
 

  

 

 

หนังสือ/ นวนิยาย/เร ือ่งสัน้/รายงานประจ าปี/วารสาร  

ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก 

1 เสียงของความหวัง : เร่ืองเล่าผู้หญิงเพื่อ
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ / 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 

  

  

  

  

2 อาเซียนกับการย้ายถ่ินแบบไม่ปกติของ
ชาวโรฮิงญา  / อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช
และณัฐณพัศ พิพัฒน์รัตนเสรี 

  

3 เสน่ห์ จามริก (2470-2560)  
กับงานและสังคมไทย / 
เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, บรรณาธิการ 

  4 โทษประหารชีวิตและความยุติธรรม 
ในภาคใต้ : กรณีศึกษาโทษประหารชีวิต 
4 กรณีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 

  

5 วิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก /  
นคร เสรีรักษ์  
และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 

  6 ความเป็นส่วนตัว: ความคิด ความรู้ 
ความจริง และพัฒนาการ 
เร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์ 

  

7 คู่มือการทํางานกับชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง / 

ประวิตร โพธิอาศน์ 

  8 คู่มือการทํางานกับชาวเขาเผ่าอีก้อ / 
เตือนใจ ดีเทศน์ 

  

9 The Penguin atlas of women  

in the world / Joni Seager 

 10 ถอยมาหนึ่งก้าว เพื่อรักษาชีวิตผู้บริสุทธ์ิ  
: ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยกันสร้างสันติสุข
ชายแดนใต้ / นิพนธ์ บุญญภัทโร, เขียน ;  
ชลยา เอกอัคร, บรรณาธิการ 

 

รายการทร ัพยากรสารสนเทศใหม่ 

ประจ  าเด ือนตุลาคม 2562 

หมายเหต:ุ หากท่านต้องการแนะนําการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สามารถแนะนาํได้ท่ี ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
    ท้ังนี้ เรายินดีรับบริจาคหนังสือประเภทต่าง ๆ  อาทิ หนังสือท่องเท่ียว นวนิยาย เร่ืองส้ัน เพื่อร่วมแบ่งปันการอ่านไปกับเรา 
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หนังสือ/ นวนิยาย/เร ือ่งสัน้/รายงานประจ าปี/วารสาร  

ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก 

11 คนเก่งสร้างได้ : อารยโมเดลสมรรถนะ 
KSL31220 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

  

  

  

  

12 รายงานสถานการณ์มลพิษ 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 /  
กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

  

13 นวัตกรรม 6.0..Platform.. 
เปล่ียนอนาคต / สมคิด ลวางกูร 

  14 คู่มือการทํางานกับชาวเขาเผ่าแม้ว /  
ชูพินิจ เกษมณี 

  

15 Annual report 2018 National 
Human Rights Commission  
of the Republic of Korea /  
National Human Rights 
Commission of the Republic  
of Korea 

  16 รายงานประจําปี 2561  
กรมควบคุมมลพิษ /  
กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

  

17 คําถาม 108 เก่ียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

/ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ; 

รักษเกชา แฉ่ฉาย, เรียบเรียง 

  18 การใช้อํานาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ / 
ประมวล รุจนเสรี 

  

19 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) พร้อมหัวข้อเร่ืองทุกมาตรา  

ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย  

บุณร่วม เทียมจันทร์,  

ศรัญญา วิชชาธรรม 

 20 การจัดการฝึกอบรม /  
นพเก้า ณ พัทลุง 

 

หมายเหต:ุ หากท่านต้องการแนะนําการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สามารถแนะนาํได้ท่ี ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
    ท้ังนี้ เรายินดีรับบริจาคหนังสือประเภทต่าง ๆ  อาทิ หนังสือท่องเท่ียว นวนิยาย เร่ืองส้ัน เพื่อร่วมแบ่งปันการอ่านไปกับเรา 
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หนังสือ/ นวนิยาย/เร ือ่งสัน้/รายงานประจ าปี/วารสาร  

ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก 

21 ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทย 
และ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561 / 
โดย เทรเวอร์ เมอร์เรียน และ  
วิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ ;  
คําแปลภาษาไทยโดย ระพีพัฒน์ วันชะนะ 
และ พันธกานต์ สุรียะธนาภาส 

  

  

  

  

22 ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกัญชา 
ทางการแพทย์ : หนังสือแนะนําการใช้
กัญชาเพื่อบําบัดโรค / มาร์ติน วูดเบิร์ก 

