หนังสือดานความรูทั่วไป (A)
1. กรองสถานการณรฐั บาลทักษิโณมิกส. / โดย สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย, 2547. [AC159 ก188]
ª หนังสือ “กรองสถานการณ รัฐบาลทักษิโณมิกส” นําเสนอขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง วันที่สถานการณบานเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลง และโลกกําลังเคลื่อนไปขางหนาอยาง
ไมหยุดยั้ง เปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคความรู และกระบวนการทางความคิด เพื่อนําไป
ประยุกตใชไดอยางเปนระบบ
2. การฟนฟูพลังชุมชนดวยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ : แนวคิด วิธีการ
และประสบการณจากจังหวัดนาน. / โดย สายันต ไพรชาญจิตร. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสราง
การเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.), 2547. [AM79.T53.N39 ส665ก]
ª การมีวัฒนธรรม ประเพณี ศิลป และประวัติศาสตรสืบทอดกันมาชานานถือเปน “ทุนทางสังคม”
ในการสรางความเขมแข็งแกชุมชน โดยหนังสือเลมนี้ชี้ใหเห็นวา “โบราณคดี” เปนสิ่งที่ขาดชวง ไมสืบเนื่อง
ไมตอเนื่องมายังปจจุบัน โดยมีบางเรื่องฝงอยูใตดิน และคนลืมไปหมดแลวก็เปน “ทุนสังคม” ไดเชนเดียวกัน
แตตองมีการสรางและสอดใสความรูฟนชีวิตของสิ่งที่ตายแลวเหลานี้ใหลุกขึ้นมาเลาเรื่องราวและประสานใจ
ของคนในชุมชนใหเกิดความพรอมใจรวมแรงรวมใจกัน

หนังสือดานปรัชญาและศาสนา (B)
1. เข็มทิศชีวิต คําพยากรณโชคชะตาระหวางป พ.ศ.2547 ถึง 2550. / โดย ซินแสภาณุวัฒน
และ คมสัน พันธุวิชาติกุล. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พลับลิชชิ่ง, 2547.
[BF1714.T5 ภ434ข]
ª เข็มทิศชีวิต คําพยากรณโชคชะตา เลมนี้ ลักษณะของเนื้อหาเปนภาพรวมคําพยากรณลวงหนา
ใหแตละบุคคลที่เกิดในแตละปนักษัตร นําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในแตละป ตั้งแต 2547-2550
โดยสังเขป นอกจากนี้ยังกลาวถึงการพยากรณและสภาวการณของภาพรวมทั้งเศรษฐกิจการเมืองใหทราบ
พอสังเขปดวย
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2. ผูนําที่ยิ่งใหญฉลาดใช EQ. / โดย โกลแมน, แดเนียล. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[BF576 ก945ผ]
ª อะไรคือสิ่งที่ทําใหผูนํายิ่งใหญกวาผูนําโดยทั่วไป? คําตอบคือ คุณลักษณะในการตระหนักรู
อยางซื่อสัตยถึงจุดออนจุดแข็งของตนเองและการมีสายสัมพันธที่มีพลัง ซึ่งจะผลักดันผูคนใหกาวไปใน
ทิศทางที่ทาทายใหม ๆ โดยมีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence - EQ) เปนตัวชวยกําหนด
ซึ่งผสมผสานทักษะในการบริหารจัดการตนเองและความสามารถในการบริหารความสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งถือ
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของผูนําและองคกรไดเปนอยางดี
3. รายงานการฝกอบรมโครงการปลูกจิตสํานึกขาราชการตามรอยพระยุคลบาท รุนที่ 36 ระหวาง
วันที่ 8-16 มีนาคม 2547. / โดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ :
สํานักงาน ก.พ., 2547. [BQ4920 ค123ร]
ªรายงานผลการฝกอบรมโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ฉบับนี้ เปนรายงานที่กลาวถึง
ขั้นตอน วิธีการและเนื้อหาที่ไดรับระหวางการฝกอบรม โดยแยกเปน 3 ภาค คือ ภาควิชาการ ภาครายงาน
การฝกอบรม และภาคผนวก ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดประกอบดวย การเรียนรูเกี่ยวกับการสวดมนตไหวพระ การทํา
สมาธิจากการฝกกรรมฐาน การเดินจงกลม ฯลฯ รวมทั้งความรูดานพระพุทธศาสนาและการเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน เปนเรื่องราวที่จะใหทราบถึง
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีที่เหมาะสมกับขาราชการ และผูที่พบเห็นสามารถนําไปเปนหลักในการดําเนินชีวิต
รวมทั้งเปนหลักในการประกอบอาชีพใหเกิดความเจริญกาวหนาแกตนเอง รวมถึงผูใกลชิด อีกทั้งเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป

หนังสือดานประวัติศาสตรสากล (D)
1. กองคาราวานชาวไทยหนีแผนดินวิบัติตามพระเจาอูทอง. / โดย กีรติ เกียรติยากร. กรุงเทพฯ :
แสงดาว-สรอยดาว, ม.ป.ป. [DS577 ร447ก]
ª หนังสือเลมนี้เปนการหาคําตอบเกี่ยวกับพระเจาอูทองวาเปนใคร เปนคนในพระราชวงศหรือ
สามัญชน เกี่ยวของกับเหตุบานการเมืองในฐานะราชการตําแหนงอัครมหาเสนาบดียุคใด สมัยใด หรือขุนศึก
แมทัพนายกอง จึงมีความสามารถนํามวลชนเดินทางจากที่หนึ่งมายังที่หนึ่งเพื่อเปนบานเมือง จนมีฐานะ
เปนประเทศชื่อ “ไทย” มีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีสืบมาจนถึง “รัตนโกสินทร” เปนเวลายาวนานกวา 700 ป
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2. การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ชวยแกปญหาความยากจนและการทุจริต. /
โดย สมพร เทพสิทธา. กรุงเทพฯ : สภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2546.
