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

ชื่อหมวดหนังสือ
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
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือดานความรูทั่วไป
(A)
1. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวจิ ัยมนุษยศาสตรไทย ครั้งที่ 2”. / โดย
สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ. เชียงใหม : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2548.
[AZ782 ส262อ 2548]
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาภายในเลมเปนการรวบรวมเอกสารที่ใชประกอบในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย ครั้งที่ 2 “ ซึ่งประกอบดวย 2 เลม โดยในแตละเลมไดจัดจําแนก
บทความผลงานวิจัย/วิชาการทางมนุษยศาสตรของไทยเปนหมวดหมู ไดแก เลมที่ 1 หมวดมนุษยศาสตร
ตองหาม หมวดภาษา สื่อ จินตนาการอํานาจ หมวดความเปนไทย ความเปนอื่น โดยในหมวดนี้ยังรวมถึง
บทวิจารณการสรางความเปนไทย กระแสหลักและความจริงที่ความเปนไทยสราง หมวดมนุษยศาสตร
ศิลปะ ประวัติศาสตรกับสังคม สวนในเลมที่ 2 ประกอบดวย หมวดมนุษยศาสตร รัฐ ทองถิ่น ความรุนแรง
และทางออก และหมวดศิลปะ วรรณกรรมขัดขืนและวรรณกรรมเยียวยา ซึ่งในแตละหมวดไดรวบรวม
บทความผลงานวิจัย/วิชาการทางมนุษยศาสตรของนักวิชาการหลาย ๆ ทานไวภายในเลม

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือดานปรัชญาและ
ศาสนา (B)
1. กรรมฐานแกกรรม. / โดย พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม). กรุงเทพฯ : กูดมอรนิ่ง,
2548. [BQ5630.V5 พ336ก 2548]
"หนังสือเล มนี้ได รวบรวมคําสั่งสอนของหลวงพ อจรัญ ฐิตธมฺโ ม ได แก พรหมนคร เมืองตอง
คําสาป ปฐมเหตุ ตนพุทราในพระราชวังโบราณ อยุธยา ขอคิดการดําเนินชีวิต ธรรมนําชีวิต คาสโนวาท
ความสุขที่ควรใฝหาดวยการเจริญกรรมฐาน ชีวิตนี้มีคา ความปรารถนาของคนกรรมฐาน ตามรอยธรรม
เมื่ออาตมาไดพบกับสมเด็จพระพนรัตน วัดแกว คติความตายคือ นิยายชีวิต และอานิสงสของการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน
2. คําสอนตอนวาทะธรรมทานพุทธทาส. / โดย แสงเทียน ศรัทธาไทย. กรุงเทพฯ : รมฟาสยาม, ม.ป.ป.
[BQ4195 พ831ค]
"หนังสือเลมนี้นําเสนอหัวขอธรรมะอันเปนคําสอนของมหาปราชญเอกทางพุทธธรรมรวมสมัย
นาม “พุทธทาสภิกขุ” หรือพระธรรมโกศาจารยแหงวัดสวนโมกข อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนที่
ยอมรับกันวาทานพุทธทาสภิกขุเปนเลิศทางธรรม เปนพุทธสาวกที่เขาใจหลักธรรมของพระพุทธองคอยาง
ถองแทและแตกฉาน ทานนําธรรมะอันแตกฉานนั้นมาเทศนาสอนใหสาธุชนเขาใจหลักธรรม หนังสือเลมนี้
จึงไดรวบรวมหัวขอธรรมที่นาสนใจและควรคาแหงการศึกษาพรอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
3. องครวม : บทวิพากษวาดวยวิทยาศาสตรและศาสนาในสังคมไทย. / โดย พิพัฒน พสุธารชาติ.
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2548. [B818 พ697อ 2548]
"หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การวิ พ ากษ วิ จ ารณ ค วามเชื่ อ ของนั ก คิ ด ไทยที่ ไ ด เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
สังคมไทยในชวงเวลาที่โลกกําลังมีปญหา ภูมิปญญาที่ใชสําหรับแกปญหาในโลกเปนภูมิปญญาแบบ
แยกสวน ทานนักคิดเหลานี้ ประกอบดวย หมอประเวศ วะสี ดร.เสนห จามริก พระไพศาล วิสาโล
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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เจาคุณพระธรรมปฎก เปนตน ซึ่งเปนผูมีสวนอยางมากในการวิพากษวิจารณความคิดแบบแยกสวน
ทานเหลานี้ก็ไดนําเสนอแนวคิดแบบหนึ่งขึ้นมาเปนแมแบบสําหรับทดแทนสิ่งที่ทานวิพากษวิจารณแนวคิดนี้
คือ แนวคิดแบบองครวม ดังมีรายละเอียดในหนังสือเลมนี้
4. อะไรที่ทําใหตองเปลี่ยนใจ. / โดย ร.ลิ่วเฉลิมวงศ. กรุงเทพฯ : ชมรมสื่อสรางสรรค, 2548.
[BQ5130.T5D4 ร111อ 2548]
"หนังสือเลมนี้เปนการกลาวถึงความรูสึกและทัศนคติของบุคคลตาง ๆ ที่มีตอวัดธรรมกายทั้งดี
และไมดี ซึ่งเนื้อหาในเลมประกอบดวยบทสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ทั้งที่เปนขาราชการ บุคคลทั่วไป ดารา
นัก แสดง นายแพทย นั กธุรกิ จ ฯลฯ ในหัวขออาทิเชน ผม....เคยคิ ดจะมาเผาวัด ไปทุกวัด..ยกเวน วัด
พระธรรมกาย ผมเชื่ออยู 11 ปวาวัดนี้รวยแลว ลึก ๆ ก็รูสึกวาวัดนาจะดีนะ วัดพระธรรมกายที่ผมรูจัก
เมื่อกอนยังไมเขาวัด เพราะคิดวายังไมถึงเวลา เอาอีกแลว วัดมีโปรเจกใหมอีกแลว หนังสือเลมนี้รวบรวม
ขึ้ น เพื่ อ ให ผู อ า นได รั บ รู ถึ ง สิ่ ง ดี ๆ ส ว นการเปลี่ ย นแปลงหรื อ เปลี่ ย นใจเป น เรื่ อ งที่ ผู อ า นสามารถใช
วิจารณญาณไดดวยตนเอง

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือดาน
ประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. กวาจะไดนั่งบัลลังกศาล. / โดย ณัฐปกรณ พิชญปญญาธรรม. พิมพครั้งที่ 5. พัทลุง : มูลนิธิชมุ ชน
พันธสัญญา, 2547. [DS578.32 ณ336ก 2547]
"เปนหนังสือชีวประวัติของผูเขียน ที่เกิดมาในครอบครัวซึ่งฐานะยากจนและมีชีวิตที่ลําบากเผชิญ
อุปสรรคในชีวิตมากมายตั้งแตเด็ก ตองทํางานเพื่อเก็บเงินเรียนหนังสือและอาศัยทุนการศึกษาจนกระทั่งจบ
ปริ ญ ญาตรี คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง และเนติ บั ณ ฑิ ต ไทย ซึ่ ง หลั ง จากนั้ น ไปเป น
ทนายความอาสาที่เนติบัณฑิตยสภา และในที่สุดสอบเปนผูพิพากษาได เนื้อหาในหนังสือไดสอดแทรก
แงคิด ประสบการณชีวิต การตอสูอุปสรรคโดยเฉพาะเพื่อเปาหมายในการศึกษา ทัศนคติใหม ๆ ใน
หนทางสูความสําเร็จ ตลอดทั้งคุณธรรมที่พึงปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตอบุคคลทั่วไป
2. ดับไฟใตกับรัฐไทย. / โดย กิตติ รัตนฉายา. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ, 2548.
[DS588.S6 ก672ด 2548]
"หนังสือเลมนี้รวบรวมเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน โดยเปนการเสนอขอมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือจุดไฟใตของรัฐ
ปตตานี ซึ่งสรุปเปนขอยุติวา ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนการดําเนินการของขบวนการ
แบงแยกดินแดน การก อการรา ย โดยการบอนทําลายและการตอสูด วยอาวุธเพื่อแบงแยก 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอําเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อตั้ง
รัฐปตตานีดารุสลาม ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของเจาหนาที่ที่จะตองศึกษาวิเคราะหเงื่อนไขสงครามที่มีอยูและ
ดําเนินการแกไขโดยใชสติปญญา ความสามัคคีและอดทน เพื่อใหปญหาการกอความไมสงบยุติลงโดยเร็ว

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. ใตมุมหมอ. / โดย พรทิพย โรจนสุนันท, คุณหญิง. กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิรค, 2548.
[DS578.32 พ239ต 2548]
" เปนบทความที่แพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท ไดเขียนขึ้นจากเรื่องจริงขณะไป
ปฏิบัติง านใน 3 จั ง หวัดชายแดนภาคใต ซึ่ งไดรวบรวมเรียบเรีย งเหตุการณขอมูล ข อเท็ จจริ ง ที่ ไดจ าก
ประสบการณ ก ารลงไปสั ม ผั ส ในพื้ น ที่ จ ริ ง ทํ า ให ผู อ า นได ท ราบเรื่ อ งราวต า ง ๆ ว า เพราะอะไร ทํ า ไม
เหตุการณถึงไมสงบ อะไรคืออุปสรรคของการแกไขปญหาและยังเปนการแสดงทัศนคติของผูปฏิบัติในฐานะ
แพทยและนักนิติวิทยาศาสตร ซึ่งไดนําความรูทางวิทยาศาสตรไปแกไขปญหาและสถานการณ จนเปนที่
ยอมรับในวงการยุติธรรมปจจุบันวานิติวิทยาศาสตรเปนสิ่งจําเปนสําหรับกระบวนการยุติธรรมในสมัยนี้และ
สมัยหนา บทความในหนังสือเลมนี้จึงมีคุณคาตอผูมีสวนเกี่ยวของในเหตุการณความไมสงบในภาคใต และ
เปนประโยชนตอสังคมและประชาชนผูสนใจทั่วไป
4. ประวัติศาสตรชาติไทย. / โดย มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2547. [DS571 ม686ป 2547]
"เปนหนังสือที่ไดรวบรวมและลําดับเหตุการณประวัติศาสตรชาติไทย เริ่มตั้งแตที่มาของชาติไทย
วีรสตรีและวีรบุรุษในการกอบกูและปกปองเอกราช พระเพทราชากําจัดอิทธิพลตางชาติ สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชทรงกอบกูเอกราช “จะปองกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” “ถาลมหายใจ
มีอยูตราบใดจะไมไดเห็นกรุงสยามปราศจากอํานาจอันเปนเอกราชเลย” ไทยกับสงครามโลก และการ
ปกปองแผนดินไทยในปจจุบัน
5. พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2548. [DS578.32 ท622พ 2548]
"พระมิ่งขวัญการศึกษาไทยเปนหนังสือที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50
พรรษา โดยเนื้อหาภายในเลมเปนการเรียบเรียงจากบทสัมภาษณและขอเขียนของบุคคลที่เคยถวายงานรับ
ใชใตเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภททั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาสําหรับคน
ทั่วไปและคนพิการ และเรื่องของการศึกษานานาชาติ รวมทั้งจากผูที่เปนตัวแทนลูกศิษยของ “ทูลกระหมอม
อาจารย” ประกอบไวดวย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

8

ธันวาคม 2548

6. พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา สุดดาวแหงพราวฟา คือ คนกลาแกรงแหงธรรม. / โดย ชูชาติ
นุชประเสริฐ. กรุงเทพฯ : เปรียว, ม.ป.ป. [DS578.32 ค114พ]
"หนังสือเลมนี้รวบรวมประวัติของพลเอกคงศักดิ์ วันทนา อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต
เริ่มตนชีวิตนักเรียนจนกระทั่งเขาสูการดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารอากาศคนที่ 19 นายทหารทานนี้เปน
ที่ยอมรับในฐานะคนกลา แกรง แหงธรรม อันเนื่องจากทานมีชีวิตชายชาติทหารเฉกเชนเดียวกับเรืออากาศ
ทั่วไปที่ตองปฏิบัติภารกิจสําคัญตาง ๆ ของกองทัพ รวมถึงการเปนนักบินรบเพื่อปกปองอธิปไตยจากภัย
สงครามและความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ ซึ่งดวยภารกิจหนาที่สมัยนั้นทานจึงเปน
บุคคลคอนขางเด็ดเดี่ยว กลา และไมคอยเกรงกลัวภยันตรายตาง ๆ โดยเฉพาะอริราชศัตรูของแผนดินถือ
เปนเปาหมายหลักที่ตองทําลายใหหมดสิ้นไป
7. รัตนาจารยการศึกษา พระปรีชาดานการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2548. [DS578.32 ท622ร 2548]
"รัตนาจารยการศึกษา พระปรีชาดานการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เลมนี้เปนหนังสือที่คณะผูเขียนไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหและเรียบเรียงนําเสนอรูปแบบการพัฒนา
การศึกษาแบบองครวม (Total Development) ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พัฒนาและทรงวิจัยเชิงปฏิบัติการดวยพระองคเองนับแตทรงเริ่มสนพระทัยวิธีการที่ทรงศึกษาหาความรู
พระราชปรัชญาของโครงการ กระบวนการทรงงานและผลของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจดานการศึกษา
นอกจากนี้เนื้อหาภายในเลมจะกลาวถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ พระราชดํารัส
และพระราชกระแสในวโรกาสตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งเปนบทความจํานวน 5 เรื่อง ไดแก
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระปรีชาดานการศึกษา การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาพระราชดํ า ริ ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา
8. วัฒนธรรมไทย. / โดย สวัสดิ์ พินิจจันทร. พิมพครั้งที่ 5. นครปฐม : ระฆังทอง, 2548.
[DS568 ส411ว 2548]
"ในเนื้ อ หากล า วถึ ง ประวั ติ แ ละความหมายของวั ฒ นธรรมไทย รวมทั้ ง ความสํ า คั ญ ของ
วัฒนธรรม ตลอดถึง การพั ฒ นาของวัฒนธรรมไทย ซึ่ งประกอบดว ย 3 ด าน คือ ศาสนา ประเพณีและ
ธรรมชาติ ตลอดจนกลาวถึง ประเภทของวัฒนธรรมไทยและเนื้อหาของวัฒนธรรมไทย พุทธศาสนากับ
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วัฒนธรรมไทย การอนุรักษและสงเสริม/การเรียนรูรวมทั้งการปฏิบัติประเพณีไทยเปนการปลุกจิตสํานึกให
คนไทยเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อชวยกันรักษาใหคงอยูคูกับคนไทยตลอดไป

