
หนังสือเรื่อง สารานุกรมศกึษาศาสตร์ ฉบับเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
พุทธศกัราช 2554
ผู้แต่ง : มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส านักพิมพ์  : มปพ. 
ปีที่พิมพ์ 2556
หมวดหมู่ : อ LB 15 ม246ส 2556
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

       โดยสารานุกรมศึกษาศาสตร์เล่มนี้ ได้บันทึกความรู้ ทางด้านศึกษา
ศาสตร์ของอาจารย์มหาวทิยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เช่น 
สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และ
การศึกษานอกระบบ สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นต้น



หนังสือเร่ือง  From Royal Initiatives : 60 Years of the 
People's Happiness under the Royal Aegis
ผู้แต่ง : Chalermkiat, Sanvises. et. al.
ส านักพิมพ์ : Judthong Co.,Ltd. Bangkok
ปีที่พิมพ์ : 2008
หมวดหมู่ : R DS 563 .C45 2008
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

     มเีนื้อหาเกี่ยวกับแนวพระราชด าริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกล่าวถึง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้านต่างๆ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



หนังสือเร่ือง  The Developer King  
ผู้แต่ง : Chalermkiat, Sanvises. et. al.
ส านักพิมพ์ : Office of the Rayal development projects

board Bangkok
ปีที่พิมพ์ : 2015
หมวดหมู่ : R DS 586 .C45 2015
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

        หนังสอื The Developer King เล่มนี้  รวบรวมพระราชกรณียกิจและ
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานครัง้เสด็จ
พระราชด าเนนิไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยแท้จริง



ชื่อเร่ือง : ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครอง 
               พ.ศ. 2493 - 2554 
ผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า 
ส านักพิมพ์  : บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้น จ ากัด 
กรุงเทพฯ 
ปีที่พิมพ์ 2557
หมวดหมู่ : อ DS 586 ส181ร 2557 
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

สมุดภาพ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2493 - 2554  1-2 เล่ม
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
เร่ืองราวตัวเล่ม กล่าวถึง ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองกรุงรัตนโกสินทร์
เล่มที่ 1 ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2489-2500  ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2501-2515 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2516-2525 
เล่มที่ 2 ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2526-2535  ช่วงที่ 5 พ.ศ. 2536-2540  ช่วงที่ 6 พ.ศ. 2541-2554



หนังสือ  Concepts and theories of His Majesty the King 
on development
ผู้แต่ง : United Nations Development programme
ส านักพิมพ์ : United Nations development programme
BangKok
ปีที่พิมพ์ : 2015
หมวดหมู่ : R DS 586 .C65 1997
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

       หนังสือเรื่อง Concepts and theories of His Majesty the King on
development เล่มนี้ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชี้ให้เห็นหลักการ
แนวคิด และทฤษฎีทีอ่ยู่เบื้องหลังการด าเนินงานในโครงการนั้นๆ



หนังสือเร่ือง  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
ส านักพิมพ์ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997) จ ากัด นครปฐม
ปีที่พิมพ์ : 2555
หมวดหมู่ : อ DS 570.6.S51 ก170จ 2555
จัดเก็บวิทยาเขตพัฒนาการ  

       เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 
12 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการจัดท าหนังสือ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนิีนาถ   เล่มนี้แบ่งเป็น 5 ภาค 
ประกอบด้วย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา พธิถีวายพระพรชัยมงคลและมหรสพสมโภช 



หนังสือเร่ือง  60 ปีแห่งพระมหากรุณาพระมารดาศิลปาชีพ
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ส านักพิมพ์ : บริษัท เพชพเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป จ ากัด นครปฐม
ปีที่พิมพ์ : 2553
หมวดหมู่ :  อ DS 570.6.S51 ม246ห 2553
จัดเก็บ ทั้งสองวิทยาเขต

          หนงัสือ 60 ป ีแห่งพระมหากรุณา พระมารดาศิลปาชีพ เล่มนี้  
กล่าวถงึ โครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ  โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ 
พระบรมราชนิีนาถ ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงพระปรีชา
สามารถด้านสุนทรียศาสตร์และการตลาด ทรงอนุรักษ์ และสืบสานงาน
ศิลปหัตถกรรม เป็นงานศิลปาชีพที่ทรงคณุค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 



ชื่อเร่ือง : สิปปธัช : พระผู้เป็นธงชัยแห่งสรรพศิลป์
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 
    จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ DS 578 ก170ส 2558
จัดเก็บ ท้ัง  2วิทยาเขต

    หนงัสือเรื่อง สิปปธัช : พระผู้เป็นธงชัยแห่งสรรพศิลป์ เล่มนี้  เป็นหนังสือ
เทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะประกอบ
พระราชกรณียกิจ  เพื่ออุปถัมภ์บ ารงุศิลปวิทยาการสาขาต่างๆอันเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของชาติ 