[DS586 ภ671ก]
ª หนังสือ “การเดินทางตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ชวยแกไขปญหาความยากจน
และการทุจริต” เปนการนําสวนหนึ่งของพระราชดํารัสและพระจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาจัดทําเปนขอคิด ขอเสนอแนะ ใหแกสังคม ซึ่งนับเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะหลักการของเศรษฐศาสตรแนวพุทธและแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ อันนําไปสูแนวทางปฏิบัติในการวางตัวใหพอดี ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย และมีชีวิต
เรียบงายสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน
3. ความลับของเจาหญิง : A Royal Duty. / โดย เบอรเรล, พอล. กรุงเทพฯ : เดอะซัน พับลิชชิ่ง,
2547. [DS591.A45D5 บ829ค]
ª หนังสือเรื่องนี้เปนการเปดเผยชีวิตจริงของเจาหญิงไดอานา ตั้งแตพระองคทรงกาวเขาสู
พระราชวังบักกิ้งแฮมดวยวัยเพียงสิบเกาชันษา ไมวาจะเปนชีวิตที่มีความสุขหรือทุกขระทม และสิ่งที่
พระองคไดทรงรูเห็น ไดทรงสัมผัส ซึ่งพระองคไดทรงถายทอดความลับเหลานี้ใหพอลเบอรเรลเปนผูเก็บ
รักษา ไมวาจะเปนสิ่งของหรือลายพระหัตถที่ไมควรเปดเผย ความลับที่ถูกแฉเกิดขึ้นเนื่องจากพอลเบอร
เรลถูกตั้งขอหาเปนผูขโมยสิ่งของพระราชวงศ การพยายามยัดเยียดขอกลาวหาแกพอลเบอรเรลจากจุดนี้
เองที่พอลเบอรเรลไดบันทึกเหตุการณทั้งหมดและนํามาถายทอดใหสาธารณชนไดรับรูในหนังสือเลมนี้
4. จาก “ยมราช” ถึง “สุขุมวิท” : เหตุการณใน ๔ รัชกาล. / โดย ประสงค สุขุม. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. [DS578.3 ป389จ]
ª หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอขอมูลทางประวัติศาสตรและเกร็ดประวัติศาสตรไทยในหลายดาน
ตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 มาจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยอาศัยชีวิตและประวัติของเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) ตอดวยพระ
พิศาล สุขุมวิท (ประสบ สุขุม) ผูเปนบุตรเปนสื่อทองเที่ยวสูประวัติศาสตรที่มีระยะเวลากวา 90 ป
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5. เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547
เรื่อง โครงการตามพระราชดําริและหลักกฎหมายผังเมือง. / โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2547. [DS578.32 ส731ฉ]
ªหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง โครงการตามพระราชดําริและหลักกฎหมายผังเมือง เลมนี้
ไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 กลาวถึง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ซึ่งไดอัญเชิญ
เฉพาะในดานทรงสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงพัฒนาเปนศิลปาชีพสามารถนํามา
ประกอบอาชีพได สวนที่ 2 กลาวถึง โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ เปนโครงการที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองมีสวนรวมดําเนินการ ซึ่งไดแก โครงการธนาคารอาหารที่จังหวัดแมฮองสอน โครงการจัดสราง
พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย ณ บริเวณทุงมะขามหยอง และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บริเวณทุงภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการกําหนดการวางผังบริเวณใหสามารถใชประโยชน
ไดอยางคุมคา รวมทั้ง “แกมลิง” เพื่อบรรเทาแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่บริเวณใกลเคียงโดยรอบ สวนที่ 3
กลาวถึง ระบบการผังเมืองและกฎหมายการผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดนําผลการศึกษาเรื่อง
“หลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของตางประเทศ กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลล) รวมทั้งประเทศฝรั่งเศส เปนการศึกษาวิจัยในลักษณะบูรณาการองค
ความรูของระบบการเมืองการปกครองกับระบบการผังเมือง โดยศึกษาจากกฎหมายการผังเมืองและ
กฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อใหสามารถเขาใจคนดานแนวความคิดของการวางผัง (Planning concept)
และกระบวนการวางผัง (planning process) ทั้งระบบซึ่งรวมทั้งการวิเคราะหถึงลักษณะของการบริหาร
ในระบบการวางผัง (planning administration) ในระดับตาง ๆ เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาระบบการ
ผังเมืองของประเทศไทยใหเหมาะสมกับการบริหารราชการแผนดิน
6. เทพรัตน ธ เกริกฟา ทั่วหลาสรรเสริญ. / โดย สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2547. [DS578.32 ท622ท]
ª เทพรัตน ธ เกริกฟา ทั่วหลาสรรเสริญ เลมนี้เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการดวยทรงมุงหวังประโยชนสุขของ
ประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเปนสําคัญ ซึ่งเนื้อหาภายในเลมแบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1
กลาวถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ อาทิ ดานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ภาษาดนตรี การเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ รวมทั้งโครงการพระราชทานตาง ๆ ในตางประเทศ
เชน ลาว กัมพูชา เมียนมาร จีนและทิเบต สวนที่ 2 กลาวถึงบทพระราชนิพนธรอยแกวและรอยกรองในองค
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งไดรวบรวมรายชื่อบทพระราชนิพนธเปนบางสวน อาทิ มณีพลอยรอยแสง
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หยกใสรายคํา รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา รัตนประทีป เปนตน สวนที่ 3 ภาคผนวกกลาวถึง พระยศและ
พระตําแหนงในราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณที่ทรงไดรับพระราชทานและ
ทูลเกลาฯ
รวมถึงรายการปริญญากิตติมศักดิ์และเกียรติคุณรางวัลที่ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวาย
พรอมดวยพระนามาภิไธยที่ไดรับพระราชทาน ตลอดจนรายชื่อประเทศที่เสด็จฯ เยือน
7. นําชมอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร. / โดย สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร.
สุโขทัย : สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2546. [DS589.S9 อ165น]
ª นําชมอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร เลมนี้เปนหนังสือที่กรมศิลปากร
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรความรูที่ไดจากการดําเนินงานทางดานโบราณคดี (สํารวจ ขุดคน ขุดแตง) ที่ผานมา
ทั้งหมดของหนวยงานใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดเขาใจอดีตของแควนสุโขทัยยิ่งขึ้น โดยในเนื้อหา
กลาวถึงอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เมืองสุโขทัย การสิ้นสุดของแควนสุโขทัย โบราณสถานในเมือง
โบราณสถานนอกเขตกําแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ประวัติความเปนมาเมืองศรีสัชนาลัย
และโบราณสถานภายในกําแพงเมือง รวมทั้งโบราณสถานนอกเมืองดานทิศตาง ๆ ของอุทยาน
ประวัติศาสตร ศรีสัชนาลัย พรอมกันนี้ภายในเลมไดกลาวถึงอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ประวัติ
ความเปนมาของเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โบราณสถานเมืองนครชุม โบราณสถานเมือง
กําแพงเพชร
8. ประชุมประกาศตราประจําตําแหนงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. / โดย
สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : สํานักหอสมุดแหงชาติ, 2547.
ª ประชุมประกาศตราประจําตําแหนงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เลมนี้
เปนหนังสือที่รวบรวมการประกาศใหสวนราชการและขาราชการใชตราตาง ๆ เปนตราประจํากรม ประจํา
ตําแหนงและตราประจําตัว ซึ่งตลอดรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีจํานวน 150
ดวง นอกจากนี้ภายในเลมมีเนื้อหาประกอบดวย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประกาศตราประจําตําแหนง พรอมภาพประกอบ และมีคําอธิบายบอกลักษณะ
ของตราประจําตําแหนง พรอมดวยดรรชนีคนคําแปลเปนหมวดกระทรวง หมวดนามบุคคล หมวดตรา
อีกทั้งมีภาคผนวกเกี่ยวกับตราโคมวิสาขบูชาในรัชกาลที่ 4 และพระราชลัญจกรและตราตําแหนงที่ได
สมโภช รวมทั้งภาคผนวกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
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9. ประมวลเรื่องรัชกาลที่ 5. / โดย อเนก นาวิกมูล. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2547.
