คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภา
และผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความ
สะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้ง ยังเปนสวนหนึ่ งของ
กิจกรรมสงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย โดยกลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ ไดดําเนินการ
จัดทํามาเปนปที่ 6 แลว
หากสมาชิ ก รั ฐ สภาและผู ใ ช บ ริ ก ารท า นใดมี ค วามประสงค จ ะใช ห นั ง สื อ ใหม
รายการใด สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1287 และ 0 2244 1375 หากมีขอคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะประการใด
โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลข
โทรศัพท 0 2244 1056 และ 0 2244 1078 หรือ e-mail : busmongkol.p@chaiyo.com

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม” เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

ชือ่ หมวดหนังสือ
ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแ ตง. สถานทีพ่ ิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พมิ พ. [เลขหมูหนังสือ]
ตัวอยาง

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. การสังกัดพรรคการเมือง : การกําหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. / โดย ตวงรัตน เลาหัตถพงษภูริ. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [JQ1749.A795 ต218ก]
 หนังสือการสังกัดพรรคการเมืองฯ เลมนี้ เนื้อหาเปนการวิเคราะห
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนฉบับ
ปจจุบันในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกําหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระยะเวลา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญ
ภายในเลมวาดวย บททั่วไป การยายพรรคของสมาชิกฯ และปจจัยที่กอใหเกิดการ
ย า ยพรรคของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การกํ า หนดระยะเวลาให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ตลอดจนวิเคราะหผลดีผลเสียของการกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
สังกัดพรรคการเมือง พรอมทั้งขอเสนอแนะ
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หนังสือดานปรัชญาและศาสนา (B)
1. คนหาความจริงจากชีวิต. / โดย ระพี สาคริก. กรุงเทพฯ : วิศิระ, 2547. [BJ1548 ร243ค]
Óคนหาความจริงจากชีวิต หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคนหาความจริงของชีวิต โดย
ผูเขียนไดเขียนจากประสบการณที่ผูเขียนประสบพบมาตั้งแตวัยเยาว ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิตและใหกําลังใจในการที่จะใชชีวิตและการดํารงชีวิตใหมีความสุข ในหนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวม
บทความตาง ๆ เชน ความจริงของชีวิต จากรอยเทาถึงใจคน กาลเวลามีจริงหรือเปลา สมดุลแหงชีวิต
นักวิชาการ ออนนอกแตแข็งใน จริงหรือที่วาเด็กคืออนาคต เพื่อนหรือพวก ความมั่นคงของชีวิต คุณคาของ
งาน สัจธรรมกับชีวิต เปนตน
2. เทศนาพระราชประวัติและพงศาวดารกรุงเทพฯ. / โดย สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2546.
Óหนังสือเทศนาพระราชประวัติและพงศาวดารกรุงเทพฯ เลมนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึงเหตุการณ
ในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 โดยยอ และรวมถึงความเจริญรุงเรืองในรัชกาลที่ 5 จนถึง พ.ศ.2451 ซึ่งมีพิธี
รัชมังคลาภิเษกในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดดํารงสิริราชสมบัติมาถึง 40 ป ยืนนาน
กวาพระมหากษัตริยทุกพระองคในประวัติศาสตรชาติไทย
3. พุทธทาสในทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. / โดย อรุณ เวชสุวรรณ. กรุงเทพฯ :
อรุณวิทยา, ม.ป.ป.
Óพุทธทาสในทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดนําเสนอเกงคิดในการประยุกตใชพุทธ
ธรรมเพื่อแกไขสังคมใหดียิ่งขึ้น เพราะพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย เปนตนตอของภาษาและ
วัฒนธรรมไทยทั้ ง มวล พุทธศาสนาให สัน ติสุขแกสั ง คมไทยมายาวนาน ฉะนั้ นการที่ทานพุ ทธทาสนํา
พุทธธรรมมาประยุกตใชในทางการเมืองตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ นํามาเปนหัวขอเรื่องที่นาสนใจและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได
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4. โองการแชงน้ําและขอคิดใหมในประวัติศาสตรลุมน้ําเจาพระยา. / โดย จิตร ภูมิศักดิ์. กรุงเทพฯ :
ฟาเดียวกัน, 2547.
Óหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ชีวิตและผลงานของ จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกรื้อฟนและเปนที่รูจัก
อยางกวางขวาง ผลงานไดถูกนํามาเผยแพรอยางตอเนื่อง จนกระทั่งเวลาผานไปกวา 30 ป บทบาทของ
นัก ปฏิ วัติ ได ถูก ลดบทบาทลง แตผ ลงานของจิ ตร ภูมิ ศั ก ดิ์ ยั ง ปรากฏและสํ า แดงคุ ณ ค า อย า งโดดเด น
โดยเฉพาะในแวดวงประวั ติ ศ าสตร โ บราณคดี แ ละภาษาศาสตร “โองการแช ง น้ํ า และข อ คิ ด ใหม ใ น
ประวัติศาสตรไทยลุมน้ําเจาพระยา” เปนอีกวรรณกรรมหนึ่งที่ไดรับการยกยองในฐานะงานที่ “ทะลวงกรอบ
ทะลายกรง” บุกเบิกแงมุมใหมจากกรอบคิดเดิม ดังจะปรากฏคุณคาของวรรณกรรมในหนังสือเลมนี้

หนังสือดานสังคมศาสตร (H)
1. กระบวนการขจัดหาความยากจนโดยชุมชน. / โดย กรมการพัฒนาชุมชน. ม.ป.ท. : โรงพิมพศาสนา,
2545.
Óหนังสือเลมนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขอมูลความยากจน แนวทางวิธีการ และผลที่เกิดจากการ
ดําเนินการแกไขปญหาความยากจน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของการขจัด
ความยากจนโดยชุมชน ดวยการชวยใหครัวเรือนที่ยากจนมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. การตรวจสอบการบริการ : Management Auditing. / โดย เจริญ เจษฎาวัลย. กรุงเทพฯ : 2546.
ÓManagement Auditing เปนแนวความคิดการตรวจสอบทางการบริหารที่ถือวาเปนสุดยอดของ
กระบวนการปฏิบัติงานทั้ง External Audit และ Internal Audit ที่มีความละเอียดและความซับซอน ซึ่งใช
สําหรับงานตรวจสอบโดยมุงตรงตอการทําหนาที่เปนเครื่องมือการควบคุมกํากับผลสําเร็จของงานตาม
นโยบายและเปาหมายของฝายจัดการ
3. การพัฒนาที่อยูอาศัยในประเทศญี่ปุน : A quick look at housing in Japan. / โดย
การเคหะแหงชาติ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546.
Óหนังสือเลมนี้ไดอธิบายสถานการณที่อยูอาศัยและนโยบายที่อยูอาศัยในประเทศญี่ปุน ตั้งแต
สภาพโดยทั่วไปของประเทศ อาทิเชน ที่ดิน ภูมิอากาศ ประชากร สภาพอุตสาหกรรม เมือง รูปแบบวิถีชีวิต
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และนโยบายเกี่ยวกับที่อยูอาศัยภาครัฐ เชน การกําหนดนโยบายที่อยูอาศัย อุปทานของที่อยูอาศัย ภาครัฐ
ระบบภาษีที่อยูอาศัย การฟนฟูและปรับปรุงสภาพแวดลอมความเปนอยูในเขตเมือง และมาตรการดานการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของประเทศ
4. Personal Martrix Life Revolution : ศาสตรแหงการปฏิวัติชีวิตในยุคโลกแหงการเรียนรู. / โดย
อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547.
Ó”ศาสตรแหงการปฏิวัติชีวิตในยุคโลกแหงการเรียนรู” เปนหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนการใชเงิน
และเวลาเพื่อใหชีวิตเกิดความสมดุลในเรื่องครอบครัว ความรัก การทํางานและการสรางสายสัมพันธ
การศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และการลงทุนเพื่อความมั่นคงของชีวิตเพื่อมุงไปสูความสําเร็จ
แบบยั่งยืนในระดับปจเจกบุคคล
5. สูตรสําเร็จ 90 วัน ผูนําคนใหม. / โดย วัตกินส, ไมเคิล. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2547.
Óหนังสือเลมนี้จะเปนแผนที่นําทางใหกับคนเพื่อที่จะไดปรับตัวเขาสูงานไดอยางรวดเร็ว และ
อยางมีประสิทธิภาพในชวงของการเปลี่ยนแปลงอาชีพ ไมวาจะเปนกรณีของการเลื่อนตําแหนงเปนครั้งแรก
หรือการไดเลื่อนเปนผูบริหารองคกรสูงสุด ซึ่งไมเคิล วัตกินส ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาผูนําที่กาวสูตําแหนง
งานใหมจะไดนําเสนอกลยุทธเพื่อจะชวยลดระยะเวลาแหงการไปถึงจุดที่เรียกวา “จุดแหงดุลยภาพ”
6. Strategy Maps การทําแผนที่กลยุทธสําหรับ Balanced Scorecard. / โดย นอรตัน, เดวิค.
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547. [HD30.28 น366ส]
Óหนังสือเลมนี้ไดอธิบายเกี่ยวกับ “แผนที่กลยุทธ” (Strategymaps) ที่เปนวิธีการที่นาเชื่อถือและ
มีเหตุผลเพื่ออธิบายกลยุทธ สวน Balance Scorecard จะเปนแผนภูมิโครงสรางทางบัญชีสําหรับกลยุทธ
ซึ่งจะชวยจัดหมวดหมูของเปาหมาย ตัววัด และอธิบายความหมายขององคกรหนึ่ง ๆ ที่เชื่อมโยงเขาไว
ดวยกัน แผนที่กลยุทธทําหนาที่เสมือนกับรายงานทางการเงินสําหรับตัวกลยุทธ โดยเปนการแสดงใหเห็นวา
ทรัพ ยากรตา ง ๆ จะถูก เปลี่ ย นไปเปน ผลลั พ ธที่ตอ งการได อยา งไร อี ก ทั้ ง ยัง สะท อ นถึ ง จํ า นวนหนว ยที่
แตกตางของการวัดและเวลาที่ลาชาไปในระหวางการใชทรัพยากรกับผลลัพธที่ไดออกมาดวย Balanced
Scorecard ที่ชวยเลาเรื่องราวของกลยุทธทําใหปจจุบันเรามีหลักการพื้นฐานที่นาเชื่อถือมากขึน้ สําหรับการ
ออกแบบระบบการบริหารที่ดีอีกอันหนึ่ง
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หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. การเมืองไทย พัฒนาการ ปญหาและแนวทางแกไข. / โดย นิยม รัฐอมฤต. กรุงเทพฯ : เอื้ออาทร,
2540.
Óการเมืองไทย พัฒนาการ ปญหาและแนวทางแกไข หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมบทความที่
เขียนขึ้นในโอกาสตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย และ
เพื่ อ วิ เ คราะห ป ญ หาทางการเมื อ งที่ สั ง คมไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ อยู เช น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ เสถี ย รภาพและ
ประสิทธิภาพของระบบ ปญหาเกี่ยวกับการรวมอํานาจ ซึ่งเนื้อหาแบงออกเปน 8 บท คือ บทที่ 1 ลักษณะ
พัฒนาการทางการเมืองของไทย บทที่ 2 การเมืองไทย : ภาพสะทอนความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย บทที่ 3
ทหารกับการเมืองไทย : ความสัมพันธที่มีทั้งหวานและขมขื่น บทที่ 4 เทศบาล : อีกวิถีของการปฏิรูป
การเมือง บทที่ 5 พรรคการเมืองไทย : ปญหาและแนวทางแกไข บทที่ 6 พฤติกรรมการเลือกตั้ง : สาเหตุ
แหงความออนแอของระบบประชาธิปไตย บทที่ 7 เงื่อนไขสูความเปนประชาธิปไตย และบทที่ 8 กลาวถึง
การยุบสภายุครัฐบาล ชวน หลีกภัย : 18 พฤษภาคม 2538
2. คูมือผูสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และทองถิ่นทุก
ระดับ. / โดย บุณยรงค นิลวงศ. กรุงเทพฯ : แวนแกว, 2547.
Óหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมประเด็นสําคัญไวเกี่ยวกับการสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. และทองถิ่นทุก
ระดับไวดังนี้ (1) การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. พรอมตัวอยางและระเบียบการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และการสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.) (2) การสมัครรับเลือกตั้งระดับ
ทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เมืองพัทยา
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการใชกฎหมายเลือกตั้งเดียวกัน (3) ตัวอยางการกระทําความผิดกฎหมาย
เลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ตลอดจนการใหใบเหลือง ใบแดง (4) รายละเอียดเกี่ยวกับพรรค
การเมือง และการสืบสวนและสอบสวน
3. ความสัมพันธระหวางประเทศ : แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา. / โดย จุลชีพ ชินวรรณโณ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
Óหนังสือความสัมพันธระหวางประเทศ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา เลมนี้เปนตํารารวบรวม
บทความวิชาการใหม ๆ ของอาจารยผู ทรงคุณวุฒิตาง ๆ คือ เรื่อง “ทฤษฎี เกมกับการดํ าเนิ นนโยบาย
ตางประเทศ” โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน “แนวคิดทางยุทธศาสตรและความมั่นคง : จากอดีตถึง
ปจจุบัน” โดย รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรณโณ “แนวคิดเรื่องสงครามของศาสนาอิสลาม” โดย ผศ.ดร.จรัญ
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มะลูลีม “พันธมิตรญี่ปุน-สหรัฐในยุคหลังสงครามเย็น” โดย ผศ.ศิริพร วัชชวัลคุ และ “ความรวมมือของ
สวนภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต : จากสงครามเย็นสูโลกาภิวัฒน” โดย รศ.สีดา สอนศรี