หนังสือดานสังคมศาสตร
(H)
1. พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาดวยกระบวนการบูรณาการระหวางงาน
วิจัยชุดโครงการวิจัยดานการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นกับการเรียนการสอนในโปรแกรม
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป,ป..
[H62.7 ก494]
"งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในรูปแบบของวิทยานิพนธหรืองานวิจัยรวมกับอาจารยในมหาวิทยาลัยภายใตชุดโครงการวิจัยตาง ๆ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาดวยกระบวนการบูรณาการ เพื่อสรางผลผลิต
งานวิจัยชุดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนานักวิจัย
เพื่อวิเคราะห สังเคราะหองคความรูจากการดําเนินงานเพื่อเผยแพร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและสรางเครือขาย
องคความรูจากระดับทองถิ่นสูระดับสากล
2. เจาะลึกระบบประกันสุขภาพ. / โดย เสาวคนธ รัตนวิจิตราศิลป. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548. [HG9399.T5 ส938จ 2548]
"นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เปนการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับประชาชนทุก
คน ซึ่งนอกจากระบบประกันสุขภาพตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคแลว ยังมีประกันสังคม สวัสดิการ
รักษาพยาบาลของขาราชการและประกันสุขภาพของเอกชนที่เปนกลไกในการสรางหลักประกันสุขภาพดวย
ระบบเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร มีขอกําหนดในสวนสิทธิประโยชน แหลงเงินใชจาย การจัดการเรื่อง
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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บริการ หนังสือเลมนี้จึงไดอธิบายเพื่อกอใหเกิดความเขาใจ การคิดวิเคราะหทางเลือกตาง ๆ ในสังคมให
กวางขวางมากขึ้น
3. ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย. / โดย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย. กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,
2548. [HM73 ก494ท 2548]
"รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ เ ป น การศึ ก ษาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของต า งประเทศที่ มี ค วาม
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีอิทธิพลตอการ
จัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเปนการศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาถึงรูปแบบกลไกของนโยบาย กลไกการบริหารจัดการ รวมถึงกลไกการดําเนินงานการจัดสวัสดิการ
สังคมของประเทศไทย การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน ปญหาอุปสรรค และทางเลือกของรูปแบบ ตลอดจน
เปนการศึกษาทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในอนาคต
4. ผาอนาคตประเทศไทย 2552. / โดย เปยมศักดิ์ คุณากรประทีป. กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิรก,
2548. [HC445 ป769ผ 2548]
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมแนวคิดปญญาชนระดับแนวหนาของสังคมไทย ทั้งฝายรัฐบาล
และฝายคาน นักวิชาการ สื่อมวลชนและองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีความสามารถในดานตาง ๆ
มารวมกันวิเคราะหอนาคตประเทศไทยในอีก 4 ปขางหนา วาจะเปนไปในทิศทางใด โดยพยายามใหผูรูทุก
ทานตอบคําถามในฐานะครูในดานนั้น ๆ ไมใชฐานะทางการเมือง แตใหนําเสนอเนื้อหาที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของเหตุผลและขอเท็จจริง
5. รูรอบดาน....แผนการเงิน. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, 2548.
[HG179 ก351ร 2548]
"หนังสือ รูรอบดาน...แผนการเงิน เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
เพื่อชวยผูอานสามารถวางแผนทางการเงินไดตลอดทุกชวงของชีวิต ตั้งแตวัยเริ่มทํางานจนถึงวัยเกษียณ
โดยเริ่มจากการวางแผนการออมเงินในครอบครัว การมีบาน การทําประกันชีวิต การลงทุน รวมทั้งวางแผน
ประหยัดภาษี ตลอดจนวางแผนระยะยาวเพื่อการเกษียณ เพื่อเปนการสรางอนาคตดวยการวางแผนลงทุน
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6. 2552 ถอดรหัสลับทักษิณ. กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2547. [HD57.7 ส473 2547]
"เปนหนังสือที่ไดวิเคราะหเจาะลึกการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 ของประเทศไทยที่
ชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในระยะเวลา 4 ป กับโครงการและผลงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เชน การ
ปราบปรามยาเสพติด ปลดหนี้ IMF สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 30 บาทรักษาทุกโรค และ
การเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปกที่ไดรับการตอบรับและประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยม จึงทําใหมี
คําศัพทใหม ๆ เกิดขึ้น เชน CEO เอื้ออาทร ทักษิโณมิกส ซึ่งถือไดวาเรื่องราวตาง ๆ เหลานี้ คือ ความ
เปลี่ยนแปลงที่นาติดตามตอไป

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. แฉวิธีโกงอภิมหาโปรเจ็กต ไอโมง CTX 9000. / โดย พิทยา วองกุล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548.
[JQ1745.A55.C6 พ671ฉ 2548]
"เปนหนังสือที่ทําหนาที่บันทึกประวัติศาสตรการคอรรัปชั่นใหญในการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ
และสัง เคราะหใหเ ห็นปญหากลวิ ธีการโกงและขบวนการโกงที่ แอบอิงอํ า นาจรัฐอยางเป น ระบบโดยที่
ประชาชนรู แ ต ไ ม ส ามารถเอาผู ต อ งสงสั ย มาลงโทษได เนื้ อ หาในหนั ง สื อ ได ก ล า วถึ ง มู ล ฟ อ งคดี แ ละ
คําสารภาพตอศาลสหรัฐอเมริกา รวมทั้งตนเหตุการณทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิ โครงสรางอภิมหาโกงแนว
ใหมจากอภิมหาโปรเจ็กต เบื้องหลังและความนาเชื่อถือของตัวละครที่เกี่ยวของ ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงไปสู
ปญหาคอรรัปชั่น วิธีการและปญหาเงื่อนงําซับซอนและบันทึกประวัติศาสตรอัปยศเสียงขางมากฟอกถาน
ใหขาว เปนตน
2. เมืองไทยรายสัปดาห เลม 2. / โดย สนธิ ลิ้มทองกุล. กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย, 2548.
[JQ1745.A5 ส192ม 2548]
"หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมหัวขอและประเด็นสนทนาในรายการเมืองไทยรายสัปดาหของคุณสนธิ
ลิ้มทองกุล และคุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ ในชวงเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2547 อาทิเรื่อง
ปญหาการควบธนาคาร ชินคอรปกับการลดสัมปทานไอทีวี การแปรรูป กฟผ. ปญหาที่แทจริงอยูที่ไหน
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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วงการสีกากีควรยกเลิกระบบอาวุโส เสนทาง ครม. ทักษิณ 8 จะไปในทิศทางใด และจับตาทนายความ
ชื่อดังถูกอุม เปนตน
3. วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย. / โดย วิชัย ตันศิริ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548. [JC421 ว541ว]
"หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การกลั่ น กรองสรุ ป รวบรวมปรั ช ญาการเมื อ ง แนวคิ ด ทางการเมื อ ง
ประวัติศาสตร การเมือง บทวิเ คราะหเ ชิง เปรียบเทียบสถาบัน การเมื อง เชน ระบบรั ฐสภา ระบบพรรค
การเมื อ ง ระบบการเลื อ กตั้ ง ตลอดจนวั ฒ นธรรมการเมื อ งของประเทศแม แ บบจากทวี ป ยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย ขั้นตอนของวิวัฒนาการของสถาบันการปกครองเหลานี้ตั้งแตสมัยกรีกโรมันถึงประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ความเขาใจในรากเหงาของระบอบประชาธิปไตย จาก
ประสบการณของสังคมตะวันตกทําใหผูอานไดทราบถึงความยากลําบากของการไดมาซึ่งระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
4. สงครามกอการรายอันตรายใกลตัว. / โดย ประสงค สุนศิริ. กรุงเทพฯ : ฃอคิดดวยคน, 2548.
[JX5420 ป389ส 2548]
"การกอการรายเปนรูปแบบของการทําสงครามอยางหนึ่งในบรรดาของการทําสงครามในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่เคยมีมา แตรูปแบบของสงครามกอการรายดูจะแตกตางจากรูปแบบของสงครามทั่วไปที่เคยรูจัก
กันมา ไมวาจะเปนสงครามที่มีชื่อเรียกสงครามเบ็ดเสร็จ (Total Warfare) สงครามจํากัดเขต (Limited
Warfare) สงครามใหญ (General Warfare) สงครามกองโจร (Gurrila Warfare) หรือบางทีก็เรียกวา
สงครามปลดปลอยหรือสงครามปฏิวัติ (Revalutional Warfare) ดังนั้นหนังสือเลมนี้จะอธิบายพื้นฐานใน
การติดตามรูปแบบของสงครามการกอการรายโดยสังเขป ซึ่งแตละวิธีจะมีรูปแบบการใชกําลัง การกําหนด
ยุทธวิธี และการกําหนดเปาหมายไมเหมือนกัน
5. สงครามเงา. / โดย อัศวิน เนตรโพธิ์แกว. ปทุมธานี : นาครมีเดีย, 2548. [JX5420 อ579ส 2548]
"หนังสือสงครามเงาเปนการวิเคราะหและพยายามทําความเขาใจในเชิงลึกถึงปญหาวิกฤตการณ
กอการรายที่เหลานักแกปญหาและนักเผชิญวิกฤตตางกําลังวิ่งไลควาเงาในเหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ในหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงสงคราม 2 ลักษณะ คือ สงครามโรแมนติกและสงครามเงา ซึ่งไมมี
คําตอบชัดเจนวาใครกําลังรบกับใคร ปญหานี้มีความสลับซับซอนกวาที่คิด หนังสือสงครามเงาเลมนี้ได
เฉลยปญหาทีละขั้นและเงื่อนงําที่สําคัญ เพื่อนําไปสูความเขาใจในแงลึกของปญหาการกอการรายอยาง
สมบูรณ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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6. สังคมกับการปกครอง. / โดย สยาม คําปรีดา. ปทุมธานี : โรงพิมพไทยรายวัน, 2547.
[JA76 ส319ส 2547]
"หนังสือเลมนี้ไดอธิบายถึงความจําเปนของสังคมมนุษยที่ตองมีการปกครองตั้งแตระดับเล็ก คือ
ครอบครัวจนถึงสังคมระดับรัฐ ซึ่งกลาวถึงรัฐในดานตาง ๆ ทั้งรูปแบบการปกครองตามอุดมการณตาง ๆ ที่
รัฐนําไปใชในการปกครอง รวมทั้งกระบวนการและสถาบันทางการเมืองของแตละรัฐ โดยอธิบายเกี่ยวโยง
กับการเมืองการปกครองของประเทศไทยเปนสําคัญ

หนังสือดานกฎหมาย (K)
1. กฎหมายพื้นฐานสําหรับนักรัฐศาสตร. / โดย ชนะ ประถมศรี. กรุงเทพฯ : ประชาคมทองถิ่น, 2547.
[KC31 ช141ก 2547]
"กฎหมายพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก รั ฐ ศาสตร เ ล ม นี้ เ ป น การอธิ บ ายความรู พื้ น ฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
กฎหมายที่นักรัฐศาสตรพึงทําความเขาใจ เนื้อหาในหนังสือแบงเปน 2 สวน ในสวนแรกอธิบายลักษณะ
ทั่วไปและการแบงแยกประเภทกฎหมาย การจัดทํากฎหมายลายลักษณอักษรในแงของการรางกฎหมาย
การใชบังคับกฎหมาย การตีความกฎหมาย และการอุดชองวางของกฎหมายที่เกิดขึ้น สําหรับสวนที่ 2
จะเป น การรวบรวมและอธิ บ ายสาระสํ า คั ญ ของกฎหมายเฉพาะเรื่ อ งที่ ค วรทราบ ได แ ก รั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายปกครอง นิติ กรรมและสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับ แรงงานสัม พัน ธ และกฎหมายเกี่ ยวกับ การ
ปกครองทองถิ่นและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
ทองถิ่น
2. ขอบเขตการคุมครองโปรแกรมคอมพิวเตอรภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์. / โดย บัณฑิต หลิมสกุล.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. [KS104.C6 บ259ข 2547]
"เปนงานวิจัยเรื่องลิขสิทธิ์ในสวนที่เกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเรื่องใหมที่มีความ
สลับซับซอนเกี่ยวของกับศาสตรตาง ๆ หลายประเภท และมีประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร
และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื้อหาในหนังสือจะศึกษาถึงระดับการคุมครองที่เหมาะสมกับประเทศ โดย
คํานึงถึงพันธกรณีระหวางประเทศเปรียบเทียบขอกฎหมาย คําพิพากษาของตางประเทศ โดยจะแบงเปน
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เรื่ อง ความสํา คัญ ของการคุ ม ครองทรัพ ยสิ น ทางป ญญากับระบบเศรษฐกิจ วิวั ฒ นาการการคุม ครอง
โปรแกรมคอมพิวเตอร บทบาทของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลกระทบของการใหความคุมครองภายใต
กฎหมายลิขสิทธิ์ เชน กรณีการทําวิศวกรรมยอนกลับ เปนตน ขอสังเกตภายใตพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 และขอเสนอแนะในการแกไขและปรับปรุงการใชกฎหมายของประเทศไทยใหเอื้อประโยชนตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวรในประเทศ
3. คําอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร. / โดย ศุภลักษณ พินิจภูวดล. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2547. [KI13 ศ751ค]
"เปนการอธิบายในเชิงทฤษฎีแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีลักษณะเปนสวนแบง
ภาระสาธารณะที่ประชาชนตองรับผิดชอบตามสัดสวนในรูปแบบของเงินตราที่รัฐเปนผูใชอํานาจบังคับ
จัดเก็บ เพื่อนําไปใชในการสาธารณะ เนื้อหาในหนังสือแบงเปนแนวคิดพื้นฐาน กฎหมายภาษีอากร ที่มา
ของภาษีอากรไทย วิเคราะหตามแนวความคิดทางสังคมวิทยา และความสัมพันธของการจัดเก็บภาษีกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร คือ หลักการทํารายได หลักการบริหาร
ภาษีอากรของ Adam Smith และหลักภาระภาษี หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร เชน หลักความ
เสมอภาคทางภาษีอากร หลักความเปนกลางและแทรกแซงทางภาษี และในสวนของโครงสรางกฎหมาย
ภาษีอากรที่จะตองวิเคราะหถึงการกําหนดภาษี การกําหนดวิธีการคํานวณภาษีและการกําหนดวิธีการ
จัดเก็บภาษี
4. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการขายฝากพรอมดวยบทความพิเศษที่
เกี่ยวเนื่องกัน. / โดย ไพจิตร ปุญญพันธ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548.
"กฎหมายวาดวยการขายฝาก เปนเอกเทศสัญญาประเภทหนึ่งในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย เนื้อหาในหนังสือจะอธิบายถึงประวัติความเปนมา หลักของกฎหมาย
โดยละเอียด เปรียบเทียบกับหลักในตางประเทศ และคําพิพากษาศาลฎีกาอธิบายประกอบพรอมทั้งเสนอ
แงมุมตาง ๆ และการแกปญหาในทางปฏิบัติของกฎหมายขายฝาก ในสวนของภาคผนวกไดนําบทความที่
เกี่ยวกับลักษณะขายฝาก เรื่องขอตกลงไถทรัพยสินกับเงื่อนไขบังคับกอนและหลังในสัญญาขายฝาก และ
เรื่องผูรับโอนสิทธิเหนือทรัพยสินตามสัญญาขายฝาก บทความพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติลักษณะขายฝาก
ตามกฎหมายใหมที่ผิดพลาด พรอมคําพิพากษาฎีกาประกอบไวศึกษาเพิ่มเติม
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5. คูมือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร. / โดย สถาบันพระปกเกลา. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2548.
[KD211.2 ป343ค 2548]
"คูมือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการทําหนาที่ในดานนิติ
บัญญัติในรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการพิจารณารางกฎหมาย การติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารผานการอภิปรายไมไววางใจ การตั้งกระทูถามและการเสนอญัตติ
เปนตน ซึ่งภายในเลมประกอบดวย บทความที่เกี่ยวของในดานนิติบัญญัติของรัฐสภา ไดแก หลักการใหม
ในกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการตรากฎหมาย แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ความสัมพันธระหวาง
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา การตรวจสอบรัฐสภา คณะกรรมาธิการ
และบทความสุดทาย การจัดทําและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
6. ตารางเปรียบเทียบขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรในภาพรวม. / โดย นิรนันท สังขโต.
กรุงเทพฯ : สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
ม.ป.ป. [KD264 น715ต]
"หนังสือตารางเปรียบเทียบขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรในภาพรวมเลมนี้ เนื้อหาเปน
การเปรียบเทียบขอบังคับการประชุมฯ ของไทยกับประเทศตาง ๆ อาทิ ญี่ปุน ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
แคนาดา ฝรั่งเศส ฯลฯ โดยภายในเนื้อหาของขอบังคับการประชุมฯ จะประกอบดวย การเลือกประธานสภา
และรองประธานสภาฯ การเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทูถาม การเปดอภิปรายไม
ไววางใจ ตลอดจนรวมถึงการสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประมวลจริยธรรม การ
รั ก ษาระเบี ย บและความเรี ย บร อ ย นอกจากนี้ ก ารนํ า เสนอของเนื้ อ หาภายในเล ม เป น รู ป แบบตาราง
เปรียบเทียบ
7. ทําเนียบคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ.2545 ระเบียบวาดวยวิธีพจิ ารณาของคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภา พ.ศ.2548. / โดย กลุมงานติดตามผลการดําเนินงาน สํานักกํากับและตรวจสอบ วุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548.
[KD242.2 ว872ท 2548]
"หนังสือทําเนียบคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภาฯ เลมนี้เนื้อหาเปนการสรุปความเปนมาพรอม
กับนําภาพประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ตลอดจนประมวลจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ.2545 และระเบียบวาดวยวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
พ.ศ.2548 มารวมไวดวยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกราชการในวงงานของวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลที่สนใจทั่วไป
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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8. ประชากรศาสตรในประเทศไทย : แนวโนมและกาวตอไปในวิชาชีพ. นครปฐม : สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. [HB850.5 ป233 2548]
"หนังสือประชากรศาสตรในประเทศไทย : แนวโนมและกาวตอไปในวิชาชีพ เลมนี้เนื้อหาเปนการ
รวบรวมสาระของการประชุมของผูมีสวนรวมในการเรียนการสอนดานประชากรมาแสดงความคิดเห็นกับ
การทบทวนสถานภาพของวิชาประชากรศาสตรในประเทศไทย รวมทั้งการอภิปรายเรื่องจุดออน จุดแข็งของ
ประชากรศาสตร รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนสาขานี้ในสถานการณปจจุบัน ตลอดจน
การกลาวถึง ขอสรุปเปนนัยวาประชากรศาสตรยังมีอนาคตที่สดใสในวงการดานวิชาการดานสังคมศาสตร
แตตองเปลี่ยน “ภูมิทัศน” ที่ตอบสนองกับปญหาสําคัญในโลกปจจุบันใหไดเทานั้น เพื่อเปนการพัฒนาสาขา
ประชากรศาสตรในประเทศไทยในอนาคตตอไป
9. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548. / โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน,
2548. [KS65 ก782พ 2548]
"สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนไดจัดพิมพพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 18 มกราคม 2548
พระราชบัญญัติฉบับนี้แบงเปน 4 หมวด คือ หมวด 1 วิสาหกิจชุมชน หมวด 2 เครือขายวิสาหกิจชุมชน
หมวด 3 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน หมวด 4 การสงเสริมวิ สาหกิจชุมชน บทเฉพาะกาล
หมายเหตุ
10. รวมกฎหมายประจําป 2547. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [KB32 ส226ร 2547]
"รวมกฎหมายประจําป 2547 เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประมวลและรวบรวม
พระราชบัญญัติและพระราชกําหนดทุกฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
แลวในรอบป 2547 พรอมดวยการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมในสวนของตารางแสดงการประกาศใชกฎหมาย
ดังกลาว