[DS582 จ657อ]
ª หนังสือเลมนี้นําเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพชุดพิเศษในการ
ประมวลเรื่องรัชกาลที่ 5 ไดแก ปยมหาราชราชานุสรณ เมื่อ ร.5 ทรงรดน้ําใหทาส สองในกี่ลานที่ ร.5 เปน
ประธานงานวิวาห ใครฉายพระบรมรูป ร.5 เมื่อ ร.5 เสด็จประพาสทุงลพบุรีป 2443 เสด็จบานเจ็กฮวด
หนังสืองานพระบรมศพ ร.5 มีกี่เลม และพระมหากรุณาธิคุณรมเย็นถึงสิงคโปร
10. ปูชนียบุคคลไทย. / โดย ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : ภูมิปญญา, 2544.
[DS570.3 ท264บ]
ª “ปูชนียบุคคลไทย” นําเสนอประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญ ซึ่งจะทําใหรูถึงที่มาที่ไปของ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบานเมือง บุคคลตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ อาทิเชน พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระสังฆราชองคตาง ๆ สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนตน
11. ผมจะเปนคนดี : วิกรม กรมดิษฐ. / โดย ประภัสสร เสวิกุล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2547.
[DS578.32 ว495ผ]
ª “ผมจะเปนคนดี” เปนหนังสือที่บอกเลาเรื่องราวในชีวิตของผูชายที่ชื่อ “วิกรม กรมดิษฐ” ในทุก
ซอกทุกมุม โดยเฉพาะเรื่องราวของการดําเนินชีวิต และวิธีคิดในการเปนผูมีวิสัยทัศนที่ยาวไกลจนประสบ
ความสําเร็จในชีวิตและหนาที่การงาน ซึ่งไดรับการยอมรับจากสังคมอยางกวางขวาง แตมีอีกหลายสิ่งที่
บุคคลทั่วไปยังไมไดรับรูวาบุคคลทานนี้กวาจะกาวมายืนอยูจุดนี้ไดตองผานอะไรมาบาง ซึ่งหนังสือเลมนี้จะ
บอกเลาถึงเรื่องราวดังกลาว
12. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช. / โดย จรรยา ประชิตโรมรัน. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. [DS577 พ833พ]
ªหนังสือเลมนี้มีความประสงคจะใหผูอานไดทราบเรื่องราวและเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาล
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งอยูในชวงที่ประเทศไทยกําลังกอรางสรางประเทศ
หลังจากที่ไดรับเอกราชมาแลวประมาณ 15 ป และจากรากฐานที่พระองคไดวางไว จึงทําใหสยามประเทศ
ยั่งยืนตลอดมาจนเปนประเทศไทยตราบเทาทุกวันนี้
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13. พระประวัติและงานสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. / โดย ประพัฒน ตรีณรงค.
กรุงเทพฯ : แพรวิทยา, 2546. [DS570.6 ด6ป4]
ª สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเปนเจานายของไทยพระองคหนึ่งที่ทรงมีความสําคัญ
อยางยิ่งแกชาติไทยและคนไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระเกียรติคุณของพระองคทานไดรับการยกยอง
เทิดทูนทั้งในเวลาที่ยังทรงมีพระชนมอยู และในเวลาที่สิ้นพระชนมไปแลว เพราะผลงานที่ไดทรงสรางขึ้นไว
นั้นเปนประโยชนแกชาติและอนุชนคนไทยอยางใหญหลวง จนกระทั่งยกยองพระเกียรติยศของพระองควา
เปน “พระบิดาแหงประวัติศาสตรของชาติไทย”
14. พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปยะมหาราชที่ทรงมีตอกองทัพเรือ. / โดย คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ. กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ,
2546. [DS582 จ657พ]
ª หนังสือพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปยะมหาราชที่ทรงมีตอกองทัพเรือเลมนี้ เนื้อหาจะ
กลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีตอกองทัพเรือ อันเปน
การวางรากฐานใหกองทัพเรือมีความเจริญรุงเรือง โดยในรายละเอียดประกอบดวย พระราชประวัติและพระ
ราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพัฒนากองทัพเรือในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การเสด็จประพาสทางทะเล รวมทั้งการสรางปอมตาง ๆ อาทิ ปอมพระ
จุลจอมเกลา ปอมผีเสื้อสมุทร และการรบที่ปากแมน้ําเจาพระยา พ.ศ.2436 (ร.ศ.112 หรือที่เรียกวา
วิกฤตการณ ร.ศ.112) ตลอดจนพระบรมราชานุสาวรีย และพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวที่ประดิษฐานในสถานที่ตาง ๆ ของกองทัพเรือ และรวมถึงลายพระนามของพระราชโอรสที่ทรง
ดํารงตําแหนงตาง ๆ ในกองทัพเรือ นอกจากนี้ภายในเลมยังมีภาพประกอบขอมูลอางอิงไวดวย
15. พระราชประวัติในรัชกาลที่ 4. / โดย ปวเรศวริยาลงกรณ, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547. [DS581 จ196พ]
ª พระราชประวัติในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเปนพระราชนิพนธของสมเด็จพระสมณเจา กรมพระยาปวเรศ
วริยาลงกรณ เปนอีกเลมหนึ่งที่อยูในหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่ 4 โดยประกอบดวยเนื้อหา
ทั้งหมด 4 เรื่อง ดวยกันคือ เรื่องที่ 1 โครงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
เรื่องที่ 2 พระราชประวัติในรัชกาลที่ 4 ตั้งแตทรงพระผนวชตลอดสวรรคาลัยโดยความยอ เรื่องที่ 3
พระราชประวัติในรัชกาลที่ 4 ตั้งแตแรกทรงผนวชตลอดจนสวรรคาลัย โดยความพิศดาร เรื่องที่ 4 เปน
บันทึกยอ ๆ เกี่ยวกับการสวรรคตของพระมหากษัตริยเปนการเฉลิมพระเกียรติพระเจาแผนดินสวรรคต
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16. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. / โดย ทองตอ
กลวยไม ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547. [DS581 จ196พ]
ªหนั ง สื อ เล ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งผูเรียบเรียงไดนํามาเลาอยางยอ ๆ แบบเลาสูกันฟง โดยใน
รายละเอียดกลาวถึง พระราชประวัติของรัชกาลที่ 4 และพระราชประวัติสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และผังตนราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รวมถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อาทิ ดานพระศาสนา
ดานการแผขยายของคณะธรรมยุตไปสูภูมิภาคตาง ๆ การปกครองของคณะสงฆในรัชกาลที่ 4 ดานการ
ปองกันประเทศ ดานการปกครอง ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานสังคม และดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ภายในเลมมีรูปภาพประกอบการศึกษาคนควา ขอมูล อางอิง
17. พระราชวังสนามจันทน “วังพระนเรศวร” เมืองพิษณุโลก ที่ประสูติ ที่ประทับ ของสมเด็จ
พระนเรศวรฯ. / โดย สุจิตต วงศเทศ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. [DS577 พ381]
ªหนังสือเลมนี้นําเสนอขอมูลของ “พระราชวังสนามจันทน” หรือ “วังพระนเรศวร” ที่เมือง
พิษณุโลก ซึ่งเปนที่ประสูติ และที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรฯ ซึ่งไดมีการขุดพบแนวอิฐซากอาคาร
พระราชวังสนามจันทนโดยบังเอิญ เมื่อ 10 ปที่แลว (พ.ศ.2535) ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก นับไดวาพระราชวังสนามจันทนที่เมืองพิษณุโลกมีความสําคัญอยางยิ่งตอประวัติศาสตร
และพัฒนาการความเปน “ประเทศ” ของไทยมาจนถึงปจจุบัน
18. เพื่อนฉันคานธี ความทรงจําวัยเยาวกับมหาตมา คานธี. / โดย นารายณ เทสาวี. กรุงเทพฯ :
สวนเงินมีมา, 2547. [DS481.A2.G3 ท661พ]
ª เพื่อนฉันคานธี เปนหนังสือที่ทําใหเห็นภาพของมหาตมา คานธี ซึ่งจะมีแงมุมชีวิตที่แตกตาง
จะเห็นความเปนมนุษยที่มีชีวิต เลือดเนื้อ มากกวาจะเห็นเพียงภาพของนักบุญผูยิ่งใหญไรที่ติ นอกจากนี้
ยังไดรวมเอาความเรียบงาย ความมีเสนห ความบริสุทธิ์ และอารมณขันเอาไวดวย
19. เรื่องเลาจากมหาดเล็ก. / โดย เดช ตุลวรรธนะ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส พับพลิเคชั่น, 2546.
