โอกาศและความทาทายของ
นโยบายพลังงานไทย 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

  
หจก.โรงพิมพคลัง
นานาวิทยา 

2555   

0256 ศิษย-เตา-เซียน-เซ็น เลมท่ี1 ธ.ธีรทาส   
แสวงสทุธิการ
พิมพ 

2548   

0257 ศิษย-เตา-เซียน-เซ็น เลมท่ี1 ธ.ธีรทาส   
แสวงสุทธิการ
พิมพ 

2548   

0258 ศิษย-เตา-เซียน-เซ็น เลมท่ี1 ธ.ธีรทาส   
แสวงสุทธิการ
พิมพ 

2548   

0259 ศิษย-เตา-เซียน-เซ็น เลมท่ี1 ธ.ธีรทาส   
แสวงสุทธิการ
พิมพ 

2548   

0260 
รายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ป 2559 

สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

    2559 200 

0261 
รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2559 

สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

    2559 200 

0262 
การงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ป 2558 

สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

    2558 200 

0263 
ชางรถไฟ ความรูท่ังไปดานวิศวกรรม
รถไฟ 

นคร จันทศร   

สํานักงานวิทยาศ
สตรและเทศโนโล
ยีแหงประเทศ
ไทย 

2554   

0264 
เรื่องเลา...คดีปกครองเปดปมคิด พิชิต
ปมปญหา by ลุงเปนธรรม เลม 2 

สํานักวิจัยและ
วิชาการ สํานักงาน
ศาลปกครอง 

  
เอ.พี.กราฟค 
ดีไซนและการ
พิมพ 

2556   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0265 
ยาจีน1 ตําราการเรยีนยาจีนดวยตนเอง 
เลม1  

พระธาตร ีอุปฺปลวณฺ
โณ 

  ริช แอนด ซีมล ี 2556   

0266 
ประวัติ สุนทรภูฉบับพระยาปริยัตธิรรม
ธาดา (แพ ตาละลักษมณ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 3   2551   

0267 
แผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศกึษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน
ความสัมพันธ
ตางประเทศ 
สํานักงาน
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชซิ่ง 

2558   

0268 
แผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศกึษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน
ความสัมพันธ
ตางประเทศ 
สํานักงาน
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชซิ่ง 

2558   

0269 อัยการ 
สวัสดิการสาํนักงาน
อัยการสูงสดุ 

  เดือนตุลา 2557   

0270 อัยการ 
สวัสดิการสาํนักงาน
อัยการสูงสดุ 

  เดือนตุลา 2557   

0271 
พะระราชบัญญตัิระเบียบขาราชกาลพล
เรือน พ.ศ. 2551 

สํานักงาน ก.พ.   
สํานักงาน
เลขานุการ 
สํานักงาน ก.พ. 

    

0272 ใจดีสูเสือ 
พระอาจารยมิตซู
โอะ คเวสโก 

5   2553   

0273 เสบียงทิพย ธรรมพุทธบริษัท   
กิตติชัยการพิมพ 
(นภัสสร) 

    

0274 เสบียงทิพย ธรรมพุทธบริษัท   
กิตติชัยการพิมพ 
(นภัสสร) 

    

0275 เสบียงทิพย ธรรมพุทธบริษัท   
กิตติชัยการพิมพ 
(นภัสสร) 

    

0276 
มาตรวอิทยา-ฉบับยอ ฉบับแกไขปรับ
ปรังครั้งท่ี3 

Prebn Howarth 4 คลิก แอนด คล ู 2553   

0277 
บมเพาะนักศึกษาพยาบาลสการเปนนัก
สรางเสริมสุขภาพ 

วัลลา ตันตโยทัย   
อุดมรัตตนการ
พิมพและดไีซน 

2555   

0278 
เวทียโยบายพยาบาลศาสตรเพ่ือสราง
สุขภาพภาวะสังคม เครือขายพยาบาล
ศาสตรเพ่ือเสริมสราสุขภาพ 

