
รายชือ่ CD TEXT BOOK
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบ์ณัฑติ

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

CD-T 0328 WL340.2 C7344 2000
Communication science and disorders : from 

science to clinical practice
Eng 2

CD-T 0333 QV38 T342P 2001

Proceeding of the symposium log P 2000 

lipophilicity in drug disposition held March 5-9, 

2000 : biological, physicochemical, and 

computational strategies

Eng 1

CD-T 0334 HV7419.5 M463R 2001
Research methods for criminal justice and 

criminology
Eng 1

CD-T 0616 Z6675.P59 ร156 2546

รวมบทคดัยอ่รายงานวิจยักรณีศกึษา : การพฒันา

ระบบสวสัดิการสาํหรับคนจน : การพฒันาระบบ

สวสัดิการสาํหรับคนจน

ไทย 2

CD-T 0680 HV525 C521E 2003
Examining global social welfare issues : using 

Microcase
Eng 1

CD-T 0726 T55 A817I 2003 Industrial safety and health management Eng 1

CD-T 0822 HC445.Z9E44 ส691ร
การพฒันาประเทศเพ่ือความอยูด่ีมีสขุของคนไทย 

(disc 1-2)
ไทย 2

CD-T 0884 HD8700.55 ก861ท 2547 ทกัษะแรงงานไทยในอนาคตท่ีพงึประสงค์ ไทย 1

CD-T 0955 HV6025 S571C 2005 Criminology : The core Eng 1

CD-T 1002 HM61 พ358ค 2548 เครือขา่ย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจดัการ ไทย 1

CD-T 1006 HQ35.2 C319S 2005 Sexuality now : embracing diversity / Janell L.       Eng 1

CD-T 1087  HQ767.9 P36A 2002  A child's world : infancy through adolescence Eng 1

CD-T 1036
QA76.76.P224 ช359ส

2548

สร้าง Web E-Commerce สาํหรับผู้ เร่ิมต้น โดย PHP 

(disc1-2)
ไทย 6



รายชือ่ CD TEXT BOOK
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบ์ณัฑติ

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

CD-T 1124
HN700.592.S65 ป621ร

2548

 รายงานการศกึษาสถานการณ์ความรุนแรงและผล

การสาํรวจความเห็นของประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตอ่

ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีมีความร้ายแรง ในเขต

ท้องท่ีทกุอําเภอ

ไทย 1

CD-T 1146 HM63.T5 ก482พ 2548

พลงัสงัคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลอืกกบัความ

เป็นจริง = Thai social forces in the next decade :

 a realalternative?

ไทย 1

CD-T 1343 WM140 N791A 2007 Abnormal psychology Eng 1

CD-T 1401 HD5072.55 ร451 2549

รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการศกึษาสภาพการจ้าง

และการทํางานของลกูจ้างในงานท่ีรับไปทําท่ีบ้าน

และงานเกษตรกรรม

ไทย 1

CD-T 1402 HA32 C331 2006 Doing data analysis with SPSS version 14 Eng 1

CD-T 1403  HV8073 S972C 2003 Criminal investigation Eng 2

CD-T 1497 WA525 S378S 2004
Sector policy review tool : a guide for users and 

facilitators
Eng 1

CD-T 1662 GF125 G811E 2006 Exploring the urban community a gis approach Eng 1

CD-T 1625 HF5718 G646C 2006
Communicating in professional contexts : skills, 

ethics, and technologies
Eng 2

CD-T 1959 HC441 B841 2007
Brick by brick : the building of an ASEAN 

economic community
Eng 2

CD-T 2098 BD435 ป394ก 2550 การเดินทางสูค่วามเป็นมนษุย์ท่ีแท้ (MP3) ไทย 3

CD-T 2099 HB3530.5.A3 P962 2007 Proyeccion de poblacion : population projection Eng 1

CD-T 2100 BF636.7.C76 C967 2008
Culturally alert counseling : a comprehensive 

introduction
Eng 1



รายชือ่ CD TEXT BOOK
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบ์ณัฑติ

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

CD-T 2061 Z5055.T5 ก482อ 2550
การประชมุวนัวิชาการ. ครัง้ท่ี 3 วิถีวิจยัสูส่งัคมร่มร่ืน

และเป็นสขุ
ไทย 4

CD-T 2131 HV11 S562S 2009
The skills of helping individuals, families, 

groups and communities
Eng 1

CD-T 2234 W84.3 ค962 2552

โครงการพฒันาคณุภาพสาเหตกุารตายในประเทศ

ไทย พ.ศ. 2548-2551 = SPICE-COD : Improving 

causes of death in Thailand 2005-2008 : Setting 

priorities usisng information on cost-

effectiveness

ไทย 1

CD-T 2242 BF636.6 C454D 2009
Developing helping skills : a step-by-step 

approach
Eng 1

CD-T 2244 HD5072.55 บ227ร 2550

รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) : 

โครงการศกึษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัสวสัดิการ

แรงงานที่เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย

ไทย 1

CD-T 2245 HQ1064.T5 ร451 2551

รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการสร้างและขยายโอกาส

ในการเข้าถึงหลกัประกนัทางสงัคมขัน้พืน้ฐานสาํหรับ

ผู้สงูอาย ุ: เพ่ือศกึษาวิจยัเร่ืองการขยายกําหนด

เกษียณอายแุละการออมสาํหร ◌ับวยัเกษียณอาย ุ= 

The extension of working age and saving 

scheme for retirement

ไทย 2

CD-T 2246 HD6283.T5 ส277ร 2551

รายงานฉบบัสมบรูณ์ เร่ืองโครงการนําร่องศกึษา

ความเหมาะสมในการทํางานของแรงงานหลงั

เกษียณอายุ

ไทย 1

CD-T 2248
HN700.55.Z9M26 ช252ค

 2551

โครงการวิจยัการสาํรวจคนไร้สญัชาติและคนชายขอบ

ในจงัหวดักาญจนบรีุ = A survey of nationaltyless 

and marginallize people in Kanchanaburi 

province

Eng 1

CD-T 2314 HV40 G795S 2007
Social work practice : a risk and resilience 

perspective
Eng 1



รายชือ่ CD TEXT BOOK
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบ์ณัฑติ