[DS578.32 ด831ร]
ªหนังสือเลมนี้เปรียบเสมือนบันทึกชีวิตอดีตทหารชั้นผูใหญที่มีโอกาสเกี่ยวของกับบุคคลชั้นนํา
หลายทาน และไดรวมอยูในเหตุการณสําคัญ เชน การยึดอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ 7
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การเขารวมรบ ขณะที่ญี่ปุนยกพลขึ้นบกที่สงขลาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตน ความภาคภูมิใจในชีวิต
ทานเริ่มตนเมื่อสมเด็จพระมหาสมเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงประทานชื่อให จากนั้นไดมีโอกาสเขา
ถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเด็จฯ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ตอมาภายหลังเมื่อเขารับ
ราชการทานไดทํางานใกลชิดกับจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตําแหนงสุดทายคือ เจากรมสวัสดิการทหารบก
ทานตองประสบกับเหตุการณตาง ๆ มากมาย แตสิ่งที่ดํารงอยูในใจทานเสมอมาคือ ความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
20. แรงงานวิจารณเจา. / โดย ศิโรตม คลายไพบูลย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
[DS578.32 ถ253ร]
ªหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงประวัติศาสตรราษฎรผูหาญกลาที่ลุกขึ้นตอสูเพื่อคนงาน จนเรียกไดวา
อยูแถวหนาสุดในฐานะนักตอสูของชนชั้นกรรมกรในประวัติศาสตรการตอสูของขบวนการกรรมกรไทย
หลายคนใหสมญานามเขาวา “วีรบุรุษคนแรกของขบวนการกรรมกรไทย” เรื่องราวของถวัติ ฤทธิเดช
จึงเปนตํานานที่กลาวขานในขบวนการกรรมกรไทย และเปนแบบฉบับของการเปนนักตอสูที่กลาหาญ
จะเปนแรงบันดาลใจใหคนรุนหลังไดตอสูเพื่อใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม
21. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2547. / โดย ราชบัณฑิตย
สถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547. [DS578.32 ส731ว]
ªวารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ฉบับนี้เปนการรวบรวมบทความทางวิชาการจากผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ ซึ่งบทความทางวิชาการฉบับนี้มี
จํานวน 35 เรื่อง แบงเปนบทความที่เปนราชสดุดี คือ กลาวถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 24 เรื่อง อาทิ พระผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
งานสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินีนาถกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน และเปนบทความอื่น จํานวน 11 เรื่อง อาทิ พระนางจาม
เทวี เจาหญิงผูไดรับอัญเชิญสูบัลลังกจากดินแดนแสนไกล แมชีเทเรซา มหัศจรรยแหงสมอง วิถีชีวิตชาว
มหาวิทยาลัย คือ แหลงเพาะปมคลังสมองของชาติ ปรัชญากฎหมายไทย เปนตน
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22. วารสารศาลยุติธรรม 6 รอบ มหาราชินี. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ศาลยุติธรรม, 2547. [DS578.32 ส731ว]
ªหนังสือวารสารศาลยุติธรรม 6 รอบ มหาราชินี ฉบับนี้เปนฉบับพิเศษ โดยทุกบทความในเลมนี้ได
นําเสนอพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระราชินีดวยกันทั้งสิ้น อาทิ บทความ “สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ฯ กับการศาลยุติธรรมไทย” ของ ฯพณฯ จํารัส เขมะจารุ องคมนตรีและอดีตประธาน
ศาลฎีกา กลาวถึง พระราชประวัติและกรณียกิจที่เปนมิ่งขวัญของเหลานิติศาสตร ตามดวยบทความ
“สมเด็จฯ กับยุทธศาสตรความเปนธรรม” ของทานวิชามหาคุณ กลาวถึง มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพอันถือไดวา
เปนยุทธศาสตรสรางความเปนธรรมและกระจายโอกาสทางสังคมที่ทําใหประชาชนหางไกลพนจากสภาพ
ความยากไรและบทความ “การอํานวยความยุติธรรมที่ยั่งยืน” ของทานสุพิศ ประณีตผลกรัง กลาวถึง
พระราชกรณียกิจในดานของความเปนธรรม สามัคคี มนุษยธรรมและการชวยเหลือผูดอยโอกาส ทําให
สังคมเกิดความเสมอภาคและความสงบ นอกจากนี้ยังประกอบดวย บทความอื่น ๆ อีก เชน “พระราชินีที่
สวยที่สุดในโลก” และ “พระเกียรติคุณเกริกกองทั่วดินแดนอเมริกา” รวมถึงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถกับตําแหนงและฐานันดร “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” และ “แมของแผนดิน” เปนตน
23. วิถีคนกลา “จารุวรรณ เมณฑกา”. / โดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข. กรุงเทพฯ : สํานักขาวพิมพไทย
-ซิวหัว, 2547.