หนังสือดานกฎหมาย (K)
1. กฎหมายอาญาภาค 1, ภาค 2-3. / โดย หยุด แสงอุทัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
Óประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 วาดวยบทบัญญัติทั่วไป ซึ่งเปนการวางหลักเกณฑทั่วไปของ
กฎหมายอาญา และประสงคจะใหใชบังคับแกพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่บัญญัติถึงความผิดและกําหนดโทษ
ทางอาญาไวดวย ประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 สําหรับความผิดอาญาสามัญ ซึ่งไดแบงแยกความผิด
ออกเปนลักษณะและหมวดอยางเรียบรอยตามประเภทความผิด และภาค 3 ไดบัญญัติถึงความผิดลหุโทษ
ซึ่งถือวาเปนความผิดเล็กนอย
2. เกร็ดกฎหมายแพงและพาณิชย. / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2547.
Ó”เกร็ ดกฎหมายแพ ง และพาณิ ชย ” เลม นี้มี เ นื้อ หาประกอบด ว ย เรื่องซื้ อ ขาย ขายฝาก ขาย
ทอดตลาด เชาทรัพยเชาซื้อ ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทนประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชี
เดินสะพัดและหุนสวนบริษัท พรอมกับมีการอธิบายขอเท็จจริงของขอกฎหมายตามแนวคําพิพากษาศาล
ฎีกาและแผนภูมิมาตราที่สําคัญเพื่อประกอบความเขาใจ
3. เกร็ดกฎหมายอาญา มาตรา 209-398. / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร,
2547.
Ó”เกร็ดกฎหมายอาญา มาตรา 209-398” มีเนื้อหาประกอบดวย ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข
ภยันตราย ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ปลอมเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอชีวิต
รางกาย การแทงลูก ความผิดตอเสรีภาพ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานลักทรัพย วิ่งราว
ทรัพย กรรโชก ลักเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ความผิดฐานฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก ความผิด
ฐานรับของโจร ทําใหเสียทรัพย บุกรุก และลหุโทษ พรอมกับตัวอยางคําถาม-คําตอบ
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4. พระมหากษัตริยกับรัฐธรรมนูญ. / โดย คณิน บุญสุวรรณ. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
Óอธิ บ ายถึ ง บทบั ญญั ติใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2540 ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
พระราชอํานาจและพระราชภาระของพระมหากษัตริย อันเปนการควบคุมและตรวจสอบนักการเมือง หรือ
ผูใชอํานาจรัฐทั้งหลายมิใหกระทําการอันใดที่อาจกระทบตอความรูสึกของปวงชนชาวไทย โดยแบงเนื้อหา
ออกเปนพระราชอํานาจที่เปนขององคพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ พระราชฐานที่พระมหากษัตริยทรงดํารง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ต ามครรลองของระบอบประชาธิ ป ไตย และ
กระบวนการนิติบัญญัติ พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่จะทรงแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงและให
พนจากตําแหนง พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยและการปฏิญาณตน พระบรมราชโองการและพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ตลอดจนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
5. รวมพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 2547. / โดย ปยะวัฒก กิ่งเกตุ. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล,
2547.
Óหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมกฎหมายและรายละเอียดลักษณะของการกระทําผิดในพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ซึ่งปจจุบันมีอยูดวยกันทั้งสิ้น 27 ฉบับ เปนความผิดอาญาตามกฎหมาย
ที่กํ า หนดไว ใ นบั ญ ชี ทา ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสอบสวนคดี พิ เ ศษ จํ า นวน 20 ฉบั บ และที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) อีกจํานวน 5 ฉบับ
6. สกัดหลักกฎหมายขยายกรณีศึกษาฎีกาเตือนใจ. / โดย ปยทัสน ฤทธิ์รักษา. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2547.
Óหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอวิธีการศึกษากฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สําคัญสามารถนําไปใชในทาง
ปฏิบัติและเตรียมสอบได เชน เรื่องทรัพยสินระหวางสามีภรรยา การแบงมรดก การรองขอตั้งผูจัดการมรดก
การทํา พิ นัย กรรม และการทํา สั ญญาอย า งง า ย ๆ ซึ่ ง สามารถนํ า มาใช ป ระกอบการศึ ก ษา และนํ า ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
7. อธิบายธรรมนูญปกครองแผนดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ. / โดย จักรปาณี
ศรีศีลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ), หลวง. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2547.
Óหนังสือ “อธิบายธรรมนูญปกครองแผนดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ” เปนเอกสารที่
อธิบายถึงความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในชวงแรก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน โดยมีการ
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แบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 วาดวยกฎหมายธรรมนูญปกครองโดยตรง สวนที่ 2 วาดวยกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกผูแทนและระเบียบการประชุม (Organic Law)

หนังสือดานการศึกษา (L)
1. 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยเอกชน. / โดย จิรวัฒน รจนาวรรณ. กรุงเทพฯ : วรรณสาสน, 2546.
Ó”10 สุดยอดมหาวิทยาลัยเอกชน” เปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความเปนมา ประวัติผู
กอตั้ง เคล็ดลับและปรัชญาในการบริหาร ตลอดถึงสภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือมหาวิทยาลัย
เอกชนชั้นนําทั้ง 10 สถาบัน ที่มีชื่อเสียงในปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย , มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ , มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม , มหาวิ ท ยาลั ย สยาม,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ

หนังสือดานภาษาและวรรณคดี (P)
1. ๒๕ ปซีไรต รวมบทวิจารณคัดสรร. / โดย วิพุธ โสภวงศ. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือ
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, 2547.
Óหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลทุกดานเกี่ยวกับรางวัลซีไรต บทวิจารณวรรณกรรมซีไรตในแตละ
ป และบทวิเคราะหภาพรวมของวรรณกรรมที่ไดรับรางวัลแตละประเภท อันจะเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการ
เกี่ยวกับรางวัลซีไรตและเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาในเรื่องวรรณกรรมไทยรวมสมัยตอไป
2. 1000 ปอักษรจีน. / โดย กิตติ ปยพสุนทรา. กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541.
Óแบบเรียนเร็วใหมชุด “1000 ปอักษรจีน” เลมนี้เปนตําราเรียนภาษาจีนที่เนนหนักการจดจํา
ตัวอักษรที่พบเห็นบอย ๆ จํานวน 1,234 ตัว โดยเขียนเปนประโยคสั้น ๆ 50 ประโยค แตละประโยคเรียงรอย
ดวยตัวอักษรที่ไมซ้ํากัน 20 กวาตัว เปนประโยคสั้นไดใจความ จดจํางายเพื่อสะดวกตอการอานและทองจํา
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ซึ่งถาหากทําการศึกษาวันละ 1 บท และจดจําศัพทตาง ๆ ใหไดประมาณ 20 คํา เมื่อจบหลักสูตรสามารถจํา
อักษรพื้นฐานไดประมาณ 1,234 ตัว หรือไมก็จะสามารถอานหนังสือจีนและหนังสือพิมพจีนไดอยางนอย
90 %

หนังสือดานเกษตรศาสตร (S)
1. รายงานการประชุมทางวิชาการของ สศก. ประจําป 2547. / โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.
Óหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเปนการรวบรวมผลงานทางวิชาการดานตาง ๆ ที่ไดนําเสนอตอที่ประชุม
ทางวิชาการ โดยมีขอมูลเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งประกอบดวยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่ง
แรกของป 2547 และแนวโนมครึ่งปหลัง การพัฒนาแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิตสําหรับภาค
เกษตรกรรมจนถึงปจจุบัน และรวมถึงการเกษตรของไทยในอนาคต การวิเคราะหสินคาเกษตรและอาหารที่
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการขจัดความยากจนของเกษตรกรใหหมดไปภายในป 2551 นอกจากนี้
ยังประกอบดวยโครงการนํารองเพื่อระบบสํารองขาวในเอเชียตะวันออก

หนังสือดานเทคโนโลยี (T)
1. คูมือการใชงานฉบับสมบูรณ Linux TLE 5.0. / โดย วสันต ชัยพร. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุคส,
ม.ป.ป.
Óหนังสือเลมนี้แนะนําใหรูจักกับระบบปฏิบัติการ Linux TLE เวอรชั่น 5.0 ซึ่งไดรับการพัฒนาโดย
เนคเทค เนื้อหาประกอบดวยอธิบายการติดตั้งและใชโปรแกรมการติดตั้งรวมกับ Windows บน Harddisk
การใช ICQ และ MSN การเขียนซีดีรอมดวย X-CD Roast การใช Handy drive, Zip Drive และ Harddisk
ของ Windows การแชร Printer จาก Windows บน Linux TLE การแชรไฟลใน LAN ดวย
LinNeighborhood และการโหลดขอมูลจากกลองดิจิตอล