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

CD-T 2331 HQ674.55 ส113ค 2551 ครอบครัวอบอุน่ : คูม่ือดแูลหวัใจครอบครัว ไทย 1

CD-T 2346 HD5707.5 ก446ส
สถิตจิดัหางาน .... = Year book of 

employment statistics ...
ไทย 1

CD-T 2354 HQ1236 ด331 2552

ดชันีการพฒันามิตหิญิงชายของประเทศไทย =

 Gender-related development index plus : 

GDI plus

ไทย 2

CD-T 2354 HQ1236 ด331 2552

ดชันีการพฒันามิตหิญิงชายของประเทศไทย =

 Gender-related development index plus : 

GDI plus

ไทย 2

CD-T 2505 HQ784.V5 ม575 2551
มิติทางสงัคมวฒันธรรมท่ีสง่ผลตอ่ความรุนแรงในเด็ก

และเยาวชน
ไทย 1

CD-T 2617 HD62.6 P592N 2006 The Not-For-Profit CEO Work Eng 2

CD-T 2665
HV7100.55.Z8N35 ก136ร

 2551

รายงานข้อมลูสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ. 2549 : สาํรวจภายใต้

โครงการนําร่อง ปี พ.ศ. 2550

ไทย 2

CD-T 2767 HN700.55.A8 ร451 2552
รายงานผลตามเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ

ของประเทศไทย พ.ศ. 2552
ไทย 1

CD-T 2823
HD5972.55.A6 ก446ส 

2553

17 ปีกรมการจดัหางาน : คําไหนคํานัน้ ก้าวไปด้วยกนั

 สานฝันแรงงานไทย
ไทย 1

CD-T 3015 HQ784 .V55 พ885ร 2554
รายงานการวิจยัรูปแบบการจดัการทางสงัคมเพ่ือ

แก้ไขปัญหาความรุ นแรงในเด็กและเยาวชน
ไทย 2

CD-T 3015 HQ784 .V55 พ885ร 2554
รายงานการวิจยัรูปแบบการจดัการทางสงัคมเพ่ือ

แก้ไขปัญหาความรุ นแรงในเด็กและเยาวชน
ไทย 2

CD-T 3356 HV555.T5 ผ931 2553
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 -2557
ไทย 1

CD-T 3359 HV8073 S972C 2006 Criminal investigation Eng 1



รายชือ่ CD TEXT BOOK
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรบ์ณัฑติ

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

CD-T 3937 QA278 ย351ก 2557
การวิเคราะห์สถิติหลายตวัแปรสาํหรับงานวิจยั = 

Multivariate statistical analysis for research
ไทย 1

CD-T 3940 HC445 ส226ร
รายงานประจําปี สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาติ
ไทย 1

CD-T 3957 HD7801 ป483ร รายงานประจําปี….. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ไทย 1

CD-T 4158 HV7936.C88 P346F 2010 Fundamentals of crime mapping Eng 3

CD-T 4161 WM34 F295C 2013 Cognitive behavioral therapy for depression Eng 1

CD-T 4162 WM190 M478D 2013
Dialectical behavior therapy for emotion 

dysregulation
Eng 1

CD-T 4163 WM420 R256I 2013 Interpersonal psychotherapy for depression Eng 1

CD-T 4164 Motivational interviewing for concurrent disorders Eng 1

CD-T 4165 Achieving psychotherapy effectiveness Eng 1

CD-T 4166 Cognitive behavioral therapy for anxiety Eng 1

รวม 58 ช่ือเร่ือง 83 รายการ



รายชือ่ CD MULTIMEDIA
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-M 0096 ผลงานด้านการตา่งประเทศของรัฐบาล ไทย 1

CD-M 0106 เผยแพร่การดําเนินกิจการพรรคการเมือง ไทย 2

CD-M 0112
แผนแมบ่ทเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด : ฉบบัปี พ.ศ. 

2535-2539 , ฉบบัปี พ.ศ.2540-2544 , ฉบบัปี พ.ศ. 2545-2549
ไทย 1

CD-M 0163
รายงานการวิจยัห้องสมดุสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ              ( 

disc1-2 )
ไทย 4

CD-M 0227
เอดส์ : การตอ่สู้และความหวงั : สรุปรายงานการสมัมนาระดบัชาติ

เร่ืองโรคเอดส์ ครัง้ท่ี9
ไทย 1

CD-M 0228
รวมผลงาน 33 ปี (พ.ศ.2513 - พ.ศ.2546) ศาสตราจารย์ ดร.สรุนนัต์

  สภุทัรพนัธ์ุ
ไทย 1

CD-M 0247
รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานการวิจยัเก่ียวกบัโรคเอดส์ในประเทศ

ไทย พ.ศ. 2536 - 2540
ไทย 2

CD-M 0254 สทิธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสงัคม ไทย 2

CD-M 0416

ผลงานวิชาการของกลุม่โรคเอดส์ (พ.ศ.2535-2546) รวบรวม

ผลงานวิชาการ : การบริหารจดัการ - การดแูลรักษาทางการแพทย์

และสงัคม-การพฒันาภมูิปัญญาและการวิจยั สรุปงานการประชมุ/

สมัมนา - ผลงานอ่ืนๆ ท่ีนา่สนใจ

ไทย 2

CD-M 0478

การพฒันาดชันีชีว้ดัความอยูด่ีมีสขุด้านชีวิตครอบครัว สาํหรับ

ประเทศไทย : รายงานการศกึษาขัน้สดุท้าย โครงการการพฒันา

ระบบจดัเก็บกลุม่ดชันีชีว้ดัครอบครัวอยูด่ีมีสขุ สาํหรับประเทศไทย

ไทย 1

CD-M 0479 UNDP South East Asia : HIV and Development Programme Eng 2



รายชือ่ CD MULTIMEDIA
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-M 0499

คําบรรยายเร่ือง การจดัการความรู้กบัการวิจยั : ในการประชมุ 

นกัวิจยัใหมพ่บเมธีวิจยัอาวโุส : วนัท่ี 15 มกราคม 2548 ณ 

โรงแรมเฟลกิซ์ กาญจนบรีุ / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช, จดัโดย 

สกอ. ร่วมกบั สกว.