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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11. รวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 4 “ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”. / โดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548. [KD61 ศ365ร 2548]
"เปนการนําบทความทางวิชาการของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และ
บุคลากรของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพรและสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
มหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวงงานศาลรัฐธรรมนูญไปสูสาธารณชนและ
กลุมเปาหมายอยางกวางขวาง นอกเหนือจากบทความที่ไดนํามาประมวลไว สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญยัง
ไดนํ า บทสรุป สํา หรั บนั ก บริ ห ารอัน เปน ส ว นหนึ่ง ของผลงานวิจั ย ที่ นัก วิ ชาการผู ท รงคุ ณวุ ฒิไ ด เ สนอต อ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญระหวางป 2544 – 2546 อีกทั้งไดนําคําชี้แจงของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญตอ
กรณีคําวิพากษวิจารณของนักวิชาการและประชาชนที่มีทัศนและมุมมองตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในระยะที่ผานมานําเสนอในภาคผนวกดวย
12. รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษผลตอการพัฒนาทองถิ่นและการปกครองทองถิ่น. /
โดย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,
2548. [KJ64 พ343ร 2548]
"สถาบันพระปกเกลาไดจัดทําเอกสารวิชาการ เรื่อง รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษผล
ตอการพัฒนาทอ งถิ่นและการปกครองทองถิ่น ซึ่ง มีรายละเอีย ดดัง นี้ คือ บทสรุ ปสํา หรับผูบริหารสรุป
สาระสํ า คั ญ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะจากการสั ม มนา
ในภาคผนวกไดกลาวถึงรางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ การถอดเทปสัมมนาและรายชื่อผูเขารวม
สัมมนา
13. วุฒิสภา เสาหลักหรือเสาหลอก. / โดย คณิน บุญสุวรรณ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ,
2548. [KD241 ค132ว 2548]
"หนังสือเลมนี้รวบรวมบทบัญญัติในทุกมาตราของรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดบทบาทและอํานาจ
หนาที่ของวุฒิสภาทั้งทางตรงและทางออม ทั้งที่ทําโดยลําพังและที่ทํารวมกับสถาบันอื่น พรอมภาคผนวก 3
เรื่องเพื่อเพิ่มความรอบรูเกี่ยวกับวุฒิสภาอยางกวางขวางและรอบดานมากยิ่งขึ้น ไดแก ขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ.2544 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 บัญชีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภา ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2545

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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14. หลักกฎหมายแพงวาดวยการใหบริการธนาคาร. / โดย พรชัย วิวัฒนภัทรกุล. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548. [KJ75 พ232ห 2548]
"อธิบายถึงการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในเชิงกฎหมายแพง ผูเขียนไดรวบรวมแนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับกิจการธนาคารที่ตองเกี่ยวของกับกฎหมายลักษณะตาง ๆ ไวดวยกันเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่
ของผูประกอบการ ประชาชน รวมถึงแงมุมในความรับผิดชอบตอสังคมตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่
ธนาคารพึงมี เนื้อหาจะอธิบายถึงระบบสถาบันการเงิน เหตุที่ตองมีกฎหมายกํากับดูแลหนาที่นายธนาคารมี
ตอลูกคา เชน ในฐานะผูรับฝากเงิน, ในการใหบริการค้ําประกัน เปนตน รัฐผูใชอํานาจหนาที่กํากับดูแล
สถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทําสัญญาใหบริการทางการเงินการธนาคาร ความรับผิดชอบทาง
แพงในการใหบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส ที่มีปญหาเกิดขึ้นในปจจุบันและจรรยาบรรณของธนาคารมี
ผลกระทบตอการใชกฎหมายแพงวาดวยการใหบริการธนาคาร
15. เอกสารประกอบการบรรยายวิชากฎหมายมหาชน. / โดย โภคิน พลกุล. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525. [KE11 ภ919อ 2525]
"เอกสารเลมนี้ เปนเอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายมหาชน เนื้ อหาประกอบดวยเรื่อง
ความหมายของกฎหมายมหาชน สถาบันทางกฎหมายมหาชน อันเปนการศึกษาสถาบันรัฐและสถาบัน
อื่น ๆ องคประกอบทางสังคมวิทยาของรัฐ รูปแบบตาง ๆ ของรัฐและสถาบันภายในรัฐ
16. เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เลมที่ 24 เรื่อง
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงจํานวนเงินในสัญญาซื้อขาย จํานวนเงินการกูยืม ความรับผิดชอบของ
เจาสํานักโรงแรมและอัตราคาธรรมเนียม. / โดย ศรัณย งามอัครไพบูลย. นนทบุรี :
สถาบันพระปกเกลา, 2548. [KS33 ศ161อ 2548]
"เป นการศึก ษาวิเคราะหห ลักกฎหมายและความเหมาะสมกั บการนํ ามาใช ในประเทศ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารางกฎหมายดังกลาวใหเปนไปอยางเหมาะสม โดยมีขอบเขตการศึกษา
ครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้ 1) การแกไขเพิ่มเติมในมาตรา 456 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2) การแกไขเพิ่มเติมในมาตราอื่น ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการแกไขมาตรา 456 เชน มาตรา 703 มาตรา
1302 มาตรา 1688 มาตรา 1702 3) การแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินในบทบัญญัติมาตรา 653 มาตรา 675
มาตรา 1324 และ 4) การแกไขปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาอัดสําเนาเอกสารตาง ๆ ตามที่ปรากฏใน
บทบัญญัติวาดวยบริษัทจํากัด เชน มาตรา 1116 มาตรา 1127 มาตรา 1140 และมาตรา 1199
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17. เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เลมที่ 25 รางพระราชบัญญัติ
ปุย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายไทยกับประเทศญี่ปุนและ
สหรัฐอเมริกา. / โดย สุนทร มณีสวัสดิ์. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2548.
[KO85 ส789อ 2548]
"ปจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับปุยใชบังคับคือ พ.ร.บ.ปุย พ.ศ.2518 กฎหมายที่มีผลบังคับอยูนี้มี
สาระสําคัญในการควบคุมการผลิต การขายและการนําหรือสงปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรเพื่อแกไข
ปญหาปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ รวมทั้งปุยเคมีที่มีน้ําหนักนอยกวาที่แจงใน
ฉลาก อันทําใหเกิดความเดือดรอนแกเกษตรกรเปนหลัก โดยมีความมุงหมายเพื่อควบคุมการผลิตปุย
อินทรีย แตก็เปนการควบคุมเพียงใหผูผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาตองแจงแกพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
(มาตรา 55 พ.ร.บ.ปุย พ.ศ.2518) มิไดควบคุมมาตรฐานอื่น ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นควรวา
ควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายโดยใหมีการควบคุมปุยอินทรียและปุยชีวภาพใหรัดกุมขึ้น จึงไดเสนอราง
พ.ร.บ.ปุย ฉบับที่ .. พ.ศ. .... เพื่อแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปุย พ.ศ.2518 และคณะรัฐมนตรีไดรับหลักการ
พ.ร.บ.ปุ ย ฉบั บ ที่ .. พ.ศ. .... และส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาก อ นนํ า เสนอ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อตราเปนกฎหมายใชบังคับตอไป
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หนังสือดานภาษาและ
วรรณคดี (P)
1. พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. / โดย กรมประชาสัมพันธ
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ : กลุมประชาสัมพันธเฉพาะกิจ สํานักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ, 2548. [PN4193.P7 ท622พ 2548]
"หนังสือพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลมนี้เนื้อหาเปนการ
รวบรวมพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธได
จัดพิมพขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา อีกทั้งเพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระ
ปรีชาสามารถใหปรากฏ ซึ่งภายในเลมนี้ไดรวมพระราชดํารัสในงานพระราชพิธีตาง ๆ อาทิ พระราชดํารัส
พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนทั่วประเทศ ฯลฯ เปนตน ซึ่งไดรวบรวมพระราชดํารัสตั้งแตป 2528 จนถึงป 2534
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หนังสือดานวิทยาศาสตร
(Q)
1. ผา! คอมพิวเตอร 2005. / โดย อนิรุทธิ์ รัชตะวราห. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2548.
[QA76 อ177ผ 2548]
"หนังสือเลมนี้รวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรไวอยางครบถวน อธิบายถึงหลักทฤษฎี
การทํางานของพีซีและสวนประกอบตั้งแตซีพียู แรม เมนบอรด ระบบบัส ฮารดดิสก ไปจนถึงพรินเตอร
กลองดิจิตอล ระบบ LAN และโปรโตคอลของระบบเน็ตเวิรก รวมถึงเทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดีย เชน
ระบบแสดงผล 3 มิติ ดิจิตอลวิดีโอ CD/DVD และระบบเสียงดิจิตอล คําแนะนําการเลือกซื้อเลือกใชชิ้นสวน
ตาง ๆ และเตรียมพรอมสําหรับแนวโนมที่กําลังมาเยือนในอนาคต เหมาะสําหรับผูที่กําลังศึกษาทางดาน
ฮารดแวร และผูสนใจเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัย
2. หัดใชคอมพิวเตอร (ฉบับหนทางสูเซียน). / โดย ไพบูลย เปยศิริ. ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็นกรุป, 2548.
[QA76 พ978ห 2548]
"รายละเอียดในเลมเปนการแนะนําผูที่กําลังหัดใชงานคอมพิวเตอร หรือผูที่ใชคอมพิวเตอรเปน
แลวแตตองการจะฝกหัดใหมีความชํานาญมากขึ้น โดยเนื้อหาจะกลาวถึงสวนประกอบพื้นฐานของเครื่อง
คอมพิ ว เตอร การนํ า อุ ป กรณ ม าประกอบเข า ด ว ยกั น การเป ด -ป ด เครื่ อ งอย า งถู ก วิ ธี ตลอดจนการใช
ระบบปฏิบัติการ WindowXP ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการยอดนิยมอยูในขณะนี้ นอกจากนี้ยังกลาวถึงอุปกรณที่
นํามาใชรวมกับคอมพิวเตอร เชน เครื่องพิมพ โมเด็ม สแกนเนอรและกลองดิจิตอล เครื่องเขียนแผนซีดี ซึ่ง
ไดกลาวถึงอยางละเอียดตั้งแตการเลือกซื้ออุปกรณ ติดตั้งไดรเวอร ตลอดจนการพิมพงานดวยเครื่องพิมพ
การใชโมเด็มรับ-สงแฟกซ ใชสแกนเนอรสแกนรูป นํารูปจากสแกนเนอรหรือกลองดิจิตอลเขามาใชงานใน
คอมพิวเตอร เขียนแผนซีดีดวยคอมพิวเตอร และยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทองอินเตอรเน็ตดวย IE6
รับ-สงอีเมลดวย Outlook Express และสนทนาดวนดวย MSN Explorer ในสวนสุดทายเปนบทที่วาดวย
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การบํารุงรักษาระบบเพื่อใหเครื่องทํางานไดอยางรวดเร็วและแกไขเมื่อเครื่องมีปญหาในเบื้องตน ตลอดจน
การปองกันเครื่องใหรอดพนอันตรายจากไวรัสดวยโปรแกรมปองกันไวรัส

หนังสือดานแพทยศาสตร
(R)
1. พลังจิตพิชิตมะเร็ง. / โดย อํานาจ เจริญศิลป. กรุงเทพฯ : อํานาจเจริญศิลป, 2548.
[RC271.P79 อ686พ 2548]
"เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ประกอบดวย การกลาวถึงสาเหตุที่เปนมะเร็ง พลังบําบัดตาง ๆ การเฝา
ระวังมะเร็งดวยการตรวจสอบมะเร็งในระยะแรกและคุณคาของผักชนิดตาง ๆ ซึ่งสามารถใชเปนคูมือใน
การรักษาและการปฏิบัติตัวสําหรับผูเปนมะเร็งหรือผูที่สนใจโดยทั่วไป
2. มะเร็งราย หายดวยธรรมชาติบําบัด. / โดย วิสิทธิ์พร เปลงขํา. กรุงเทพฯ : โกเมนเอก, 2548.
[RC271.N37 ว786ม 2548]
"มะเร็งราย หายดวยธรรมชาติบําบัด เลมนี้รวบรวมหลักที่ควรปฏิบัติสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง การ
ดูแลรักษาและบําบัดความเจ็บปวดดวยธรรมชาติ หลักโภชนาการในผูปวยโรคมะเร็งและอื่น ๆ ซึ่งชวยให
ผูปวยไดรูสึกผอนคลายจากภาวะความเครียดจากการปวยพรอมบทสวดมนตเพื่อความสงบสุขทางใจ หาก
ทานไดอานและนําไปปฏิบัติตามจะพบวาโรคมะเร็งที่นากลัวและเห็นวารักษาไดยากนั้นหากปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยการพึ่งพิงธรรมชาติก็สามารถบรรเทาและรักษาใหหายไดเชนกัน

