รายชื่อหนังสือและ CD ห้องสมุดกรมทรัพยากรน้าบาดาลประจ้าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
รหัสหมวด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

จ้านวน

121390

การบริหารจัดการพื้นที่เสีย่ งต่อการปนเปื้อน
สารมลพิษลงสู่แหล่งน้้าบาดาลในประเทศไทย

ประภาวดี โอตรวรรณะ

1

๒

๑๒๑๓๙๑

รายงานติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนแหล่ง
น้้าบาดาลและทิศทางการไหลของน้้าบาดาล
บริเวณพื้นที่ตา้ บลน้้าพุ อ้าเภอเมือง
และต้าบลรางบัว อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประภาวดี โอตรวรรณะ

1

๓

๑๒๑๓๙๒

การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาล
อย่างยั่งยืน

ประภาวดี โอตรวรรณะ

1

๔

๑๒๑๓๙๓

การจัดท้านโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กุสุมา นัยนภาเลิศ

1

๕

๑๒๑๓๙๔

การบริหารจัดการระบบยืนยันตัวบุคคล
( Authentication )

กุสุมา นัยนภาเลิศ

1

๖

๑๒๑๓๙๕

การจัดท้าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

กุสุมา นัยนภาเลิศ

1

๑๒๑๓๙๖

การประเมินพื้นที่เพิ่มเติมน้้าและสูญเสียน้้า
โดยใช้คุณภาพน้้าบาดาลพื้นที่แอ่งน้้าบาดาล
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

พรอุษา อุดมศิลป์

1

ล้าดับ

๑

๗

รูปหน้าปก

หมายเหตุ

๑๒๑๓๙๗

ระบบการไหลของน้้าบาดาลในพื้นที่
แอ่งน้้าบาดาลเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

พรอุษา อุดมศิลป์

1

๑๒๑๓๙๘

เทคนิคการส้ารวจธรณีฟสิ ิกส์บนผิวดิน
และการสร้างกราฟต้นแบบที่เหมาะสมส้าหรับ
พื้นที่รองรับด้วยหินปูนหรือมีลักษณะภูมิ
ประเทศแบบคาสต์ของประเทศไทยในแต่ละยุด
ในการส้ารวจหาน้้าบาดาล

พรอุษา อุดมศิลป์

1

๑๐

๑๒๑๓๙๙

การส้ารวจและพัฒนาน้้าบาดาลพืน้ ที่อุทยาน
สัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี
อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

พัสกร อาจศิริ

1

๑๑

๑๒๑๔๐๐

อุทกธรณีวิทยาแหล่งน้้าบาดาลพุ
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล - ชี

พัสกร อาจศิริ

1

๑๒๑๔๐๑

การหยั่งธรณีหลุมเจาะในบ่อที่พัฒนาแล้ว
เพื่อทราบล้าดับชั้นดิน – หินและข้อมูล
บ่อบาดาล

พัสกร อาจศิริ

1

๑๓

๑๒๑๔๐๒

การบริหารโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้
เรื่องน้้าบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม

ยุทธนา อาวจ้าปา

1

๑๔

๑๒๑๔๐๓

การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์

ยุทธนา อาวจ้าปา

1

๑๕

๑๒๑๔๐๔

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้้าบาดาล

ยุทธนา อาวจ้าปา

1

๘

๙

๑๒

๑๒๑๔๐๕

การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล
และระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาล จ้านวน
24 แห่ง รวม 11 รายการ
(โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริและโครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ( โครงการหลวง )
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

เกษมศรี ศศิโรจน์

1

๑๗

๑๒๑๔๐๖

การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค งบประมาณ
ประจ้าปีพ.ศ. 2558 (เพิม่ เติม)ภายใต้โครงการ
และการกูเ้ งินส้าหรับโครงการเงินกู้
เพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าและระบบขนส่งทางถนน :
มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เกษมศรี ศศิโรจน์

1

๑๘

๑๒๑๔๐๗

การควบคุมครุภณ
ั ฑ์ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด

เกษมศรี ศศิโรจน์

1

๑๙

๑๒๑๔๐๘

การส้ารวจน้้าบาดาลบริเวณพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ้าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

บุณฑริก บริสุทธิ์

1

๒๐

๑๒๑๔๐๙

การจัดท้าแบบจ้าลองทางอุทกธรณีวิทยา
แบบ 3 มิติ ( 3D Geological Model )

บุณฑริก บริสุทธิ์

1

๒๑

๑๒๑๔๑๐

การพัฒนางานส้ารวจทางด้านธรณีฟิสิกส์

บุณฑริก บริสุทธิ์

1

๒๒

121411

การจัดท้าและด้าเนินการ
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

อลิน ชินทรารักษื

1

๑๖

๒๓

121412

ก้ากับดูแลการด้าเนินโครงการและติดตาม
ประเมินผลโครงการประชุมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

๒๔

121413

การจัดท้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล

อลิน ชินทรารักษื

1

๑๒๑๔๑๔

การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังการเจาะ
น้้าบาดาลเพื่อการควบคุมกิจการน้้าบาดาล
ในเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล

สุชาติ ชินวรรณโชติ

1

๒๖

๑๒๑๔๑๕

การพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศอุทกธรณีวิทยา
และฐานข้อมูลด้านการประกอบกิจการ
น้้าบาดาลเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการออกใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาลและ
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล

สุชาติ ชินวรรณโชติ

1

๒๗

121416

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การควบคุมก้ากับการประกอบกิจการน้้าบาดาล

สุชาติ ชินวรรณโชติ

1

๒๘

133027

แผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
น้้าบาดาลระยะเวลา 5 ปี ฉบับสมบูรณ์

กองทุนพัฒนาน้้าบาดาล

1

๒๙

716032

วารสารกรมทางหลวงชนบทปีที่๑๕
ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม๒๕๖๑

กรมทางหลวงชนบท

3

๓๐

835050

นิตยสาร my home ฉบับที่ ๙๖
เดือนพฤษภาคม๒๕๖๑

บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ๊ง
จ้ากัด

1

๒๕

อลิน ชินทรารักษื

1

๓๑

๘๓๖๑๐๓

นิตยสารชีวจิต ปีที่ ๒๐
๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ๊ง
จ้ากัด

1

๓๒

836104

นิตยสารชีวจิตปีที่ ๒๐๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ๊ง
จ้ากัด

1

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

กระทรวงศึกษาธิการ

1

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

๓๓

402068

๓๔

๕๐๑๐๖๕/๓

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๐

ส้านักงานก.พ.

1

ซีดี 1 แผ่น

๓๕

๓๓๑๐๓๘/๑

รายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน ( กชช. 2ค ) ปี ๒๕๖๐

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

1

ซีดี 1 แผ่น

๓๖

301216

แผนการตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1

๓๗

520006

รายงานประจ้าปี๒๕๖๐

ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ

1

๓๘

836105

นิตยสารชีวจิต ปีที่ ๒๐
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ๊ง
จ้ากัด

1

๓๙

841006

วารสารกรมท่าอากาศยานปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
ประจ้าเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

กรมท่าอากาศยาน

1