ªเรื่องราวของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผูวาการตรวจเงินแผนดินคนแรกของประเทศไทยถูก
กลาวขานอยางมาก เนื่องจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากระบวนการสรรหาตําแหนงผูวาการตรวจเงิน
แผนดินไดมาโดยมิชอบ ซึ่งไดมีกระแสวิพากษวิจารณที่แตกตางกันออกไป หนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวม
บทความเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เพื่อสะทอนใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และความ
คิดเห็นของบุคคลสําคัญตาง ๆ ที่มีตอเรื่องดังกลาว

หนังสือดานสังคมศาสตร (H)
1. กระบวนการนโยบายสาธารณะ : Public Policy Process. / โดย ประเวศ วะสี. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2547. [H97 ป384ก]
ªหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอมุมมองของกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process)
ของนายแพทยประเวศ วะสี ที่มีตอประเทศไทย ซึ่งไดวิเคราะหวาประเทศไทยเปนโรคพรองนโยบาย ซึ่งทําให
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เกิดผลกระทบดานลบ ทั้งดานการขาดการคิดเชิงนโยบายของฝายวิชาการ องคกร ทํางานดานนโยบาย
ไมเปน เกิดการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย และระบบการศึกษาขาดการเรียนรวมกับสังคม ซึ่งเปนสาเหตุให
สังคมไมพัฒนาไปในทางที่ควรจะเปน
2. การจัดการความรูสูปญญาปฏิบัต.ิ / โดย บดินทร วิจารณ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[HD30.2 บ116ก]
ªหนังสือเลมนี้นําเสนอเนื้อหาโดยชี้ใหเห็นความสําคัญของ “การจัดการองคความรู (Knowledge
Management – KM) ที่ถือวาเปนสิ่งสําคัญตอความอยูรอดและการเติบโตขององคกร โดยแบงเนื้อหาได
ดังนี้ บทที่ 1 จะกลาวถึงเศรษฐกิจในยุคใหม (New Economy) ซึ่งจะมุงเนนการจัดการที่สมดุล โดยเฉพาะ
การจัดการทุนทางปญญา (Intellectual Capital) บทที่ 2 กลาวถึงการทุนทางปญญาสามารถสงผลเปน
Financial Results ในที่สุด บทที่ 3 การจัดการองคความรูสูความเปนเลิศ (Min the Performance
Excellence Criteria) จะเปนการตอกย้ําวาการมุงสูองคกรที่เปนเลิศ ซึ่งจะมีการประเมินโดยเกณฑที่เปน
มาตรฐานสากลระดับโลกคือ The Malcalm Baldrige National Quality Aword (MBNQA) หรือที่ประเทศ
ไทยไดนําพื้นฐานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลมาใชเปนเกณฑมาตรฐานภายใตชื่อ Thailand
Quality Award (TQA) ซึ่งเกณฑการพิจารณามีทั้งหมด 7 หมวด และในหมวดที่ 4 จะกลาวถึงการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) นั้น หมายความอยางเดนชัดวา การจัดการองคความรูเปนหนึ่งใน
องคประกอบที่สําคัญของการมุงสูการเปนองคกรที่เปนเลิศ
3. การใชระบบ Balanced Scorecard. / โดย โอลซ, นิลส-โกราน. กรุงเทพฯ : เอ็กเปอรเน็ท, 2546.
[HD56 อ983ก]
ªหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอประสบการณในการใชงาน Balanced Scorecard ในธุรกิจชั้นนําหลาย
แหง อาทิเชน ABB, British Telecom, British Airway, Ericsson, Halifax. Matwest Life, Skandia, Volvo
และ Xcrox รวมทั้งหนวยงานภาครัฐอีกหลายแหง นอกจากนี้ยังไดเนนประเด็นการประยุกตการใชระบบ
และ IT สําหรับ Scorecards รวมถึงการเผยแพรขอมูลสูภายนอก และที่สําคัญยิ่งก็คือ บทสุดทายที่อธิบาย
ถึงการทําใหกระบวนการ Scorecards ประสบความสําเร็จเพื่อปองกันความผิดพลาดทั้งจากการพัฒนาและ
การใช Balance Scorecard โดยไมจําเปนตองเสี่ยงตอกับดักและความผิดพลาด ซึ่งจะเปนการสูญเสีย
ทรัพยากรสําคัญทั้งดานการเงินและเวลา รวมถึงความเชื่อมั่นของผูคนในองคกรไปอยางนาเสียดาย
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4. การสรางกลยุทธในการจัดการความรู. / โดย Morten, T.Hansen. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท,
2547. [HD30.2 ฮ851ก]
ªหนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมสาระสําคัญจาก Harvard Business Review เพื่อการเอาชนะ
อุปสรรคตาง ๆ โดยนําเสนอหลักของการเพิ่มการจัดการความรูลงไปสูกลยุทธดี ๆ ที่มีใชกันอยูตั้งแตการ
กําจัดอุปสรรคแรก คือ การเอาชนะอุปสรรคโดยการแสดงใหเห็นวาการจัดการความรูจะเปนที่เขาใจกันดีใน
ฐานะที่จะเปนสวนสําคัญสําหรับการแขงขันของคุณไดอยางไร
การแบงปนขอมูลขาวสารระหวางกัน
การตัดสินใจนําระบบการจัดการความรูมาใชและความตองการใชเทคโนโลยี การกําจัดอุปสรรคที่สอง คือ
การทําใหความรูเฉพาะที่ (Local Knowledge) กลายเปนความรูที่เปดกวาง (Global Knowledge) ซึ่งจะ
ชวยใหเราเอาชนะอุปสรรคที่สองไดดวยการแปรกระบวนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตั้งแตการกําหนดวัฒนธรรม
องคกรไปพรอมกับการกําหนดเทคโนโลยี
เพื่อใหองคกรกลายเปนองคกรที่คลองแคลว สรางสรรค
และเพียบพรอมดวยความสามารถในการแขงขัน
5. การออกแบบกลยุทธธุรกิจ. / โดย Michael E. Porter. กรุงเทพฯ : เอ็กเปอรเน็ท, 2547.
[HF5386 ป641ก]
ªสาระสําคัญของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย สวนที่ 1 รูปแบบทางธุรกิจนั้นสําคัญไฉน? (Why
Business Models Metter) ที่อธิบายเคาโครงของรูปแบบธุรกิจที่ดีที่กอใหเกิดการเชื่อมโยงของระบบธุรกิจ
สวนที่ 2 กลยุทธคืออะไร? (What is strategy) จะเนนเรื่องการวางตําแหนงเชิงกลยุทธ (Strategic
Positioning) ดวยการเนนวา บริษัทคุณจะแตกตางจากคูแขงอยางไร โดยยกตัวอยางเกี่ยวกับการตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของลูกคา และสวนที่ 3 การนํากลยุทธมาใชปฏิบัติจริง (Transforming CornerOffice Strategy in to Fronting Action) คือหลักการเชิงกลยุทธ (Strategic principle) จะเปนตัวบอกให
พนักงานทราบถึงรูปแบบทางธุรกิจ (business model) และตําแหนงเชิงกลยุทธ (Strategic positioning)
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง
6. คนทุกขเมือง. / โดย สุมาลี ไชยศุภรากุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2547.