      หนังสือ พระพุทธสิริมารวิชัย พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริ  
เล่มนี้ กรมศิลปากร ร่วมกับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
จัดพิมพ์ขึ้น 
ผู้แต่ง : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์      
ชื่อเรื่อง :  พระพุทธสิริมารวิชัย พระพุทธเจ้า
ผู้ชนะมารด้วยสิริ  
ส านักพิมพ์ :  บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ จ ากัด นครปฐม                      
ปีที่พิมพ์ : 2556
หมวดหมู่ :  อ N 8193.2 พ762พ 2556
จัดเก็บ : ทั้งสองวิทยาเขต

         เพือ่รวบรวมประวัติความเป็นมาของการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 
รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับความหมายในการสร้างพระพุทธรูป 
ต านานพิธีพทุธาภิเษก พิธเีบิกพระเนตร และการตกแต่งอาคารหอพระพุทธ
สิริมารวิชัย ซึ่งเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธสิริมารวิชัย 



หนังสือเร่ือง  132 ปี ศาลอาญา เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง 
รอยเสด็จฯ ภูมิสถาน ศาลอาญา
ผู้แต่ง : ศาลอาญา              
ชื่อเรื่อง : 132 ปี ศาลอาญา
ส านักพิมพ์ : บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จ ากัด กรุงเทพฯ  
ปีที่พิมพ์ : 2557             
หมวดหมู่ : อ JQ 1748 ศ364ห 2557
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

      บอกถึง ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของศาลอาญา การบันทึก
รายละเอียดการด าเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปประจ าศาลอาญา ผลงาน
และการด าเนนิงานศาลอาญาในปัจจุบัน รูปถ่ายเล่าเรือ่งผลงานการ
ด าเนินการ โครงการต่างๆ ของศาลอาญา และกิจกรรมของศาลอาญา



ชื่อเรื่อง  40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส านักพิมพ์ : บริษัท เอสพีซี มีเดีย แอนด์ มาเก็ตติ้ง จ ากัด
กรุงเทพฯ                                 
ปีที่พิมพ์ : 2557  
หมวดหมู่ : อ QH 541 จ683ส 2557     
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

เป็นหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมและเป็นงานสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมไทยอย่างยั่งยนื ทั้งเป็นความสัมพันธ์เชิงรุกด้าน
วิชาการกับหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ด้านการวิจัย การเรียนการสอน
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อม



ชื่อเรื่อง  สารานุกรมพลังงานทดแทน : Alternative 
energy encyclopedia
ผู้แต่ง กระทรวงพลังงาน            
ส านักพิมพ์ : บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์
เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ TJ 163 ก218ส 2557                      
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

      หนงัสือ สารานุกรมพลงังานทดแทน ฉบับแรกของประเทศไทย เล่มนี้
รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ
ดังนี้  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ไฟฟ้าพลังน้ า
พลังงานมหาสมุทร  พลังงานลม เป็นต้น



หนังสือ สายสัมพันธ์พระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
นิกายเถรวาท(ไทย) นิกายมหายาน(จีน) 
วัดเหมอัศวาราม วัดไทยแห่งแรกบนแผ่นดินจีน 
ผู้แต่ง : วัฒนา อัศวเหม                        
ส านักพิมพ์ : มปพ.           
ปีที่พิมพ์ : 2557 
หมวดหมู่ : อ NA 6022 .C6 ว398ส 2557               
จัดเก็บ : ทั้งสองวิทยาเขต

      หนงัสือเล่มนี้  วัดไทยทีถ่ือก าเนดิเปน็แห่งแรกในจีน ได้รับการขนาน
นามว่าวัดมา้ทอง  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  80 พรรษา และสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา



หนังสือเร่ือง หนังใหญ่วัดขนอน เล่มนี้ ประกอบโดยรวบรวม
ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ 
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ชื่อเร่ือง : หนังใหญ่วัดขนอน
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด
(มหาชน) กรุงเทพฯ     
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ PN 1979 .S5 ม246ห 2557                        
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ                              

     โดยน าเสนอภาพตัวหนังใหญ่ชุดเดิม รวมทั้งการสืบสานการแสดงหนังใหญ่
วัดขนอน อีกทั้งองค์ประกอบการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน และพิธีไหว้ครูการ
แสดงเบิกโรงหรือโหมโรงของหนังใหญ่วัดขนอน ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่าน
ศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม



หนังสือเล่มนี้ จัดท าขึ้นเป็นสมุดภาพ ก าแพง-กาลเวลา
๘๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๔๗๗-๒๕๕๗) 
บันทึกถึงเร่ืองราวประวัติศาสตร์ 
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                        
ชื่อเรื่อง : ก าแพง-กาลเวลา ๘๐ ปี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๔๗๗-๒๕๕๗)
ส านักพิมพ์ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      กรุงเทพฯ          
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ LG 395 .B3 ม247ก 2557                               
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ                              

    กล่าวถึง ผ่านภาพถ่ายและเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยใช้
พื้นที่ของก าแพงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ผู้คนต้องจดจ า
ด้วยความภาคภูมิใจในช่วงระยะเวลา 80 ปี ที่ผ่านมา