วรรณภา ศรีธัญรตัน   

แผนงานพัฒนา
เครือขายพยาบาล
ศาสตรเพ่ือเสริม
สราสุขภาพ 

2555   

0279 มาตรวิทยาเบ้ืองตน อัจฉรา เจรญิสุข 6 
สถาบันมาตรวิยา
แหงชาติ 

2553   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

กระทรวงวิทยาศา
สตรและ
เทคโนโลย ี

0280 ทางดวนไปนิพพาน บุญเลศิ เจรญิผล             

0281 ทางดวนไปนิพพาน บุญเลศิ เจรญิผล         

0282 ทางดวนไปนิพพาน บุญเลศิ เจรญิผล         

0283 ทางดวนไปนิพพาน บุญเลศิ เจรญิผล         

0284 ทางดวนไปนิพพาน บุญเลศิ เจรญิผล         

0285 ทางดวนไปนิพพาน บุญเลศิ เจรญิผล         

0286 ทางดวนไปนิพพาน บุญเลศิ เจรญิผล         

0287 
รายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา 

    2557   

0288 
ท่ีระลึกพระกฐินพระราชทาน 
สํานักงานอัยการสูงสุด วัดปรินายก
วรวิหาร 

    
หางหุนสวนจํากัด 
บางกอกบล็อก 

2556   

0289 
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับ
ประชาธิปไตย 

สมเกียรต ิตั้งกิจวา
นิชย 

  ที คิว พี 2553 100 

0290 
รายงานการวิจยัแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไหยกับการเตรยีมความพรอม
สูศตวรรษท่ี21 

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

  
พริกหวานกราฟ
ฟค 

2557   

0291 
ขอมูลท่ีผูมหีนาท่ีรายงานการทํา
ธุรกรรมควรรู 

กองกํากับและ
ตรวจสอบ 
สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

  
เอส.พี.เอ็ม การ
พิมพ 

2556   

0292 
การเขียนรายงานการวิจัย WRITNG A 
RESEARCH REPORT 

ชไมพร กาญจนกิจ
สกุล 

  พิมพถูกดอทคอม 2558   

0293 รายงานคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบท 

คณะกรรมการ
อํานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

  
หางหุนสวนจํากัด 
อรุณการพิมพ 

2555   

0294 
๑๐๐ ป ชาตกาล คุณหญิงกรองแกว 
ปทุมานนท 

มูลนิธิคณุหญิงกรอง
แกว ปทุมานนท 

    2555   

0295 รายงานคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบท 

คณะกรรมการ
อํานวยการงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

  
หางหุนสวนจํากัด 
อรุณการพิมพ 

2555   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0296 
การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพและการ
ประกอบคณุภาพตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาต ิ

ชวงโชติ พันธุเวช   
เกษมศรี การ
พิมพ 

2547   

0297 เจาะขาว สารคดีขาวเชิงสืบสวน ปราเมศ เหล็กเพ็ชร   
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ 

2554   

0298 กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณุ พูนเพชรพันธุ   
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0299 กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0300 กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

   
0301 

กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0302 
กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0303 
กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0304 
กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0305 
กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0306 
กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0307 
กฎหมายแพงและพาณิชย พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2555   

0308 
กฏหมายการปกครอง พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2550   

0309 
กฏหมายการปกครอง พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2550   

0310 
กฏหมายการปกครอง พิศณ ุพูนเพชรพันธุ   

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 

2550   

0311 
เบ้ืองลึกเบ้ืองหลังการสูคดตีีความ
ปราสาทพระวิหาร 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชซิ่ง 

2556   

0312 
ธรรมคต ิ

พระพรหมเมธา
จารย 

  สุรวัฒน 2558   

0313 
58คําตอย สูประชาคมอาเซียน 2558 

กรมอาเซียน 
กระทรวงการ
ตางประเทศ 

2   2556   

0314 ASEAN mini book กรมอาเซียน 4 Page Maker 2556   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

Co.,Ltd. 

0315 

การบริหารการศึกษาคุณภาพสูสากล 

หลักสตูรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา 

3 
พลัส พลสั ครีเอ
เทอร 

    

0316 

คูมือและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเปนการ
เสรมิสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบ
จําแนกตําแหนงของราชกาลสวน
ทองถ่ิน จากระบบซเีปนระบบแทง 

                                                     
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

  
เอ.พี กราฟฟก
ดีไซนและการ
พิมพ 

2559   

0317 
 รายงานประจาํป สภากาชาดไทย ป 
พ.ศ. 2558 

สภากาชาดไทย         

0318 

ผลงานนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัยป 2559 
เอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน 

รัตนา บรรณาธรรม   
นิวธรรมดาการ
พิมพ(ประเทศ
ไทย) 

2559   

0319 

การกระจายตังของจุดจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอบมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

ศูนยวิจัยปญหาสรุา     2558   

0320 
เถาวัลยแกงกระจาน อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน 

กรมอุทยาแหงชาต ิ
สัตว และพันธพืช 

        