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

23

ธันวาคม 2548

3. วิธีตานอนุมูลอิสระในตัวคุณ. / โดย พนิดา กุลประสูติดิลก. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548.
[RM666.A555 พ199ว 2548]
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึงอันตรายของอนุมูลอิสระและความเกี่ยวของระหวางอนุมูลอิสระกับ
โรคภัยตาง ๆ รายละเอียดในเลมแบงเนื้อหาออกเปน 6 เรื่อง คือ เรื่องอนุมูลอิสระตนเหตุของโรคตาง ๆ
กัดกรอนรางกายของเราตลอดเวลา เรื่องอนุมูลอิสระเกิดขึ้นไดอยางไร ตัวจริงของอนุมูลอิสระ เรื่องอนุมูล
อิสระเปนตนเหตุทําใหเกิดโรคเหลานี้ อนุมูลอิสระกับโรคภัยไขเจ็บ เรื่องอนุมูลอิสระตองปองกันแบบนี้
กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในรางกาย เรื่องสารอาหารและอาหารที่ชวยลดอนุมูลอิสระ รับสารตาน
อนุมู ลอิสระอยา งได ผล เรื่ อ งข อ ควรปฏิ บัติใ นชีวิ ตประจํ า วัน เพื่ อ ลดอนุมู ลอิสระแกไขปรับปรุง กิ จวัต ร
ประจําวันไมใหเปนมนุษยสนิม
4. สุขภาพดีไมตองแพง. / โดย ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ. กรุงเทพฯ : ประชาไทบุคคลับ, 2548.
[RA412.5.T5 ป418ส 2548]
"หนั งสื อเล มนี้ จะชี้ใหเห็น ระบบภายในของการบริก ารทางการแพทย ประกอบดวยเรื่องยา
การเงิน การคลัง รวมทั้งจรรยาบรรณของแพทยที่ตองฝากไวกับกระบวนการผลิตแพทยวาจะสามารถสราง
จิตสํานึกของการเปนแพทยที่ดีไดเพียงใด นอกจากนี้ภายในเนื้อหายังไดกลาวถึงอีกประเด็นหนึ่งคือระบบ
บริหารสาธารณสุข ทั้งที่เปนระดับโครงสราง การจัดการและระดับคุณภาพ การจัดการที่จะตองชวยกันหา
คําตอบเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษา บัญชี ยาหลัก กองทุนประกันสังคมใหมีความเหมาะสมและได
มาตรฐานเพื่อใหประชาชนไดรับการรักษาสุขภาพที่มีมาตรฐานเทาเทียมกัน
5. สุขภาพตามราศี. / โดย อนุสรณ วรมงคล. กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ, 2548.
[R733 อ231ส 2548]
"สุขภาพตามราศี เลมนี้ไดอธิบายถึงลักษณะนิสัยของชาวราศีตาง ๆ ความเจ็บปวยทีต่ ดิ ตัวมาแต
กําเนิด การดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน การบําบัดดวยพืชหอมหรือสมุนไพร เกลือแร ที่ชาวราศีตาง ๆ ตองการ
แมกระทั่งรัตนชาติที่เหมาะกับแตละราศี ถาเรารูพื้นฐานนิสัยของตัวเอง เขาใจการใชชีวิตความเปนอยู
รวมทั้งจิตใจและอารมณ จึงไมยากที่จะปรับชีวิตใหมีความสุขไดเพื่อสุขภาพรางกายที่ปราศจากโรคภัยและ
สุขภาพใจที่แจมใสปลอดโปรง สุขภาพจึงเปนเรื่องสําคัญ “สุขภาพตามราศี” เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยเสริม
ใหเราเขาใจวิธีดูแลตัวเองเพื่อการมีชีวิตที่ดี
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6. Stroke ฆาตกรเงียบ ระวังภัย หางไกลโรคหลอดเลือดสมอง. / โดย เพ็ญแข แดงสุวรรณ. กรุงเทพฯ :
ใกลหมอ, 2548. [RC388.5 พ884ส 2548]
"หนังสือเลมนี้เนื้อหากลาวถึงโรคหลอดเลือดสมอง เปนโรคที่พบบอยเปนอันดับสามรองจาก
โรคหัวใจและโรคมะเร็งแลว ยังเปนโรคที่พบบอยโรคหนึ่งทางระบบประสาท ทําใหคนไทยตองเสียชีวิตเปน
อันดับตน ๆ และยังเปนสาเหตุของโรคอัมพาตอีกดวย โรคหลอดเลือดสมองสามารถพบไดทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะผูมีอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไป แตอยางไรก็ตามหากไดรับการรักษาอยางถูกตองรวดเร็วและ
ตอเนื่องก็จะสามารถกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ และลดอัตราเสี่ยงตอความพิการได
7. อุนไอรักเกราะแหงชีวิตและครอบครัว. / โดย กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย, 2548. [RJ206 ก136อ 2548]
"หนังสือ “อุนไอรักเกราะแหงชีวิตและครอบครัว” นี้เปนคูมือชีวิตเริ่มจากการพัฒนาลูกนอยตั้งแต
แรกเกิดใหเติบโตทั้งรางกาย จิตใจ และที่สําคัญที่สุดคือ สมอง ตองไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกวิธีตามหลักการ
แพทยพัฒนาจิตใจโดยการใหความรักความเขาใจ ใหการศึกษาที่เหมาะสมรวมทั้งการสานสายใยแหงความ
รักเมื่อลูกนอยเติบโตเปนวัยรุน การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวใหแข็งแรงอยูเสมอ หางไกลจาก
อบายมุขและโรคภัยไขเจ็บ จึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
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หนังสือดานเกษตรศาสตร
(S)
1. ผักพื้นบาน. / โดย เมฆ จันทนประยูร. กรุงเทพฯ : ไททรรศน, 2541. [SB320.5 ม714ผ 2541]
"ผัก นับวา มีบ ทบาทสํ าคัญ ในฐานะอาหาร ผั ก พื้นบา นไทยหลายชนิดมีคุณคา ไม เ พี ยงแต
สามารถนํามาบริโภค ยังถูกนํามาใชเปนยารักษาโรค เปนเครื่องมือในการดํารงชีพ เปนเครื่องแตงกาย และ
บางประเภทก็ยังสามารถพัฒนาใหมีประโยชนดานเศรษฐกิจ ในเลมนี้เปนการรวบรวม “ผักพื้นบาน” ของ
ไทยที่ยังนิยมบริโภคกันอยูแพรหลายในแตละทองถิ่น เสนอใหเห็นบทบาทของผักพื้นบานที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น คติความเชื่อ บทบาททางอาหาร บทบาททางยา สาระนารูทางพฤกษศาสตร ตลอดจน
เกร็ดความรูที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิมอันทรงคุณคาของไทย

หนังสือดานเทคโนโลยี (T)
1. ชาใบไมมหัศจรรย. / โดย ณรงคชัย ปญญานทชัย. กรุงเทพฯ : ดอกหญากรุป, 2548.
[TP650 ณ217ช 2548]
"”ชาใบไมมหัศจรรย” เปนหนังสือรวมสาระความรูเกี่ยวกับชา ซึ่งมีทั้งประวัติ ถิ่นกําเนิด พันธุชา
กรรมวิธีการผลิต ประเพณีและวัฒนธรรมในการชงการดื่มชาของชาติตาง ๆ ทั้งไทยและเทศ ประวัติการ
ออกแบบกาชา ชากับสุขภาพ ชากับความงาม ใบชากับการพยากรณ นอกจากนี้ชายังเปนผลิตภัณฑชนิด
หนึ่งที่เขามามีบทบาทในโลกของความสวยความงาม หรือสปา ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากและ
ยังมีเกร็ดความรูที่ไดจากชานํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน ใชสําหรับรักษาแผลถลอกหรือรอย
ขีดขวน ผิวไหมแดด ประคบดวงตาที่ออนลาหรือบวม สําหรับความงามของผิวหนา บํารุงเสนผม เปนตน
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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2. ตํารับอาหารจากรากพืช. / โดย ธัญนันท อบถม. กรุงเทพฯ : บุษราคัม, 2548.
[TX725.T5 ธ468ต 2548]
"หนังสือตํารับอาหารจากรากพืชนี้เปนแนวทางของความนึกคิดที่ทําใหเกิดตํารับอาหารใหม ๆ ที่
ไดจากรากพืช ซึ่งเปนผักที่มีแคลอรี่สูงเปนแหลงสะสมอาหารประเภทแปงอยูบริเวณราก นอกจากนี้ยังมี
วิตามิน เกลือแร รากพืช จัดวาเปนสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต ซึ่งใหพลังงานแกรางกาย อาหารที่ทํา
จากรากพืชสามารถนํามาประกอบและปรุงอาหารไดหลายอยาง โดยเฉพาะในประเทศไทยแลว เราจะเห็น
วาทั่วทุกภาคนํามาประกอบอาหารตางชนิดกันไป ทําใหไดอาหารหลากหลายชนิด
3. น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. / โดย นิตอร อบถม. กรุงเทพฯ : วันชนะ, 2548. [TP562 น579น 2548]
"บรรดาเครื่องดื่มที่มีอยูตามทองตลาดทั่วไป มีทั้งดีและไมดีเมื่อดื่มเขาไปนอกจากจะไรประโยชน
แลว ยังเปนโทษตอรางกายได การดื่มน้ําผัก ผลไม และธัญพืชตาง ๆ เปนสมุนไพรรักษาโรคทางธรรมชาติ
การดื่มน้ําสมุนไพรทําใหรางกายกระชุมกระชวย คลายเครียด อีกทั้งยังสามารถกําจัดสารพิษในรางกาย
ดังนั้นการไดดื่มน้ําผักผลไมจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ
4. พลวัตเศรษฐกิจชุมชนลุมน้ําไชยา. / โดย พรพิไล เลิศวิชา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2545. [TC401 พ249พ 2545]
"หนังสือพลวัตเศรษฐกิจชุมชนลุมน้ําไชยา เลมนี้เปนงานวิจัยสวนหนึ่งในโครงการวิจัยพลวัต
เศรษฐกิจชุมชน 3 ลุมน้ําในประเทศไทย ในรายละเอียดของเนื้อหาแบงไดเปน 6 เรื่อง ดังนี้ เรื่องลุมน้ําไชยา
วาดวย ภูมิศาสตรลุมน้ําไชยา ประวัติศาสตรลุมน้ําไชยา การตั้งบานเรือนและถิ่นฐาน ระบบนิเวศของ
ลุมน้ําไชยาที่สําคัญทั้ง 5 เรื่องชาวนาบนหลายระบบนิเวศวาดวย ประวัติศาสตรความเปนมาในรอบ
100 ปที่ผานมา การบุกเบิกระบบนิเวศใหม ตลอดจนครอบครัวกับบทบาทในฐานะเปนหนวยการผลิต
เรื่องพลวัตของเศรษฐกิจชาวนา วาดวยการปรับตัวของเศรษฐกิจขาว การเปลี่ยนแปลงระบบเหมืองฝาย
และระบบน้ํ า เรื่ อ งพลวั ต ของระบบโซแรงและระบบจ า งแรงงานว า ด ว ย ระบบโซแรงท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของระบบคาจาง เรื่องทางเลือกเศรษฐกิจยังชีพและเศรษฐกิจธรรมชาติ
วาดวยระบบเศรษฐกิจจากการจัดเก็บ การทําขาวไรบนที่สูงและการผลิตขาวพื้นเมือง การเลี้ยงเปดและ
ทํา ไข เ ค็ ม ไชยา และสุ ดท า ยคื อ เรื่ อ งบุ ก เบิ ก ฝากหมาก ณ ชายขอบของอํ า นาจว า ด ว ยตํ า นานเป ด ป า
ปากหมากสองแนวทางการสรางระบบนิเวศ รวมถึงความคิดและความหวัง
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หนังสือรายงานการวิจัย
(ว\Res)
1. การกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย. / โดย พิรงรอง รามสูต
รณะนันทน. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว PN1991.3 พ729ก 2546]
"รายงานการวิจัยเรื่อง การกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อมุงหาแนวทางที่เหมาะสมในการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐ และองคกรวิชาชีพ โดยใช
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อและสาธารณประโยชน รายละเอียดเนื้อหาภายในวาดวยที่มาและ
ความสําคัญของปญหา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการวางนโยบายที่เกี่ยวของ ประวัติการกํากับดูแลเนื้อหา
สื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย โครงสรางและกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน
สาระสําคัญของการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุโทรทัศน ปญหาที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่อวิทยุ
และโทรทัศน สาระที่วาดวยการกํากับดูแลเนื้อหาในรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ ขอเสนอแนะ
ทางนโยบาย
2. การจัดตั้งศูนยวิจัยขอมูลการเมืองไทย. / โดย เสาวลักษณ ภูมิวสนะ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2541. [ว JQ1745.A55.I53 ส945ก 2541]
"โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยวิจัยขอมูลทางการเมืองไทย ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สาขารัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร จากการประชุม ครั้งที่
1/2538 วันที่ 18 สิงหาคม 2538 มีความประสงคใหมีหนวยงานในการจัดเก็บรวบรวมจัดระบบพัฒนา
ฐานขอมูลและใหบริการขาวสารขอมูลทางดานการเมืองการปกครอง ทั้งในดานนิติบัญญัติ การบริหาร
ระบบราชการ การเมืองระดับชาติ ระดับทองถิ่น กระบวนการทางการเมือง การปกครองทั้งปวง มีการ
เชื่อมโยงเครือขายขอมูลการเมืองจากตางประเทศ โครงการนี้ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยขอสนเทศ
การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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3. การดําเนินงานของหองสมุดในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี. / โดย เมทินี สิงควิบูลย. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540. [ว Z678.8.T5 ม729ก 2540]
"การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานของหองสมุดในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีทั้ง 7 ดาน คือ โครงสรางการบริหาร การบริการและความรวมมือระหวางหองสมุด วัสดุ
สารนิ เ ทศ บุ ค ลากร งานเทคนิ ค อาคาร ห อ งสมุ ด และครุ ภั ณ ฑ และงบประมาณกั บ เกณฑ ม าตรฐาน
หองสมุดเฉพาะตามที่สมาคมหองสมุดแหงประเทศกําหนดไวรวมถึงศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูใชบริการหองสมุดในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินงานทั้ง 6 ดาน คือ วัสดุสารนิเทศ
บุคลากร การบริการ ความรวมมือระหวางหองสมุด อาคารหองสมุดและครุภัณฑ โดยจําแนกคุณลักษณะ
ผูใชตามเพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษาประสบการณการทํางานและตําแหนง
4. การติดตามและประเมินผลการทํางานของศาลปกครอง. / โดย นันทวัฒน บรมานันท. นนทุบรี :
สถาบันพระปกเกลา, 2547. [ว KE150 น424ก 2547]
"รายงานการวิ จัยเรื่อง การติดตามและประเมิน ผลการทํางานของศาลปกครอง ฉบั บนี้ แบง
เนื้ อ หาได เ ป น 2 ส ว น คื อ ส ว นที่ 1 ได แ ก บทนํ า กล า วถึ ง ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หา
วัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษาวิจัย วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย ตลอดจนประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ สวนที่ 2 ไดแก บทสรุปและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบศาลปกครอง นอกจากนี้การศึกษา
วิเคราะหงานวิจัยฉบับนี้ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงหลักทั่วไปอันเปนรากฐานของศาลปกครอง รวมทั้ง
การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คดี ป กครอง ซึ่ ง ศาลปกครองได ว างแนวทางไว อี ก ทั้ ง ทราบถึ ง ป ญ หาและตาม
เจตนารมณของการจัดตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม และเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของ
5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ศึกษากรณี : การนํา
วิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ. /
โดย วิทวัส สุนทรมณี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
[ว JQ1746.Z13.G68 ว593ก 2546]
"การศึกษาครั้งนี้มุงเนนที่สภาพปจจุบันของการนําวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (eAuction) มาใช ตลอดจนวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย โดย
กําหนดตัวชี้วัดในเรื่องของความโปรงใสและความประหยัด ซึ่งสอดรับกับหลักแนวคิดของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (It for
good govermence) ผลการศึกษาพบวาสวนใหญมีความเห็นวาการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Auction) ทําใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อและขอมูลที่ไดทําใหทราบวาทําใหเกิดความประหยัด
สามารถจัดหาสินคาหรือบริการไดต่ํากวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไวเปนจํานวนที่นาพอใจ
6. การนําระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสมาใชในองคการภาครัฐ ศึกษากรณี :
บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด. / โดย สุทธิยา ภัทรโภคินธร. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. [ว JQ1746.68 l775ก 2545]
"เปนการศึกษาขอดีและขอจํากัดในการนําระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (eprocurement) มาใชในองคกร และแนวทางในการเตรียมความพรอมในการนําระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนํา
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษาพบวาการใชระบบ e-Procurement ในการ
จั ด หาพั ส ดุ มี ทั้ ง ข อ ดี แ ละข อ จํ า กั ด รวมถึ ง ป ญ หาและอุ ป สรรค ด า นบุ ค ลากร ด า นการจั ด การ ด า น
งบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ ดังนั้นในการแกไขปญหาและเตรียมความพรอมในการนําระบบ eProcurement มาใชในองคกร ควรใชหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่รวมพลังของหลักการบริหาร 4’M
มาใชสรางคุณคาใหแกการเปลี่ยนแปลง คือ ดานบุคลากร ดานการจัดการ ดานงบประมาณ และดานวัสดุ
อุปกรณ ซึ่งเปน ปจจัยหลัก ที่จะชวยใหองคการสามารถนําระบบ e-Procurement
มาใชได อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกองคการ
7. การบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. / โดย วันชัย บุญรอด. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548. [ว GV315 ว426ก 2548]
"การศึกษาเรื่อง การบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลมนี้มีขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยเพื่อศึกษารวบรวมความรูดานกีฬาที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบูรณาการกีฬากับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ภายในเลมไดใหขอเสนอนโยบายและแผนดานการจัดการเรียนรูและ
สงเสริมเพื่อการบูรณาการกีฬาเขากับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละระบบการศึกษา
8. การประเมินผลความตอเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใชในคณะตาง ๆ
ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. / โดย สุพัฒน สุกมลสันต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547. [ว LG395.C4.C87 ส831ก 2547]
"การวิจัยครั้งนี้เพื่อประเมินผลหลักสาระรายวิชาภาษาอังกฤษตาง ๆ ของสถาบันภาษา จํานวน
39 รายวิชา ในระดับมหภาค 9 มิติ และ 34 ดาน และเพื่อประเมินความสอดคลองของแตละหลักสูตร
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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รายวิชาดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธวามีมากนอยเพียงใด ผลการประเมิน
พบวา โดยทั่วไปรายวิชาตาง ๆ มีความสอดคลองดานสภาวะแวดลอม ปจจัยนําเขากระบวนการและ
ผลลัพธคอนขางสูง โดยเฉลี่ยแลวผูเรียนมีความเห็นวาภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปนมาก ปจจัยที่
จําเปนในการเรียนการสอนของหลักสูตรรายวิชาตาง ๆ อยูในระดับดีคอนขางมาก กระบวนการเรียนการ
สอนอยูในระดับดีคอนขางมาก กระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับดีคอนขางมากและผลลัพธที่ไดจาก
หลักสูตรก็อยูในระดับดีคอนขางมากเชนเดียวกัน
9. การประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนระดับความ
ตระหนักทางดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในเขต
ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย. / โดย โสมสกาว เพชรานนท. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตลพบุรี, 2545. [ว LB3013.9 ส991ก 2545]
"รายงานผลการวิจัยเลมนี้เนื้อหาเปนการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความตระหนักทางดาน
สิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดลพบุรี
และสระบุรี ภายใตบริบทของการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมคา ย
สิ่งแวดลอมที่มีตอการปรับเปลี่ยนความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน ตลอดจนเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน พรอมดวยบทสรุปและขอเสนอ
10. การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบและการประเมิน
เทียบเคียงในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม. / โดย อรนุช สูงสวาง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548. [ว RA971 อ329ก 2548]
"สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดีจะชวยสงเสริมใหมีการตัดสินใจในเชิงกลยุทธที่มี
ประสิทธิผลดวย ซึ่งระบบควบคุมภายในระบบการกํากับดูแลที่ดี และระบบประเมินเทียบเคียงเปนระบบที่
สร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ขององค ก ร ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งคื อ ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีระบบการกํากับดูแลที่ดี และระบบควบคุม
ภายในที่ ชั ด เจน อี ก ทั้ ง ยั ง มีค วามเป น อิ ส ระระหว า งคณะกรรมการตรวจสอบและผู ต รวจสอบภายใน
นอกจากนี้ยังพบวากลยุทธนวัตกรรมและกลยุทธผูนําตนทุนมีความสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของระบบ
การควบคุมภายในและความชัดเจนในระบบสามารถสรางความเชื่อมั่นได คือ การที่องคกรจะตัดสินใจใช
กลยุ ท ธ ใ ดนั้ น จะคํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล อ มและความชั ด เจนของระบบสร า งความเชื่ อ มั่ น ส ง ผลต อ การ
ดําเนินการและความสําเร็จของการประเมินเทียบเคียงพอสมควร
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11. การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธในธุรกิจ
โรงพยาบาลและโรงแรม. / โดย อุทัย ตันละมัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
[ว RA971.3 อ819ก 2548]
"การศึก ษาวิ จัย ในครั้ง นี้ได ศึก ษาความเป นไปไดของกลยุท ธก ารรวมการกระจายธุรกิจ ของ
โรงพยาบาลและโรงแรมเอกชนในประเทศไทย กลยุทธธุรกิจดังกลาว ไดแก กลยุทธโรงพยาบาล โรงแรม
กลยุทธการพักระยะยาว (Long Stay) กลยุทธการใหบริการถึงบาน (Homecare Services) และศึกษาถึง
ความสอดคลองระหวางสารสนเทศขององคกรและกลยุทธธุรกิจดังกลาว ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาโรงแรม
ใชกลยุทธ Long Stay สวนกลยุทธ Homecare Service นั้นมีความเปนไปไดนอยมาก นอกจากนั้นผลการ
วิเคราะหยังพบวาองคกรขนาดเล็กมีความพรอมที่จะยอมรับกลยุทธการรวมธุรกิจมากกวาองคกรขนาด
ใหญ แตสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลหรือโรงแรมไมวาขนาดจะตางกันหรือไม ตางเห็นวาระบบสารสนเทศของ
ตนมีความสอดคลองกับกลยุทธการรวมธุรกิจทั้งสิ้น
12. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. / โดย นุชนารถ ยิ้มจันทร. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยการศึกษา
การศาสนาและวัฒนธรรม, 2547. [ว LB1027 น726ก 2547]
"การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ พัฒ นากิจ กรรมการเรี ย นการสอนแบบบูร ณาการที่ใ ชภู มิ
ปญญาทองถิ่นและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแผนการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนแบบบูรณาการโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียน
13. การพัฒนาชุดฝกทักษะภาษาไทยสําหรับนักเรียนชาวเขาเผามง. / โดย ภคินี พวงทอง.
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. [ว LB1578.T5 ภ121ก 2546]
"การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของชุด ฝก
ทักษะภาษาไทยสําหรับนักเรียนชาวเขาเผามง เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชาวเขาเผามงและเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะภาษาไทยสําหรับนักเรียนชาวเขาเผามง โดยชุดฝกทักษะ
ประกอบดวย เนื้อหาเพื่อใชสอนเรื่องสระในภาษาไทยในรูปแบบชุดฝกทักษะทั้ง 4 ดาน คือ ทักษะการพูด
การฟง การอ า น และการเขี ย น ผลประโยชน ที่ จ ะได รั บช ว ยให นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
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ภาษาไทยสูงขึ้นและจะชวยสงเสริมใหเกิดทักษะและแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให
กาวหนายิ่งขึ้น
14. การพัฒนารูปแบบการฝกทักษะการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูสําหรับครู. / โดย ประยูร
บุญใช. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547. [ว LB1731 ป366ก 2547]
"การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการฝกทักษะการอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูสําหรับครู และศึกษาผลของการใชรูปแบบการฝกทักษะการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูที่มีตอ
ความรู ความเขาใจ เจตคติ และทัศนะการอํานวยความสะดวกการเรียนรูของครูโดยผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการฝกทักษะการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูสําหรับครูมีองคประกอบการวัดประเมิน และผล
การทดลองใชรูปแบบการฝกอบรมเจตคติและทักษะการอํานวยความสะดวกในการเรียนรูสูงกวาเกณฑที่
กําหนด ครูที่ไดรับการฝกอบรมตามรูปแบบการฝกที่พัฒนาขึ้นมีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะการ
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม
15. การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติทางบกของจังหวัดภูเก็ต
พังงา และกระบี่. / โดย ประทีป นวลเจริญ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,
2547. [ว G156.5.E26 ป277ก 2547]
"การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
ความพรอมของพื้น ที่ ในจังหวั ดภูเ ก็ต กระบี่ และพังงา เพื่อศึก ษาความคิ ดเห็นและความตองการของ
ประชาชนที่มีตอการทองเที่ยว รวมทั้งเพื่อใหประชาชนและผูใชขอมูลไดมีสวนรวมในการวางแผนในการเก็บ
ขอมูลทรัพยากรการทองเที่ยว ตลอดจนเพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวธรรมชาติ
ผลของการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติทางบกของจังหวัด
ภูเก็ต พังงาและกระบี่ ในจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพสูง 8 ตําบล ในจังหวัดพังงามีศักยภาพสูง 17 ตําบล และ
ในจังหวัดกระบี่มีศักยภาพสูง 22 ตําบล นอกจากนี้จังหวัดกระบี่มีศักยภาพในทรัพยากรการทองเที่ยว
ธรรมชาติทางบกสูงที่สุด
16. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. / โดย
สาคร บุญดาว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
[ว LB1028.43 ส628ก 2547]
"การศึกษาสถานภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเลมนี้มี
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อสํารวจสถานภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยใน
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ประเทศไทย รวมถึงศึกษารูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ
ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การเรี ย นทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ ร อ มกั บ เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการจั ด การเรี ย นทาง
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยเปด ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส ผลของการศึกษาทําใหทราบถึงความจําเปนของสถานภาพในการจัดการ
เรียนทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้สามารถเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยเปดในประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสและบทเรียนอิเล็กทรอนิกสท่มี หาวิทยาลัยจัดเตรียมไวใหในระดับมาก
17. การสรางตัวชี้วัดสําหรับแนวคิดการรวมหรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธของธุรกิจ
โรงพยาบาลและโรงแรม. / โดย พสุ เดชะรินทร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
[ว RA971.3 พ479ก 2548]
"การศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการรวมการกระจายตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงพยาบาลและโรงแรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา องคกรสวนใหญไมไดเชื่อมโยงกลยุทธ
ของธุรกิจกับผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมแลวกลยุทธการรวมการกระจายยังไมแพรหลายและเปนที่
ยอมรับในธุรกิจไทย นอกจากนี้ธุรกิจทั้งสองยังประสบปญหาจากความไมแนนอนของสภาวะแวดลอม
ภายนอก จึ ง ทํ า ให อ งค ก รมุ ง เน น ความอยู ร อดทางเศรษฐกิ จ และเช น เดี ย วกั บ องค ก รมี เ พี ย งพอที่ จ ะ
ดําเนินการอยูได ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดและกลยุทธจึงไมชัดเจน
18. การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งแต
พ.ศ.2542-2547 (ฉบับสมบูรณ). / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพ :
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548. [ว LA1221 ล761ก 2548]
"รายงานการวิ จัย เรื่ อ งนี้ เ นื้อ หาแบง เปน 2 เล ม คื อ ฉบับ สมบู รณ แ ละฉบั บ ยอ ขอบเขตของ
การศึกษาเพื่อสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ โดยศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของตั้งแตชวง พ.ศ. 2542-2547 ในประเด็นความเปนมาและความหมาย เปาหมายการจัดการศึกษา
นโยบาย แผนและยุ ท ธศาสตร กระบวนการจัด การเรี ย นรู การประเมิน ผล การบริห ารจั ด การ รวมทั้ ง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การมีสวนรวม รวมถึง
การประเมินผูเรียนที่เปนผลจากการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเสนอแนะ และสถานศึกษาหรือผูที่ดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการในการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการจัดประชุมแบบเนนกลุมเปาหมาย
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19. การสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อจัดการปญหาขยะของประชาชนทองถิ่น อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา. / โดย สิทธิชัย เทวธีระรัตน. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2547. [ว P96.D4 ส722ก 2547]
"งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชการสัมภาษณ การสังเกตและการสนทนากลุมเปน
เครื่องมือในการวิจัย วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นเพื่อจัดการกับปญหา
ขยะในชุมชน โดยพื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผลของการศึกษา
ทําใหทราบถึงรูปแบบของการสื่อสารอยางมีสวนรวมวาอยูในรูปแบบสื่อสารทางเดียว (One-way) และทํา
ใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการสื่อสาร อีกทั้งขาดการเสริมสรางศักยภาพการสื่อสารของชุมชนของ
ประชาชนในทองถิ่นที่ตองปรับเปลี่ยนบทบาทการสื่อสารจากผูรับสารแบบ Passive เปนแบบ Active จาก
ทางเดียวเปนสองทาง นอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเสริมศักยภาพการสื่อสารเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
สามารถแกปญหาได เนื้อหากลาวถึง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การสรุ ป ผลและอภิ ป รายผล นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทสรุ ป ของผู บ ริ ห ารที่ ใ ห
รายละเอียดเรื่อง รูปแบบการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อการจัดการปญหาขยะ ปจจัยสนับสนุนและปจจัย
อุปสรรคของการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อการจัดการปญหาขยะ การเสริมศักยภาพของการสื่อสารชุมชน
ของประชาชนทองถิ่นอําเภอปากชอง และผลที่เกิดหลังจากการเสริมศักยภาพพรอมขอเสนอแนะ
20. ความพรอมของเจาหนาที่ตอการนําระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใชในหนวยงานภาครัฐ :
กรณีศึกษาเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. / โดย วิริยาภรณ เปรมโพธิ์. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547. [ว JQ1746.Z13.R41 ว694ค 2547]
"เป น การศึ ก ษาความพร อ มของเจ า หน า ที่ แ ละความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของ
เจาหนาที่กับระดับความพรอมในการนําระบบดังกลาวมาใช ผลการศึกษาสรุปไดวาเจาหนาที่ประมาณ 3
ใน 4 มีความพรอมดานความรูความเข าใจตอระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย แตกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติคอนขางบวกตอการนําระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาใชในหนวยงาน โดยเห็นวา
ระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง การบริหารงานดานระบบ
บริหารมุงผลสัมฤทธิ์ดานบุคคลภายนอก ดานบุคคลภายใน ดานการเงิน และดานนวัตกรรมเปนการบริหาร
ที่สามารถพัฒนาองคกรได และทําใหเจาหนาที่มีทิศทางในการปฏิบัติงาน
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21. คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยภายหลังการปฏิรูประบบราชการ. / โดย
อิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
[ว JQ1746.Z13.Q34 อ764ค 2547]
"เปนการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของขาราชการ ผลการศึกษาพบวาขาราชการมีคุณภาพชีวิตทั้ง 6 ดาน คือ การไดรับความ
คุมครองในปญหาพื้นฐานในการทํางาน การไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมในการทํางาน การมีโอกาสมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การไดทํางานที่มีความทาทายความสามารถ ความสัมพันธระหวางชีวิตการ
ทํางานกับการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป และความสอดคลองทางสังคมของชีวิตการทํางานอยูในระดับเทาเดิม
กอนมีการปฏิรูประบบราชการ และผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานพบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงานและระดับ
ตําแหนงงานมีผลใหขาราชการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกตางกัน สวนสถานภาพสมรส หนวยงานที่
สังกัดและสถานที่พักอาศัย ไมมีผลตอคุณภาพชีวิต
22. คุณภาพชีวิตการทํางานภายหลังการปฏิรูประบบราชการของขาราชการสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี. / โดย สุภาภรณ สายะเสวี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547.
[ว JQ1746.Z13.Q34 ส838ค 2547]
"เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานภายหลังการปฏิรูประบบ
ราชการของขาราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตดานบูรณาการดาน
สัง คมของขาราชการอยูในระดับ มาก แต ก ารให ความสํา คัญดา นความสัม พัน ธท างสั ง คม การพัฒ นา
ความสามารถ ธรรมนูญในองคการ สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความกาวหนาและความ
มั่นคงในงานและคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง สําหรับปจจัยสวนบุคคลที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง 7 ด า นพบว า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า น
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานความกาวหนาและมั่นคงในงานของเพศชายมีมากกวาเพศ
หญิ ง และคะแนนเฉลี่ ย ของกลุ ม ที่ มี อ ายุ น อ ยกว า 30 ป มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ก ว า กลุ ม ที่ มี อ ายุ 30 ป ขึ้ น ไป
นอกจากนี้ผูมีตําแหนงระดับ 7 – 8 มีคุณภาพชีวิตในดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพสูงกวา
ระดับ 5 - 6
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23. โครงการประสานงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยบูรณาการ
ลุมน้ําทาจีน-แมกลอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
[ว H62.A5 ค961 2548]
"เปนการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางการพัฒนาตัวนักวิจัยและพัฒนาทีมนักวิจัย เพื่อ
นําไปสูการทํางานรวมกันอยางราบรื่น โดยการดําเนินงานดานกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทีมมีกิจกรรมที่
ดําเนินการแบงเปน 2 สวน สําคัญ คือ กิจกรรมเสริมการพัฒนาทีมและพัฒนาตนเอง กิจกรรมเสริมความรู
วิชาการ โดยกิจกรรมเสริมการพัฒนาทีมและพัฒนาตนเองเปนการดําเนินงานที่มุงเนนเพื่อเสริมโอกาสใน
การพัฒนานักวิจัยแตละคนและคณะนักวิจัยโดยใชเครื่องมือตาง ๆ สวนกิจกรรมเสริมความรูวิชาการ
เปนการดําเนินการเพื่อใหเกิดการระดมความคิดและหลอหลอมความคิดของนักวิจัยใหมีการตกผลึกและ
เกิดองคความรูใหม
24. โครงการวิเคราะหโอกาสการขยายการคาของไทยภายใตเขตการคาเสรี BIMSTEC . / โดย
สุมาลี วงษวิทิต. กรุงเทพฯ : สถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ป.
[ว HF2340.55 ส842ค]
"รายงานการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมถึงรูปแบบ แนวทางและการดําเนินการตามความตกลง FTA BIMSTEC เพื่อ
หาศักยภาพของสินค าและบริ การระหวางไทยและบรรดาประเทศสมาชิ กอื่น ๆ ตลอดจนวิเคราะห ห า
ผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบของการเปด FTA ที่มีตอสินคาและบริการของไทย รวมทั้งศึกษาปจจัยอัน
เปนตัวกระตุนใหเกิดประโยชนจากความตกลงดังกลาว และอีกทั้งไดเสนอกลยุทธแนวทางที่ควรจะตอง
ดําเนินการตอไป เพื่อใหผลการเจรจามีความชัดเจน ขอมูลครบถวน มีความทันสมัย และสามารถตอบสนอง
ตอการบรรลุขอตกลง FTA ไดอยางแทจริงสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศไทย นอกจากรายงาน
การศึกษาฉบับนี้แลวยังประกอบดวย ฉบับสรุปสําหรับผูบริหารและฉบับภาคผนวกอีกดวย
25. โครงการศึกษาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียง
ตะวันออก-ตะวันตก. / โดย สมเกียรติ ปยะธีรกิติวรกุล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2548. [ว TD194.6 ส232ค 2548]
"โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตรงต อ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพของการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 (ในรัศมี 5 กิโลเมตร
จากจุดกอสรางสะพานในฝงไทย) รวมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางและระยะ
เปดดําเนินการ และเพื่อศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและการจัดการ
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มลพิษของเสี ยงภายหลังจากการก อสรางสะพานข ามแมน้ํา โขงแหง ที่ 2 (ในรัศมี 30 กิโลเมตรจากจุด
กอสรางสะพานในฝงประเทศไทย)
26. โครงการอาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. / โดย
ชยพร มั่นศรแผลง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
[ว Z679.2.T5S54 ช189ค 2547]
"เปนโครงการศึ กษาระบบการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับการออกแบบหองสมุ ดในลักษณะของ
แนวความคิ ด ในการประหยั ด พลั ง งานและนํ า พลั ง งานกลั บ มาใช ใ หม ทั้ ง ในรู ป แบบของหนั ง สื อ และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายงานประกอบด ว ย ข อ มู ล รายละเอี ย ดต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การออกแบบอาคาร
หอสมุดกลางทั้งในเรื่องระบบโครงสราง ระบบการจัดเก็บหนังสือ ระบบเทคโนโลยีอาคาร การวิเคราะหทาํ เล
ที่ตั้ง ตลอดจนแนวคิดในการออกแบบอาคารที่มีลักษณะประหยัดพลังงาน
27. จีนโพนทะเลสมัยใหม. / โดย ภูวดล ทรงประเสริฐ. กรุงเทพฯ : แบรนดเอจ, 2547.
[ว DS523.4.C45 ภ685จ 2547]
"จีนโพนทะเลสมัยใหม เลมนี้เปนการวิจัยในการเสนอองคความรูใหมเกี่ยวกับประเด็นปญหา
ตาง ๆ ของชาวจีนโพนทะเลและลูกหลานของคนเหลานี้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจะเนน
สาระสําคัญของการวิเคราะหจากพัฒนาการทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประชากรเชื้อสาย
จีนในแตละประเทศตลอดชวงคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งเปนชวงหักเหสําคัญของประวัติศาสตรจีนโพนทะเล
รวมสมัย โดยเนื้อหาภายในเลมแบงไดเปน 7 เรื่อง ซึ่งไดกลาวถึง ภูมิหลังของชาวจีนโพนทะเล เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในชวงเปลี่ยนผานปฏิสัมพันธของปญหาชาวจีน ผลรวมถึงพัฒนาการของทุนจีนโพนทะเล
ตลอดจนรวมทั้งสถานภาพและบทบาทของผูมีเชื้อสายจีน สุดทายบทสรุป
28. ตุกตาดินเผาทวารวดี ผลิตภัณฑที่ระลึกจากอดีต. / โดย อรัญญา สินบัวทอง. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. [ว NK4894.T5 อ388ต 2547]
"เปนโครงการที่ศึกษาและออกแบบเกี่ยวกับรูปรางหนาตา เครื่องประดับ และการแตงกายของ
สตรีชาวทวารวดี โดยมีวัตถุประสงคคือ ตองการออกแบบตุกตาสําหรับใชเปนของที่ระลึก โดยมีการนําเอา
ลักษณะ สัดสวน รูปรางของสตรีไทยในปจจุบันมาผสมผสานกันกับลักษณะสัดสวนรูปรางของสตรีชาว
ทวารวดี ซึ่งไดคํานึงถึงหลักการจัดวางองคประกอบศิลปะประกอบกันไปดวย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ชิ้นงานออกแบบใหมีความสมบูรณ และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สําหรับผลสําเร็จของโครงการนี้ไดผลิตภัณฑที่
ระลึกรูปตุกตาดินเผา จํานวน 8 ชิ้น มีลักษณะสีสันของเนื้อดินที่สวยงามและแสดงทาทางการบรรเลงเครื่อง
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ดนตรีไทย โดยสามารถจัดวางแสดงแบบเดี่ยว แบบคู หรือจัดวางแสดงรวมเปนชุดได ซึ่งผลิตภัณฑดินเผา
ทั้งหมดนี้สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อนําไปใชเ ปนสินคาที่ระลึก สําหรับจําหนายในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ
29. แนวทางการพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัดลําพูน. / โดย จารุวรรณ
นันทพงษ. ลําพูน : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
[ว HD1491.T52L3 จ337น 2548]
"การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือขายกลุม/
องคกรประชาชน ทั้งที่เปนสหกรณที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในลักษณะความรวมมือระหวางกลุม/
องคกรประชาชนและองคกรอื่น ๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิกของกลุม/องคกร ตลอดจนความ
เขมแข็งและยั่งยืนของกลุม/องคกรประชาชน การวิจัยดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลําพูน โดยผลการวิจัย