      หนังสือเรื่อง วันเวลาต้นกล้าเติบโต : 50 ปี เล่มนี้ โดย
เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ชื่อเร่ือง : 50 ปี ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด
     (มหาชน) กรุงเทพฯ         
ปีที่พิมพ์ : 2557 
หมวดหมู่ : อ Z 846 ม246ห 2557                                      
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ                              

     กล่าวถงึ บทความพเิศษถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ มุมมอง ประสบการณ์
การพฒันาการและทิศทางการพฒันาและผลงานเด่นในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา
ของมหาวทิยาลัยศิลปากร ซึ่งสามารถศกึษารายละเอยีดเพ่ิมเติม
ได้จากตัวเล่ม



          หนังสือเรื่อง  มนต์เสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมใน
กรุงเทพมหานคร   มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะและ
หัตถกรรมในกรุงเทพมหานครมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ า
และชีวิตในกรุงเทพมหานคร  มนต์เสน่ห์แห่งอาหาร
ไทยและแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง กรุงเทพมหานคร
ส านักพิมพ์ : มปพ.         
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ DS 568 ก262ม 2558
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

      หนังสือชุด มนต์เสน่ห์แห่งกรุเทพมหานคร เนื้อหาส าคัญกล่าวถึงการ
ท่องเที่ยว โดยรวบรวมวิถีชีวติและศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร เป็น
หนังสือชุดประกอบภาพที่บอกถึงความงานอันหลากหลายในทุกๆด้านใน
กรุงเทพมหานคร



หนังสือเร่ือง  ปกิณกะ ในรั้ววัง เล่มนี้ เป็นอนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ วัน
พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2550 เนื้อหาภายใน
ประกอบด้วย 
ผู้แต่ง : ส านักพระราชวัง
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ           ปีที่พิมพ์ : 2551
หมวดหมู่ : อ DS 571 ส691ป 2551
จัดเก็บ : ทั้งสองวิทยาเขต

   กล่าวถึง บัตรอวยพรวันวิสาขบูชาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  ประชุมพระรูปที่ระลึกถึงพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
ปิยมหาราชปดิวรัดา กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ  ต าราเร่ืองวิธีท ายันตร์สร้างตึก ต ารากระท ามงคล
การพระราชพิธีพระต าหรับสวดพิธีฯ



หนังสือเร่ือง กฎหมายรัชกาลที่ ๖ ร.ศ. ๑๒๙- ๑๓๐  เล่มนี้
 เป็นหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช สยามมินทราธิราช ทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
จัดพิมพ์ 
ผู้แต่ง : ส านักพระราชวัง            
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
    จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ     
ปีที่พิมพ์ : 2552                       
หมวดหมู่ : อ KPT 68 ส691ก 2552
จัดเก็บ : ทั้งสองวิทยาเขต

       ส าหรับพระราชทานในงานพระราชทาน เพลิงศพ นายศักดา โมกขมรรคกุล
เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมประกาศ พระราชบัญญัติ และพระราชก าหนดต่างๆ
ซึ่งมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป
ได้ศึกษาข้อราชการ ข้อกฎหมาย และประกาศต่างๆ ในสมัยนั้น



         หนังสือเรื่อง  ภาพพระผู้เจริญ เล่มนี้
พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวขึ้น 
ผู้แต่ง : ส านักพระราชวัง
ส านักพิมพ์ : บริษัท โรงพิมพ์ กรุงเทพ จ ากัด : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2556
หมวดหมู่ : อ BQ 946 ส691ภ 2556                                         
จัดเก็บ : ทั้งสองวิทยาเขต

      เนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม
พุทธศักราช 2556   ส าหรับทรงถวายเป็นเครื่องบูชาพระคุณของสมเด็จ
พระสังฆราช ที่ได้ทรงเมตตากรุณาเกื้อกูลในสรรพกิจส่วนพระองค์  



หนังสือเร่ือง  ป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของผืนป่าหลังสัมปทานท าไม้
ผู้แต่ง : กรมป่าไม้
ส านักพิมพ์ : ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ
     สงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ QH 77.T35 ก170ป 2557
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

       หนังสือเล่มนี้ เนื้อหา ความเป็นมาของผืนป่าที่ในอดีต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เปลี่ยนไป และสัตว์ป่าที่หายไป จากอดีตพื้นที่ป่าที่ลดลง ทั้งนี้เพื่อให้เห็น
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนอยู่คู่กับ
ป่า และผืนป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน



หนังสือเร่ือง  72 ปีเกษตรศาสตร์ พิพัฒน์
แผ่นดินไทย
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ           
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ LG 395 .B34 ม247จ 2558
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

         หนังสือ ที่ระลึกในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  รวบรวมผลงาน นวัตกรรมทางการค้นคว้าวิจัยในวาระครบรอบ
72 ปี แห่งมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2486 - 2558) พัฒนาและเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัย



ชื่อเรื่อง : สรรเสริญพระบารมี : Glorious 
Royal Virtues
ผู้แต่ง : กรุงเทพมหานคร
ส านักพิมพ์ : มปพ.
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ DS 578.3 ก262ส 2557
จัดเก็บ : ทั้งสองวิทยาเขต