0321 SMEs ตีตลาดโลก 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

  
อมรินทรพริ้นติ้ง 
แอนด พับลิชซิ่ง 

2558 129 

0322 
ปรัชญาการศึกษาเชิงสรางสรรคและ
ผลิตภาพ 

ไพฑูรย สินลารัตน   
โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2558 60 

0323 TU-RAC รายงานประจาํป 

สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลยัธรรมศ
าสตร 

    2558   

0324 TU-RAC อุรุยา วีสกุล   

สถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร 

2558   

0325 ผมจะเปนคนด ี วิกรม กรมดิษฐ   มูลนิธิอมตะ 2547   

0326 คิด พลิก ชีวิต สิ่งท่ีเห็น ไมใช สิ่งท่ีเปน 
สนธิญาณ ช่ืนฤทัย
ในธรรม 

2 กรีน-ปญญาญาณ 2551 120 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0327 คนไทย ใชกบเฒา 
พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) 

2 พิมพสวย จํากัด 2552   

0328 
ส.ค.ส.๒๕๕๕  จากครอบครัว "พวงว
รินทร" 

          

0329 กวาจะไดเปนคร ู
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัสวน
สุนันทา 

  พิมพดี จํากัด     

0330 
ASEAN ANTI-CORRPTION AGECIES 
HANDBOOK 

สํานักงานการ
ตางประเทศ 

  
 ดับบลิวพีเอส 
ประเทศไทย 

2558   

0331 วินาทีบรรลุธรรม พระอรหันตมีจรงิ เธียรนันท 3 
สํานักงานพิมพ
กรีน-ปญญาญาณ 

2550 160 

0332 วินาทีบรรลุธรรม พระอรหันตมีจรงิ เธียรนันท 3 
สํานักงานพิมพ
กรีน-ปญญาญาณ 

2550 160 

0333 Teaching in Higher Education. เบคเคอร,ลูชินดา   
พริกหวานกราฟ
ฟค 

2558 220 

0334 มนตรทับเสียงสาํเนียงไทยมอญ            

0335 การวิจัยไมกฤษณา 

สํานักงานวิจัยและ
พัฒนาการปาไม 
กรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดดลอม 

  วีแคนโซลูช่ัน     

0336 จิตใจสดใสกายพิการ กําพล ทองบุญนุม 9 พิมพธรรมดา                                                                     2550 90 

0337 เกิดเพราะกรรมหรือความซวย สม สุจรีา 3 อมรินทร 2550 149 

0338 
40ป ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ วีถี
ไทยมอญในสังคมรวมสมยั 

องค บรรจุนและ
คณะฯ 

  
แทนคุณ แอด
วานซ 

2558   

0339 ความสุขท่ีสมบูรณ 
พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

  วิทยพัฒน  2550   

0340 

แผนงานนโยบายการสงเสรมิและ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันดาน
การทองเท่ียวเพ่ือรองรับการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อัครพงศ อ้ันทอง
และคณะ 

  
สถาบันศึกษา
นโยบาย
สาธารณะ(PPSU) 

2558   

0341 
ขัตติยนารปียชาต ิบรมราชกุมารีศรี
สยาม 

    
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

    

0342 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สทิธิการ
ตายอยางธรรมชาต ิ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาต ิ

  
สามดีพริ้นติ้ง
อีคริกเมนท 

2558   

0343 ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาต ิ

    2558   
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0344 สมเด็จยา ของขาไท มูลนิธิรัฐบุรุษฯ 3       

0345 สมเด็จยา ของขาไท มูลนิธิรัฐบุรุษฯ 3       

0346 สมเด็จยา ของขาไท มูลนิธิรัฐบุรุษฯ 3       

0347 
ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทย
เก่ียวกับประวัติและคําสอนของศาสน
ทูตมุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซัลลมั 

อับดุลเลาะ หนุมสุข   เฟสท ออฟเซท 2559   

0348 
รายงานความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจ 
- แรงงาน  
ไตรมาส 1 มกราคม - มีนาคม 2559 

กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน  

  บพิธการพิมพ 2559   

0349 หลักสถิต ิ กัลยา วานิชยบัญชา 11 ธรรมสาร 2552   

0350 
ทุกสวนของปาลมนํ้ามันลวนนําไปใช
ประโยชนไดท้ังสิ้น 

สํานักวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร 

  
โอ.เอส.พริ้นติ้ง 
เฮาส 

2556   

0351 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติกาแฟ 
กรมสงเสรมิ
การเกษตร 