ไทย 1

CD-M 0500

คําบรรยายเร่ือง นกัจดัการความรู้ท้องถ่ิน นกัพฒันาสายพนัธ์ุใหม ่: 

บรรยายในพิธีมอบประกาศนียบตัร นกัจดัการความรู้ท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1

 ของโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) ภาค

กลาง ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ วนัท่ี 24 มกราคม 2548 / โดย ศ.นพ. 

วิจารณ์  พานิช

ไทย 1

CD-M 0501
คําบรรยายเร่ือง จดัการความรู้ เราอยูต่รงไหน และจะไปไหน / โดย 

ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช
ไทย 1

CD-M 0502
เสวนา การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ในสงัคมไทย : วนัท่ี 3 

กมุภาพนัธ์ 2548 ณ โรงแรมดสุติพาเลซ / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช
ไทย 1

CD-M 0503
คําบรรยายเร่ือง เส้นทางสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลพิจิตร

 วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2548 / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช
ไทย 1

CD-M 0504

คําบรรยายใน โครงการตลาดการเรียนรู้ โรงพยาบาลเครือขา่ยการ

จดัการความรู้เขตภาคเหนือตอนลา่ง และโรงพยาบาลในจงัหวดัตาก

 ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2548 ณ โรงพยาบาล บ้านตาก / ศ.นพ. 

วิจารณ์  พานิช

ไทย 1

CD-M 0505
บรรยายเร่ือง การจดัการความรู้จากแนวคิดสูก่ารปฏิบตัิ / โดย ดร.

ประพนธ์  ผาสขุยดึ
ไทย 1

CD-M 0506

คําบรรยายเร่ือง แนวคิดในการจดัการความรู้ และ ตกผลกึการ

จดัการความรู้ : วนัท่ี 9 มีนาคม 2548 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

 บางเขน / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช

ไทย 1



รายชือ่ CD MULTIMEDIA
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-M 0507

คําบรรยายและVCD การประชมุ เร่ือง การจดัการความรู้เพ่ือการ

จดัการงานวิจยั และ VCD Group discussion research 

management : วนัท่ี 8 เม.ย. 48 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / โดย 

ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช

ไทย 1

CD-M 0508

CD ประกอบการบรรยายเร่ือง การจดัการความรู้เพ่ือเสริมสร้าง

คณุภาพอดุมศกึษา ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล

 แกรนด์ / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช, จดัโดย สกอ.

ไทย 1

CD-M 0509

CD ประกอบการบรรยาย เร่ือง องค์การแหง่การเรียนรู้ในหลกัสตูร 

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 4 : ณ วนัท่ี 14 

พ.ค. 48 สถาบนัพระปกเกล้า / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช

ไทย 1

CD-M 0510

คําบรรยายเร่ือง อบต. กบัการสร้างสรรค์ตาํบลแหง่การเรียนรู้ : ณ 

ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบรีุ วนัท่ี 13 พ.ค. 48 และ วนัท่ี 20 พ.ค.48

  / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช

ไทย 1

CD-M 0511
การนําเสนอ การจดัการความรู้ในมหาวิทยาลยันเรศวร  : ณ ห้อง

ประชมุ 1 สกว. วนัท่ี 19เมษายน 2548 / โดย ผศ. วิบลูย์  วฒันาธร
ไทย 1

CD-M 0512

CD ประกอบการบรรยายเร่ือง ความรู้บรูณาการสูส่งัคมไทย : วนัท่ี 

16 ธนัวาคม 2548 ณ โรงแรมรอยลั ริเวอร์ / โดย ศ.นพ. วิจารณ์  

พานิช

ไทย 1

CD-M 0513

Patho OTOP กบัการจดัการความรู้ : Best Practice ในการ

ประยกุต์ใช้การจดัการความรู้ ในภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ไทย 1

CD-M 0514

ประชมุวิชาการประจําเดือน ด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 1 : 21 

มีนาคม 2546 ณ หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

(disc1-2)

ไทย 2



รายชือ่ CD MULTIMEDIA
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-M 0515

ประชมุวิชาการประจําเดือน  ด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 2 : 30 

พฤษภาคม 2546 ณ หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัลกัษณ์ (disc

 1-2)

ไทย 2

CD-M 0516
ประชมุวิชาการประจําเดือน ด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 3 : 27 

มิถนุายน 2546 ณ หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
ไทย 1

CD-M 0517

ประชมุวิชาการประจําเดือน ด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 4 : 25 

กรกฏาคม 2546 ณ วิทยาลยันวตักรรมอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ไทย 1

CD-M 0518
ประชมุวิชาการประจําเดือน ด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 5 : 29 

สงิหาคม 2546 ณ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล
ไทย 1

CD-M 0519
ประชมุวิชาการประจําเดือน ด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 6 : 26 

กนัยายน 2546 ณ หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
ไทย 1

CD-M 0520
ประชมุวิชาการประจําเดือน ด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 7 : 31 