ááá สาระสังเขปหนังสือใหม ááá

11

2. Java Programming Volume III. / โดย วีระศักดิ์ ซึงถาวร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
Óหนังสือ Java Programming Volume III นี้เริ่มที่บทที่ 17 เปนเรื่องเกี่ยวกับการทํา Visual
Programming ดวย Java ตอจากนั้นตามดวยบทที่เกี่ยวกับ JDBC สําหรับติดตอกับระบบฐานขอมูล
Javamail สําหรับติดตอกับ mail servers สวน JNDI สําหรับติดตอกับ name and directory servers และ
JMS สําหรับติดตอกับ Messaging service servers ถึงแมวา Api เหลานี้ถูกกําหนดขึ้นโดย J2ee แตใน
หนังสือจะแสดงการใชงานจากโปรแกรม applications ธรรมดา เพื่อใหเห็นวาสามารถใชไดกับ Api เหลานี้
จากโปรแกรมทั่วไป ไมใชขอจํากัดจาก Serviets หรือ enterprise Java beans เทานั้น ตอจากนั้นเปนบทที่
แสดงการติดตอผานระบบเครือขายดวย sockets แลวเปนบทของ Servlet และ JSP ซึ่งในหนังสือจะแสดง
การใชงานบน Tomcat
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ. / โดย ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2547.
Óหนังสือเลมนี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวันได ตลอดจนสามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
และคนควา โดยแตละบทยังไดรวบรวมคําถามเพื่อใชทดสอบความเขาใจ ทั้งคําถามในรูปแบบปรนัยและ
อัตนัย นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมและดูเฉลยแบบฝกหัดไดที่เว็บไซต htt:b.csiamu.ac.th/sripria
4. พิษพลังเคมีบันทึก 90 ป โศกนาฎกรรมคลองเตย. / โดย กลุม ศึกษาและรณรงคมลภาวะ
อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544.
Ó”พิษพลังเคมี” เปนหนังสือที่บันทึกเรื่องราวกรณีการระเบิดและไฟไหมของสารเคมีภายในคลัง
เก็บครั้งรุนแรงเปนประวัติการณ ทั้งที่คลองเตยและกาญจนบุรี ซึ่งไดสรางความเสียหาย การสูญเสียและ
ผลกระทบที่เลวรายติดตามมา ตั้งแตภาวการณเจ็บปวย ลมตายและความทุกขยากของฝายผูประสบภัย ซึ่ง
ขาดการเหลียวแล ดังนั้นบันทึกเลมนี้จึงจะสะทอนความเลวรายที่เกิดขึ้นเพื่อหนวยงานราชการไดใชเปน
ขอมูลในการกําหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขตอไป
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หนังสือดานบรรณารักษศาสตร (Z)
1. เทคนิคการผลิตหนังสือดวยพีซี. / โดย มานิตย กริ่งรัมย. กรุงเทพฯ : Bluesoft, ม.ป.ป.
Óหนังสือเลมนี้ไดอธิบายเกี่ยวกับการผลิตหนังสือดวยคอมพิวเตอรแบบพีซี อธิบายขั้นตอนตาง ๆ
ในงานผลิตหนังสือตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเหมาะกับผูอานทุกระดับ ดวยรูปแบบการนําเสนอที่
เขาใจงาย มีรูปภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายใหผูอานสามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547.
Óหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมรายชื่อหนังสือดีรุนเกากวาหนึ่งศตวรรษ (100 ป) ขึ้นไปถึงสามพันป ซึ่ง
ไดรับการยอมรับวาเปนหนังสือคลาสสิค (แบบฉบับ) ที่อานไดทุกยุคทุกสมัย พรอมกับหนังสือดีของโลก
ตะวันตก 100 เลม หนังสือดีรุนเกาของไทย 16 เลม ไดมีการแนะนําหนังสือดีในกลุมประเภทพัฒนาตนเอง
(Self Help) การบริหารเพื่อความสําเร็จ (Success Books) ที่ดีที่สุด 100 เลม และการเพิ่มคําคมของ
นักเขียนและดรรชนีคนชื่อผูแตง (Author Index)