 

23 วิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก /  
นคร เสรีรักษ์ 
และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 

  24 เขียวสยาม /  
สิงห์ อินทรชูโต  
และอมร มงคลแก้วสกุล 

 

25 รายงานประจําปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 
พ.ศ. 2558 /  
วิพรรณ ประจวบเหมาะ, บรรณาธิการ 

  26 รายงานประจําปี 2561  
กรมทรัพยากรธรณี /  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

 

27 รายงานประจําปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ 

/ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  28 รายงานประจําปี 2561 กรมสรรพากร   

29 รายงานประจําปี 2561 คณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ / 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแห่งชาติ 

 30 รายงานประจําปี 2561 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ / กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 

หมายเหต:ุ หากท่านต้องการแนะนําการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สามารถแนะนาํได้ท่ี ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
    ท้ังนี้ เรายินดีรับบริจาคหนังสือประเภทต่าง ๆ  อาทิ หนังสือท่องเท่ียว นวนิยาย เร่ืองส้ัน เพื่อร่วมแบ่งปันการอ่านไปกับเรา 
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หนังสือ/ นวนิยาย/เร ือ่งสัน้/รายงานประจ าปี/วารสาร  

ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก 

31 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 /  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  

  

  

  

32 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร /  
นิติกร กรัยวิเชียร, บรรณธิการ ;  
ธรรดร โสตถิอํารุง, ผู้แปล 

  

33 ดอกหญ้าไหว : สู่ชีวิตและสังคมเสรี  
บทเสวนาแห่งสามัญชน 90 ปี 
ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก /  
วรินทรา บุญชัย  
และอมรรัตน์ เกรียงขจร, บรรณาธิการ 

  34 ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม /  
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

  

35 ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการ 
ท่ีมิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง 
(ข้อกําหนดกรุงเทพ) /  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

  36 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / 
เกศริน เตียวสกุล...[และคนอ่ืนๆ] ;  
สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  

37 รายงานประจําปี 2561  

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

  38 Annual judicial statistics, Thailand 
2018 (B.E. 2561) / Statistics 
Division, The Planning and Budget 
Department, Office of the 
Judiciary 

  

39 รายงานประจําปี 2561  

สํานักงานป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน  

 40 วันผู้เฒ่าไร้สัญชาติ คร้ังท่ี 2 ณ บ้านใกล้
ฟ้า สํานักงานมูลนิธิพัฒนาชุมชนและ 
เขตภูเขา ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย / มูลนิธิพัฒนาชุมชนเมือง
และเขตภูเขา (พชภ.) 

 

หมายเหต:ุ หากท่านต้องการแนะนําการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สามารถแนะนาํได้ท่ี ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
    ท้ังนี้ เรายินดีรับบริจาคหนังสือประเภทต่าง ๆ  อาทิ หนังสือท่องเท่ียว นวนิยาย เร่ืองส้ัน เพื่อร่วมแบ่งปันการอ่านไปกับเรา 
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หนังสือ/ นวนิยาย/เร ือ่งสัน้/รายงานประจ าปี/วารสาร  

ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก ล าด ับ ช ื่อเร ื่อง / ช ื่อผ ู้ร ับผ ิดชอบ หน้าปก 

41 "คน" เร่ิมต้น /  
จันทราภา จินดาทอง,  
ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา,  
วีรชัย รักธรรมเนียม  
และกิ่งแก้ว จ๋ันติ๊บ 

  

  

  

  

42 ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 :  
ความหวังและอนาคตประเทศไทย / 
กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ 

  

43 คู่มือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
/ งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

  44 มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 
ของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้
ข้อมูล / ธนาชัย สุนทรอนันตชัย,  
ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช  
และกษมา สุขนิวัฒน์ชัย 

  

45 รวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยท่ี 72 ปี
การศึกษา 2562 /  
บรรณาธิการ, ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 

  46 วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน. ปีท่ี 3 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) / 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

  

หมายเหต:ุ หากท่านต้องการแนะนําการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สามารถแนะนาํได้ท่ี ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
    ท้ังนี้ เรายินดีรับบริจาคหนังสือประเภทต่าง ๆ  อาทิ หนังสือท่องเท่ียว นวนิยาย เร่ืองส้ัน เพื่อร่วมแบ่งปันการอ่านไปกับเรา 