  

โรงพิมพชุมนุม
สหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2557   

0352 
คําพิพากษาศาลยตุิธรรมระหวาง
ประเทศ คดตีีความปราสาทพระวิหาร 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

  มติชน 2557   

0353 
คําพิพากษาศาลยตุิธรรมระหวาง
ประเทศ คดตีีความปราสาทพระวิหาร 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

  มติชน 2557   

0354 
หกทศวรรษการพัฒนาการเกษตรตาม
รอยยุคลบาท 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

  

โรงพิมพชุมนุม
สหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2556   

0355 
หกทศวรรษการพัฒนาการเกษตรตาม
รอยยุคลบาท 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

  

โรงพิมพชุมนุม
สหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2556   

0356 
เลาเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต:ผลงานท่ี
คัดสรร 

สํานักงาน กศน. 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิกา
ร 

    2556   

0357 
เลาเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต:ผลงานท่ี
คัดสรร 

สํานักงาน กศน. 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิกา

    2556   
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ร 

0358 วิชาธรรมศาสตรวาดวยการคลง ปรีชา สุวรรณทัต 4 โรงพิมพเดือนตลุา 2557 380 

0359 สถาปตยกรรมใหมเกาในเวียดนาม ธีรศักดิ ์วงศคําแนน         

0360 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 1 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0361 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 2 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0362 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 3 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0363 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 4 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0364 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 5 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0365 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 6 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0366 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 7 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0367 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 8 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0368 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 9 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0369 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 10 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0370 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 11 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0371 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 12 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 
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0372 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 13 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0373 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 14 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0374 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 15 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0375 
รวมคําบรรยาย ภาคหน่ิง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 16 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0376 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 1 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0377 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 2 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0378 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 3 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0379 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 4 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0380 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 5 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0381 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 6 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0382 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 7 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0383 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 8 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0384 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 9 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0385 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 10 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
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บัณฑิตยสภา 

0386 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 11 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0387 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 12 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0388 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 13 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0389 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 14 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0390 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 15 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0391 
รวมคําบรรยาย ภาคสอง สมัยท่ี 61 
เลมท่ี 16 

สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา 

        

0392 
การปกครองทองถ่ิน หลักการและมิติ
ใหมในอนาคต 

โกวิทย พวงงาม 5 โรงพิมพเดือนตลุา 2548 410 

0393 
วรรณกรรมการเมือง รางวัล พานแวน
ฟา ครั้งท่ี 2 

สํานักพิมพสุขภาพ
ใจ 

  
หจก. เอมี ่เทรด
ดิ้ง 

2547   

0394 
อธิบายประมวลกฏหมายแพงและ
พาณิชย หุนสวนบริษัท 

โสภณ รัตนากร 12 นิติบรรณการ 2553 430 

0395 
สาธารณคดี:ภาครัฐในมุมมองกฏหมาย
การเมืองและการบริหาร 

ปฐม มณโีรจน   สุภาพรการพิมพ 2554 219 

0396 หลักรัฐศาสตร สุพจน บุญวิเศษ 2 หจก.เอ็ม.ที.เพรส 2551 250 

0397 เอกกษัตริยใตรัฐธรรมนูญ 
วิมลพรรณ ปตธวัช
ชัย 

2 
โรงพิมพกรุงเทพ 
(1984) 

    

0398 เอกกษัตริยใตรัฐธรรมนูญ 
วิมลพรรณ ปตธวัช
ชัย 

2 
โรงพิมพกรุงเทพ 
(1984) 

    

0399 เอกกษัตริยใตรัฐธรรมนูญ 
วิมลพรรณ ปตธวัช
ชัย 

2 
โรงพิมพกรุงเทพ 
(1984) 

    

0400 
คําถามพรอมธงคําตอบ ขอสอบความรู
ช้ันเนติบัณฑติภาคหน่ึง 

เนติบัณฑิตยสภา   พลสยาม พริ้นติ้ง 2550 200 

0401 
องคความรูเรื่องการเทศนมหาชาติ
เวสสันดรชาดก 

กรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

  
ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหง
ประเทศไทย 

2559   

0402 คํากลาวบูชาสถานท่ีตางๆ สังเวช กรมศาสนา     2559   
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นียสถานื 4 ตําบล ประเทศอินเดีย-
เนปาล 