หนังสือรายงานการวิจัย (R\Res)
1. การกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม. / โดย อัจฉรา
จันทรฉาย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. [ว HD9866.T5 อ499ก]
Óรายงานผลการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพความสามารถดานการ
แขงขันอุตสาหกรรมนุงหมและสิ่งทอของไทย รวมทั้งเพื่อเสนอแนวทางใหกับผูประกอบการและภาครัฐใน
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม โดยในเนื้อหากลาวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ
สิ่งทอ เครื่องนุงหมและเสื้อผาสําเร็จรูป ฯลฯ พรอมดวยปจจัยที่มีผลตอศักยภาพของอุตสาหกรรม ดัชนี
ชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ตลอดจนศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม พรอมดวย
บทสรุปและขอเสนอแนะ
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2. การตั้งราคาที่เปนธรรมเพื่อเปนยุทธวิธีที่เหมาะสมในการปกปองทรัพยสินทางปญญาของ
ซอฟตแวร. / โดย ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการ
วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. [ว KS106 ศ813ก]
Óรายงานวิจัยฉบับนี้แบงเนื้อหาไดเปน 5 บท ไดแก บทที่ 1 กลาวถึง สนามรบของทรัพยสินทาง
ปญญาของซอฟตแวร วาดวยการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรและความตองการของผูจําหนายซอฟตแวร
กลไกการบังคับใชภายในประเทศและระหวางประเทศ ผลกระทบที่มีตอผูถือสวนแบงการตลาด บทที่ 2
กลาวถึง กลยุทธการตั้งราคาที่เปนธรรมวาดวยผลประโยชนตอสังคมของการคุมครองสิทธิทรัพยสินทาง
ป ญ ญา และเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น ของการจํ า แนกราคา รวมทั้ ง สภาพการณ ป จ จุ บั น ของราคาซอฟต แ วร
ตลอดจนความเปนไปไดของการตั้งราคาที่เปนธรรมของซอฟตแวรที่ไดมีการทดลองซอฟตแวรเกมส บทที่ 3
กลาวถึงวิธีการที่ใชในการตั้งราคาวาดวยโครงสรางตลาดและชองทางการขาย เครื่องมือที่ใชในสวนของ
ผูบริโภคและวิธีการในภาคธุรกิจ บทที่ 4 กลาวถึงองคประกอบดานกฎหมายวาดวยกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับความแตกตางของราคาและการนําเขาสินคาที่
คลายคลึงกัน บทที่ 5 กลาวถึงการเรียกรองความพยายามรวมกัน ประกอบดวย กลวิธีในการจัดการกับ
ผูข ายซอฟตแ วร และรวมถึ ง คณะกรรมการร ว มกั น นอกจากนี้ ใ นรายงานการวิจั ย เล ม นี้ ป ระกอบด ว ย
ภาคผนวก
3. การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของการใหบริการผูปวยกอนและหลังโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาสําหรับโรงพยาบาลชุมชน. / โดย อัญชลี เพิ่มสุวรรณ. เชียงใหม :
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545. [ว RA412.5.T5 อ525ก]
Óรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย 1. บทนํา กลาวถึง ความ
เปน มาและความสํ า คัญ ของป ญ หา วั ตถุ ป ระสงค ข องการวิ จัย รวมถึ ง ขอบเขตของการวิจัย ตลอดจน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการวิจัย 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กลาวถึง การใชขอ มูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับงานวิจัยในเรื่องนี้ 3. ระเบียบวิธีวิจัย กลาวถึง รูปแบบการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา รวมถึงเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอน
การดําเนินงานวิจัย 4. ผลการศึกษาเปนการกลาวถึงผลของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตนทุนตาง ๆ อาทิ
คาแรง คาวัสดุลงทุน เปนตน 5. บทสรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ เปนการกลาวถึง ขอจํากัด
ของการศึกษา ขอเสนอแนะของผลการศึกษาในการนําไปใช
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4. การพัฒนาเครื่องมือแปลภาษา : รายงานฉบับสมบูรณ. / โดย ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.
[ว P307 ศ813ก]
Óรายงานการวิจัยเลมนี้สามารถแบงเนื้อหาไดเปน 6 บท คือ บทที่ 1 บทนํา วาดวยความเปนมา
และความสํ า คั ญ ของเครื่ อ งมื อ แปลภาษา บทที่ 2 ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การโครงการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
แปลภาษา วาดวยแนวทางโดยกวางของการดําเนินโครงการฯ สําหรับองคกรหรือหนวยงานทั่วไปที่สนใจ
บทที่ 3 ปญหาและอุปสรรค วาดวย ปญหาและอุปสรรคที่พบในโครงการทํางานดานการพัฒนาซอฟตแวร
(โปรแกรม) ตลอดจนคุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารวมดําเนินโครงการ บทที่ 4 ตัวอยางโครงการพัฒนา
เครื่องมือแปลภาษา วาดวยความรวมมือวิจัยระบบเครื่องมือแปลภาษาระหวางประเทศเพื่อนบาน ภาษิต :
บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ผานโครงการเครือขายอินเตอรเน็ต โปรแกรมภาษา WORDSABAI และ
โปรแกรมแปลภาษา SYSTEM ที่ใชงานบนเว็บเพจ Altra Vistra บทที่ 5 รายละเอียดขั้นตอนของโครงการ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ แปลภาษาระดั บ ชาติ ว า ด ว ย เป า หมายโครงการ รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น โครงการ
ความหมายของความสําเร็จของโครงการ ทายสุดรายละเอียดงบประมาณ บทที่ 6 ขั้นตอนการดําเนิน
โครงการพัฒนาเครื่องมือแปลภาษาในระดับภูมิภาควาดวยความเปนมาของการดําเนินโครงการพัฒนา
เครื่องมือแปลภาษาในระดับภูมิภาค รูปแบบองคกรและแนวทางในการดําเนินโครงการฯ อีกทั้งการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือแปลภาษาระดับภูมิภาค วัตถุประสงคของโครงการ รวมถึงประโยชนที่ประเทศสมาชิกเขา
รวมโครงการจะไดรับ พรอมดวยรายการอางอิงและภาคผนวก
5. การพัฒนาระบบ e-learning รวมกันในระดับนานาชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ. / โดย ศูนยบริการ
วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. [ว LB1028.43 ศ813ก]
Óรายงานการศึกษาวิจัยเลมนี้รายละเอียดของเนื้อหาแบงได 6 บท คือ บทที่ 1 วาดวย เปาหมาย
ขอบเขตของโครงการ ตลอดจนระเบียบวิธีแผนการทํางาน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ บทที่ 2 e-learning
ในประเทศตาง ๆ ในเอเชีย วาดวย นิยามของ e-learning และสถานการณของผูใชอินเตอรเน็ตในทวีป
เอเชีย และรวมทั้งสภาพปจจุบันของ e-learning ในประเทศ อาทิ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร เกาหลี ญี่ปุน และ
จีน บทที่ 3 แนวทางการดําเนินการพัฒนา e-learning วาดวยเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและผูใช e-learning
บทที่ 4 การวิเคราะหทางการเงิน วาดวย การวิเคราะหตนทุนการเปรียบเทียบตนทุน รวมถึงแผนการลงทุน
บทที่ 5 ขอเสนอความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาระบบ e-learning วาดวยแผนปฏิบัติการ
ขอเสนอในความรวมมือ บทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะวาดวย การสรุปผลของการศึกษา ตลอดจนการ
เสนอแนะแนวทางจากการศึกษาวิจัย
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6. โครงการกระบวนการสื่อสารเพื่อขยายผลของการทําเกษตรโดยไมใชสารเคมี. / โดย จํารัส เสือดี.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. [ว S494.5.C6 จ364ค]
Óการวิจัยเลมนี้มีเนื้อหา 8 บท ประกอบดวย บทที่ 1 ความเปนมาและกรอบแนวคิดการวิจัย
ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบ
แนวคิดการศึกษา ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย นิยามศัพท บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ประกอบดวย การ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาภายใตกระบวนทัศนเกาและใหม คุณลักษณะการสื่อสารเพื่อชุมชน การสื่อสารกับ
การพัฒนาชุมชน การนําทฤษฎีและแนวคิดไปใช บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย บทที่ 4 กระบวนการ
สื่อ สารของมู ลนิ ธิ ร ว มพั ฒ นาพิ จิ ต รและพั น ธมิ ต ร บทที่ 5 ลั ก ษณะพื้ น ที่ แ ละกระบวนการสื่ อ สารด า น
การเกษตรในพื้นที่ศึกษา บทที่ 6 การเสริมศักยภาพบุคลากร บทที่ 7 การวิเคราะหและถอดบทเรียนการ
วิจัย บทที่ 8 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7. โครงการวิจัยผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรัฐสภาไทยในรอบ 30 ป (พ.ศ.2515-2545). / โดย
ยุทธพร อิสรชัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2546. [ว KD211 ย357ค]
Óการวิจัยเรื่อง ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับรัฐสภาไทยในรอบ 30 ป (พ.ศ.2515-2545) เลมนี้
เป น การวิ จั ย เชิ ง รวบรวมข อ มู ล โดยมี ก รอบในการรวบรวมข อ มู ล จากการศึ ก ษาระบบรั ฐ สภาและ
กระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งเปนการศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับระบบรัฐสภาในมุมมองเชิงโครงสราง
อํานาจหนาที่ บทบาทของรัฐสภา รวมทั้งเปนการศึกษากระบวนการทางฝายนิติบัญญัติ เชน กระบวนการ
ในการตรากฎหมาย กระบวนการในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจกับฝายบริหารและกระบวนการในการให
ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตาง ๆ โดยใชกรอบจากโครงสรางอํานาจหนาที่ของ
รัฐสภา และกระบวนการนิติบัญญัติเปนหลัก นอกจากนี้ภายในเลมยังประกอบดวย โปรแกรมฐานขอมูล
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรัฐสภา
8. โครงการเวทีสาธารณะ : วิเคราะหความเคลื่อนไหวในการเสริมสรางสวัสดิภาพดานสารเคมี. /
โดย วรรณี พฤติถาวร และ ธนพรรณ สุนทระ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2547. [ว QH541.15.C44 ว271ค]
Óโครงการเวทีสาธารณะวิเคราะหความเคลื่อนไหวในการเสริมสรางสวัสดิภาพดานสารเคมี การ
วิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและนําเสนอรายงานและบทความการจัดการความปลอดภัยดาน
สารเคมี เผยแพรขอความรูเพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดเครือขาย
ความรวมมือในการดําเนินงานการจัดการสารเคมีในระดับชาติและในทุกภาคสวนของสังคม โดยในการจัด
เวทีสาธารณะมีดวยกัน 7 เรื่อง คือ 1. ระบบสากลการจัดกลุมผลิตภัณฑเคมีและการติดฉลาก : วิเคราะห
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ผลกระทบตอภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมไทย 2. การคาและการเคลื่อนยายของเสียอันตราย
อยางผิดกฎหมาย : วิเคราะห Basel Covention ประเด็นที่มีผลกระทบตอประเทศไทย-ประเด็นทีเ่ ปนปญหา
3. การอุปโภคบริโภคอยางยั่งยืน : มิติใหมของการลดอันตรายจากสารเคมี 4. ความพรอมของประเทศไทย
ตอการให สัตยาบั น อนุ สัญ ญาเกี่ ย วกับ อาชี ว อนามัย และความปลอดภั ย กรณี C170
Chemicals
Convention, 1990 5. การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมทั้งการมีสวนรวมของสังคมไทยกับการ
จัดการปลอดภัยดานสารเคมี 6. การติดตามความเคลื่อนไหวของการดําเนินการเกี่ยวกับ EU White Paper
on Chemicals และขอเสนอการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมไทย และ
7. เปดเผยขอมูลสารเคมี : สิทธิการรับรูหรือควรปกปด
9. โครงการเห็ดปาดงมะไฟกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนคําเม็ก
หนองนางฟา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร. / โดย สุรีย นิลผาย และคณะ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. [ว LB1060 ส867ค]
Óรายงานการวิ จั ย เล ม นี้ มี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเห็ ด ป า ดงมะไฟกั บ การพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูของนักเรียน ประกอบดวย กระบวนการดานการสืบสอบความรู ดานทักษะในการเรียนรู
และด า นทั ก ษะกระบวนการกลุ ม วิ ธี ก ารวิ จั ย เก็ บ ข อ มู ล โดยเก็บ รวบรวมข อ มู ลจากการสอบถาม การ
สัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะหเอกสารชิ้นงานของนักเรียน เนื้อหาแบงออกเปน 5 บท คือ บทที่ 1
เกี่ยวกับบทนํา กลาวถึง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค คําถามหลักของการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวของ กลาวถึง หลักของการเรียนรูแบบใหม บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
กลาวถึง ขอบเขตการศึกษา สถานที่ดําเนินการ กลุมเปาหมายและทีมวิจัย วิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะห
และประมวลผลขอมูล บทที่ 4 ผลการวิจัย แบงออกเปน 3 สวนดวยกันคือ สวนที่ 1 เรื่องราวของปา เห็ด
ชาวบาน ครู เด็ก และกระบวนการเรียนรู สวนที่ 2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคและคําถามหลักของ
โครงการ สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรค บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
10. จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล. / โดย สถาบันพระปกเกลา.
นนทุบรี : สถาบันพระปกเกลา, 2547. [ว JF1411 ภ282จ]
Óจับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เลมนี้ เปนงานวิจัยที่มุงหวังเพื่อ
วัดระดับความเปนธรรมาภิบาลของประเทศไทยในภาพกวาง โดยมองมิติของระบบการบริหารงานของ
รัฐบาลและผลที่ไดรับตอสังคมจากการนํานโยบายดานการบริหารไปปฏิบัติ ฝายดัชนีชี้วัด 13 ตัวชี้วัด ไดแก
กระบวนการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม สํานึกรับผิดชอบทางสังคม ความโปรงใสในการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวมของประชาชน ความเชื่อมั่นในรัฐบาลและองคกรตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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ความเปนธรรมและความเสมอภาค ความปลอดภัย การสนับสนุนทางสังคม ตลอดจนสังคมแหงการเรียนรู
และสิ่งแวดลอม ซึ่งรายละเอียดมีประกอบอยูภายในเลมนี้
11. ชุดฝกอบรม : แผนกิจกรรมสําหรับวิทยากรการพัฒนาทักษะการทํางานดานการศึกษา
ของผูนําชุมชนชนบท. / โดย โกศล มีคุณ และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ, 2546. [ว HN700.55.Z9C6.L4 ก961ช]
Óเปนการฝกอบรมแผนกิจกรรมสําหรับวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานดานการศึกษาของ
ผูนําชุมชนชนบทมีแผนกิจกรรมอยู 9 แผน คือ แผนกิจกรรมที่ 1 การศึกษาวิเคราะหชุมชน แผนกิจกรรมที่ 2
แนวทางการใชประโยชนทรัพยากรในการจัดการศึกษาในชุมชน แผนกิจกรรมที่ 3 การสรางเครือขายแหลง
การเรียนรูในชุมชน แผนกิจกรรมที่ 4 การจัดทําโครงการและการประเมินโครงการทางการศึกษาชุมชน แผน
กิจกรรมที่ 5 การสรางเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในดานการศึกษา แผนกิจกรรมที่ 6 การประชุมเพือ่ สราง