ตลุาคม 2546 ณ หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
ไทย 1

CD-M 0521

ประชมุวิชาการ จดัการความรู้ : การดําเนินการ KM แบบบรูณาการ

ในฝ่ายเภสชักรรม รพ.สงขลานครินทร์ : ครัง้ท่ี 8 : 28 พฤศจิกายน 

2546 ณ หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัวลยัลษัณ์

ไทย 1

CD-M 0522 ประชมุวิชาการด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 9 : Knowledge Audit ไทย 1

CD-M 0523

ประชมุวิชาการด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 10 : การจดัการความ

ขดัแย้งด้านการใช้นํา้ของชมุชนแพรก หนามแดง จ.สมทุรสงคราม / 

โดย ทีมวิจยัโครงการรูปแบบการจดัการนํา้ในคลอง ต.แพรกหนาม

แดง

ไทย 1



รายชือ่ CD MULTIMEDIA
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-M 0524

ประชมุวิชาการด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 11 : การจดัการความรู้

ชมุชน แมส่รวย เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย : 28 พฤษภาคม 2547 ณ 

หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

ไทย 1

CD-M 0525

ประชมุวิชาการด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 12 : เปิดโลกใหมแ่หง่

การรับรู้สงัคมศาสตร์กบัปัญญาเชิงปฏิบตัิ, การจดัการความรู้สูก่าร

จดัการปัญหาเอดส์

ไทย 1

CD-M 0526

ประชมุวิชาการด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 13 : แนวทางปฏิบตัิใน

การพฒันาระบบการจดัการความรู้ในองค์กร, คณุภาพโรงพยาบาล

กบัการจดัการความรู้

ไทย 1

CD-M 0527

ประชมุวิชาการด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 14 : จากกระบวนการ

เรียนรู้สูแ่ผนแมบ่ทชมุชนเขาคราม, โครงการปฏิบตัิการชมุชนและ

เมืองนา่อยู ่: การเรียนรู้ของคนอยธุยา

ไทย 1

CD-M 0528

ประชมุวิชาการด้านการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 16 : ปฏิบตัิการจดัการ

ความรู้เพ่ิมคณุภาพชีวิตชาวพิจิตร : 25 พฤษภาคม 2548 ห้อง

ประชมุโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล / โดย คณุสรุเดช  เดชคุ้มวงศ์ 

สาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร, คณุวิสนัต์  ทองเตา่มก มลูนิธิร่วมพฒันา

พิจิตร

ไทย 1

CD-M 0529

การประชมุวิชาการการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 17 : การจดัการความรู้

ในวงการราชการไทย ประสบการณ์แหง่ความสาํเร็จ / โดย กรม

สง่เสริมการเกษตร กรมอนามยั โรงพยาบาลตาก, สาํนกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลา

ไทย 1

CD-M 0530

การประชมุวิชาการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 18 : การจดัการความรู้ 4 

ยคุ ชมุชนอาคารสงเคราะห์ อยธุยา : 18 สงิหาคม 2548 ห้อง

ประชมุสราสนีิ โรงแรมกานต์มณี

ไทย 1



รายชือ่ CD MULTIMEDIA
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-M 0531

การประชมุวิชาการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 19 : โรงเรียนจดัการความรู้

 ปฏิรูปการศกึษา : 27 ตลุาคม 2548 ห้องประชมุประกายเพชร 

โรงแรมเอเชีย / โดย ผอ.จิระพนัธ์  พิมพ์พนัธ์ุ และคณะ โรงเรียนจิระ

ศาสตร์วิทยา จ.อยธุยา , ผอ.ธิดา  พิทกัษ์สนิสขุ และคณะ โรงเรียน

เพลนิพฒันา กรุงเทพฯ

ไทย 1

CD-M 0532

การประชมุวิชาการจดัการความรู้ ครัง้ท่ี 20 : การจดัการความรู้ 

การศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) : 26 มกราคม 2549  โรงแรมกานต์

มณี / โดย กศนฬ นครศรีธรรมราช, กศน.แมฮ่่องสอน, กศน.

อบุลราชธานี, กศน. ชมุพร

ไทย 1

CD-M 0533 ปัญหามา ปัญญามี ชดุท่ี 1 : ตอน ไปดชูาวบ้านจดัการความรู้เร่ืองดิน ไทย 1

CD-M 0534

โครงการสมัมนาวิชาการจดัการความรู้ สาํหรับห้องสมดุ,การจดัการ

ความรู้เพ่ือการศกึษาและการค้นคว้าวิจยั : 13 พฤศจิกายน 2546 ณ

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ไทย 1

CD-M 0535

การจดัการความรู้ ธนาคารโลก = Knowledge Sharing  : 18 

กมุภาพนัธ์ 2547 ณ หนว่ยประสานงาน มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ / 

โดย Mr.Martha  Patillo Siv

ไทย 1

CD-M 0536

การบรรยายเร่ือง KM at the World Bank : ณ ห้องประชมุ สกว. ชัน้

 14 ตกึ เอส เอ็ม ทาวเวอร์ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 / โดย Dr. 