หนังสือสรรเสริญพระบารมี : Glorious Royal Virtues  เล่มนี้  จัดท าขึ้น 
ด้วยส านึกใน พระคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้จะกล่าวถึง  จิตกรรมฝาผนังวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ซึ่งเป็นที่มาของภาพประกอบหลักในหนังสือเล่มนี้



หนังสือเร่ือง  พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์
และสวนรุกขชาติในประเทศไทย
ผู้แต่ง : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
ส านักพิมพ์ : บริษัท ดอกเบี้ย จ ากัด กรุงเทพฯ              
ปีที่พิมพ์ : 2557 
หมวดหมู่ : อ QK 99 .T5 ก169พ 2557
จัดเก็บ :  ทั้ง 2 วิทยาเขต 

          หนังสือเล่มนี้  เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูล พืชสมุนไพรที่พบในสวนรุกขชาติ
เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชหายาก และพืช
ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยพรรณไม้ต่างๆ ที่รวบรวม
ไว้ เช่น การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์



ชื่อเร่ือง : พรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
        หุบเขาล าพญา
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ส านักพิมพ์  : ร้านมีเดียเฮ้าส์ ยะลา 
ปีที่พิมพ์ 2557
หมวดหมู่ : อ QK 99 .T5 ม246พ 2557
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

หนังสือ พรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาล าพญา เล่มนี้  เนื้อหา
เป็นคู่มอืในการศึกษาพรรณไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือพื้นเมือง ชื่อวงศ์ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา และการน ามาใช้ประโยชน์ 



ชื่อเร่ือง : พุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะ
ผู้แต่ง : พรชัย  เจริญด ารงเกียรติ 
ส านักพิมพ์  : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน)  กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ 2557
หมวดหมู่ : อ BL 1475 .B8 พ231พ 2557
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

หนังสือ พุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะ เล่มนี้  เรือ่งราว
กล่าวถงึ พุทธประวัติ พุทธสถานอินเดีย  รวมถงึสังเวชนียสถาน 
เจดีย์  สถูป



ชื่อเร่ือง : จดหมายเหตุเล่าเรื่องสะพานเมือง
บางกอก เล่ม 1-2 
ผู้แต่ง : กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์  : มปพ. 
ปีที่พิมพ์ 2558
หมวดหมู่ : อ DS 571 ก262จ 2558
จัดเก็บ : ทั้ง 2 วิทยาเขต 

หนังสือ จดหมายเหตุเล่าเรื่องสะพานเมืองบางกอก เล่ม 1-2  เนื้อหากล่าวถึง เล่ม
1 : ปูมต านานสะพานเมืองสยาม (จากสมัยสุโขทัยถึงรัชกาลที่ 3)  เชื่อมเมืองน้ าสู่
เมืองบก (สมัยรัชกาลที่ 4)  เชื่อมต่อโครงข่ายถนนร้อยสาย (สมัยรัชกาลที่ 5)
เล่ม 2 : เชื่อมเมือง เชื่อมชีวิต (สมัยรัชกาลที่ 6)  เชื่อมวิถี เชื่อมสัมพันธ์ (สมัย
รัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลที่ 9)  เชื่อมสองฝั่งเมืองเป็นหนึ่งเดียว (สะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา)  เชื่อมโยงโครงข่าย เพื่อเศรษฐกิจชาติ (สะพานข้ามทางแยกอุโมงค์
ทางลอด ทางแยกต่างระดับ)



หนังสือเร่ือง พุทธคารวตา : ตามรอยภาพชีวิต
ในพุทธประวัติจากจุดก าเนิด สู่การแผ่ขยาย
ของวิปัสสนา เล่มนี้  กล่าวถึงภาพวาดพุทธ
ประวัติ 
ผู้แต่ง : มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน
แห่งประเทศไทย
ส านักพิมพ์  : มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน.
ปีที่พิมพ์ 2557
หมวดหมู่ : อ BQ 893 ม686พ 2557
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

   หนังสือเล่มนี้ ประกอบค าบรรยาย โดยภาพประกอบคัดจากชุดภาพของจิตรกร
ชาวพม่า ซึ่งภาพวาดอันวิจิตรทั้งหมดติดตั้งที่พระมหาเจดีย์วิปัสสนาแห่งโลก 
นครมุมไบ ประเทศอินเดีย  รวมทั้งเรื่องราวหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน โดย
อาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานผู้มีชื่อเสียงของโลก มาจนถึงยุคปัจจุบัน



หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 : พร้อม
ด้วยย่อข้อกฎหมายจาก ค าพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527
ถึง พ.ศ. 2541 เล่มนี้ 
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
ส านักพิมพ์  : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ 2543
หมวดหมู่ : อ KN 242 ป343ป 2543 ล.2
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาว่าด้วย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้  สิทธิยึดหน่วง
บุริมสิทธิ  ลูกหนี้  สัญญา  จัดการงานนอกสั่ง  ลาภมิควรได้  ละเมดิ
ทั้งหมดนี ้สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากตัวเล่ม