เสริมการมีสวนรวมของชุมชนในดานการศึกษา แผนกิจกรรมที่ 7 การสรางจิตสํานึกในการทํางานดาน
การศึกษาเพื่อชุมชน แผนกิจกรรมที่ 8 การสรางวิสัยทัศนทางการศึกษาของผูนําชุมชน แผนกิจกรรมที่ 9
การแกปญหาและการตัดสินใจดานการศึกษาของผูนําชุมชน
12. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการไทยยุค ค.ศ.2000 : ขอมูลระดับประเทศ. / โดย
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547. [ว JQ1746.Z13.J63 จ683ป]
Óรายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ
พลเรือนระดับ 1-11 ขาราชการและตํารวจ รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยที่เอื้อและขัดขวางความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของขาราชการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
โดยรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย บทที่ 1 กลาวถึงความเปนมาทางประวัติและบริบทในปจจุบันของ
ระบบราชการและขาราชการไทย สภาพและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคและขอจํากัดของการวิจัย
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยกลาวถึงการสรางเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง บทที่ 4 การวิเคราะหขอมูลและผลวิจัย บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ
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13. ปจจัยที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขตชนบท. / โดย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2547.
Óรายงานการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในเขต
ชนบทเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหา บทที่ 1 บทนํา กลาวถึงที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
ขอบเขตการศึกษา นิยามศัพทที่ใชรวมถึงขอจํากัดในการศึกษา บทที่ 2 กลาวถึงแนวคิดและการทบทวน
วรรณกรรมที่เ กี่ย วขอ งกับ งานวิจั ย ครั้ งนี้ อาทิ สถานะและป ญหาของผูสูง อายุในประเทศไทย แนวคิด
เกี่ยวกับความตองการของมนุษยและคุณภาพชีวิต เปนตน บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย กลาวถึง วิธีการ
ศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช รวมถึงเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ตลอดจนสถิติที่ใชในการศึกษา
วิ เ คราะห ข อ มู ล บทที่ 4 ผลการศึ ก ษาและการอภิ ป รายผล บทที่ 5 เป น การสรุ ป ผลการศึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะ
14. พฤติกรรมการหางานทําของแรงงานไทย. / โดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ :
กรมการจัดหางาน, 2547. [ว HD4824.5 ก446พ]
Óรายงานการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการหางานทําของแรงงานไทยเลมนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทราบถึง
พฤติกรรมการหางานทําของแรงงานไทยในดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดแผน/นโยบายการ
ใหบริการ สงเสริมการมีงานทําแกประชาชนไดตรงเปาหมาย ซึ่งภายในเลมนี้มีเนื้อหาประกอบดวย ความ
เปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคในการศึกษา รวมถึงขอบเขตในการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องพฤติกรรมการทํางานของแรงงานไทย พรอมดวยระเบียบวิธีการศึกษาการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ตลอดจนผลการศึ ก ษาพร อ มกั บ บทสรุ ป ผลการศึ ก ษาและ
ขอเสนอแนะ
15. ระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา. / โดย ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547.
[ว KD271 ป422ร 2547]
Óการศึกษาวิจัยเรื่องระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานธุรการในสังกัดรัฐสภาเลมนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาหารูปแบบระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการหนวยงาน
ธุรการในสังกัดรัฐสภา รวมทั้งเพื่อสรางมาตรฐานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงานสําหรับ
หนวยงาน อีกทั้งเพื่อจัดทําคูมือการบริหารและปฏิบัติการ ตลอดจนการนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป โดยใน
รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย บทนํา การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการและ
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิเคราะหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ
กั บ รูป แบบและหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพ องค ก ร รวมถึง มาตรฐานการจัด การและสั ม ฤทธิ์ผ ลของการ
ปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพหนวยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา ตลอดจนสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป
16. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการติดตามกิจการนักศึกษา : การปรับพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา, 2547. [ว LB3609 ศ615ร4]
Óรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน ฉบับนี้เปนการดําเนินการติดตามการปรับพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งครอบคลุมสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแหง โดยแบงเนื้อหาไดเปน 5 บท คือ บทที่ 1 บทนําวาดวยความ
เปนมา จุดมุงหมายของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และนิยามศัพทเฉพาะ บทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัยรุน การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของนักเรียน
วัยรุน เปนตน บทที่ 3 วิธีดําเนินการวาดวย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใชในการประเมินวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 เปนผลการวิเคราะหขอมูลวา
ด ว ยการเสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล บทที่ 5 สรุ ป อภิ ป รายผลและข อ เสนอแนะว า ด ว ยการสรุ ป ผล
การศึกษา อภิปรายผล ปญหา/อุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ
17. รายงานผลการติดตามโครงการติดตามกิจการนักศึกษา : การปรับพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาปงบประมาณ 2547 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง.
/ โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2547. [ว LB3609 ศ615ร]
Óรายงานการศึกษาเลมนี้เปนการศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 จํานวน 13 แหงในจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานีและชัยนาท ซึ่ง
แบงเนื้อหาไดเปน 5 บท บทที่ 1 เปนการกลาวถึงความเปนมา จุดมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา
รวมถึงขอบเขตของการศึกษา บทที่ 2 เปนการศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของของเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ
เชน หลักการทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเกิดของจริยธรรม ฯลฯ
บทที่ 3 วาดวยวิธีการดําเนินการ โดยใชวิธีประเมินในรูปแบบของการติดตามเชิงประจักษ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล รวมทั้งเครื่องมือที่ใชในการประเมินและการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 เปนการสรุปผลการ
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วิ เ คราะห ข อ มู ล ของผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามโครงการฯ บทที่ 9 ว า ด ว ยการสรุ ป อภิ ป รายผลและ
ขอเสนอแนะของการศึกษา นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวย ตารางสถิติในการนําเสนอขอมูล
18. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทํางานของรัฐสภา รัฐบาล
องคกรอิสระและประเด็นอื่น ๆ พ.ศ.2547. / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,
2547. [ว JQ1745.A55.A87 ถ282ร]
Óรายงานฉบับนี้เปนการสรุปรวบรวมผลการสํารวจ ซึ่งจัดทําขึ้นในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2546
โดยจุดประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการทํางานของสถาบันทางการเมืองตาง ๆ รวมทั้ง
ประเด็นอื่นที่อยูในความสนใจของสังคม รวมถึงการนําเสนอขอมูลเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุงการ
ทํางานของสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และผูทําหนาที่ในองคกรอิสระใหมีความสอดคลองตอความ
ตองการของประชาชน และพรอมกับเสนอความคิดเห็นของประชาชนเปนแนวทางสําหรับการทําหนาที่ของ
สถาบันทางการเมืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
19. แรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมายกับปญหาความมั่นคงแหงชาติ สาธารณสุข สังคมและ
เศรษฐกิจ. / โดย ชมนาท รัตนมณี และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547.
[ว HD6300 ช166ร]
Óรายงานการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น การศึ ก ษาผลจากการประกาศใช น โยบายผ อ นผั น ให มี ก ารจด
ทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการ 6 ประเภท พ.ศ.2545 และศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาแรงงานตาง
ดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย ซึ่งวิธีการที่ใชในการวิจัยเลมนี้คือ การศึกษาขอมูลเอกสารและการ
สัมภาษณบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
ฯลฯ และเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหเอกสารและแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณ ตลอดจนขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว พรอมกันนี้ยังมีเอกสารสรุปผล
การศึกษา ประกอบดวย
20. ศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวกับชางเลี้ยงและชางปาในประเทศไทย. / โดย เพ็ญศักดิ์
จักษุจินดา และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547. [ว QL737.P38 พ911ศ]
Óรายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวกับชางเลี้ยงและชางปาในประเทศ
ไทย ฉบับนี้เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับชางใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พรอม
กับผลักดันใหมีการอนุรักษและคุมครองชาง ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาในการวิจัยสามารถแบงไดเปน 6
ภาค โดยภาคที่ 1 บททั่วไป ประกอบดวย บทที่ 1 และบทที่ 2 กลาวถึง บททั่วไปและสถานภาพชางใน
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สังคมไทย ภาคที่ 2 วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับชาง ประกอบดวย บทที่ 3 กลาวถึง วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับชางในความเชื่อของคนโบราณ ภาคที่ 3 ชางเลี้ยงชางเรรอน ประกอบดวย
บทที่ 4 ชางเลี้ยง กลาวถึงปญหาของชางเลี้ยงและชางเรรอน บุคคลที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับชาง ภาคที่ 4 ชางปา
ประกอบดวย บทที่ 5 ชางปา กลาวถึง ชางปา วิถีชีวิตของชางปา สภาพปญหาของชางปาในประเทศไทย
โครงการเกี่ยวกับชางปาของภาครัฐ ภาคที่ 5 ชางกับนิติบัญญัติ ประกอบดวย บทที่ 6 บทที่ 7 กลาวถึง ชาง
กับกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับชาง ปญหาดานกฎหมายที่เกี่ยวกับชาง และแนวทางการแกไข
ปญหาที่เ กี่ยวกับชางในประเทศไทย ทั้ งของภาครัฐและเอกชน ภาคที่ 6 วิเคราะหสรุปและเสนอแนะ
ประกอบดวย บทที่ 8 กลาวถึง การวิเคราะหประเด็นปญหาที่สําคัญโดยรวม รวมทั้งขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุมครองและอนุรักษชางแหงประเทศไทย นอกจากนี้มีบทสรุปสําหรับผูบริหาร ประกอบ
ไวดวย
21. สัมมนางานวิจัยเพื่อทองถิ่น “ฟนฟูภูมิปญญาปกษใตผานกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น”. /
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
ม.ป.ป. [ว DS568.S6 ฟ479]
Óหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมแนวคิดประสบการณของชาวบานในชุมชนภาคใตที่เกี่ยวกับภูมิปญญา
ปกษใต เชน เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน หมอพื้นบาน เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมทองถิ่น การจัดการทรัพยากร
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ สิ่งเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดนํามาใชกอใหเกิดการปองกันวิถี
ชีวิตความเปนอยูและสงผลตอความยั่งยืนที่มีใหแกชุมชน
22. หัวเชือก วัวชน. / โดย อาคม เดชทองคํา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
[ว DS568.8.S6 อ591ห]
Óผลงานวิจัยเรื่อง “หัวเชือก วัวชน” อธิบายภาพองคความรูใหมของวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต
รวมทั้งการทําความรูจักและเขาถึงบุคลิกภาพของผูคน ชุมชน และสังคม “ภาคใต” โดยการชี้กรณีศึกษา
สายสัมพันธระหวางวัวชนกับผูเลี้ยงวัวชน และคลุมเครือขายเปนยานใยในวัฒนธรรมการชนวัวทั้งในบอน
และนอกบอน ที่ยังดําเนินอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราชดวยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร ประสมประสานกับ
การศึกษาเชิงประวัติศาสตรและเชิงคติชน อันจะนําผลการศึกษาไปใชประโยชนทั้งดานวิชาการ การวาง
แผนพัฒนา การบริหารและการใหบริการในแตละกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งคือองคความรูที่จะเปนประโยชน
ตอการสรางและพัฒนานักวิจัย โดยใชวิธีทํางานรวมกันในแตละโครงการ
23. เอกสารสรุปโครงการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นกลุมชาติพันธุ จังหวัดพิษณุโลก. / โดย
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วัชรินทร จินตวุฒิ. พิษณุโลก : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
[ว NA7435 ว386อ]
Óเอกสารสรุปโครงการฯ เลมนี้ แบงเนื้อหาไดเปน 5 บท ไดแก บทที่ 1 บทนํา กลาวถึง ความ
เปนมาของปญหา วัตถุประสงค วิธีดําเนินและขอบเขตของโครงการ บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของทองถิ่น กลาวถึง การตั้งถิ่นฐานตามลักษณะของวัฒนธรรมและลักษณะภูมิศาสตร บทที่ 3 ขอมูลพื้นที่
เปาหมายและเก็บขอมูลภาคสนาม กลาวถึง เกณฑในการเลือกบานที่ทําการสํารวจกระบวนการนําเสนอ
การศึกษาและสํารวจ ขอมูลพื้นฐานพื้นที่เปาหมาย บทที่ 4 รายละเอียดบานที่เลือกเปนกรณีศึกษาจากการ
สํารวจ กลาวถึง กลุมชาติพันธุอําเภอนครไทย กลุมชาติพันธุอําเภอบางระกํา กลุมชาติพันธุอําเภอเผิน
มะปราง บทที่ 5 การเผยแพรแ ละบทสรุ ป โครงการ กลา วถึง การเผยแพร โ ครงการ บทสรุ ป โครงการ
การศึกษา

หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล
1. การเผยแพรและประชาสัมพันธขาว ผลงานวิจัยและกิจกรรม ปงบประมาณ 2547. / โดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ม.ป.ป.
Óหนังสือการเผยแพรและประชาสัมพันธ ขาว ผลงาน วิจัยและกิจกรรม ปงบประมาณ 2547
เลมนี้ ลักษณะของเนื้อหาเปนการรวบรวมขาว ผลงาน วิจัยและกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห ง ชาติ ที่ ไ ด ล งพิม พ เ ผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ มวลชนแขนงต า ง ๆ อาทิ สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ
สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่ออินเตอรเน็ตและสื่อโทรทัศน โดยจําแนกเปนรายไตรมาส จํานวน 4 ไตรมาส
(4 เลม) ดังนี้ ไตรมาสที่ 1: ตุลาคม – ธันวาคม 2546 ไตรมาสที่ 2 : มกราคม – มีนาคม 2547 ไตรมาสที่ 3
: เมษายน – มิถุนายน 2547 และไตรมาสที่ 4 : กรกฎาคม – กันยายน 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบการดํ า เนิ น งานของสํา นัก งานฯ และกิจ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานวิ จัย ของสํา นั ก งานฯ ที่ ไดรั บทุ น
สนับสนุนการวิจัยในรอบป 2547
2. คูมือประชาชนสําหรับการเลือกตั้ง. / โดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547. [ลต- 3.2 324.6 2547]
Óหนังสือคูมือประชาชนสําหรับการเลือกตั้ง เลมนี้เนื้อหาประกอบดวยการเตรียมตัวไปเลือกตั้ง
การเตรียมเอกสาร รวมทั้งขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการนําเสนอใชภาษาอยางงาย ๆ การลําดับเรื่องเปนไป
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ตามลําดับขั้นตอนวาดวยวิธีการลงคะแนนการเลือกตั้งลวงหนา ตลอดจนขอหามตาง ๆ ซึ่งแยกออกเปนการ
เลือกตั้ง ตั้งแต ส.ส. ส.ว. ส.อบจ. ส.ท. ส.อบต. เมืองพัทยา และ กทม. เพื่อใหประชาชนสามารถเขาใจ
รูปแบบการเลือกตั้งวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งของแตละประเภทไดเปนอยางดี และสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3. แผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ.2548-2552). / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548.
[ลต- 10.4 324.6]
Óแผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ.2548-2552) เลมนี้ เปนหนังสือเกี่ยวกับ
การจัดทํากรอบการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อสรางมาตรฐานในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ เปาหมาย ในการปฏิรูปทางการเมือง ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย บทที่ 1 บทนํา วาดวยที่มาของ
การจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บทที่ 2 วิเคราะหสถานการณวา
ด ว ย สถานการณ ก ารเลื อ กตั้ ง ภาพรวมของป ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน บทที่ 3 แผนกลยุ ท ธ
สํานักงานฯ วาดวย วิสัยทัศน ปรัชญาองคกร พันธกิจ วัตถุประสงค บทที่ 4 การปรับปรุงองคกร กลไก
วาดวยการแบงสวนงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค บทที่ 5 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ วาดวยการ
ดําเนินตามแผนกลยุทธเพื่อเปนเครื่องมือไปสูการปฏิบัติ
4. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544). / โดย สํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.
[กท05 10.4 352.16 2540]
Óแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544) เลมนี้ สามารถแบงเนื้อหาได 3 สวน
ดั ง นี้ คื อ ส ว นที่ 1 หลั ก การวางแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ.2540-2544) กล า วถึ ง
สถานการณทั่วไปและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร สวนที่ 2 องคประกอบของการจัดทํา
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 และกระบวนการบริหารแผน กลาวถึง สรุปสาระสําคัญของแผน
ฉบับที่ 5 รวมถึงการบริหารแผนพัฒนา ฉบับที่ 5 สวนที่ 3 รายละเอียดแผนสาขา ซึ่งจําแนกไดเปนแผน
ตาง ๆ 6 แผน อาทิ แผนสาขาผังเมืองและการใชที่ดิน แผนสาขาการจราจร การขนสงและสาธารณูปโภค
แผนสาขาสิ่งแวดลอม แผนสาขาทรัพยากรมนุษยและสังคม แผนสาขาการบริหารและการปกครอง และ
แผนสุดทายแผนสาขาการคลัง
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5. รายงานการศึกษาปญหาการทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา โดย
คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒสิ ภา. / โดย สํานักกรรมาธิการ 2
กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2546.
Óรายงานการศึกษาปญหาการทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษาฯ เลมนี้
จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอเสนอแนะและมาตรการใหแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทาง
การดําเนินงานใหบรรลุผลลดปญหาการทะเลาะวิวาท และการใชความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษาได
โดยภายในเลมนี้มีเนื้อหาประกอบดวย บทนําวาดวย วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษาและผลของการศึกษา
การทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษาวาดวยสถานการณปญหาความรุนแรงใน
กลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ฯลฯ สรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะวาดวยสาเหตุ
ของการกอเหตุทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา และแนวทางการแกไข
6. รายงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร เพื่อศึกษาเรื่อง การพัฒนาการ
ทองเที่ยวภาคกลาง เขต 8 จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. / โดย สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ :
กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว, 2547.
Óรายงานของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร เรื่อง การพิจารณาการทองเที่ยว
ภาคกลาง เขต 8 ฉบับนี้ ประกอบดวย เนื้อหา 3 สวน โดยสวนที่ 1 กลาวถึง วิธีการพิจารณาศึกษา ซึ่งเปน
การศึกษา รวบรวมและวิเคราะหเอกสารขอมูลของหนวยงานทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนที่นําเสนอใน
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแกวและฉะเชิงเทรา รวมทั้งสรุปผลการเดินทางไปศึกษาขอเท็จจริงในพื้นที่
สวนที่ 2 ผลการพิจารณาศึกษาวาดวยวัตถุประสงคในการพิจารณา รายงานผลการศึกษา 4 จังหวัด ซึ่ง
ประกอบดวย แผนที่จังหวัด ขอสรุปผลการศึกษาดูงาน ขอมูลทั่วไปดานการทองเที่ยว สถานการณ
การทองเที่ยว พรอมดวยการสรุปปญหาเบื้องตน อาทิ ดานกายภาพ ดานบริก ารและความปลอดภัย
ดานการตลาด ดานการบริหารและจัดการ ตลอดจนดานทัศนคติ อุปนิสัย วัฒนธรรม ความเชื่อทองถิ่น
สรุปปญหาสถานที่ทองเที่ย ว และการเดินทางไปศึกษาขอเท็จจริงในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด สวนที่ 3 เปน
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ซึ่งประกอบดวยการสรุปแนวทางแกปญหาและขอเสนอแนะ ทั้ง 4
จังหวัด และยังรวมถึงความเห็นของคณะกรรมาธิการตอแผนงานโครงการที่เสนอโดยจังหวัดตาง ๆ ทั้ง 4
จังหวัด
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7. รายงานประจําป 2546/2547 การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. / โดย กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2547.
[รง05 1.1 2546-2547]
Óรายงานประจําปของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ฉบับนี้เปนหนังสือที่กลาวถึง การ
บริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานในรอบปที่ผานมา 2546 รวมถึงแผนการดําเนินงานในอนาคต
2547 ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาวาดวย ประวัติของหนวยงาน รวมทั้งโครงสรางการแบงสวนราชการ
วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย อัตรากําลัง งบประมาณและแผนงานประจําปงบประมาณ 2546/2547
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง ยุทธศาสตรในการดําเนินงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ตลอดจนผล
การดําเนินงานที่สําคัญในรอบปที่ผานมา อีกทั้งบันทึกเหตุการณเดนในรอบปงบประมาณ 2546 พรอมดวย
ทิศทางการบริหารงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
8. รายงานประจําป 2546 การประปาสวนภูมิภาค. / โดย การประปาสวนภูมิภาค. กรุงเทพฯ :
การประปาสวนภูมิภาค, 2547.
Óเอกสารรายงานประจําป 2546 ของการประปาสวนภูมิภาค ฉบับนี้กลาวถึง กิจกรรมเดนในปที่
ผานมา พรอมดวยภาพประกอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงโครงสรางการบริหารงานการประปาสวนภูมิภาคป
2546 อีกทั้งยังมีผูบริหารการประปาสวนภูมิภาคในรอบปที่ผานมาและโครงสรางการบริหารงานของ กปภ.
ป 2546 และกลาวถึงโครงการเอกชนที่รวมลงทุนของ กปภ. การรายงานการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงานและผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ กปภ. ตลอดจนบทวิเคราะหการดําเนินงานของบริษทั ใน
เครือ คปภ. ตลอดจนบทวิเคราะหการดําเนินงานของ กปภ. จากปจจุบันสูอนาคตและรายงานการเงินของ
กปภ.
9. รายงานประจําป 2546 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. /
โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ม.ป.ป.
Óรายงานประจําป 2546 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ฉบับนี้สาระนําเสนอเกี่ยวกับผลการดําเนินงานป 2546 และแนวทางการดําเนินงานในป 2547 รวมทั้ง
วิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน หลักการดําเนินงานแบบ “FIRST” พรอมดวยประวัติความเปนมาของ
ธนาคาร โครงสร า งขององค ก ร รายนามของคณะกรรมการต า ง ๆ อาทิ การธนาคาร การบริ ห าร
การตรวจสอบ การรวมลงทุน การบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวย สถานการณ
SMEs ป 2546 สาระสําคัญทางดานการเงิน ทําเนียบสาขาของหนวยงาน
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10. รายงานประจําป 2546 บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด. / โดย บริษัท
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด. สมุทรปราการ : สวนประชาสัมพันธ, ม.ป.ป.
[รก25 1.1 2546]
Óรายงานประจําปของบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด เลมนี้เปนการสรุปผล
การดําเนินงานในรอบป 2546 ที่ผานมา โดยเนื้อหากลาวถึงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานที่
กอตั้ง ทางเขา-ออกสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอมทั้งรายละเอียดของทาอากาศยาน รวมทั้งงบลงทุนใน
การกอสราง พรอมกันนี้ไดกลาวถึง รายละเอียดของแผนงานในป 2547 รวมทั้งงบประมาณคาใชจายในการ
กอสรางสนามบินสุวรรณภูมิและการรวมลงทุนกับภาคเอกชน อีกทั้งภายในเลมมีภาพประกอบเกี่ยวกับการ
กอสรางของสนามบิน สามารถใชเปนขอมูลอางอิง พรอมดวยรูปภาพของคณะกรรมการและผูบริหารของ
หนวยงาน
11. รายงานประจําป 2546 ราชบัณฑิตยสถาน. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, ม.ป.ป. [รถ01 1.1 2546]
Óรายงานประจํ า ป 2546 ของราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ฉบั บ นี้ เ ป น หนั ง สื อ รายงานสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจในรอบป 2546 ที่ผานมา โดยเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย วิสัยทัศน-พันธกิจ
โครงสรางองคกรและรวมถึงอัตรากําลังของขาราชการ/ลูกจาง การบริหารราชการและการแบงสวนราชการ
ทําเนียบผูบริหาร งบประมาณ ประวัติความเปนมาของหนวยงานและยังประกอบดวยผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจป 2546 ของฝายตาง ๆ อาทิ งานบริการวิชาการ งานประชาสัมพันธ งานจัดจําหนายหนังสือ
เปนตน พรอมดวยภาพกิจกรรมในรอบป 2546 ทําเนียบราชบัณฑิตยสถานและภาคีสมาชิก ทําเนีย บ
ขาราชการและลูกจางประจํา และรวมถึงรายนามคณะกรรมการวิชาการคณะตาง ๆ ในภาคผนวกอีกดวย
12. รายงานประจําป 2546 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. / โดย สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ. นนทบุรี : สํานักนโยบายและแผน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2547.
Óรายงานประจําป 2546 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฉบับนี้ ลักษณะของเนื้อหา
เปนการสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางและรูปแบบการดําเนินงานสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาในรอบป 2546 ตลอดจนผลการดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา พรอมกับ
ป ญ หา อุ ป สรรคและแนวทางพั ฒ นาการเพื่ อ สร า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า การดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมถึงรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ นอกจากนี้ยังมีตารางประกอบอีกดวย
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13. รายงานประจําป 2547 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน). / โดย บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน).
กรุงเทพฯ : บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
Óหนังสือรายงานประจําป 2547 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เลมนี้กลาวถึงผลการดําเนินงาน
ในรอบปที่ผานมา (2547) ของบริษัทฯ มีเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของบริษัท ขอมูลทางการเงิน
ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ โครงสร า งการถื อ หุ น และการจั ด การ นอกจากนี้ ภ ายในเล ม ได ก ล า วถึ ง
คณะกรรมการของบริษัทพรอมภาพประกอบ รวมทั้งประวัติขอมูลสวนบุคคลโดยยอของคณะกรรมการและ
รวมถึงคณะผูบริหารของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
14. รายงานประจําป 2547 สํานักงบประมาณ. / โดย สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ :
สํานักงบประมาณ, ม.ป.ป.
Óรายงานประจํ า ป 2547 ของสํ า นั ก งบประมาณ เล ม นี้ ในรายละเอี ย ดของเนื้ อ หากล า วถึ ง
โครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ อํานาจหนาที่ อัตรากําลัง รวมถึงงบประมาณรายจายของสํานักงานฯ
และผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2547 และแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2548 ซึ่งประกอบดวย
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบงบประมาณในปงบประมาณ 2548
ตลอดจนการจัดการงบประมาณสู e-Budgeting
รวมทั้งการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ อีกทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณตามระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร การจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ
15. รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปที่สี่ (วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2548).
/ โดย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2548. [นร05 1.3 2547-2548]
Óรายงานแสดงผลการดํ า เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ฯ ฉบั บ นี้ เ นื้ อ หาจะเป น เฉพาะผลการ
ดํา เนิ น การของรัฐ มนตรี ต ามแนวนโยบายพื้ น ฐานแหง รัฐ รวมถึ ง การนํ า เสนอปญ หาอุ ป สรรคของการ
ดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ๆ โดยภายในเลมประกอบดวย ภาพรวมผลการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ ตลอดจนรายละเอียดผลการดําเนินการ อาทิ ดานความมั่นคงของชาติ ดานการอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชน และการบริการ ดานการเมือง การปกครอง ดานศาสนา สังคม การศึกษาและ
สาธารณสุ ข ด า นเศรษฐกิ จ การจั ด ตั้ ง สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และในภาคผนวก
ประกอบดวย ตารางดัชนีแสดงผลการดําเนินการที่สําคัญของคณะรัฐมนตรี รายชื่อการตรากฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี รายชื่อมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดเปนมาตรการเพิ่มเติม และ
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปที่สี่
16. สถิติการตรวจความปลอดภัยปงบประมาณ 2546. / โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2547. [รง052.3 658.38]
Óหนั ง สื อ สถิ ติ ก ารตรวจความปลอดภั ย ป ง บประมาณ 2546 เล ม นี้ เ ป น การรวบรวมข อ มู ล
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจความปลอดภัย อัตราการปฏิบัติไมถูกตองและเรื่อง
ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ ง ตลอดจนการดํ า เนิ น การของเจ า หน า ที่ ซึ่ ง จํ า แนกตามประเภทการตรวจพื้ น ที่
อุตสาหกรรมและขนาดสถานประกอบกิจการ ผลการศึกษาวิเคราะหที่สามารถเปนประโยชนตอการบริหาร
แรงงาน การกําหนดนโยบายเพื่อการบริหารการตรวจความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบการตรวจ
ความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย วัตถุประสงค