Ronald Kim

ไทย 1

CD-M 0537 นานา เร่ืองราวการจดัการความรู้ ไทย 1

CD-M 0538 คณุคา่และมลูคา่ของปัญญาปฏิบตัิ ไทย 1

CD-M 0539 การจดัการความรู้ภาคปฏิบตัิ เร่ืองราวเกษตรธรรมชาติท่ีพิจิตร ไทย 1



รายชือ่ CD MULTIMEDIA
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-M 0540
คณุคา่และมลูคา่ของปัญญาปฏิบตัิ  : บทเรียนจาก โรงพยาบาล

บ้านตาก / โดย นพ.พิเชฐ  บญัญตัิ ผู้ อํานวยการ รพ.บ้านตาก จ.ตาก
ไทย 1

CD-M 0797 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัยาเสพติด ไทย 1

CD-M 1055 หลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2555 ไทย 1

รวม 55 ช่ือเร่ือง 65 รายการ



รายช่ือ DVD

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน/รายการ

DVD 0441 วิถีพอเพียง แบง่ปัน ผกูพนั นํา้ดินป่า          ไทย 1

DVD 0445
Sex Trafficking. IGE101 : " We're so syndicated, ma' 

am" / จดัทําโดย ผศ.ดร.เสวนิจ  นิจอนนัต์ชยั
Philippine 2

DVD 0446
การวางแผนครอบครัว, ครอบครัวท่ีมีความสขุ, ปีทองแสนสขุ /

 จดัทําโดย อ.พรรณปพร ลวีิโรจน์
ไทย 1

DVD 0447
กลไกในร่างกายมนษุย์  / จดัทําโดย อ.พรรณปพร ลวีิโรจน์ 

(SW3543)
ไทย 1

DVD 0448
เพศศกึษาเด็กวยัรุ่น / จดัทําโดย อ.พรรณปพร ลวีิโรจน์ 

(SW3543)
ไทย 1

DVD 0449
เพศศกึษาวยัรุ่น "รักแรกรุ่น"  / จดัทําโดย อ.พรรณปพร ลี

วิโรจน์ (SW3543)
ไทย 1

DVD 0474

คูม่ือการจดักิจกรรมสนุทรียภาพสาํหรับเด็ก. SW 2053, SW 

2123 = A Manual to arrange aesthetic activities for 

children / จดัทําโดย โสภา  ออ่นโอภาส

ไทย 3

รวม 7 ช่ือเร่ือง 10 รายการ



รายชือ่ VCD
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-V 0102 หวัใจแกร่ง ภาค 2 ไทย 2

CD-V 0339

คํากลา่วมอบนโยบายของพนัตํารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี : ในการประชมุชีแ้จง แนวทางการสาํรวจ

ความต้องการของประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาสงัคมและความ

ยากจนเชิงบรูณาการ : วนัท่ี 15 พ.ย.2546 ณ ศนูย์แสดง

สนิค้าและการประชมุอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบรีุ

ไทย 2

CD-V 0485 จิตสดใสแม้กายพิการ ไทย 1

CD-V 0510

สารคดี วิถีชมุชน : คูม่ือการเรียนรู้สาํหรับคนทํางานชมุชน 

CD1. 7 เคร่ืองมือท่ีช่วยให้งานชมุชนง่ายได้ผล และสนกุ, 

CD2. ทกุข์คนไทย : สารคดีจากงานวิจยั 15 กรณีศกึษาวา่

ด้วยความทกุข์จากระบบบริการสาธารณสขุของรัฐ (disc1-2)

ไทย 2

CD-V 0534
การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส : ประกอบการเรียนการ

สอนวิชา SW 3543
ไทย 1

CD-V 0535 วยัระเริง : ประกอบการเรียนการสอนวิชา SW 3543 ไทย 1

CD-V 0587
รายการถึงลกูถึงคน ตอน กอส.ลงใต้ วนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน

 2548
ไทย 2

CD-V 0588

การบรรยายทางวิชาการ โดย นายอานนัท์  ปันยารชนุ 

ประธาน กอส. เร่ือง "กอส. กบั การแก้ปัญหา 3จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้" วนัพธุท่ี 6 ก.ค. 2548 ณ สถาบนัการ

ประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์

ไทย 2

CD-V 0929
เมตตาคํา้จนุโลก : ร่วมรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรค

เอดส์ / โดย พระอดุมประชาทร วดัพระบาทนํา้พ ุลพบรีุ
ไทย 1



รายชือ่ VCD
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

CD-V 1150

คูม่ือพอ่แมด่แูลลกูยคุไซเบอร์ : 10 ข้อปฏิบตัิในการดแูล

ช่วยเหลอืเด็กติดเกมหรืออินเตอร์เนต + คูม่ือเลม่ในเลม่ 1 

เลม่

ไทย 1

CD-V 1641 ซีอยุ ตอน ซีอยุไมไ่ด้ฆา่ (disc1-2)          ไทย 2

CD-V 1643 แผนชีวิตเศรษฐกิจชมุชน          ไทย 1

CD-V 1669 พลเมืองในโลกท่ีถกูลมื (disc1-2)          ไทย 2

CD-V 1670 รายการแผน่ดินไท ตอน เหยื่อความรุนแรง          ไทย 1

CD-V 1700

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2550) : 

ประกอบการสอนวิชา SW 2053 / SW 2123 / จดัทําโดย 

โสภา ออ่นโอภาส

         ไทย 3

CD-V 1701

แรงงานนอกระบบในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2007) : 

ประกอบการสอนวิชา SW 2053, SW 2123 / จดัทําโดย 

โสภา ออ่นโอภาส

         ไทย 3

CD-V 1974 สารคดี เร่ือง บหุร่ี...ความลบั-ความรู้ ไทย 4

รวม 17 ช่ือเร่ือง 31 รายการ



รายชือ่ VCD
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์



รายชือ่ VCD
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์



รายช่ือ วีดทิศัน์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์บณัฑิต

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

VC 0083 ผมเป็นเอดส์ ไทย 1

VC 0097 สารคดีชดุวิชา การจดัการสถานเลีย้งเด็กเร่ือง การเตรียมการจดัตัง้ฯ ไทย 1

VC 0100 ความรู้เก่ียวกบัแรงงานหญิงและเด็ก ไทย 1

VC 0110 สารคดี คืนชีวิต..คิดหว่งใยในผืนโลก ไทย 1

VC 0254 วีดิทศัน์เร่ือง สมัผสัท่ี6 ไทย 1

VC 0261 ความปลอดภยัสาํหรับเด็กและเยาวชนเร่ือง คณุรอบคอบ ไทย 1

VC 0288 วีดิทศัน์เร่ือง เยาวชนกบัยาเสพติด ไทย 1

VC 0292 ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัไฟฟ้า อบุตัิภยัในโรงงาน ไทย 1