พบว า รู ป แบบและแนวทางในการพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยกลุ ม /องค ก รประชาชนนั้ น มี ค วาม
หลากหลายแตกต า งกั น ทั้ง มิ ติ ท างสั ง คม มิติท างเศรษฐศาสตร ตามสภาพป ญ หาความต อ งการและ
ศักยภาพของแตละพื้นที่ แนวทางสําคัญในการสรางเครือขาย คือ การสรางความสัมพันธของกลุม การ
ชี้ใหเห็นถึงผลประโยชนที่จะรับรวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรุปบทเรียนรวมกันอยางสม่ําเสมอทําให
เกิดความเขาใจและเห็นทิศทางการดําเนินงานรวมกันตอไป
30. แนวทางการพัฒนาชุนชนเมืองแมฮองสอน. / โดย สุรศักดิ์ นาคดี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534. [ว HT384.T5.M3 ส854น 2534]
"ชุมชนเมืองแมฮองสอนเปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานและมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวไมว า จะเปน ศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป น อยู ในอดีต ชุม ชนเมืองแมฮอ งสอนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปจนถึงชวงไมกี่ปที่ผานมา ชุมชนเมืองแมฮองสอนมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วมาก มีแนวโนมการเกิดปญหาตาง ๆ มากขึ้น จากการศึกษาพบวาชุมชนเมืองแมฮองสอนมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกายภาพ อันเนื่องมาจากปจจัย
ตา ง ๆ แตป จจั ย ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงมากเปน อัน ดับ หนึ่ ง ที่ ชว ยให ชุม ชนเมื อ งแมฮ อ งสอนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากขึ้นคือ การทองเที่ยว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางลบและทางบวก ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงศักยภาพของชุมชนเมืองแมฮองสอน ไมวาจะเปนการใชที่ดินหรือสารูปของเมือง เพื่อนํามาศึกษาหา
แนวทางในการเสนอแนะ การพัฒนาชุมชนเมืองแมฮองสอนใหมีความโดดเดนในการทองเที่ยวและเจริญ
รุดหนาในดานตาง ๆ
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31. แนวทางการพัฒนาระบบ e-Procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ. / โดย
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.
[ว JQ1746.Z13.G68 ส232น 2546]
"รายงานการวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ e-Procurement ของการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐในประเทศไทยเพื่อเปนการเสริมการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยรวม โดยมุงให
เกิดผลดังนี้ คือ การรั่วไหลจากการทุจริตหรือความไรประสิทธิภาพที่มีอยูมากมายในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ซึ่งจะนําไปสูการลดคาใชจายภาครัฐและสงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
แผ น ดิ น ช ว ยภาครั ฐ ในการพั ฒ นาระบบการจัด ซื้ อ จัด จา งที่ มุ ง ไปสู ร ะบบที่ มีมู ลค า เพิ่ม มากขึ้น โดยลด
ทรัพยากรที่ตองใชไปกับการจัดซื้อจัดจาง เชน เวลาของเจาหนาที่ซึ่งหมดไปกับงานเอกสาร ไปสูการพัฒนา
ทักษะขั้นสูงในการจัดซื้อจัดจางและบริหารทรัพยสินและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ
การซื้อสินคาและบริการที่มีความคุมคา
32. แนวทางการพัฒนาใหสังคมมีสวนรวมจัดการศึกษาในสถานศึกษา. / โดย ศิโรตม โสวัณณะ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว LC215 ศ519น 2546]
"การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาและแนวทางการพัฒนาใหสังคมมีสวน
รวมจัดการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงานของสํานักงานผูตรวจราชการประจํา
เขตตรวจราชการที่ 9 ผลการศึกษาพบวาสังคมเทศบาลเมืองอุตรดิตถและสังคมกึ่งเมืองอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก มีสาเหตุของปญหาการมีสวนรวมจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่เปนสาเหตุรวมกันทั้งสอง
สังคม โดยพบวาบุคลากรสถานศึกษายังไมยอมรับความรูความสามารถของประชาชน มีทัศนคติการทํางาน
แบบราชการ สาเหตุมาจากประชาชนในสังคมนั้นมีทัศนคติวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของสถานศึกษา
ส ว นสาเหตุ เ ฉพาะซึ่ ง เป น กรณี ข องสั ง คมกึ่ ง เมื อ งอํ า เภอวั ง ทองคื อ ไม มี ผู รั บ ผิ ด ชอบ กรณี นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา สําหรับผลการวิจัยกรณีสังคมชนบทหมูบานวังตายศ พบวาสาเหตุของปญหา
การมีสวนรวมจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะมาจากประชาชนเปนหลัก
33. ในกระแสพระราชดํารัสแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย. / โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2548.
[ว BJ1289 ส226น 2548]
"ในกระแสพระราชดํารัสแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของไทย เลมนี้เปนหนังสือวิจัยที่
ผูวิจัยไดอัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระองค โดยไดทําการคัดเลือกและตัดทอนเฉพาะทางดานคุณธรรม
จริยธรรมและศีลธรรมมาศึกษาวิจัยเพื่อสะทอนใหเ ห็นถึงหลั กการและแนวทางที่สํ าคัญในการพั ฒนา
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คุณธรรมและจริยธรรมที่จะชวยใหประชาชนมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและถูกตอง อีกทั้งสามารถนอม
นําไปใชเพื่อการปฏิบัติตนไปสูจุดหมายในชีวิตที่ดีงามและเปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป รายละเอียด
ของเนื้อหาภายในเลมไดแบงเปน หลักของคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรม บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การสร า งหลั ก สู ต รการศึ ก ษาและบทบาทของครู อ าจารย รวมทั้ ง ผู ใ ห
การศึกษา ตลอดจนบทบาทของนิสิตนักศึกษา ผูเรียนและบัณฑิต อีกทั้งบทสรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
34. ปทานุกรมคําศัพทและวรรณกรรมภูมิปญญาพื้นบานภาษามอญแปลเปนภาษาไทย. / โดย
บุษบา ประภาสพงศ และคณะ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
[ว PL4337 บ675ป 2548]
"โครงการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษารวบรวมและแปลคําศัพทภาษามอญที่เกี่ยวกับพืชพันธุ
ไม สัตว โรค สมุนไพร และการรักษาพยาบาล จากเอกสารใบลาน สมุดขอย สมุดบันทึก รวมทั้งหนังสือ
ตาง ๆ ที่เขียนหรือจัดพิมพเปนภาษามอญ และเพื่อคัดสรรวรรณกรรมภูมิปญญาภาษามอญจากเอกสาร
เหลานี้นํามาแปลความเปนภาษาไทย เอกสารที่นํามาศึกษาสวนใหญปรากฏรายชื่ออยูในเอกสารรายงาน
การวิจัยที่ไดเสนอตอคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
พ.ศ.2542 เอกสารภาษามอญที่ศึกษาในปจจุบันนี้ยังเก็บรักษาไวที่วัดมอญ และบางเลมเปนเอกสารสวน
ของคนมอญในภาคกลางของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้จะเปนพื้นฐานที่นําไปสูการสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นของชาติ การศึกษาความเปนมาของภาษาไทยและเปนแนวทางนําไปสูการศึกษาวิจัยภูมิปญญา
ของคนมอญที่สัมพันธกับชาติไทยในดานอื่น ๆ ตอไป
35. ผลของการฝกจิตลักษณะเพื่อพัฒนาการทํางานของครู. / โดย ณรงคศักดิ์ บุณยมาลิก.
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544. [ว LB1731 ณ249ผ 2544]
"การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการฝกอบรมพัฒนาจิตลักษณะสองดาน
คือ การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม (MR) และความเชื่ออํานาจในตน (LC) ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของ
ครู โดยผลการวิจัยพบวา การฝกอบรมสามารถพัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูได การฝกอบรมจิต
ลั ก ษณะไม พ บว า ทํ า ให ค วามเชื่ อ อํ า นาจในตนสู ง ขึ้ น และการฝ ก พั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของครูได และผลการวิจัยยังไดเสนอแนะวาการฝกจิตลักษณะทั้งดานการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมและความเอื้ออํานาจในตน เปนคุณลักษณะที่สําคัญในการพัฒนาจิตใจของครูให
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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36. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา พ.ศ.2542. / โดย ชลัธ จงสืบพันธ. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2547.
[ว KD301 ช237ผ 2547]
"สถาบันพระปกเกลาไดจัดทํารายงานการวิจัยสําหรับผูบริหารวาดวยเรื่อง ผูตรวจการแผนดิน
ของรั ฐ สภากั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภา พ.ศ.2542 ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ผลการประเมินสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และปญหาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและการดําเนินการของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา
37. รัฐสภา : The National Parliament of Thailand. / โดย เขตขัณฑ ยอดพริ้ง. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. [ว KD211.69 ข615ค 2536]
"อาคารที่ทําการรัฐสภาในปจจุบันประสบปญหาอาคารสถานที่คับแคบ พื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ
ทั้งประชุมใหญและประชุมยอย จากสภาพปญหาดังกลาวจึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับอาคารรัฐสภา โดยมี
การศึกษากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในนับตั้งแตกิจกรรมการทํางานของเจาหนาที่ประจําสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภา ศึกษาแนวทางวิธีการออกแบบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับที่ตั้งและสภาพแวดลอม
โดยรอบ จึงมีการศึกษาถึงขอกําหนดและเทคนิคตาง ๆ อันเปนตัวกําหนดขนาดและรูปแบบของอาคาร
อันมีผลทําใหอาคารมีความสมบูรณ เชน ระบบเสียง ระบบการจัดที่นั่งประชุม การศึกษาระบบโครงสราง
วิศวกรรมและวิศวประกอบอาคาร ศึกษาโครงการประเภทเดียวกันที่ไดทําการกอสรางทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อใหทราบแนวทางในการออกแบบและกอสรางตาง ๆ วิเคราะหขอดีขอเสียของโครงการนั้น
และศึกษาโครงการที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะตน ซึ่งตองสื่อถึงความอลังการความนาเชื่อถือ
38. รูปแบบและวิธีการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น. / โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ทองถิ่น. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2544. [ว KE150.3 อ187ก 2548]
" เปนการศึกษาการใชอํานาจของราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาคในการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคขอบกพรองในการใชอํานาจกํากับดูแล ศึกษา
อํานาจของศาลปกครองในการควบคุมการใชอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งแนว
คําวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องซึ่งนาจะเปนประโยชนในการนําไปเปนแนวทางดําเนินงานได อันนําไปสู
การปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบตาง ๆ ที่ขัดและไมเอื้อตอความเปนอิสระในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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39. วัตถุประสงคสถานที่พึงปรารถนาและหลักการที่ควรจะเปนของระบบสื่อ. / โดย สมเกียรติ
ตั้งกิจวานิชย และ ธนวิทย สุทธรัตนกุล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
[ว P92.T5 ส232ว 2546]
"รายงานวิจัยเล มนี้ มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาการปฏิรูปสื่อ เพื่ อใหไดวัตถุประสงค ภาพที่พึง
ปรารถนา และหลักการที่ควรจะเปนของระบบสื่อ โดยมีองคประกอบอยู 4 ประการ คือ การสรางระบบสื่อ
ในรูปแบบใหม การสรางกลไกในการตรวจสอบสื่อ การสรางกลไกของการกํากับดูแลโดยรัฐ และสุดทายคือ
การจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง เนื้อหาภายในประกอบดวย บทนํา พัฒนาการของสื่อ
สภาพปญหาของสื่อมวลชนในปจจุบันและบทบาทที่อยากจะเห็น หลักการของระบบสื่อสาร
40. สภาพการไดรับหนังสือของหอสมุดแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484. / โดย
ญาณี คูหะรัตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532.
[ว Z679.T5N3 ญ251ส 2532]
"เป น การศึ ก ษาสภาพการได รับ หนัง สื อที่จั ดพิม พใ นป พ.ศ.2530 ของหอสมุดแหง ชาติตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 ของสํานักพิมพจํานวน 15 แหง หนังสือสวนบุคคลและหนังสือที่
หนวยงานเอกชนจัดพิมพ ผลการศึกษาคนควาจะเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
จัดหาหนังสือตามพระราชบัญญัติการพิมพของหอสมุดแหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนประโยชน
ตอการควบคุมบรรณานุกรมแหงชาติ และเปนสิ่งสําคัญของการวางแผนระบบงานสารนิเทศ
41. สํานักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุรี). / โดย ดุสิต พัฒนปรีชากุล.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. [ว Z679.2.T5K56 ด764ส 2541]
"เปนโครงการสมมุติที่จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการออกแบบอาคารประเภทหองสมุด มีจํานวนหนังสือ
ใหโ ครงการ 200,000 เล ม (นั บ เฉพาะหนั ง สือ อา งอิ ง และหนั ง สือ ทั่ว ไป) รายงานประกอบด ว ย ข อมู ล
รายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนตอการออกแบบ เชน การวิเคราะหทําเลที่ตั้ง รายละเอียดโครงสรางดานการ
บริหาร รายละเอียดทางหนาที่ใชสอย รายละเอียดทางพื้นที่ใชสอย รายละเอียดระบบเทคโนโลยีอาคาร
ตลอดจนการเสนอแนวความคิดและผลงานการออกแบบ
42. หลักการหามฝายนิติบัญญัติริเริ่มกําหนดรายจายแผนดิน. / โดย นิพนธ โลหะกุลวิช. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535. [ว KD211.2 น617ห 2539]
"หลักการหามฝายนิติบัญญัติริเริ่มกําหนดรายจายแผนดินไดมีขึ้นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันไมใหรัฐสภาโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาสามัญใชอํานาจควบคุมการคลังแผนดิน
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เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการกําหนดรายจายแผนดินของรัฐบาล อยางไรก็ตามในปจจุบันการบังคับใช
บทบัญญัติแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักการหามฝายนิติบัญญัติเริ่มกําหนดรายจายแผนดินในประเทศไทยนั้น
ไมสามารถกระทําไดอยางเด็ดขาดอีกตอไป เนื่องจากมีขอเท็จจริงปรากฏวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
พยายามใช อํ า นาจควบคุ ม การคลั ง แผ น ดิ น เข า ไปทํ า การริ เ ริ่ ม กํ า หนดรายจ า ยแผ น ดิ น ของรั ฐ บาล
วิทยานิ พนธฉบับนี้ไดวิ เคราะหและเสนอแนะบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เ กี่ยวกับหลักการหา มฝา ยนิติ
บัญญัติริเริ่มกําหนดรายจายแผนดินในประเทศไทย
43. อาคารรัฐสภา. / โดย ยุทธวีร เหมะพรรณ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
[ว NA4415.T5 ย364อ 2540]
"เปนการศึกษาทางสถาปตยกรรมของอาคารรัฐสภาในสวนที่เปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมของ
สมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา) และผูที่เกี่ยวของโดยตรง (ผูมีกิจกรรมที่ตอง
ติดตอกับสมาชิกรัฐสภาโดยตรง) เทานั้น ซึ่งเปนสวนงานหลัก ๆ ดังนี้ สวนการประชุม สวนรองรับผูแ ทนการ
ประชุม สวนรองรับสาธารณชนและสื่อมวลชน สํานักงานสมาชิกสภาระดับสูง หนวยงานที่มีหนาที่โดยตรง
ตอการประชุม งานระบบ ที่จอดรถสมาชิกรัฐสภาและแนวทางโดยสังเขปของอาคารสํานักงานรัฐสภา
44. อาคารรัฐสภาแหงชาติ. / โดย อภินันท เลี่ยวชวลิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
[ว NA4415.T5 อ257อ 2546]
"จากการที่อาคารรัฐสภาในปจจุบันยังขาดการศึกษาและวางแผนโครงการในระยะยาว ทําให
ประสบปญหาเรื่องของที่ตั้งและการใชพื้นที่ อีกทั้งกิจกรรมแนวคิดทางการเมืองการปกครองไดพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สงผลใหสถานที่ทํางานของรัฐสภาที่ใชอยูในปจจุบันเกิดความคับแคบ พื้นที่
สวนสํานักงานอาคารรัฐสภาที่ใชอยูในปจจุบันไมเพียงพอ จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหประธานรัฐสภา
และคณะในปจจุบันเห็นควรวาควรจัดหาสถานที่ดําเนินการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม เพื่อใหมีรูปแบบ
ความสงางามและมีมาตรฐานทัดเทียมกับรัฐสภานานาชาติเปนสัญลักษณแสดงใหเห็นถึงการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
45. อํานาจหนาที่ของเลขาธิการสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับสันติภาพและความมั่นคงระหวาง
ประเทศ. / โดย เกรียงศักดิ์ แจงสวาง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.
[ว JX1977.8.S4 ก768อ 2548]
"เนื้อหาภายในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้กลาวถึงอํานาจหนาที่ในทางกฎหมายของเลขาธิการ
สหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับกลไก
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ทางกฎหมายภายใตกรอบของกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนกฎเกณฑทางปฏิบัติและขอเสนอแนะตาง ๆ
ซึ่งภายในเลมไดแบงหัวขอการศึกษาไดเปน บทบาทและอํานาจหนาที่ของเลขาธิการสหประชาชาติที่
เกี่ยวของกับสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ บอเกิดอํานาจหนาที่ของเลขาธิการสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวของกับสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางเลขาธิการสหประชาชาติ
กับองคกรหลักขององคการสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ รวมทัง้ มี
บทสรุปและขอเสนอแนะ