หนังสือ ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือฎีกา 100
 ปี ตามกฎหมายอาญา เล่ม 4 (ตอนจบ) เล่มนี้ 
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
ส านักพิมพ์  : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ 2539
หมวดหมู่ : อ KN 240 ป343ข 2539 ล.4
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

หนังสือ เล่มนี้  เนื้อหาประกอบด้วย  ส าเนาค าพิพากษาฎีกา และบท
กฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละเรื่องตั้งแต่กฎหมาย ตรา 3 ดวง กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ.127 และตัวบทประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคบัอยู่
ในปัจจุบัน และอุทาหรณ์ฎีกาย่อแต่ละปีเรียงกันตามล าดับ อกีทั้ง บันทึก
หมายเหตุ ขอ้ที่ควรทราบ และข้อสังเกตรวมทั้งสรุปข้อกฎหมาย 



ชื่อเร่ือง : ศตวรรษสดุดีสายธารีแห่งนครา
ผู้แต่ง : การประปานครหลวง
ส านักพิมพ์ : การประปานครหลวง กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ TD 353 ศ119 2557
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

      หนงัสือ ศตวรรษสดุดีสายธารีแหง่นครา เล่มนี้  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 การประปาในประเทศไทยมีอายุครบ 100 ปี เพื่อใหเ้ห็น
พัฒนาการที่ไม่เคยมีวันหยุด  ซึง่เป็นบันทึก ของนวัตกรรมในการน าน้ า
คลองมาสู่น้ าก๊อก ผ่านความเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองและชนบท ความ
เปลี่ยนแปลงในระบอบการเมืองการปกครอง และความเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กรเอง



ชื่อเร่ือง : โครงการป่าวังจันทร์
ผู้แต่ง : สถาบันปลูกป่า ปตท.
ส านักพิมพ์ : มปพ.
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ SD 657.T35 ค961 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

      หนงัสือเรือ่ง โครงการปา่วังจันทร ์เล่มนี้  สถาบันปลูกป่า ปตท. กล่าวถงึ 
การปลูกป่าไม้  การฟื้นฟูปา่  ในพ้ืนที่ต าบลป่ายุบ ในอ าเภอวงัจันทร์ จังหวัด
ระยอง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้าน
การปลูกและจัดการป่าไม้



ชื่อเร่ือง : บทละครร้อง 9 เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2555
หมวดหมู่ : อศ. PL 4209.M6 พ343บ 2555
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

      หนงัสือ บทละครร้อง 9 เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เล่มนี้    จัดพมิพ์ เป็นที่ระลึก ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณรวดี ได้
รวบรวม บทพระราชนิพนธ์ละครร้อง ในรัชกาลที่ 6   จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่
ตั้งจิตคิดคลั่ง  ท้าวแสนปม ธรรมะมีชัย พระเกียรติรถ พระยศเกตุ พระร่วง 
มิตรมีชัย  ศกุนตลา  และสาวิตรี



ชื่อเร่ือง : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ 
ผู้แต่ง : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส านักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์ กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อศ. SD 387.E22 ม246อ 2557
จัดเก็บ วิทยาเขตพัฒนาการ

     หนงัสือ อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร วฒุิพล หัวเมืองแก้ว เล่มนี้  
เนื้อหากล่าวถึง การประเมนิมูลค่าทรัพยากรปา่ไม้  การจัดการป่าไม้ แง่
เศรษฐกิจ  ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ นับว่าหนังสือเล่มนี้ ใช้ประกอบการเรยีนการ
สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรปา่ไม้ ตลอดจนผู้สนใจ
ทั่วไปเพื่อการศึกษาค้นคว้า



ชื่อเรื่อง : พิชิต IELTS Writing
ผู้แต่ง : อนุสร ดีรักษา
ส านักพิมพ์ : บริษัท สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ PE 1114 อ231พ 2558
จัดเก็บ ท้ัง 2 วิทยาเขต

    หนงัสือเรื่อง พิชิตข้อสอบ IELTS Writing เล่มนี้ จะช่วยเพิ่มทักษะ
ในด้านการเขยีน ด้วยเทคนิควิเคราะห์โจทย์  พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์ส าคัญที่จ าเป็นในการเขียน และรวม
ค าศัพท์ เพื่อให้ผู้อ่านได้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท าขอ้สอบจริง



ชื่อเร่ือง : คัมภีร์ Redesigned toeic ฉบับสมบรูณ์
ผู้แต่ง :  นเรศ สุรสิทธ์ิ
ส านักพิมพ์ : บริษัท พี.เอส. เพรส จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ PE 1128 น266ค 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต 

     หนงัสือเรื่อง คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์  เล่มนี้
ครอบคลุมเนื้อหาครบทัง้ Listening และ Writing ที่สมบูรณ์ ไวยากรณ์ที่
กระชับ เฉลยแบบฝึกหัดที่ทันสมัยและการวิเคราะห์ขอ้สอบแต่ละ Part
อย่างละเอียดและเป็นระบบ