กระทรวงวัฒนธรรม 

0403 
Happiness is all around เสนทางสู
นางสาวไทยดวยใจลน 

ปริศนา กัมพูสริ ิ 4 เณ.เดียมอง 2556 195 

0404 คายเยาวชนสมานฉันท 
กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

                     
ศูนยสื่อและ
สิ่งพิมพแกวเจา
จอม 

2558   

0405 
10ป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ มุงสู
ทศวรรษใหมแหงความกาวหนา 

มหาวิทยาลยัราช
พฤกษ 

        

0406 
10ป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ มุงสู
ทศวรรษใหมแหงความกาวหนา 

มหาวิทยาลยัราช
พฤกษ 

        

0407 
สถานการณและการเตือนภัยดาน
แรงงาน ไตรมาส 3 ป 2559 
(กรกฏาคม-กันยายน 2559) 

กระทรวงแรงงาน   บางกอกบลอก     

0408 คําอธิบสยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด 
ประทีป เฉลิมภัทร
กุล 

      190 

0409 
คูมือแนวทางและข้ันตอนการคํานวน
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ 

คณะกรรมการจัดทํา
หนังสือเพ่ือจําหนาย 
กรมบัญชีกลาง 

  

สํานักพิมพคณะ
กรรมรัฐมนตรี
และราชกิจจา
นุเบกษา 

2552 200 

0450 
คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 3 อุทธรณ และ ฏากา 

อุดร เฟองฟุง   จิรรัชการพิมพ 2541   

0451 คําพิพากษาศาลฎีกา 
สํานักงานศาล
ยุติธรรม 

  อรุณการพิพ     

0452 
ตนฉบับเอกสารจดหมายเหต ุของ
กระทรวงการตางประเทศประเทศ
สหพันธรัฐรสัเซยี พ.ศ. 2484-2513 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

  
กระทรวงการ
ตางประเทศ 

2558   

0453 
ตนฉบับเอกสารจดหมายเหต ุของ
กระทรวงการตางประเทศประเทศ
สหพันธรัฐรสัเซยี พ.ศ. 2484-2513 

กระทรวงการ
ตางประเทศ 

  
กระทรวงการ
ตางประเทศ 

2558   

0454 
บันทึกความทรงจําในประวัติศาสตร 
Bike for mom ปนเพ่ือแม ท่ัวแผนดิน 

คณะกรรมการฝาย
จัดทําหนังสือเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 

  กรมศิลปากร 2558   

0455 
ราชสดดุีพระมิ่งมาตาของแผนดิน 83 
พรรษา กิจกรรมเฉลิมพระเกียร Bike 
for mom ปนเพ่ือแม 

คณะกรรมการฝาย
จัดทําหนังสือเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 

  กรมศิลปากร 2558   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0456 
คูมือการขอผอนผันการเขารับราชการ
ทหารกองประจําการและขอการปด
สถานศึกษาวิชาทหารในสถานบันศึกษา 

ดนัยกฤษณ ศรีธนา
ยุวศิน 

  

สํานักสงเสรมิและ
พัฒนาศัดกยภาพ
นักศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษธิ
การ 

2555   

0457 
คูมือการขอผอนผันการเขารับราชการ
ทหารกองประจําการและขอการปด
สถานศึกษาวิชาทหารในสถานบันศึกษา 

ดนัยกฤษณ ศรีธนา
ยุวศิน 

  

สํานักสงเสรมิและ
พัฒนาศัดกยภาพ
นักศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษธิ
การ 

2555   

0458 
พระ ผูบรหิารการศึกษา ครู และบุลคล
ผูมีผลงานดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ 

สุรพงศ พูลสุวรรณ   เจ.เอ็น.ที 2559   

0459 
พระ ผูบรหิารการศึกษา ครู และบุลคล
ผูมีผลงานดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ 

สุรพงศ พูลสุวรรณ   เจ.เอ็น.ที 2558   

0460 SACICT 
ศูนยสงเสริมศลิปา
ชีพระหวางประเทศ 

  
กูดเฮด พริ้นทติ้ง 
แอนดแพคเกจจิ้ง 

2558   

0461 SACICT 
ศูนยสงเสริมศลิปา
ชีพระหวางประเทศ 

  
กูดเฮด พริ้นทติ้ง 
แอนดแพคเกจจิ้ง 

2558   

0462 
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2549 

กองการสัสดี
กรมการสรรพกําลัง
กลาโหม 

        

0463 
คูมือการขอผอนผันการเขารับราชการ
ทหารกองประจําการและขอการปด
สถานศึกษาวิชาทหารในสถานบันศึกษา 

ดนัยกฤษณ ศรีธนา
ยุวศิน 

  