VC 0312 ทําไมถึงได้เป็น AIDS ไทย 1

VC 0318 สารคดี สิง่แวดล้อมในชมุขนแออดั ตอน 1 ไทย 1

VC 0335
วีดิทศัน์ประกอบการเรียน เร่ือง The Good Sun = โดดเดี่ยวนิสยั

มรณะ
ไทย 2

VC 0336
วดีิทศัน์ประกอบการเรียน เร่ือง THE SIXTH SENSE = ซิกซ์เซ้นส์ 

สมัผสัสยอง
ไทย 2

VC 0337 วีดิทศัน์เร่ือง ปลอดภยัไว้ก่อน ชดุ ภยัจากไฟฟ้า แก๊ส, สารเคมี ไทย 1

VC 0338 วีดิทศัน์ประกอบการศกึษา เร่ือง ผู้บริหารกบัการป้องกนัอบุตัิภยั ไทย 1

VC 0343 วดีิทศัน์เร่ือง ปลอดภยัไว้ก่อน ชดุ ภยัจากการจราจร ไทย 1

VC 0344 วีดิทศัน์เร่ือง ปลอดภยัไว้ก่อน ชดุ ภยัจากการเคหะสถาน ยา, อาหาร ไทย 1

VC 0365 สารคดี ความรู้เร่ือง การใช้แรงงานเด็ก Eng 1

VC 0396 วีดิทศัน์ โครงการพิทกัษ์หญิงไทยพ้นภยัลอ่ลวง (ก.ค.36) ไทย 1

VC 0405
สมัมนาเร่ือง ตลาดแรงงานของบณัฑิตสงัคมสงเคราะห์ ในศตวรรษ

หน้า (23 เม.ย.36)
ไทย 1

VC 0515
น.ศ.ปริญญาโทสาขาการจดัการสวสัดิการสงัคม  ศกึษาดงูาน

โครงการพฒันาดอยตงุ 12-16พ.ย.37 ( 2 ตลบั)
ไทย 2

VC 0535 งานโลกสวยด้วยเราร่วมมือกนั (9 พ.ย.2537) ไทย 1

VC 0550 อยา่เปิดประตตู้อนรับเชือ้เอดส์ ไทย 2

VC 0552 วีดิทศัน์เร่ือง เพียงแคค่วามเข้าใจ ( เอดส์) ไทย 2

VC 0556 เพศศกึษาเด็ก-วยัรุ่น ศนูย์วิจยัการวางแผนครอบครัว ไทย 1



รายช่ือ วีดทิศัน์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์บณัฑิต

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

VC 0559

วีดิทศัน์ประกอบด้วยเร่ือง 1. YOGI BEAR'S EARTHQUAKE 

PREPAREDNESS 2. EARTHQUAKE IN MEXICO 3. 

TERREMOTO DE CHILE (EARTHQUAKE IN CHILE) / จดัทําโดย

    อ.สพุจน์ ธรรมา

Eng 1

VC 0562 วีดิทศัน์เร่ือง 108 วิธีหนีเอดส์ ไทย 2

VC 0568 วีดิทศัน์ การป้องกนัโรคเอดส์ ละครเร่ือง พลาด ไทย 1

VC 0570 ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ สปอตส์โรคเอดส์ อยา่ให้ชีวิตเป็นเช่นนีเ้ลย ไทย 1

VC 0575
การประชมุ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสวสัดิการ

สงัคม  (4 ก.พ.2538)
ไทย 1

VC 0616
การศกึษาดงูานสวสัดิการสงัคมวดัพระบาทนํา้พ ุจ.ลพบรีุ ของนศ.

ปริญญาโท มฉก.
ไทย 1

VC 0618 สารคดี โรคเอดส์ ไทย 1

VC 0667
นิทรรศการเทอดพระเกียรติสมเด็จยา่ งานวนัสงเคราะห์แหง่ชาติ 38 

(21-22 ต.ค.2538)
ไทย 1

VC 0668
การบรรยายพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์ไทย วนัสงัคม

สงเคราะห์แหง่ชาติ 2538
ไทย 1

VC 0761
สมัมนาวิชาการ มหนัตภยั ยาม้า ณ ห้องบรรยายพิเศษ 1 (18 ม.ค.

39) ( 2 ตลบั)
ไทย 2

VC 0762
นิทรรศการและประชมุวิชาการ สร้างภมูิคุ้มกนัทางใจช่วยวยัรุ่นพ้น

ภยัยาเสพติด 30 ม.ค.2539
ไทย 1

VC 0775
วีดิทศัน์ การขายแรงงานเด็ก / โดยศนูย์พิทกัษ์สทิธิเดก็ มลูนิธิเด็ก 

(30ต.ค.2538)
ไทย 1

VC 0810
สารคดี ครูเดินสอนโครงการนกัเรียนตาบอด เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

 (7 ต.ค.2537)
ไทย 1

VC 0960
การสมัมนาวิชาการพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบบัใหม ่ผลกระทบตอ่

แรงงานเด็กและสตรี  10 ก.พ.39
ไทย 2

VC 0988 วีดิทศัน์เร่ือง ฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA) ไทย 1

VC 1011
วีดิทศัน์ประกอบการสอนวิชา SW 3243 Micro Teaching 

(4-11ส.ค.42)  (4 ตลบั)
ไทย 4



รายช่ือ วีดทิศัน์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์บณัฑิต

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

VC 1070
วีดิทศัน์รายการผา่ทางตนัเร่ือง เพศ(นกั)ศกึษา ประกอบการสอนวิชา

 สมัมนาการปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์ อ.จริยา พงศ์วิวฒัน์
ไทย 1