ชื่อเรื่อง : ตีแผ่แบไต๋ Toeic practice
: Veeb tenses และผองเพื่อน
ผู้แต่ง : อชิรญา สุทธางคกูล (อาจารย์ลูกปัด)
ส านักพิมพ์ : I Love CU Publishing กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ PE 1128 อ599ต 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

     หนงัสือเรือ่ง ตีแผ่แบไต๋ TOEIC Practice : Verb Tenses และผองเพือ่น  
เล่มนี้ เต็มไปด้วยโจทย์และเทคนิคหลากหลาย ให้คณุได้ฝึกไป เรยีนไป 
ท าให้เรียนรู้ได้อย่างไม่นา่เบื่อ และยังมีเทคนิคในการดูโจทย์ มองตัวเลือก 



ชื่อเรื่อง : ข้อสอบพร้อม Trick พิชิต CU best
ผู้แต่ง : อติเทพ จิรสิทธิ์
ส านักพิมพ์ : บริษัท กิเลน การพิมพ์ จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ PE 1128 อ139ข 2557
จัดเก็บ ท้ัง 2 วิทยาเขต

    หนงัสือ ข้อสอบพร้อม Trick พิชิต CU BEST  เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหา
ข้อสอบ CU BEST บอกในส่วนวิเคราะห์ธรุกิจและคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง
แนะน าเทคนิคต่างๆ รวมถึงชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการถามค าถาม เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อเก็งข้อสอบได้ด้วยตนเอง



ชื่อเรื่อง : ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ส านักพิมพ์ : บริษัท สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ PE 1128 ฝ211ศ 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

     หนงัสือ ศพัท์เตรียมสอบ TOEIC เล่มนี้ รวบรวมค าศัพท์กว่า 1,500 ค า 
พร้อมทั้งความหมาย ค าอ่านและค าตรงข้าม นอกจากนี้ มีค าศัพท์เฉพาะ
ทางที่แบง่เปน็หมวดหมู่ ซึง่สอดคล้องกบัแนวข้อสอบจริง 



ชื่อเรื่อง : พิชิต TU - GET 900 ++
ผู้แต่ง : สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ส านักพิมพ์ : บิสคิต กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ PE 1114 ส867พ 2557
จัดเก็บ ท้ัง 2 วิทยาเขต

         หนงัสือพิชิต TU - GET 900 เล่มนี้  กล่าวถงึเคล็ดลับสุดยอดกลยุทธ์
ข้อสอบ ส าหรับผูเ้ตรียมตัวเขา้สอบ TU-GET อย่างมัน่ใจ ด้วยเนื้อหา
กระชับ เขา้ใจง่าย อา่นเล่มเดียว เข้าสอบได้ทันที เหมาะส าหรับผู้มีเวลา
เตรียมตัวน้อย 



ชื่อเรื่อง : คู่มือ-ข้อสอบเตรียมสอบเข้าปริญญาโท MBA 
      และบริหารธุรกิจ
ผู้แต่ง :  ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center
ส านักพิมพ์ : บริษัท เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ QA 43 ฝ211ค 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

       หนังสือคูม่ือ แนวขอ้สอบ ปริญญาโท MBA และความรู้ทั่วไปทาง
บริหารธุรกิจ เล่มนี้ รวมสรปุย่อเนื้อหา เหมาะส าหรับผู้เตรียมสอบ
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ผู้ต้องการเสริมความรู้ทั่วไป ด้านการ
บริหาร การค านวณ การวิเคราะห์เหตุผล พร้อมเฉลย



ชื่อเรื่อง : ศัพท์เตรียมสอบ IELTS
ผู้แต่ง :  ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ส านักพิมพ์ : บริษัท สมาร์ท อินเทลลิเจนท์ จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ PE 1128 ฝ211ศ 2558
จัดเก็บ ท้ัง 2 วิทยาเขต

    หนงัสือศัพท์เตรียมสอบ IELTS  เล่มนี้ ได้รวบรวมค าศัพท์ที่ออกสอบบ่อย
ไว้ให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS  นอกจากนี้ยังมีเทคนคิการเดาศัพท์ที่แม่นย า
และตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้คุณท าขอ้สอบได้อย่างมั่นใจ 



หนังสือเร่ือง กสท โทรคมนาคม ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี 
     เล่มนี้ 
ผู้แต่ง : วัชรี สายสิงห์ทอง และคณะ
ส านักพิมพ์  : บริษัท กราฟฟิค คอนเวอร์เซชั่น จ ากัด
  กรุงเทพฯ 
ปีที่พิมพ์ 2558
หมวดหมู่ : อ HE 8390 ว387ก 2558
จัดเก็บ : ทั้ง 2 วิทยาเขต 