[HV4142.55 ค138]
ªหนังสือ “คนทุกขเมือง” ไดรวบรวมงานวิจัยที่เกิดจากการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ไดแกเรื่อง “ชีวิตหญิงบริการในบารญี่ปุน เพื่อหาสาเหตุของการเขาสูอาชีพหญิงบริการ
วาทําไมผูหญิงที่มีการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี หนาตาสวย และพูดภาษาญี่ปุนไดจึงเลือกอาชีพหญิง
บริการ ซึ่งผลการศึกษาพบวาสิทธิบริโภคนิยมและความฟุงเฟอเปนสาเหตุสําคัญ เรื่อง “คนถีบสามลอใน
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กระแสพัฒนา” ศึกษาถึงคนถีบสามลอที่ยังหลงเหลืออยูในจังหวัดนนทบุรีวาเปนใคร มาจากไหน มีสาเหตุ
และกระบวนการเขาสูอาชีพอยางไร สาเหตุการเลือกอาชีพที่ใชแรงงานหนักแตคาตอบแทนต่ํา เรื่อง “ชีวิต
แรงงานกัมพูชาในไทย” เปนการศึกษาแรงงานชาวกัมพูชาในไทยที่ครั้งอยูอยางหวาดระแวง เพราะการมี
อคติทางเชื้อชาติระหวางไทยและกัมพูชา ทําใหตองใชชีวิตอยางจํากัดเพื่อรอคอยในการกลับไปสูบานเมือง
เดิมของตน การศึกษาวิจัยตาง ๆ เหลานี้ไดสะทอนเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดของ
ประเทศที่ทําใหชาวนาและคนในชนบทลมเหลวจนตองอพยพตนเองมาสูแรงงานเมืองอันกอใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ตามมา
7. Core Competency : ความสามารถหลักขององคกร. / โดย พราไฮแล็ค, ซี.เค. กรุงเทพฯ :
เอ็กซเปอรเน็ท, 2547. [HD37 พ424ค]
ªทุกองคกรจําเปนตองรูจักความสามารถหลัก (Core Competency) ของตนใหถองแท จึงทําให
การกําหนดกลยุทธการสรางคุณคาและการเจริญเติบโต รวมถึงการสรางความสามารถในการแขงขันอยาง
ยั่งยืนเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม ความตรงประเด็น (On point) ของฮารดวารดบิสเนสรีวิวเลมนี้อยู
ตรงที่การนําเสนอวิธีการสรางความสามารถหลัก (Core Competencies) และวิธีการแผนผังของ
ความสามารถหลัก (Competence Map) ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจในสินคาหลัก (Core Products)
ตลอดจน ผลิตภัณฑขั้นสุดทาย (End Products) ที่นําเสนอตอลูกคาผูซื้อสินคาและบริการทั้งหมดนี้จะชวย
ใหเราตัดสินใจไดวา เราควรกาวไปขางหนาดวยรูปแบบใด ซึ่งปรมาจารยระดับโลกทั้งสองทาน คือ
C.K.Prohalad และ Gary Hamel ไดนําเสนอไว
8. CRM : วิธีฮารวารด. / โดย Frederick F. Reichheld. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป. [HF5415.5 ร949ช]
ªหนังสือ “CRM : วิธีของฮารวารด” ไดเปดเผยถึงความจริงอันนาตื่นตาตื่นใจเบื้องหลัง CRM
การตลาดแบบเนนลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Marketing) ที่ประสบความสําเร็จ และสามารถ
นําไปใชจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวนดวยกันคือ 1. การหลีกเลี่ยงภัย 4
ประการของ CRM 2. บริษัทของคุณพรอมสําหรับการตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่งหรือยัง 3. การปองกันหายนะ
กอนที่มันจะเกิดขึ้นดวยการตลาดแบบเนนความสัมพันธ
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9. ใครคือคูแขงของคุณ. / โดย Farshad, Rafii. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[HF5415.13 ร443ค]
ªการแขงขันกันระหวางองคกรธุรกิจเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งแตละคนก็หวังจะเปนผูชนะ
ในการแขงขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะในยามที่เราเปนผูครองตลาดอยู ทุกคนมีความสุขกับการเติบโตและ
ผลกําไร โดยอาจจะไมเฉลียวใจเลยวาคูแขงรายใหม ๆ ที่มีความเพรียบพรอมทางดานนวัตกรรม ทั้งดาน
ผลิตภัณฑและบริการกําลังคืบคลานเขามา หนาที่ของผูครองตลาดจึงจําเปนตองติดตาม คนหา และชี้ตัวผูที่
จะเขามาเปนคูแขงใหไดเสียแตเนิ่น ๆ เพื่อกําหนดแนวทางการตอบโตและปกปองตลาดหรือพลิกวิกฤตให
เปนโอกาสกอนที่จะสายเกินไป หนังสือเลมนี้จะเปนเครื่องมือที่บอกถึงกลยุทธและวิธีการในการแขงขันการ
จัดหาทรัพยากรเพื่อใหเปนผูครองตลาดไดอยางถาวร
10. จากลูกโอกสูธุรกิจเงินลาน. / โดย วูดส, แคสพีน. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[HD38 ว888จ]
ªธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางคือ เสนเลือดเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร โดยในปจจุบัน
ธุรกิจเหลานี้ทําการจางงานและมีสัดสวนตอความมั่งคั่งของประเทศมากยิ่งกวาองคกรสาธารณะหรือบริษัท
ยักษใหญทั้งหลาย นอกจากนี้การเริ่มตนธุรกิจของตัวเองยังเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในปจจุบันอีก
ดวย ซึ่งรวมถึงความทาทายที่พวกเขาเผชิญเชนกัน จากการสํารวจครัวเรือนของรัฐบาลพบวาประชากรกวา
3 ใน 4 มักสนับสนุนใหเพื่อนและครอบครัวของพวกเขาเริ่มตนธุรกิจจากจุด Bank of Scotland เพื่อความ
มุงหวังใหธุรกิจพวกเขาไปสูธุรกิจเงินลาน
11. ชุมชนแนวปฏิบัติ : การจัดการความรูสายพันธุใหม. / โดย เวนเกอร, เอเทียน. กรุงเทพฯ :
วีเลิรน, 2547. [HD30.2 ว913ช]
ª”ชุมชนแนวปฏิบัติ : การจัดการความรูสายพันธุใหม” เปนหนังสือดานการจัดการความรูเชิง
สังคมนั่นก็คือ การกําหนดแนวทางการจัดการความรูที่เปลี่ยนโครงสรางของการจัดการความรูจากที่เคย
พยายามเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมของพนักงานแตละคน รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรใหพนักงาน
หันมาเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันไปสูการจัดการความรูดวยโครงสรางทางสังคม ดวยการกําหนด
หัวขอความรูที่มีความสําคัญตอพนักงานและองคการ และเปดโอกาสใหพนักงานในองคการไดเขารวมเปน
สมาชิกเพื่อพัฒนาความรูดานที่ตนสนใจ โดยชุมชนแนวปฏิบัติถูกคิดคนขึ้นภายใตความเชื่อที่วา ความรูมี
ความซับซอนซอนเรนและสามารถถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพผานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เพื่อ
สงเสริมใหชุมชนเติบโตและสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได
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12. แนวคิดและกระบวนการบริหารงานคลังและงบประมาณ. / โดย ศุภรัตน ปภัสสรากาญจน.
กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546. [HJ191.T5 ศ723น]
ªการบริหารงานคลังและงบประมาณ (Public fiscal and public budget) เลมนี้นําเสนอแนวคิด
และกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณในเชิงการบริหารรัฐกิจ เนื่องจากการบริหารงานคลังและ
งบประมาณจะมีความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค พรอมกันนี้ไดมีการ
วิเคราะหใหเห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนดานการบริหารงานคลังและงบประมาณ ดานขอมูลเชิงประจักษ
โดยนําเสนอแนวคิดการกําหนดนโยบายการคลัง การพิจารณาการใชกลไกดานการคลังเพื่อประสิทธิผลของ
การดําเนินนโยบายการคลัง ความสัมพันธของการบริหารงานคลังกับงบประมาณ การกําหนดนโยบาย
งบประมาณ การบริหารนโยบายงบประมาณ รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการบริหารดังกลาว อันเปนการ
นําเสนอภาพรวมของกระบวนการบริหารในเชิงโครงสราง
13. แนวคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมชนบท. / โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, 2547. [HM63 น927]
ªบทความในหนัง สือเลม นี้ ส ว นใหญเ ปน บทความเกี่ ย วกั บ การวิจั ย เชิ ง คุณ ภาพที่ เ ริ่ ม ตน ดว ย
บทความเรื่อง “กระบวนทัศนและวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ” ที่กลาวถึงพัฒนาการของการวิจัยเชิง
คุณภาพที่สัมพันธกับกระบวนทัศนหลักของการแสวงหาความรู 3 แบบ บทความเรื่อง “การศึกษาสังคมโดย
นักสังคมศาสตรจากประสบการณการวิจัยสังคมอีสาน” กลาวถึงระเบียบวิธีวิจัยกระแสหลัก 2 กระแส คือ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ บทความเรื่อง “จากวิธีการประเมินสภาพชนบท
แบบเรงดวนถึงวิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม กลาวถึง ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่
นักวิชาการควรใหการสนับสนุนและเปดพื้นที่สําหรับการแสวงหาความรูใหมากขึ้น เนื่องจากเปนแนวทางสู
การสรางความเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
14. เปลี่ยนวิถีชีวิตใน 90 วัน. / โดย เฮพเพ็ล, ไมเคิล. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[HD38 ฮ621ป]
ªหนังสือเลมนี้จะเปนเครื่องมือเพื่อการคนหาวาขณะนี้คุณอยูตรงไหน จากนั้นจะใหความเขาใจ
วาคุณตองการไปที่ไหนถึงจะบรรลุเปาหมายหรือวางยุทธศาสตรตาง ๆ อยางไร และจะใชวิธีการทรงพลัง
พาคุณไปสูที่เห็นไดอยางไรโดยเร็วที่สุด ประหยัดที่สุดเทาที่จะประหยัดได และสนุกที่สุดเทาที่จะสนุกได
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15. เพิ่มศักยภาพการแขงขันดวยแนวคิดลีน. / โดย โกศล ดีศีลธรรม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2547. [HF5415.15 ก961พ]
ªปจจุบันสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจแหงโลกาภิวัฒน (Global business environment)
ทําใหอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจตาง ๆ จําเปนตองปรับตัวเพื่อรองรับการผันผวนและความไมแนนอนกับ
ความเปลี่ยนแปลง หากตองการยกศักยภาพเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันที่เหนือกวาคูแขงใน
ธุรกิจจะตองมุงเนนการผลิตหรือใหบริการดวยคุณภาพที่เหนือกวา ดวยตนทุนต่ํากวาและการสงมอบที่
ทันเวลา ดวยสภาวะดังกลาวจึงไดมีการนําแนวคิดแบบลีน (Lean concept) ที่มีพัฒนาการตั้งแตชวงกลาง
ศตวรรษที่ 20 ในอุตสาหกรรมยานยนตและไดมีการนําไปใชประยุกตกับอุตสาหกรรมตาง ๆ อยางแพรหลาย
จนกระทั่งชวงทศวรรษ 1980 ก็ไดมีแนวคิดดังกลาวไปยังธุรกิจภาคบริการและฝายงานสนับสนุนขององคกร
โดยมุงการจําแนกสาเหตุหลักของการเกิดความสูญเปลาและดําเนินขจัดออกดวยแนวคิดการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
16. ภาวะผูนําสําหรับการพลิกฟนบริษัท. / โดย กันเตอร, โรชาแบท มอส. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท,
2547. [HD57.7 ก389ภ]
ªในอดีตที่ผานมามีองคกรธุรกิจมากมายที่ลมสลายจากการลมละลายทางเศรษฐกิจของประเทศ
และชวงเวลาแหงการขมักเขมนพลิกฟนองคกรก็ตามมา บางก็ประสบความสําเร็จ บางก็ยังคงไมพนสภาพ
ความตกต่ํา แมกระทั่งในปจจุบันและในอนาคตอันใกลก็ไมมีใครจะมั่นใจไดวาจะปราศจากวิกฤตหรือความ
ผันผวนใด ๆ ยางกรายเขามาอีก การดําเนินการอยางถูกตองและถูกวิธีโดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของผูนํา
จึงเปนเรื่องสําคัญที่ไมอาจจะละเลยหรือมองขามไป Rosabeth Moss ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารดและที่ปรึกษาบริษัทชั้นนําใน Forture 500 หลายแหงไดนําเสนอ “ภาวะผูนําสําหรับ
พลิกฟนบริษัท” ไวอยางนาสนใจ ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งดานการพัฒนาผูนําและการเตรียมความพรอมของ
องคกรธุรกิจและอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี
17. Loyalty วิถีที่ถูกตอง. / โดย Frederick F.Reichhld. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[HF5415.5 ร949ล]
ªเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ชี้ใหเห็นถึงวิธีการสรางระบบความภักดีอันหมายถึงการสรางความอุทิศ
ตนในสวนของผูเกี่ยวของทุกดานไวอยางกวางขวาง และแข็งแรงเพียงพอที่จะชวยใหอยูรอดไดทั้งในสภาวะ
ที่ดีและตกต่ํา
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18. วิธีเลือกผูนํา. / โดย ซอรเซอร, เมลวิน. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547. [HD57.7 ซ118ว]
ªผูนําที่มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมถือไดวาเปนหัวใจสําคัญแหงความสําเร็จขององคกร
ยุคใหม ที่ตองการทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมถึงความสามารถในการแขงขันที่
ควรจะไดเปรียบตอคูแขงอยางยั่งยืน คําวา “ผูนํา” ในทุกองคกรจะครอบคลุมไปถึงหัวหนางาน หัวหนาทีม
หรือแมกระทั่งผูจัดการหรือผูบริหารในหนาที่งานตาง ๆ กันไป ซึ่งคําถามสําคัญที่มักจะเกิดขึ้นไปทั่วทุกหน
แหงในแวดวงธุรกิจคือ “คุณกําลังเลือกผูนําที่ถูกตองและเหมาะสมอยูหรือเปลา” ในหนังสือ “วิธีเลือก
ผูนํา” เลมนี้ไดนําเสนอวิธีการคัดเลือกไวอยางชัดเจนและเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหองคกรของทานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กลาวไวขางตนไดสมดังเจตนารมณ
19. 12 ตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศไทย. / โดย ภูวเดช สิงพงศพร. กรุงเทพฯ :
กูดมอรนิ่ง, 2547. [HD38.25 ภ686ส]
ªหนังสือเลมนี้ไดเจาะลึกและวิเคราะหถึงวิธีการสรางตัว การบริหารงาน บริหารองคกร บริหาร
สินทรัพย ตลอดจนวิสัยทัศนของตระกูลอภิมหาเศรษฐีโดยละเอียด เพื่อเปนแนวทางสําหรับนักธุรกิจ
นักบริหาร ผูนํา ผูจัดการ เจาของกิจการ นิสิต นักศึกษา MBA และผูนําที่ตองการศึกษาแนวทางและ
ใฝฝนที่จะกาวสูความร่ํารวยระดับโลก
20. สุดยอดผลงานของ Drucker. / โดย ดรัคเกอร, ปเตอร เอฟ. กรุงเทพฯ : เอ็กเปอรเน็ท, 2547.