VC 1088
วีดิทศัน์ การป้องกนัโรคเอดส์  : วนัท่ี 15 พ.ย.42  /     อ.นชุนาฎ  ยฮูนั

เงาะ
ไทย 1

VC 1149 ธรรมรักษ์-มหาดไทยร่วมใจต้านภยัเอดส์ ไทย 1

VC 1230
วีดิทศัน์ประกอบการเรียนการสอน เร่ือง สัง่หวัใจอยา่ให้ยอมแพ้  / 

จดัทําโดย อ.พรรณปพร สริิโรจน์
ไทย 1

VC 1231
วีดิทศัน์ประกอบการเรียนการสอน เร่ือง สายใยดวงใจแม ่ / จดัทํา

โดย อ.พรรณปพร สริิโรจน์
ไทย 1

VC 1250 วีดิทศัน์เร่ือง ครัง้เดียวก็เกินพอ (โรคเอดส์) ไทย 6

VC 1261
วีดิทศัน์ประกอบการเรียนวิชา SW 3243 วนัท่ี 3 ส.ค.2542 คณะ

สงัคมฯ(Micro teaching)
ไทย 1

VC 1307

รายการทุง่แสงตะวนั ตอน ป่าเปร็ดใน และห้องครัว ห้องคลงั 

ประกอบการสอนวิชา SW 2103 (ปัญหาสงัคม) / จดัทําโดย อ.โสภา 

ออ่นโอภาส

ไทย 2

VC 1309
ปัญหาในการปฏิบตัิงาน : ประกอบการเรียนวิชา SW 3963 อ.ปราทิพ

 พงศ์ศภุนิมิต  ( 6 ตลบั)
ไทย 6

VC 1317

เพศสมัพนัธ์นัน้สาํคญัไฉน (อภิปราย) จดัโดย น.ศ.ชัน้ปีท่ี4 วนัท่ี 24

ส.ค.43 ณ ห้องสือ่ประสม ประกอบการสอนวิชา SW 4233 / อ.จริยา

 พงศ์วิวฒัน์

ไทย 1

VC 1318
การอภิปราย เร่ือง ประตสููก่ารทาํงาน : จดัโดย นกัศกึษาปีท่ี 4 วนัท่ี 4

 ก.ย.43 ณ ห้องบรรยายพิเศษ2
ไทย 1

VC 1319

การอภิปราย เร่ือง ภาวะการฆา่ตวัตายในหมูว่ยัรุ่น : จดัโดยน.ศ.ปีท่ี4

 วนัท่ี 5 ก.ย.43 ณ ห้องบรรยายพิเศษ2 ประกอบการเรียนวิชา SW 

4233  / อ.นวลใย วฒันกลู

ไทย 1

VC 1320

วีดิทศัน์ประกอบการเรียนวิชา สาธารณภยัเบือ้งต้น :เร่ือง 1.การ

เตรียมรับอทุกภยั-วาตภยั 2.การช่วยเหลอืผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน 3.การ

เคลือ่นย้ายผู้ ป่วย / อ.สพุจน์ ธรรมา

ไทย 1



รายช่ือ วีดทิศัน์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์บณัฑิต

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

VC 1321

วีดิทศัน์ประกอบการเรียนวิชา สาธารณภยัเบือ้งต้น : เร่ือง 1.การขบั

ขี่จกัรยานยนต์ 2.การวา่ยนํา้อยา่งถกูวิธี 3.ข้อปฏิบตัิเมื่อเกิดเพลงิ

ไหม้…/ อ.สพุจน์ ธรรมา

ไทย 1

VC 1326

การอภิปรายเร่ือง จริงหรือ..ชายมีรักเพราะต้องการSEX สว่นหญิงมี 

SEX เพราะต้องการมีความรัก :ประกอบการเรียนวิชา SW 4233  / 

อ.นวลใย วฒันกลุ

ไทย 1

VC 1336

การอภิปรายเร่ือง จะทําตวัอยา่งไรเมื่อรู้วา่เป็นหญิงรักหญิง : โดย

นกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์ชัน้ปี4 (7 ก.ย.43 ณ ห้องสือ่ประสม )

 ประกอบการเรียนวิชา SW 4233

ไทย 1

VC 1344
วีดิทศัน์ อาชญากรเด็ก : ประกอบการเรียนการสอน วิชา SW 3943 /

 จดัทําโดย อ.สพุจน์  ธรรมา
ไทย 1

VC 1345

วีดิทศัน์ เร่ือง บอยส์ ด็อนท์ คราย ผู้ชายน่ีหวา่....ยงัไงก็ไมร้่องไห้ 

(Boys Dockovich) :      ประกอบการเรียน SW 3793 /  จดัทําโดย 

อ.สพุจน์  ธรรมา

ไทย 1

VC 1346

วีดิทศัน์เร่ือง อีริน บรอคโควิช...ยอมหกัไมย่อมงอ (ERIN 

BROCKOVIOH) : ประกอบการเรียนวิชา SW 3743 / จดัทําโดย อ.

สพุจน์  ธรรมา

ไทย 1

VC 1347
เดอะ ทรีน ไมล์ ปาฏิหารย์แดนประหาร (THE GREEN MILE) : 

ประกอบการเรียนวิชา SW 3793 / จดัทําโดย อ.สพุจน์  ธรรมา
ไทย 1

VC 1411
การฝึกพดูของนกัศกึษา :  ประกอบการศกึษาวิชา SW 3963 / อ.ป

ภาทิพย์ พงศ์ศภุนิมิต  (2 ตลบั)
ไทย 4

VC 1420
สมัมนาเร่ืองหญิง - ชาย ปลอดภยัใกล้ชิด : วนัท่ี 4 ก.ย. 2544 (2 

ตลบั)
ไทย 2

VC 1425
การอภิปราย คณุรู้จกันกัสงัคมสงเคราะห์ดีแคไ่หน : วนัท่ี 28 ส.ค. 