เรื่องราวประกอบด้วย การพัฒนาบริการโทรคมนาคมในยุคแรก  พฒันา
โครงข่ายโยงใยบริการทกุมุมโลก การพฒันาระบบสื่อสารข้อมูล EDI
พัฒนาเครอืข่ายทั่วทิศเพือ่ธุรกิจ จากองค์กรรัฐวิสาหกิจ สู่บริษัทมหาชน
เครือขา่ยกว้างไกล ทั่วไทย ทั่วโลก  กสท กับการด าเนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 



หนังสือเร่ือง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 
มาตรา 1298 ถึงมาตรา 1355
ผู้แต่ง : ประภาศน์  อวยชัย
ส านักพิมพ์ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2543
หมวดหมู่ : อ KN 244.1 ป343ป 2543 ล.1
จัดเก็บ :  ทั้งสองวิทยาเขต

หนังสือเรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่มนี้เนื้อหาประกอบด้วย 
 ค าพิพากษา  ครอบครองปรปักษ์   กรรมสิทธิ์   ทรัพยส์ิน  ทั้งหมดนี ้สามารถ
ศึกษาเพิ่มเตมิได้ จากตัวเล่ม



หนังสือเร่ือง 60 ชนิดพรรณไม้น้ าประดับของไทย :
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 
ผู้แต่ง : กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
ส านักพิมพ์ : ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ QK 930 ก218ห 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

หนังสือเรื่อง 60 ชนิดพรรณไม้น้ าประดับของไทย เล่มนี้ รวบรวมชนิดของ
พรรณไม้น้ าของไทย เป็นทรัพยากรที่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการศกึษาเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  สามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากตัวเล่ม



หนังสือ เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ผู้แต่ง : ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
ส านักพิมพ์ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด 
นนทบุรี         ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ PL 492 ส691พ 2557
จัดเก็บ  ทั้ง 2 วิทยาเขต

         หนังสือเล่มนี้ รวบรวมภาษาในกลุม่ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
ได้แก่ เนการาบรไูนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกมัพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ   
ลักษณะของภาษา   ค าทักทาย   ค าอ าลา   ค าขอบคุณ   ค าขอโทษ   ค าลงท้าย
ค าอวยพร   ค าสรรพนาม      ชื่อวัน/เดือน/ปี     ตัวเลข 



หนังสือเร่ือง ใต้ร่มบาทราษฎร์ปีติ
ผู้แต่ง : มติชน
ส านักพิมพ์ : มปพ.        
ปีที่พิมพ์ : 2550
หมวดหมู่ : อ  DS 586.8 ม141ต 2550
จัดเก็บ  วิทยาเขตพัฒนาการ

เป็นหนงัสือรวบรวมภาพเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีและรัฐพิธี
ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ได้แก่
ภาคแรก พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภาคสอง พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติฯ
ภาคสาม ประมวลภาพ 25 ราชวงศ์ มิตรจากแดนไกลที่เสด็จร่วมพธิี



หนังสือเร่ือง กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทย
                     พร้อมประวัติและค าอธิบาย
ผู้แต่ง :  ราชบัณฑิตยสถาน
ส านักพิมพ์ : บริษัทคอนเซียส สตูดิโอ จ ากัด กรุงเทพฯ   
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ PN 98.H57 ร421ก 2557
จัดเก็บ  ทั้ง 2 วิทยาเขต

       หนังสือ กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดไีทยพร้อมประวัติและ
ค าอธิบาย เล่มนี้   เป็นหนังสือที่ยกเอาบทกลอน จากวรรณคดีไทยเรื่อง
ต่างๆ  ได้แก่  กาพย์เหเ่รอืของเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร, อิเหนา, เสภาเรื่องขุน
ช้างขุนแผน, นิราศนรินทร,์ นิราศภูเขาทอง, ประชุมโคลงโลกนิติ, ลิลิต
ตะเลงพ่าย, พระอภัยมณี   มาอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของ
แต่ละวรรคตอน



หนังสือเร่ือง พจนานุกรมภาษาไทยพวน
ผู้แต่ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ส านักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ 
                   โรงพิมพ์แสงศิลป์ เชียงใหม่    
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ PL 4251 ม246พ 2558
จัดเก็บ  วิทยาเขตพัฒนาการ

        หนังสอื พจนานุกรมภาษาไทยพวน  เล่มนี้  เนื้อหาประกอบด้วย 
การรวบรวมค าศัพท์ภาษาไทยพวน  ภาษาถิ่น(เชียงใหม)่  ภาษาไทยถิ่น
ภาคเหนือ   เรียงตามตัวอักษร (ก-ฮ) พร้อมสัญลักษณ์พิเศษ  เพือ่เป็น
สื่อสัมพันธ์ด้านภาษา ที่นับวันจะเลือนหายไป



หนังสือเร่ือง  Living with art : Intanate's collection
ผู้แต่ง : หัสภพ ตั้งมหาเมฆ
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 
       จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ N 5285.ท92 ห488ล 2557
จัดเก็บ  ทั้ง 2 วิทยาเขต

      หนงัสือ Living with art : Intanate's collection ศิลปะแห่งชีวิต เล่มนี้
รวบรวมผลงานศิลปะ ทั้งภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพร่าง  ศลิปะ
ภาพพิมพ์  และส่ือผสม ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากตัวเล่ม