หนังสือ
สิ่งพิมพรัฐบาล
1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ.2548. / โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :
สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548. [ทก05 7.3 332.63 2548]
"หนังสือการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการกูเงินกองทุนฯ หนี้สิน การนําเงินกองทุนฯ ไปใชเปนทุนหมุนเวียน การชําระหนี้คืน
กองทุนฯ การเอาใจใสติดตามชําระหนี้คืนกองทุนฯ ผลกระทบตอชุมชนหลังจากมีกองทุน การมีสว นรวมของ
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับหรือเปลี่ยนกองทุนฯ เปนธนาคารหมูบาน รวมทั้งการ
จัดทํา บัญชีรายรับ -รายจ ายของครัวเรือน ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลและปรับปรุงโครงการตอไป
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2. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน
(SML) พ.ศ.2548. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548. [ทก057.3 332.63 2548]
"ตามที่รัฐไดจัดใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) ขึ้นในหลาย ๆ หมูบาน/
ชุมชน กระจายไปทุ ก จัง หวัดทั่วประเทศ เพื่ อใหป ระชาชนในหมูบาน/ชุมชนไดนํ าเงิ นงบประมาณของ
โครงการดังกลาวไปใชบริหารจัดการแกไขปญหากันเองตามความตองการของคนในหมูบาน/ชุมชน โดย
หนังสือเลมนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบ า น/ชุมชน
(SML) ขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในสามารถเปนขอมูลใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางการ
ประเมินผลโครงการตอไป
3. การสื่อสารและโทรคมนาคมไทย พรอมแลวจริงหรือ? ตอการเปดเสรีป 2549. / โดย
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ
การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร, 2548. [รภ33 7.1 384 2548]
" การสื่อสารและโทรคมนาคมไทยพรอมแลวจริงหรือ? ตอการเปดเสรีป 2549 ฉบับนี้ เนื้อหา
ภายในเลมเปนการสรุปรายงานสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2548 ซึ่งเปนการสรุปสาระสําคัญการบรรยายเรื่อง สรุปสถานการณความพรอมของการสื่อสาร
และโทรคมนาคมไทย รวมทั้งการบรรยายเรื่อง ความพรอมของการสื่อสารและโทรคมนาคมไทย ตลอดจน
รวมถึงประเด็นคําถาม-คําตอบ นอกจากนี้ยังประกอบดวย ภาคผนวกเกี่ยวกับรายนามคณะกรรมาธิการ/
ภารกิจ/อํานาจหนาที่ของกรรมาธิการ โครงการสัมมนา กําหนดการ พรอมดวยรูปภาพประวัติวิทยากรและ
ผูดําเนินรายการรายนามผูเขารวมสัมมนา
4. ขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2548. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548.
[ลต- 2.3 324.6 2548]
"การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2548 เปนการเลือกตั้งที่จัดขึ้น
ภายหลังจากที่สภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ป โดยไมมีการยุบสภา การเลือกตั้งครั้งนี้ไดรับ
ความสนใจอยางยิ่งจากประชาชน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้น
เพื่อแสดงขอมูล สถิติและระบบงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2548 และเปรียบเทียบ
วิเคราะหสถิติขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจอีกหลายประการ
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5. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2548 : Thai economic indicators 2005. / โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2548. [ทก05 2.2 330.9 2548]
"เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2548 เลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจที่
เปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจากหนวยสถิติตาง ๆ ที่กระจัดกระจายตามกระทรวงตาง ๆ มาจัด
ใหเปนระบบและตอเนื่องโดยประยุกตใชหลักของ Administrative Committee on Coordination (ACE)
Program Classification, United Nations ซึ่งแบงสถิติเศรษฐกิจออกเปน 13 สาขา นอกจากนี้ภายในเลม
ยังไดเพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัดอีก 2 เรื่อง คือ รายได คาใชจายของครัวเรือนและขีดความสามารถในการ
แขง ขัน ทั้ง นี้เ พื่อให ผู ใชสามารถนํ าไปใช ประโยชนในการติดตามและวิเคราะหสถานการณศึก ษาการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโนมทางดานเศรษฐกิจ ตลอดจนประเมินผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ตารางสถิติโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 2 : เมษายน –
มิถุนายน 2545. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2545. [นร147.331.1 2545/2]
"สํานักงานสถิติแหงชาติไดเริ่มจัดทําโครงการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร ตั้งแต พ.ศ.
2506 ในชวง พ.ศ.2514-2526 ไดทําการสํารวจปละ 2 รอบ โดยรอบแรกสํารวจนอกฤดูกาลเกษตรระหวาง
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม รอบที่ 2 เปนการสํารวจในฤดูการเกษตรระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน และชวง พ.ศ.2527-2540 ทําการสํารวจเปนปละ 3 รอบ คือรอบที่ 1 สํารวจในเดือนกุมภาพันธ
รอบที่ 2 สํารวจเดือนพฤษภาคม รอบที่ 3 สํารวจเดือนสิงหาคม และชวง พ.ศ.2541-2543 ทําการสํารวจ
เพิ่มขึ้นอีก 1 รอบ เปนรอบที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทําใหไดขอมูลครบทุกไตรมาส สําหรับการสํารวจ
ตั้งแต พ.ศ.2544 เปนตนไปไดดําเนินการสํารวจรายเดือนแลวนําขอมูล 3 เดือนรวมกันเพื่อเสนอขอมูลเปน
รายไตรมาส และไดมีการปรับอายุผูอยูในกําลังแรงงานจาก 13 ปขึ้นไป เปน 15 ปขึ้นไป เพื่อใหสอดคลอง
กับแรงงานเด็ก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการจําแนกประเภทอาชีพอุตสาหกรรม และสถานภาพการ
ทํางานของผูมีงานทําใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลกันได
7. แนวปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในภาคราชการ : การตรวจสอบการดําเนินงาน. / โดย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2548. [กค04 3.5 657.458 2548]
"แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการฯ เลมนี้ เนื้อหาเปนการปรับปรุงแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการที่กําหนดป 2544 โดยยกเลิกแนวปฏิบัติฯ เดิมและกําหนดใหมให
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สอดคล อ งกับ กระบวนการตรวจสอบที่ กํ า หนดในมาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ ป 2545 พรอมทั้ ง
ยกตัวอยางการตรวจสอบการดําเนินงานในแตละกระบวนการตรวจสอบเพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเนน
การวิเคราะหปญหาในการดําเนินงานและเปรียบเทียบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑตาง ๆ ตลอดจนให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งภายใน
เลมประกอบดวย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงานวาดวยความหมาย วัตถุประสงค และ
ประโยชน แนวปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงาน ไดแก การวางแผน การตรวจสอบ การรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามผลการตรวจสอบ ตัวอยางการตรวจสอบการดําเนินงานพรอมดวยบทสรุป
8. ผลการดําเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547. / โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2548.
[มท04 1.2 2547]
"หนังสือผลการดําเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ 2547 เลมนี้มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ 2547 ซึ่งในรายละเอียดแบงไดเปน
3 สวน คือ สวนที่ 1 วาดวยการบริหารงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย ความเปนมา หลักการ
และวิธีการทํางาน อํานาจหนาที่ ยุทธศาสตรของหนวยงาน ระบบการติดตามและประเมินผล สวนที่ 2 ผล
การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและของกระทรวง เชน โครงการแกปญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อีกทั้งรวมถึงผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของหนวยงาน สวนที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของ
กรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ภาคผนวกยังเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ประกอบดวย สรุปผลการ
จัดเก็บขอมูล ปจฐ. ป 2546-2547 และสรุปผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.29) ป 2546
9. ผลผลิตหมูบานประมงทะเลป 2546. / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2548. [กษ05 2.3 639.22 2546]
"ผลผลิตหมูบานประมงทะเลป 2546 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสํารวจผลผลิตหมูบานประมงทะเล
และเพื่อนําเสนอขอมูลปริมาณการจับสัตวน้ําจากเครื่องมือทําการประมงพื้นบานไปพิจารณาในการวาง
แผนการพัฒ นาการทํ า ประมง โดยมี วั ตถุ ป ระสงคเ พื่อต อ งการประเมิน ผลผลิต สั ตว ท ะเลที่จั บ ได จาก
เครื่อ งมือ ทํ า การประมงพื้น บ า นในบริ เ วณชายฝง ทะเล รวมทั้ ง การเก็ บ รวบรวมหอยลาย แมงกะพรุ น
ปลิงทะเลและสาหรายทะเล โดยรายละเอียดของเนื้อหาแบงเปน บทนํา คํานิยามและสุดทายกลาวถึง
สรุปผลการสํารวจผลผลิตหมูบานประมงทะเลป 2546 นอกจากนี้มีตารางสถิติซึ่งไดจําแนกเปนเขตตาง ๆ
ประกอบไวดวย
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10. แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548-2551. / โดย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
กรุงเทพมหานคร, 2548. [กท- 10.5 352.13 2548-51]
"หนั ง สื อ แผนบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร เล ม นี้ เ นื้ อ หาภายในเล ม กล า วถึ ง การจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครระยะ 4 ป ระหว า งป 2548-2551 ซึ่ ง สาระสํ า คั ญ ของแผนดั ง กล า วได
ครอบคลุมคําแถลงนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานครไวอยางครบถวน โดยกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 9 ดาน และรวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน
นอกจากนี้รายละเอียดกลาวถึง กรอบการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548–2551
รวมทั้งวิสัยทัศนและทิศทางของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยยุทธศาสตรการพัฒนา
อี ก ทั้ ง ตารางรายละเอี ย ดแผนบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร ตลอดจนการนํ า แผนบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติ
11. รายงานกิจการ งบดุล งบกําไรขาดทุน รอบปบัญชี 2547 (1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548).
/ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ, 2548. [ธน05 7.5 332.31 2547-2548]
" รายงานกิจการฯ ฉบับนี้เปนเอกสารสรุปผลการดําเนินงานในรอบบัญชี (1 เมษายน 2546 – 31
มีนาคม 2548) ซึ่งเนื้อหาภายในเลมกลาวถึง รายงานผลการดําเนินงานกิจการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ใน
รอบปบัญชี 2547 (1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548) รายละเอียดประกอบดวย วิสัยทัศน หลักการ
ดําเนินงานและพันธกิจ ภาวะเศรษฐกิจไทย และภาวะการเกษตรไทย ป 2547 และแนวโนมป 2548 ผลการ
ดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ในรอบป 2547 และทุนดําเนินงานของ ธ.ก.ส.
12. รายงานประจําป 2547 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ. / โดย กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ. กรุงเทพฯ : กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ม.ป.ป.. [กษ01 1.1 2547]
" รายงานประจําป 2547 ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ฉบับนี้เนื้อหากลาวถึง การ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานกองทุ น ฯ ในรอบป 2547 โดยประกอบด ว ย โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การ
โครงสรางองคกร การลงทุนและผลตอบแทนการบริหารองคกรและการกาวสูการเปนองคกรชั้นนํา พรอม
ดวยภาพกิจกรรม กบข. ประจําป 2547 รายนามและภาพของคณะกรรมการของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ นอกจากนี้ภาคผนวกภายในเลมกลาวถึง สรุปมติคณะกรรมการป 2547 สถิติตาง ๆ รวมทั้ง
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
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13. รายงานประจําป 2547 การเคหะแหงชาติ. / โดย การเคหะแหงชาติ. กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ,
2548. [พม07 1.1 2547]
"รายงานประจําป 2547 ของการเคหะแหงชาติ ฉบับนี้เนื้อหากลาวถึงการสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปที่ผานมา (2547) อาทิ ผลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ เชน โครงการบานเอื้ออาทร โครงการ
พัฒนาที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ การแกปญหาดานที่อยูอาศัยตามนโยบายการแกไขปญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ รวมทั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจสังคมชุมชนและองคกรของรัฐ
(SAL) ตลอดจนกลาวถึงงบการเงินของการเคหะแหงชาติและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
14. รายงานประจําป 2547 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. / โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2548. [รก10 1.1 2547]
"รายงานประจําป 2547 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับนี้กลาวถึงเปนการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2547 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแกหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจ
ทั่วไป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและพระราชบัญญัติจัดตั้ง ททท. พรอมดวยรายนามและรูปภาพประกอบ
ของคณะกรรมการ ททท. และคณะบริหาร รวมทั้งโครงสรางองคกรของหนวยงาน นโยบายสงเสริมการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยป 2546-2549 อีกทั้งการรายงานสถานการณการทองเที่ยวป 2547 พรอมกับผล
การดําเนินงานในปงบประมาณ 2547 รวมถึงรางวัลดานการทองเที่ยวที่ประเทศไทยไดรับในป 2547
นอกจากนี้ ภ ายในเล ม ยั ง ประกอบด ว ยภาคผนวก ซึ่ ง ประกอบด ว ยรายงานผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ททท. งบประมาณ อั ต รากํ า ลั ง งบดุ ล บั ญ ชี รายไดแ ละคา ใช จ า ย สถิ ติ ก าร
ทองเที่ยวในประเทศ ตลอดจนสถานที่ตั้งสํานักงาน ททท. ในประเทศและตางประเทศ
15. รายงานประจําป 2547 การประปาสวนภูมิภาค. / โดย การประปาสวนภูมิภาค. กรุงเทพฯ :
การประปาสวนภูมิภาค, 2548. [รก44 1.1 2547]
"รายงานประจํ าป 2547 ของการประปาสวนภูมิภาค ฉบับนี้ เนื้ อหาเปนการรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานในรอบป ที่ ผ า นมา ประกอบด ว ย ผั ง โครงสร า งการแบ ง ส ว นงานของ กปภ.
รายนามและภาพของคณะผูบริหาร กปภ. ป 2547 อีกทั้งผลงานเดนในรอบ 5 ป (2543-2547) และผลการ
ดําเนินงานใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ กปภ. รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดี
ป 2547 ตลอดจนบทวิเคราะหเรื่อง การดําเนินงานของ กปภ. ในป 2547 และแนวโนมของกิจการใน
อนาคต
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16. รายงานประจําป 2547 สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. / โดย สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักกิจการยุติธรรม, 2548. [ยธ09 1.1 2547]
"รายงานประจําป 2547 ของสํานักงานกิจการยุติธรรม เลมนี้เปนการรายงานสรุปผลงานของ
สํานักงานฯ ในรอบปที่ผานมา ซึ่งภายในเนื้อหาประกอบดวย โครงสรางสํานักงานกิจการยุติธรรม อํานาจ
หนาที่ภารกิจหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและผลผลิต กิจกรรมหลัก รวมทั้งงบประมาณประจําปและ
งานสําคัญประจําปงบประมาณ 2547 อาทิ การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุตธิ รรม
การเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่
11 ฯลฯ นอกจากนี้แลวยังประกอบดวย โครงการนอกแผนการปฏิบัติการ รวมทั้งประมวลภาพกิจกรรม
17. รายงานประจําป 2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2548. [นร13 1.1 2547]
"รายงานประจําป 2547 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ฉบับนี้
เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการความเปนมาของสํานักงานฯ และการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญในรอบปงบประมาณ 2547 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.25462550) รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานจัดโครงสรางสวนราชการ/การแกไขปญหาอุปสรรคภายหลัง
การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ พรอมดวยผลการดําเนินงานที่สําคัญตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 (ระดับทาทาย) สํานักงาน ก.พ.ร. และ SAR CARD การพัฒนา
ประสิทธิภาพองคกร นอกจากนี้ยังประกอบดวย แนวทางการดําเนินการขั้นตอไปในการพัฒนาระบบ
ราชการไทยและการประมวลภาพกิจกรรมในรอบป 2547 พรอมดวยภาคผนวก
18. สถิติการปาไมของประเทศไทย 2547. / โดย กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ :
กรมปาไม, 2548. [กษ07 2.3 634.9 2547]
"หนังสือสถิติการปาไมของประเทศไทย 2547 ฉบับนี้ขอมูลภายในเลมเปนการรวบรวมรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสํารวจและวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมปาไมและหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย เนื้อที่ปาไม การผลิตและการใชไมและของปา การ
นําเขาและการสงออกของไม อุตสาหกรรมปาไม ตลอดจนรวมถึงรายไดและงบประมาณรายจายของกรม
ปาไม การท อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแหง ชาติแ ละสถิติอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การปา ไม การใช ป ระโยชนที่ดิ น
ผลิตภัณฑไมของโลก ประชากรและภูมิอากาศ นอกจากนี้การนําเสนอเนื้อหาเปนในรูปตารางสถิติ
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19. สถิติจัดหางาน 2547. / โดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน,
2548. [รง03 2.2 331.11 2547]
"สถิติจัดหางานป 2547 เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลสถิติสําคัญ ซึ่งไดรวบรวมจาก
ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรมการจัดหางานในดานการจัดหางานในประเทศ การจัดหางาน
ตา งประเทศ การควบคุ ม การทํา งานของคนต า งด า ว การแนะแนวอาชี พ การคุ ม ครองคนหางานและ
นอกจากนี้ยังไดเพิ่มขอมูลกําลังแรงงานและการมีงานทําไวเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใช
ขอมูลในการวางแผนปฏิบัติงานขององคกรการศึกษา วิจัย และในการวิเคราะหสามารถเปนสวนประกอบ
ในการอางอิงได การนําเสนอของเนื้อหาภายในเลมเปนการใชตารางสถิติตลอดทั้งเลม
20. สถิติฟารมเลี้ยงปลาน้ํากรอย ประจําป 2546. / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2548. [กษ05 2.3 639.32 2546]
"สถิติฟารมเลี้ยงปลาน้ํากรอยประจําป 2546 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับฟารม
เลี้ยงปลา เช น จํา นวนฟาร ม เนื้อที่เ ลี้ยง ตามชนิดปลาและประเภทการเลี้ ยง ตลอดจนรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับพันธุปลาที่นํามาเลี้ยงเพื่อประเมินปริมาณผลผลิตและมูลคาจากการเลี้ยงปลาน้ํากรอยตามชนิด
ปลาและประเภทการเลี้ยง โดยรายละเอียดประกอบดวย บทนํา คํานิยาม และบทสรุปผลการสํารวจ พรอม
ดวยตารางสถิติประกอบซึ่งไดจําแนกตามชนิดปลาที่เลี้ยง
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หนังสืออางอิง
(อ\R)
1. จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. / โดย สํานักพระราชวัง.
กรุงเทพฯ : สํานักพระราชวัง, 2547. [อ AZ598.T5 พ381จ 2547]
"จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เลมนี้เปนหนังสือที่ทางสํานัก
พระราชวังจัดพิมพขึ้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งภายในเลมเปนการประมวลภาพ
จิตรกรรมพระพุทธประวัติ ณ ผนังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบดวย 2 ลักษณะ อาทิ
จิตรกรรมฝาผนังเปนภาพเขียนญี่ปุน ศิลปกรรมแบบไทยประเพณีบนผนังพระอุโบสถทั้ง 4 ดาน ซึ่งกลาวถึง
เรื่องพระพุทธประวัติ พุทธชาดก กามภูมิ ภาพสุภาษิตสอนใจ และกระบวนพยุหยาตราของบานเมืองในยุค
รัตนโกสินทร ทั้งกระบวนสถลมารคและชลมารค ในการพิมพครั้งนี้คัดเฉพาะเรื่องพระพุทธประวัติและกาม
ภูมิ จิตรกรรมแผนกระจกเปนการเขียนบนแผนกระจก ศิลปแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 เปนภาพพระพุทธจริยวัตรแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงพระ
อิริยาบถบางตาง ๆ หรือภาพจิตรกรรมพระพุทธรูปปางตาง ๆ ใสกรอบไมฉลุลายปดทองประดิษฐานไวเหนือ
พระทวารและพระบัญชรชองละ 3 ภาพ รวม 72 ภาพ โดยอยูรอบผนังดานในพระอุโบสถเปนการกลาวไดวา
ภาพจิตรกรรมทั้ง 2 ลักษณะลวนเปนศิลปกรรมที่มีคา มีอายุเกาแกกวา 200 ป และสามารถบงบอกถึง
ความรุงเรืองทางศิลปะของบรรพชนไทยไดเปนอยางดี
2. ภูมิทัศนมหัศจรรยของโลก. / โดย บริษัทรีดเดอรสไดเจสท. กรุงเทพฯ : รีดเดอรสไดเจสท, 2545.
[อ AA410 ร495ภ 2545]
"คูมือทองธรรมชาติเลมนี้ รายละเอียดในเลมประกอบดวยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติอันยิ่งใหญที่สุดของโลก ไดแก ภูเขาไฟและทะเลทราย ธารน้ําแข็งและน้ําตก พลังที่กําหนดรูปทรง
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ของโลก ไดแก การเลื่อนตัวของทวีป ความรอนจากดวงอาทิตย และแรงโนมถวง ซึ่งเปนพลังผสมผสานที่ดัน
ใหเทือกเขาผุดขึ้นบนแผนดินแลวกัดกรอนจนเปนรูปทรงพิสดารตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีสารคดีประกอบภาพ
ไดแก “ไปใหพนประตูสวน” ไปใหถึงสุดขอบโลก ลวดลายแหงผืนดินจากหยาดเหงื่อแรงงานมนุษย ตอบ
รับคําทาจากธรรมชาติ ภูมิทัศนในสายตาผูมายล ฉากธรรมชาติที่ยิ่งใหญในโลกภาพยนตร และอนุสรณ
สถานอันนาเกรงขามของอาณาจักรที่สาบสูญ เปนตน
3. ศัพทสถาปตยกรรมศาสตร อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. / โดย
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548. [อ AG595 ร421ศ 2548]
"ศัพท สถาป ตยกรรมศาสตร อังกฤษ-ไทย ไทย-อัง กฤษ ฉบับนี้เ นื้อหาประกอบดว ย คํา ศัพ ท
เฉพาะจํานวน 1,083 คํา เปนศัพทพื้นฐานและจําเปน โดยมีขอบขายครอบคลุมศัพททางสถาปตยกรรม
ทั่วไป ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมเชิงอนุรักษ สถาปตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ภูมิ
สถาปตยกรรมและศัพทผังเมืองที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม อีกทั้งศัพทเหลานี้เปนเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัย
แบบอยางแนวคิดคตินิยม ระบบการกอสราง วัสดุอุปกรณ งานประดับตกแตง นอกจากนี้ภายในเลมได
กลาวถึงวิธีการบัญญัติศัพท ไดแก วิธีคิดคําขึ้นใหม วิธีทับศัพท รวมทั้งศัพทบัญญัติที่ใชรวมกันในหลาย
สาขาวิชา
4. สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในโอกาส
ที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ป. / โดย คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง, 2547. [อ AZ370.T55 จ196ส 2547]
"สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวฯ เลมนี้
จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนการเผยแพรพระเกียรติของพระองค ประกอบกับองคการยูเนสโกไดถวายการยกยองให
พระองคทรงเปนบุคคลสําคัญของโลกในสาขาการศึกษาวิทยาศาสตร วัฒนธรรม สังคม มานุษยวิทยา และ
การสื่อสาร โดยเนื้อหาภายในเลมเปนการรวบรวมภาพนิทรรศการภาพถายเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดง ซึ่ง
เปนภาพที่ไดคัดสรรวาทรงคุณคาหาชมไดยากยิ่งนัก ในแตละภาพที่ไดจัดแสดงเปนการบงบอกถึงพระราช
กรณียกิจสําคัญ ๆ ซึ่งเปนประวัติศาสตรของชาติ ตลอดจนคณะบุคคลตาง ๆ ซึ่งไดบงชี้ถึงความเปนอารย
ธรรมใหปรากฏเลื่องลือ นอกจากนี้พระองคทรงเสมือนผูเปดโลกการถายภาพเขามาแพรหลายในประเทศ
รวมทั้งนําภาพถายของพระองคและราชวงศเพื่อการประชาสัมพันธประเทศไทยทางออมไดอยางแยบยล
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หนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย
(SC\FIC)
1. ชอปปงบุญ. / โดย ขวัญ เพียงหทัย. กรุงเทพฯ : หองหนังสือเรือนธรรม. [SC ข251ช 2547]
"หนังสือเลมนี้บอกเลาเรื่องราวของธรรมะที่อยูรอบตัวและเผยแพรพุทธธรรมแกผูเริ่มตนสนใจ
ธรรมะ เพื่อความเขาใจในศาสนาพุทธและยังความสุขเย็นใหเกิดขึ้นในจิตใจจากรสพระธรรม ซึ่งในที่นี้
ผูเขียนไดกลาววาชอปปงบุญหมายถึงการเก็บสะสมบุญจากทุก ๆ ที่ที่อยู จากเหตุการณทุกอยางที่พบใน
ชีวประวัติ
2. ผูหญิงควรรู. / โดย เต็มศิริ บุณยสิงห. กรุงเทพฯ : Wisdom, 2540. [SC ต711ผ 2540]
"รายละเอียดในเลมเปนเรื่องราวเกี่ยวกับคุณผูหญิงที่อยากสวยตองทําอยางไรบาง “อยา” ของ
ผูชนะคืออะไร “เรือนสาม-น้ําสี่” ที่คนรุนยารุนยายพึงปฏิบัตินั้นมีอะไรบาง ซึ่งมาถึงสมัยนี้มีผูหญิงรุนใหม
สักกี่คนที่รูวาคืออะไร ปใหมแบบเกานั้นปฏิบัติกันอยางไร ตางจากปใหมสมัยปจจุบันนี้ตรงไหนบางและ
เพลงกล อมมรดกพื้นบานสมัยเกา ที่กํา ลังหางหายจากวิถีชีวิ ตคนรุนใหม ซึ่ งถอยคําในเพลงกลอมนั้น
สามารถโนมนําจิตใจเด็ก ๆ จนหลับได เหมาะสําหรับเปนแบบอยางปฏิบัติและควรศึกษาสําหรับคุณผูหญิง
ยุคใหมเพื่อใชเปนแนวคิดและประยุกตใชในวิถีชีวิตปจจุบัน
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หนังสือภาษาตางประเทศ
1. Thailand chic ; hotels restaurants, shops spas. / by Chami Jotisalikorn. Bangkok :

Asia Books, 2006. [DS566.2 C42T 2006]
"Thailand chic is the definitive guide to Thailand’s most luxurious travel
destinations. From sumptuous beachside resorts by the glittering Andaman Sea, to
chic boutique hotels nestled in the bustle of Bangkok, every property featured in this
book has been selected for its style appeal to the discerning traveler. Almost 50
hotels, spas and shops are presented in detail, with useful facts about their facilities
and nearby attractions. Among the properties’ luscious landscapes are intimate
villas, mountain hideaways, exquisite salas and even a breathtaking re-creation of a
royal Lanna village. Gorgeous pictures and vivid descriptions architecture ambience
and cuisine will help readers familiarize themselves with the history and haunting
beauty of Thailand even before they arrive.
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