ขอมูลที่ใชในการศึกษาและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งแนวคิด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนผลการวิเคราะหและบทสรุป และขอเสนอแนะ นอกจากนี้การ
นําเสนอขอมูลอยูในรูปของตารางสถิติเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจในขอมูลยิ่งขึ้น
17. สถิติการตรวจแรงงานปงบประมาณ 2546. / โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2547. [รง05 2.3 331.11]
Óหนั ง สื อ สถิ ติก ารตรวจแรงงานป ง บประมาณ 2546 เล ม นี้ เ ป น การรวบรวมข อ มู ล การตรวจ
แรงงานในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545-วันที่ 30 กันยายน 2546 โดยใน
รายละเอียดของเนื้อหาไดกลาวถึง ความสําคัญของปญหา ประโยชนของการตรวจแรงงานและแหลงขอมูล
ที่ใช รวมถึงนโยบายแรงงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน การพัฒนาระบบการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนผลการตรวจแรงงาน อาทิ การตรวจแรงงานทั่วไป การใชแรงงานและการตรวจการใช
แรงงานเด็ก นอกจากนี้การนําเสนอของเนื้อหาเปนการใชแผนภูมิตารางสถิติในการนําเสนอขอมูลเพื่อให
เกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
18. สถิติการประมงทะเล 2545 สํารวจโดยวิธีการสุมตัวอยาง. / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตร
และเกษตรกรณ. กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2547.
[กษ05 2.3 639.2 2545]
Óหนังสือสถิติการประมงทะเล 2545 สํารวจโดยวิธีการสุมตัวอยาง เลมนี้ลักษณะของเนื้อหาเปน
การเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลการจับสัตวน้ําเค็มที่ไดจากการสํารวจโดยวิธีสมุดปูม การสํารวจผลผลิตหมูบาน
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ประมงทะเล และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ซึ่งเปนภาพรวมของปริมาณสัตวน้ําเค็มทั้ง
ประเทศ รวมถึงการลงแรงทําการประมงทะเลโดยเครื่องมือทําการประมงขนาดใหญ ซึ่งจําแนกตามชนิด
เครื่องมือทําการประมง โดยเสนอขอมูลสถิติเปนรายเดือน รายชนิดสัตวน้ําและรายแหลงทําการประมงแยก
เปนฝงอาวไทยและฝงมหาสมุทรอินเดีย นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวยตารางสถิติประกอบการคนควา
อางอิง
19. สถิติการจัดหางาน 2546. / โดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กองแผนงาน
และสารสนเทศ กรมการจัดหางาน, 2547. [รส04 2.2 331.11]
Óหนังสือสถิติการจัดหางานป 2546 เลมนี้เป นเอกสารขอมูลสถิติสําคัญที่ไดรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในดานการจัดหางานในประเทศ การจัดหางานตางประเทศ การควบคุมการ
ทํางานของคนตางดาว การแนะแนวอาชีพ รวมถึงการคุมครองคนหางาน และนอกจากนี้ไดเพิ่มเติมขอมูล
กําลังแรงงานและการมีงานทําไว เพื่อใหเปนขอมูลในการวางแผนปฏิบัติงานขององคกร การศึกษา วิจัย
รวมทั้งการวิเคราะหในการใชขอมูลเปนสวนประกอบ อางอิง โดยนําเสนอในรูปตารางเปรียบเทียบตลอด
เลม
20. สถิติเรือประมงไทย ป 2545. / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ :
ศูนยสารสนเทศ กรมประมง, 2547. [กษ05 2.3 639.2]
Óหนังสือสถิติเรือประมงไทยป 2545 เลมนี้เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถิติจํานวนเรือ จํานวน
หนวยประมงและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเรือประมงที่มาขอจดทะเบียนการมีไวในครอบครองเครื่องมือ
ประมงตา ง ๆ สํ า หรั บ ใช ป ระโยชนใ นการบริห ารและวางแผนพัฒ นาการประมง ตลอดทั้ ง การอนุรัก ษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ซึ่งดําเนินการระหวาง 1 เมษายน 2545 ถึง 31 มีนาคม 2546 โดยนําเสนอในรูปของ
ตารางสถิติตาง ๆ
21. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2546. / โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2547. [รง05 2.3 331.11]
Óสถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงานป 2546 ฉบับนี้เปนหนังสือที่รวบรวมขอมูลสถิติที่สําคัญของ
กรมสวัส ดิ ก ารและคุม ครองแรงงานจากการบริ ห ารงานในด า นการคุ ม ครองแรงงาน ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแรงงานสัมพันธ รัฐวิสาหกิจสัมพันธ รวมทั้งสวัสดิการ
แรงงาน นอกจากนี้ภายในเลมยังไดนําเสนอสถิติจากหนวยงานอื่นภายนอกกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ดัชนีราคา กําลังแรงงานและการมีงานทําไวดวย
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ซึ่งในการนําเสนอของเนื้อหาไดใชตารางสถิติประกอบขอมูล ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและเปน
ประโยชนตอผูที่ตองการใชขอมูลดังกลาว
22. สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัยป พ.ศ.2546 และป พ.ศ.2547 (ม.ค.-มิ.ย.2547). / โดย กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
2547. [มท06 2.3 263.1]
Óสถิติอุบัติภัยและสาธารณภัยป 2546/2547 (ม.ค.-มิ.ย.47) เลมนี้ เนื้อหาเปนการรวบรวมขอมูล
สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัยจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลวนํามาประมวลผลและสรุปวิเคราะห ซึ่ง
ประกอบดวย สถิติขอมูลดานอุบัติภัยจากการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ อุบัติภัยจากการทํางาน
สารเคมีและวัตถุอันตราย อุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สถิติสาธารณภัยตาง ๆ ไดแก อุทกภัย วาตภัย
ภัยแลง ภัยหนาว ไฟปา เปนตน นอกจากนี้ยังไดรวบรวมขอมูลดานสถิติอื่นที่เกี่ยวของ เชน รถที่จด
ทะเบียนใหมในป พ.ศ.2546 และ 2547 ขอมูลดานทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร สรุปการใชพื้นที่ใน
นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยนําเสนอในรูปตารางสถิติและแผนภูมิแทง ขอมูลที่รวบรวมอยูในชวงป พ.ศ.
2546 (ม.ค.-ธ.ค.46) และตอเนื่องในป 2547 พ.ศ.2547 (ม.ค.-มิ.ย.47)
23. สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร ระหวาง 30 พฤษภาคม
2544 – 30 มิถุนายน 2547 สมัย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว. / โดย สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร. กรุงเทพฯ : กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว, 2547. [รภ12 1.2 2547]
Óสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร เลมนี้เปนหนังสือ
รายงานการสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวในรอบ 3 ป (พฤษภาคม 2544 –
มิถุนายน 2547) ที่ผานมา โดยสรุปประเด็นผลงานของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว รวมถึงปญหาและ
ข อ เสนอแนะด า นการท อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ภ ายในเล ม นี้ ยั ง ประกอบด ว ย อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมาธิ ก ารฯ แนวทางการดํ า เนิ น งาน พร อ มด ว ยกิ จ กรรมต า ง ๆ ของคณะกรรมาธิ ก าร อี ก ทั้ ง
ประกอบด ว ย สรุ ป ผลการเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ภายในประเทศและต า งประเทศ อาทิ มาเลเซี ย
นิวซีแลนด สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส พรอมทั้งรายนาม
คณะกรรมาธิการฯ และภาพประกอบ
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24. สรุปผลงานของสภาผูแทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 – 2 มิถุนายน
2547). / โดย สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักการ
ประชุม, 2547. [สผ14 1.2 328.32]
Óสรุปผลงานการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ฉบับนี้ เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวม
สรุปผลงานของสภาผูแทนราษฎรในการประชุมสมัยสามัญทั่วไป ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547 ถึง 2
มิถุนายน 2547 ไดแก ผลงานดานการพิจารณารางพระราชบัญญัติ มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร รวม 34
ครั้ง รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา รวม 12 ฉบับ ผลงานดานการพิจารณาญัตติ
ผลงานดานการตอบกระทูถาม นอกจากนี้รวมถึงการอนุมัติพระราชกําหนดและญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลอีก 1 ครั้งดวย
25. สรุปผลงานสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 21 ปที่ 3 สมัยสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2546. / โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร, 2547. [สผ08 1.2 328.32]
Óหนังสือสรุปผลงานสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 21 ปที่ 3 สมัยสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2546 เลมนี้
เปนหนังสือรวบรวมผลงานของสภาผูแทนราษฎรตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2546 เพื่อเปน
การเผยแพรผลงานดานนิติบัญญัติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งกิจกรรมดาน
ต า ง ๆ ของรั ฐ สภา ทั้ ง ในด า นการส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ด า นการทํ า งานของ
คณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะกรรมาธิการรวมกันคณะตาง ๆ ตลอดจนการ
เผยแพรประชาธิปไตยไปสูประชาชนในระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติอีกดวย นอกจากนี้สามารถใช
ในการศึ ก ษาค น คว า เป น ข อ มู ล อ า งอิ ง สํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานและภารกิ จ ของสภา
ผูแทนราษฎร
26. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. / โดย สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547. [สว02 3.1 328.31]
Óหนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลมนี้ มีเนื้อหาวาดวยประวัติความเปนมาของสํานักงาน
รวมทั้งการแบงโครงสรางสวนราชการและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหมตามประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ.2544 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา เรื่อง
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2544 ลงวันที่ 12
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ตุลาคม พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการขาราชการฝ ายรั ฐสภา เรื่ อง การกํ า หนดหนาที่ ค วาม
รับผิดชอบของสวนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ 2 ถึงฉบับที่ 6) พ.ศ.2546
27. 40 ป มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ 2506-2546. / โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ,
2546.
Óหนังสือ 40 ป มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ เลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสรุปผล
การดําเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบ 40 ป ตั้งแตป 2506-2546 โดยกลาวถึงสาเหตุของการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา
เพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย นอกจากนี้รายละเอียดภายในเลมประกอบดวย โครงสรางการ
ดําเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ และคณะกรรมการฝายตาง ๆ รวมทั้ง
รายนามและภาพประกอบของผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดตาง ๆ พรอมดวยสถิติการชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยตั้งแตป 2506 – 31 ธันวาคม 2545 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ
พรอมกับภาพประกอบการดําเนินงานของมูลนิธิฯ
28. หนังสือทีร่ ะลึกครบรอบ 40 ป 4 ทศวรรษ การกีฬาแหงประเทศไทย. / โดย การกีฬาแหง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : การกีฬาแหงประเทศไทย, 2547. [รก09 8.2]
Óหนังสือที่ระลึกครบรอบ 40 ป ของการกีฬาแหงประเทศไทย เลมนี้ เนื้อหาเปนการกลาวถึง
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานแหงนี้ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีเหตุการณและเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระยะ 40 ปที่ผานมา โดยแบงเรื่องราวออกเปน 4 ยุค ในยุคแรกเริ่มตั้งแตกวาจะมาเปนองคกรการสงเสริม
กีฬาแหงประเทศไทยหรือ อ.ส.ก.ท. ซึ่งองคกรนี้ถือกําเนิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2507 จากนั้นไดมีการ
ปรับเปลี่ยนมาเปน “การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) จนมาถึงยุคการทํางานภายใตกระทรวงการทองเที่ยว
และการกีฬา ตลอดจนถึงยุคที่ 4 ทิศทาง กกท. ในอนาคตของการพัฒนากีฬาของประเทศไทย นอกจากนี้
ภายในเลมยังประกอบดวย ทําเนียบผูบริหาร อ.ส.ก.ท.-ก.ท.ท. พรอมภาพของผูบริหารสูงสุดจาก อ.ส.ก.ท.
สู ก.ก.ท. ในปจจุบัน งานวิจัยของการกีฬาแหงประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาสนามกีฬา
29. หมายเหตุวิเทโศบาย หมายเลข 7. / โดย คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา. กรุงเทพฯ :
กลุมงานการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาวุฒิสภา, 2547. [รภ55 3.5 327.1 2547]
Óหมายเหตุวิเทโศบาย หมายเลข 7 เลมนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเอฟทีเอ หรือการจัดตั้งเขตการคา
เสรีระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ โดยกลาวถึง การจัดตั้งเขตการคาเสรี : บางมุมมองจากวุฒิสภา FTA
ไทย-สหรัฐ : ผลกระทบที่มีตอประเทศไทย และยังรวมถึงเขตการคาเสรีไทย-จีน : ขอสังเกตจากเชียงใหม
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ตลอดจนปญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทย พร อ มกั บ เหตุ ก ารณ ท างภาคใต ข องไทย :
28 เม.ย.47 และลําดับเหตุการณไฟใต
30. หมายเหตุวิเทโศบาย หมายเลข 9. / โดย คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา. กรุงเทพฯ :
กลุมงานการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาวุฒิสภา, 2547. [รภ55 3.5 327.1 2547]
Óหนังสือหมายเหตุวิเทโศบาย หมายเลข 9 เลมนี้เปนการนําเสนอเรื่องราวพื้นที่ชายแดนภาคใต
พรอมทั้งนําเสนอเรื่องตาง ๆ อาทิ สิทธิบัตรกวาวเครือ ปญหาและทางออก การพัฒนาลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน
ไทยกับเอเชีย : รัฐกับประชาชน รวมทั้งเลาจากตากใบ ตลอดจนหนทางสูสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ฯลฯ
31. To be number one : โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี. / โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต, ม.ป.ป. [สธ08 10.5 615.78]
ÓTo be number one เลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึง โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด โดยเนื้อหาจะเนนยุทธศาสตรการรณรงคเพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ซึ่งประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 เปนการรณรงคเพื่อปลูก
จิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการเผยแพรความรูและ
ประชาสัมพันธผานสื่อ วิทยุ โทรทัศน และสิ่งพิมพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการรณรงคในสถานที่ศึกษาใน
จังหวัดภูมิภาคและในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต
ใหแกเยาวชนในชุมชน ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือขายการปองกัน
และชวยเหลือ
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หนังสือภาษาตางประเทศ
1. Getting organized in Vietnam ; moving in and around the socialist state. / edited by
Benedict J. Tria Kerkvliet, Russell H.K. Heng and David W.H. Koh. Singapore :
Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
ÓFrom the late 1950s in the north, to the 1970s until the mid-1980s in the
south, there was little room or opportunity to form non-state voluntary organizations
and associations in Vietnam. With few exceptions, only those established by the
Communist Party and other state agencies were permitted. The picture has changed
considerably since Doi Moi1 . From proactive self-help associations for the disabled
to mass, semi-state or “non-governmental” organizations, the Vietnamese people are
getting together to voice their collective and specific interests vis a vis the state. The
process of getting together, voicing ideas, acting in concert, and attempting to
influence policy in some cases is ongoing and in constant flux. This book presents
original case studies of the gamut of organizations in Vietnam today and analyses
their relationships with umbrella state organizations which are themselves evolving.
This book also constitutes an enquiry into the term “civil society” itself. The
contributors examine current thinking about the nature of the state in Vietnam in
particular. Included here are the first attempts to provide a framework for assessing
and categorizing the bewildering array of small organizations in Vietnam : which ones
1