สํานักสงเสรมิและ
พัฒนาศัดกยภาพ
นักศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
กระทรวงศึกษธิ
การ 

2555   

0464 
สูบความสุข? ดื่มความสุข? สุขภาพจิต
ของผูสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล 

ภูเบศร สมุทรจักร
,สาสินี เทพสุวรรณ 

  

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม 
มหาวิทยาลยัมหิด
ล 

2558   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0465 
สูบความสุข? ดื่มความสุข? สุขภาพจิต
ของผูสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล 

ภูเบศร สมุทรจักร
,สาสินี เทพสุวรรณ 

  

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม 
มหาวิทยาลยัมหิด
ล 

2558   

0466 

กรอบแนวทางในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนาคณุภาพชีวิต
และการเรียนรูของผูสูงอายุในยุคหลอม
รวมเทคโนโยล ี(ฉบับเผยแพร
สาธารณะ) 

คณะผูวิจัย โครงการ
ยุทธศาสตร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรูของ
ผูสูงอายุในยุคหลอม
รวมเทคโนโยล ี

  อรุณการพิมพ 2559   

0467 

กรอบแนวทางในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนาคณุภาพชีวิต
และการเรียนรูของคนพิการในยุคหลอม
รวมเทคโนโยล ี(ฉบับเผยแพร
สาธารณะ) 

คณะผูวิจัย โครงการ
ยุทธศาสตร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรูของ
ผูสูงอายุในยุคหลอม
รวมเทคโนโยล ี

  อรุณการพิมพ 2559   

0468 

กรอบแนวทางในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนาคณุภาพชีวิต
และการเรียนรูของผูดอยโอกาสในยุค
หลอมรวมเทคโนโยล ี(ฉบับเผยแพร
สาธารณะ) 

คณะผูวิจัย โครงการ
ยุทธศาสตร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรูของ
คนพิการ ผูสูงอาย ุ
และผูดอยโอกาสใน
ยุคหลอมรวมเทคโน
โยล ี

  อรุณการพิมพ 2559   

0469 
รางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการ
บริหารจดัการดานการเงินการคลัง 

กรมบัญชีดูแล
บริหารการใช
จายเงินของแผนดิน
ใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

        

0470 
รางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการ
บริหารจดัการดานการเงินการคลัง 

กรมบัญชีดูแล
บริหารการใช
จายเงินของแผนดิน
ใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

        

0471 
สถิติการคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2558 

กลุมงานประเมินผล 
กองแผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 

  
สหมิตพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชซิ่ง 

2559   

0472 
สถิติการคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2559 

กลุมงานประเมินผล 
กองแผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 

  
สหมิตพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชซิ่ง 

2559   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0473 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0474 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0475 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0476 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0477 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0478 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0479 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0480 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0481 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0482 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0483 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0484 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0485 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0486 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0487 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0488 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง 
พิมพ
คร้ังท่ี 

สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
ราคา 

0489 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0490 

ประตสููอาเซยีน 32 ตําแหนงงาน ตาม
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรดานการทองเท่ียวอา
ซียน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
ทองเท่ียว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวกีฬา 

  สามเจริญพานิชย 2559   

0491  ขวงผญา ปนัดดา โตคํานุช   
เชียงใหมโรงพิมพ
แสงศิลป 

2559   

0492 

การงานการสาํรวจเชิงเปรียบเทียบ
สําหรับประเทศไทยแนวทางการสอง
สวางขอมูลสาํหรับประเทศไทยใน
อนาคต 

ปยะ โควินททวีวัฒน     2559   

0493 
รายงานแนวทางมาตรฐานการสื่อสาร
ดวยแสงท่ีมองเห็น 

ปยะ โควินททวีวัฒน     2559   

0494 คนเริ่มตน 
จันทราภา จิดดา
ทอง 

    2559   

0495 

การพัฒนาความรูและกรณีศึกษาวาดวย
กฏหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตงิาน
ตามภารกิจประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซยีน 

สํานักพัฒนา
บุคลากรกระทรวง
ยุติธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

        

0496 กายนคร ฉบับผญา จ.เขมจิตต 7 นิติธรรมการพิมพ 2559   

0497 กายนคร ฉบับผญา จ.เขมจิตต 7 นิติธรรมการพิมพ 2559   

0498 กายนคร ฉบับผญา จ.เขมจิตต 7 นิติธรรมการพิมพ 2559   

0499 ผญา ขอหลอทอปญญา จ.เขมจิตต 3 นิติธรรมการพิมพ 2559   

0500 ผญา ขอหลอทอปญญา จ.เขมจิตต 3 นิติธรรมการพิมพ 2559   
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รายช่ือวารสาร 
 