หนังสือเร่ือง  ปูมต านานงานระบายน้ าสยามราชธานี
ผู้แต่ง : ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร
ส านักพิมพ์ : มปพ.          
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ TD 348 ส691ป 2557
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

          หนงัสือ ปูมต านานงาน ระบายน้ า สยามราชธานี เล่มนี้ กล่าวถึง
วิวัฒนาการของการระบายน้ าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้ังแต่
สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยธุยา และกรุงรัตนโกสินทร์  เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความส าคญัของการระบายน้ าในราชอาณาจักรไทยแต่ครั้งโบราณ 
จวบจนถึงปัจจุบัน 



หนังสือ มนต์เสน่ห์ไทย มรดก + พลังสร้างสรรค์
ผู้แต่ง : เขมชาติ เทพไชย (บก.)
ส านักพิมพ์ : มปพ.         
ปีที่พิมพ์ : 2557
หมวดหมู่ : อ N 7321 ม153 2557
จัดเก็บ : วิทยาเขตพัฒนาการ

      หนงัสือเรือ่ง  มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์ เล่มนี้  
เป็นนิทรรศการศิลปะ ซึ่งมีผลงานศิลปวัตถุ มาจัดแสดงร่วมกับผลงาน
ศิลปะร่วมสมัย ที่น าเสนอผลงานของช่างฝีมือและศิลปินชาวไทยที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจาก มรดกทางวัฒนธรรม บวกกับ พลงัสร้างสรรค์



หนังสือเร่ือง  124 ปีแห่งการอ านวยความเป็นธรรม 
      ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
ผู้แต่ง : กระทรวงยุติธรรม
ส านักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 
          จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ K 2100 ก349ห 2558
จัดเก็บ วิทยาเขตพัฒนาการ

       เนือ่งในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม จึงได้
จัดท าหนงัสือที่ระลึกขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบันทึกประวัติความ
เป็นมา วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของกระทรวง
ยุติธรรมตามล าดับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ง
บอกเล่าความเป็นมาในการก่อต้ัง หน่วยงาน 14 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผลส าเร็จในการท างานที่ผ่านมา



หนังสือเรื่อง  ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2558
ผู้แต่ง : ส านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ส านักพิมพ์ : ส านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ KT 2832.4 ส691ป 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

       หนังสือเรือ่ง ประมวลรัษฎากร เล่มนี ้ เป็นคูม่ือแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับภาษอีากร กฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาให้
บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ ค าสั่ง 
ระเบียบ และค าวินิจฉัยต่าง ๆ ไวอ้ย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถใช้เปน็คู่มือในทางปฏิบัติเพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับภาษอีากรได้เป็นอย่างดี



หนังสือเร่ือง  83 ปี ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง : ส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักพิมพ์ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ JQ 1746 ส215ป 2558
จัดเก็บ วิทยาเขตพัฒนาการ

      หนงัสือเรือ่ง 83 ป ีส านกันายกรัฐมนตรี  เล่มนี้ กล่าวถงึ การจัดส่วน
ราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ภารกิจการพัฒนาคนเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย เพ่ือเป็นที่ระลึกและเผยแพร่ผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ
และเป็นองคค์วามรู้ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป



หนังสือเร่ือง  ค าศัพท์น่ารู้ประกันสังคม
ผู้แต่งร่วม : ปราณิน มุตตาหารัช และคนอื่นๆ
ส านักพิมพ์ : ส านักงานประกันสังคม นนทบุรี
ปีที่พิมพ์ : 2558   
หมวดหมู่ : อ HD 7222.55.A7 ค384 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

          หนงัสือ ค าศัพท์น่ารู้ ประกันสังคม เล่มนี้ เนื้อหาได้รวบรวมค าศัพท์
เฉพาะด้านประกันสังคม พร้อมค าอธิบายอย่างง่าย อาทิ ค าเรียกช่ือ
หน่วยงาน ต าแหน่ง ชื่อบัญชี แบบฟอร์มกองทุน  ศัพท์ประกันสุขภาพ  
เป็นต้น



หนังสือเร่ือง  งามจิตต์ A Princess with a heart of gold :
100 ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของ
 โลก 2558 ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยุเนส
ผู้แต่ง : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ส านักพิมพ์ : โรงพิมพ์ อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
 กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ : 2558
หมวดหมู่ : อ DS 570.6.N42 ง325 2558
จัดเก็บ ทั้ง 2 วิทยาเขต

          หนังสือ ชีวประวัติและผลงานหม่อมงามจิตต์ บุรฉตัร เลม่นี้  ทางองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศ
ยกย่องให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลส าคัญของโลก ในฐานะ
ผู้มผีลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การศึกษาด้านวัฒนธรรม เพ่ือถ่ายทอดชีวประวัติ และผลงานให้เป็นตัวอย่างที่
ดีสู่คนรุ่นหลังต่อไป