Doi Moi หรือ โดย เมย คือ นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนาม เคยใชตั้งแตระหวาง ป ค.ศ.1955 – 1957
ชวงที่พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ซึ่งปกครองเวียดนามเหนือ (กอนการรวมชาติ) ไดออกมาตรการเพื่อปรับปรุงระบบ
เศรษฐกิจ โดยใหเปนไปในแนวสังคมนิยม แตโดย เมย ในวันนี้ปรับรูปแบบไปอยางสิ้นเชิงจากที่เปนระบบเศรษฐกิจแบบถือ
กรรมสิทธิ์รวม ในยุคคอมมิวนิสตมาเปนการเปดโอกาสเริ่มกระจายกรรมสิทธิ์เพื่อลดความกดดันจากปญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้น ประชากรของเวียดนามจึงเริ่มมีสิทธิ์ในการถือครองมากขึ้น แมวายังไมถึงกับเปน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หรือทุนนิยมเต็มตัว แตก็เริ่มลงตัวสําหรับประเทศที่เพิ่งเปดประตูรับชาวตางชาติไดนานอยาง
เวียดนาม : - วิจิตรา วัชราภรณ
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are weakly connected to the state, which ones are independent of the state but
perhaps dependent on outside funding agencies. This book is a must for scholars,
policymakers, journalists and others interested in understanding political and social
change in Vietnam and other transitional economies.
2. The right thing. / by Scott Waddle. Integrity publishers : Nashville, 2002.
ÓThis book is a riveting account of the events that were set into motion that
fateful day. As Retired Commander Waddle shares his story, he reveals compelling
insights about naval life and fascinating details of the incident that have not been
reported by the media. This inside look at one man’s choices in dealing with
insurmountable misfortune offers a motivating call to others who are contending with
adverse circumstances of their own.
“Against the advice of his lawyer, Against the direction of the Navy, Scott
Waddle followed his conscience. When a U.S. nuclear submarine collided with a
Japanese fishing boat in February 2001, the story made international headlines.
Navy Commander Scott Waddle, captain of the USS Greeneville, was at the center
of the controversy. This is his firsthand, never-before-published account of that fatal
moment and the heartbreaking events that followed.
Unlike many other leaders in the public eye who have denied or made
excuses for their behaviors, Waddle stood boldly and took complete responsibility
for his actions. The support of his family, and his steadfast faith in God,
strengthened him through this horrible ordeal. And his deep remorse has compelled
him to offer a sincere apology to the victims’ families.
Waddle’s pursuit of integrity against all odds is not only dramatic reading, but
provides an inspiring challenge to anyone facing difficult choices in life.”
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3. You, The people ; The United Nations, Transitional Administration, and
State-Building. / by Simon Chesterman. Oxford : Oxford University press,
2004.
ÓTransitional administrations represent the most complex operations
attempted by the United Nations. The misions in Kosovo (1999) and East Timor
(1999-2002) are commonly seen as unique in the history of the United Nations. But
they may also be seen as the latest in a series of operations that have involved the
United Nations in ‘state-building’ activities, in which it has attempted to develop the
institutions of government by assuming some or all of those sovereign powers on a
temporary basis. Viewed in ligth of earlier UN operations, such as those in Namibia
(1989-1990). Cambodia (1992-1993), and Eastern Slavonia (1996-1998), the idea
that these exceptional circumstances may not recur is somewhat disingenuous. The
need for policy research in this area was brought into sharp focus by the weighty but
vague responsibilities assigned to the United Nations in Afghanistan (2002) and its
contested role in Iraq (2003). This book seeks to fill that gap. Aimed at policy
makers, diplomats, and a wide academic audience (including international relations,
political science, international law, war studies, and development studies), the book
provides a concise history of transitional administration and a treatment of the five key
issues confronting such operations : peace and security, the role of the United
Nations as government, establishing the rule of law, economic reconstruction, and
exit strategies. Research for the book has been conducted through extensive field
research and interviews with key UN staff and local representatives in almost all of the
territories under consideration. The unifying theme is that, while the ends of
transitional adminsitration may be idealistic, the means cannot be.
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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