ลําดับท่ี รายชื่อวารสาร ปท่ี (ฉบับท่ี) เดือน ป 
จํานวน 
(เลม) 

1 น.ส.พ.กสิกร 89(2)มี.ค.-เม.ย.59 1 

2 Cat magazine 14(44)เม.ย.-มิ.ย.59 2 

3 วารสาร Disaster Profile 2(3)พ.ค.59 1 

4 เพ่ือนแพน 33(209)2559 2 

5 ทิศไท 7(26)ต.ค.-ธ.ค.59 3 

6 Egat magazine 9(4)ก.ค.-ส.ค.59 1 

7 TTIS textile Digest 25(205)jul-aug 2016 1 

8 วารสารกรมประชาสัมพันธ 22(234)ส.ค59 1 

9 วารสารกรมประชาสัมพันธ 22(235)ก.ย.59 1 

10 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 39(3)ก.ค.-ก.ย.59 1 

11 Sawasdee ก.ย.-59 1 

12 Sawasdee ส.ค.-59 1 

13 วัฒนธรรม 55(4)ต.ค.-ธ.ค.59 1 

14 Food Focus Thailand 11(127)ต.ค.59 1 

15 happy ก.ย.-59 1 

16 ผาสุก 39(189)พ.ค.-ส.ค.59 1 

17 วารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 36(3)เม.ย.-มิ.ย.59 1 

18 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 12(4)ต.ค.-ธ.ค.57 1 

19 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 13(1)ม.ค.-มี.ค.58 1 

20 วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 10(4)ต.ค.-ธ.ค.45 1 

21 Food Focus Thailand 11(122)พ.ค.59 1 

22 Food Focus Thailand 11(123)มิ.ย.59 2 

24 Food Focus Thailand 11(124)ก.ค.59 1 

25 Food Focus Thailand 11(125)ส.ค.59 1 

26 Food Focus Thailand 11(126)d.p.59 1 

27 Food Focus Thailand 11(127)ต.ค.59 1 

28 Food Focus Thailand 11(129)พ.ย.59 1 

29 เอกสารภาษีอากร 33(388)ม.ค.58 1 



 

 

 

111 

ลําดับท่ี รายชื่อวารสาร ปท่ี (ฉบับท่ี) เดือน ป 
จํานวน 
(เลม) 

30 น.ส.พ.กสิกร 89(4)ก.ค.-ส.ค.59 1 

31 ทิศไท 7(25)ก.ค.-ส.ค.59 1 

32 Happy ส.ค.-59 1 
34 วัฒนธรรม 55(1)ม.ค.-มี.ค.59 1 

35 วัฒนธรรม 55(2)ม.ย.-มิ.ย.59 1 

36 วารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 35(3)เม.ย.-มิ.ย.58 1 

37 วารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 36(2)ม.ค.-มี.ค.59 1 

38 วารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 36(3)เม.ย.-มิ.ย.59 1 

39 Sawasdee ก.พ.-59 1 

40 Sawasdee มี.ค.-59 1 

41 Sawasdee พ.ค.-59 1 

42 Sawasdee มิ.ย.-59 1 

43 Sawasdee ก.ค.-59 1 

44 Sawasdee ต.ค.-59 1 

45 Sawasdee พ.ย.-59 1 

46 น.ส.พ.กสิกร 89(3)พ.ค.-มิ.ย.59 1 

47 น.ส.พ.กสิกร 88(2)มี.ค.-ดม.ย.58 1 

48 วัฒนธรรม 55(3)ก.ค.-ก.ย.59 1 

55 TTIS textile Digest 24(198)พ.ค.-มิ.ย.58 1 

56 TTIS textile Digest 25(205)ก.ค.-ส.ค.59 1 

57 TTIS textile Digest 25(204)พ.ค.-มิ.ย.59 1 

58 TTIS textile Digest 25(202)ม.ค.-ก.พ.59 1 

59 Home buyers d.8.59 1 

60 condominium 6(6)ก.ค.59 1 

61 happy ก..ค.59 1 

62 เพ่ือนแพน 33(209)2559 1 

63 Mots เม.ย.-พ.ค.59 1 

64 วารสารสุขภาพสํานักอนามยั 5(3)เม.ย.-มิ.ย.59 1 

65 วารสารอนามัยสิ่งแวดลอม 18(4)ก.ค.-ก.ย.59 2 
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ลําดับท่ี รายชื่อวารสาร ปท่ี (ฉบับท่ี) เดือน ป 
จํานวน 
(เลม) 