2544
ไทย 1

VC 1491

การอภิปรายเร่ือง แนวโน้มการมีงานทําของบณัฑิต : ประกอบการ

เรียนการสอนวิชา SW 4233 / จริยา  พงศ์วิวฒัน์ คณะสงัคม

สงเคราะห์ฯ

ไทย 1

VC 1495

การอภิปรายเร่ือง เด็กถกูทารุณกรรม "เหยื่ออารมณ์" : ประกอบการ

เรียนการสอนวิชา SW 4233 (23 ส.ค.2545) / อ.จริยา  พงศ์วิวฒัน์ 

คณะสงัคมสงเคราะห์ฯ

ไทย 1



รายช่ือ วีดทิศัน์

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์บณัฑิต

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / แผน่

VC 1496
การอภิปรายเร่ือง เจาะใจนกัสงัคมสงเคราะห์ (20 ส.ค.2545) ณ 

ห้องสือ่ประสม / จริยา  พงศ์วิวฒัน์ คณะสงัคมสงเคราะห์ฯ
ไทย 1

VC 1497

การอภิปรายเร่ือง การเตรียมความพร้อมก่อนการทํางาน (2ก.ย.

2545) : ประกอบการเรียนการสอนวิชา SW 4233 /  อ.จริยา  พงศ์

วิวฒัน์ คณะสงัคมสงเคราะห์ฯ

ไทย 1

VC 1498

การอภิปรายเร่ือง วยัรุ่นใสใ่จสขุภาพ เป็นแคแ่ฟชัน่จริงหรือ : 

ประกอบการเรียนการสอนวิชา SW 4233   /  อ. จริยา  พงศ์วิวฒัน์ 

คณะสงัคมสงเคราะห์ฯ

ไทย 1

VC 1504
การอภิปราย รักคนไทย ถ้าจะพดู พดูไทยให้ชดัๆ ไปเลยดีกวา่ (3 ก.ย.

 2545) ณ ห้องสือ่ประสม มฉก.
ไทย 1

VC 1505
การอภิปรายเร่ือง จริงหรือท่ีมีการขายบริการทางเพศในมหาวิทยาลยั

 (9 ก.ย. 2545)
ไทย 1

VC 1526
ประชมุสมัมนา เร่ือง กําหนดรูปแบบกิจกรรมสร้างจิตสาํนกึแก่ผู้กู้ยืม

เงินกองทนุ ( 2 ก.พ.2545) / บรรยายโดย          อ.ขตัติยา  กรรณสตู
ไทย 1

VC 1600 การพฒันาสภาพแวดล้อม โดยองค์กรชมุชนเป็นแกนหลกั ไทย 3

VC 1645

ละครการสร้างจิตสาํนกึตอ่สงัคมของผู้กู้ยืมเงินฝันสลาย จะคืนทนุ

หรือไม?่ ถามใจคณุด ู: วนัท่ี 21 ก.พ.2545 / จดัโดย  น.ศ.ปริญญาโท

 หลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ฯ รุ่น 9

ไทย 1

VC 1736 Closet narcissistic disorder : The Masterson approach  Eng 1

VC 1737 The Abused woman : a survivor therapy approach Eng 1

รวม 75 ช่ือเร่ือง 103 รายการ



รายชือ่ Diskette
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง จํานวน / แผน่

DK 0202 QA76.16.ป198ส  2541 สถิติเพ่ือการคํานวณด้วยโปรแกรมสาํเร้จรูป 1

DK 0203 H61.4D336F  1998 Forecasting principles and applications 1

DK 0209 HN 29.S396I  1999
Investigating the social word : the process and 

practice of research
1

DK 0238 HA32 B112A  1998 Adventures in social research 1

DK 0239 HA32 C652S 2003 SPSS analysis without anguish 1

รวม 5 ช่ือเร่ือง 5 รายการ



รายชือ่ เทปคาสเซ็ท
สาขาวชิาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

TC 0068 โครงการป้องกนัโรคเอดส์แหง่ชาติ ไทย 3

TC 0104 สมัมนาวิชาการ เร่ืองมฉก.รวมใจต้านภยัเอดส์ : วนัท่ี  26 ก.ย.38 ( 2 ตลบั) ไทย 2

TC 0113
การบรรยายพระราชกรณียกิจของพระราชองค์ไทย : เน่ืองในโอกาศวนัสงัคม

สงเคราะห์ฯปี38 (2 ตลบั)
ไทย 2

TC 0125 อภิปราย มหนัตภยัยาม้า : ( 2 ตลบั) ไทย 2

TC 0127
สมัมนา พรบ.คุ้มครองแรงงาน :  ผลกระทบตอ่แรงงานเด็กและสตรี วนัท่ี 10 

ก.พ.39 (2 ตลบั)
ไทย 2

TC 0234 การอภิปรายเร่ือง SEX ในวยัเรียน วนัท่ี 31 ส.ค.42 (3 ตลบั ) ไทย 6

TC 0239 สารคดีชดุ 5 นาที กรุงเทพฯ2000 ปันใจสูเ่อดส์ ไทย 3

TC 0317 แนวทางการปฏิบตัิให้ตนเองและครอบครัวมีความสขุ (4 ตลบั) ไทย 8

รวม 8 ช่ือเร่ือง 28 รายการ



รายช่ือ สไลด์

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / เฟรม

SL 0084 วิชา สงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ไทย 108
รวม 1 ช่ือเร่ือง 108 เฟรม