66 เพ่ือนแพน 33(208)2559 1 

67 Living Thai ต.ค.-59 1 

68 Home&resort ต.ค.-59 1 

69 happy 19.8.59 1 

70 เพ่ือนแพน 33(209)2559 2 

70 วารสารอาหารและยา 23(1)ม.ค.-เม.ย.59 1 

72 วารสารกองทัพไทย 54(4)ก.ค.-ก.ย.59 4 
73 ฟา 1(1)ก.ค.-ธ.ค.59 1 

74 วารสารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 36(3)เม.ย.-มิ.ย.59 1 

75 happy พ.ย.-59 1 

76 condominium 6(63)ต.ค.59 1 

77 Mots มิ.ย.-ก.ค.59 1 

78 Home Buyers 24(286)ต.ค3.59 1 

79 Home Buyers 24(285)ก.ย.59 1 

80 condominium 6(62)ก.ย.59 1 

81 TTIS textile Digest 25(206)ก.ย.-ต.ค.59 1 

82 น.ส.พ.กสิกร 89(5)ก.ย.-ต.ค.59 1 

83 วารสารไอซีมเีพ่ือการศึกษา 2(2)เม.ย.-ก.ย.59 1 

84 Happy ธ.ค.-59 1 

85 วารสารควบคุมโรค 42(2)เม.ย.-มิ.ย.59 1 

86 วารสารสํานักงาน ป.ป.ส. 32(1-3)ก.พ.59 1 

87 วารสารอนามัยสิ่งแวดลอม 18(3)เม.ย.-มิ.ย.59 2 

88 TTIS textile Digest 24(198)พ.ค.-มิ.ย.59 1 

89 TTIS textile Digest 25(204)พ.ค.-มิ.ย.58 1 

90 Home Buyers 24(282)มิ.ย.59 1 

91 condominium 6(59)มิ.ย.59 1 
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รายช่ือโสตทัศนวัสดุ 
 

เลขทะเบียน ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง/สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
1 คูมือการบรหิารราชการแบบมสีวนรวมของ

หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

  

2 เหลียวหนาแลหลัง สรางพลังขอมูลปฏิรปูฐาน
ทรัพยากร 

เครื่อขายพัฒนาลุมนํ้าแมแตงตอนบน 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ภาคเหนือ 

  

3 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการศึกษาวิจัย
การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจ
ชุมชน 

สถาบันพระปกเกลา   

4 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน
วันมรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศลิปากร 2559 

5 การประชุมนานาชาติ ทองเท่ียวมัน่คง สูความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 2559 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 2559 

6 การประชาเสวนาหาทางออก ภาพอนาคต
ประเทศไทยและบทสรุปเวทีหาทางออก 12 
จังหวัด 

สถาบันพระปกเกลา   

7 กวานพะเยาทําใหเรารักกัน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

  

8 รอยเรื่องเมืองไทย ชุด ๒๓๐ ปศรรีัตนโกสินทร สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย 

  

9 โครงการสงเสริมศักยภาพอาสาสมัคร พัฒนา
สังคมและความมั่งคงของมนุษยใหเปนนวตกร
สังคม 

สถาบันพระปกเกลา   

10 โครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการดําเนินงานของ
รัฐสภาตามเกณฑและตัวช้ีวัดของสหภาพ
รัฐสภา [IPU] 

สถาบันพระปกเกลา   

11 ทอลคโชว ชุด กตัญ ู พงศศักดิ์ ตั้งคณา 2557 

12 ละครปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปช่ันและสงเสริมจริยธรรมคณุธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

  

13 #เสนทางรัก = #Love en route สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ   

14 #เสนทางรัก = #Love en route สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ   

15 #เสนทางรัก = #Love en route สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาต ิ   

16 #เสนทางรัก2: ความรักทําใหเราออกเดิน = 
#Love en route 2 

สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ   

17 #เสนทางรัก2: ความรักทําใหเราออกเดิน = 
#Love en route 3 

สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ   
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เลขทะเบียน ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง/สํานักพิมพ 
ปท่ี

พิมพ 
18 #เสนทางรัก2: ความรักทําใหเราออกเดิน = 

#Love en route 4 
สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ   
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รายช่ือผูเขารวมโครงการ 

 



 

 

 

116 

รายช่ือผูเขารวมโครงการ (ตอ) 
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