[HD38.25 ด362ส]
ªดังที่ทราบกันดีวา ผลงานทางวิชาการดานการบริหารจัดการของ ดร.ปเตอร เอฟ ดรัคเกอร มีอยู
อยางมากมาย มีคุณภาพและมีอิทธิพลนําความคิดและทิศทางเกี่ยวกับศาสตรและศิลป สาระสําคัญของ
หนังสือ “สุดยอดผลงานของดรักเกอร” เลมนี้เปนผลงานชิ้นเยี่ยมที่มีเนื้อหาประกอบดวย เคล็ดลับผูบริหารที่
มีประสิทธิผล What Make an Effective Executive การสรางนวัตกรรมในองคกร The Discipline of
Innovation และการเพิ่มผลิตผลคนทํางานที่ใชความรู : การทาทายอันยิ่งใหญ Knowledge-Worker
Productivity : The Biggest Challenge
21. สุดยอดผูนําระดับ 5. / โดย คอลลินส จิม. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[HD57.7 ค192ส]
ªภาวะผูนํา (Leadership) มีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารจัดการขององคกรทุกประเภทและ
ทุกขนาด ไมวาจะเปนองคกรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือแมกระทั่งหนวยงานในภาครัฐ ความลมเหลวหรือ
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ความสําเร็จใด ๆ ลวนเปนผลมาจากภาวะผูนําทั้งสิ้นดังเชนที่ Jim Collins ไดถายทอดภาวะผูนําไวถึง 5
ระดับ ที่สามารถทําความเขาใจและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาผูนําไดโดยงาย ที่สําคัญจะไดทราบถึง
“ผูนําระดับ 5 (Level 5 Leadership) วามีคุณลักษณะเชนใด ประสบความสําเร็จไดมากนอยแคไหน
นักวิชาการและ นักบริหารในเมืองไทยหลาย ๆ คนไดใหแงคิดวานายกรัฐมนตรีของประเทศที่มีภาวะผูนํา
ระดับ 5 นั้นมี 3 คน ซึ่งจะเปนใครบางสามารถหาคําตอบไดจากหนังสือเลมนี้
22. สะกิดคิดเรื่องเมืองไทย. / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2547.
[HC445 ก768ส]
ªหนังสือเลมนี้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก
ไมวาจะเปนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนและทองถิ่น การประกันคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เชน
เกษตรกรไทยจะไปทิศทางไหน? เงินกูเอื้ออาทร แรงงานไปนอกไมตองเสียนา อุดรูรั่วระบบการพัฒนาฝมือ
แรงงานไทย หนึ่งตําบล หนึ่งบริการ (One Tambom One Service : OTOS) มาตรฐานสินคาและบริการ
หลายระดับ และเตรียมความพรอมบุคลากรเชี่ยวชาญ จีนกอนกาวสูมหาอํานาจโลก เปนตน
23. อนาคตเมืองไทยใครวาไมนาหวง. / โดย ไพโรจน วงศวิภานนท. กรุงเทพฯ : นอวลิดจพลัส,
2547. [HC445 อ175]
ªบทความในหนังสือ “อนาคตเมืองไทย ใครวาไมนาหวง” เนนการวิเคราะหนโยบายและระบบที่
นํามาใชในการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปนการมองนโยบาย
และกลไกการทํางานของเศรษฐกิจและสังคมจากนักเศรษฐศาสตร อาทิเชน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
กลวิธีกระตุนเศรษฐกิจ : ประชานิยมที่หลงทาง ปฏิญญาเอเปคจากไทยถึงชิลี หวยกับการปราบผูมีอิทธิพล
เสรีภาพกับจริยธรรมของสื่อมวลชนจากปฏิรูปสื่อถึงคาโงไอทีวี และตนทุนทางสังคมของการพนัน เปนตน

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. ขอคุยกับคุณอานันท. / โดย เนาวรัตน พงษไพบูลย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
[JQ1745.A5 ข281]
ªหนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมบทความกึ่งวิชาการ ซึ่งมีทั้งหมด 22 บทความจาก 22 นักวิชาการ
ไดแก ทานอานันท (เนาวรัตน พงษไพบูลย) 6 รอบทานอานันท (ขรรคชัย บุนปาน) เครือญาติอุษาคเนย (สุ
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จิตต วงษเทศ) นามอานันท (วาณิช จรุงกิจอนันต) การเมืองใหมที่ไมใชเงินเปนใหญ (ประเวศ วะสี) โจทย
ทางสังคมของโลกาภิวัตน (นิธิ เอียวศรีวงศ) และแขกตานีในทักษิณวิบัติ (ศรีศักร วัลลิโภดม)
2. ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สูทศวรรษแรกแหงศตวรรษที่ 21). /
โดย สมพงศ ชูมาก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. [JX1305 ส262ค]
ªหนั งสื อเล ม นี้ก ลา วถึงความสัม พัน ธระหวางประเทศโดยทั่วไปเพื่ อกอใหเ กิ ดความเขา ใจถึง
พัฒนาการของระบบระหวางประเทศในภาพรวม เนื้อหาจะประกอบดวย ภูมิหลังความสัมพันธระหวาง
ประเทศยุคปจจุบัน แนวคิดบางประการเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐ ชาตินิยม วิวัฒนาการของ
ระบบรัฐและผลประโยชนแหงชาติ องคการระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติ เอกชนตัวแสดงระหวาง
ประเทศอื่น ๆ และองคการที่ไมใชของรัฐบาล กระบวนการนโยบายตางประเทศและนโยบายตางประเทศ
การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น ความขัดแยงเหนือ-ใต กลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ
และระบบระหวางประเทศในปจจุบัน
3. พิษทักษิณ. / โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา. กรุงเทพฯ : Openbooks, 2547.
[JQ1746.A3 พ767]
ªพิษทักษิณเปนหนังสือที่ตองการหาคําตอบเกี่ยวกับนโยบายของพรรคไทยรักไทยในมุมมองของ
ผูใหญ นักคิดทั้งหลาย รุนเกาและรุนใหมของสังคมไทยหลาย ๆ ทาน อาทิเชน ดร.สุเมธ ตันติเวชสกุล เลขา
มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ไดบอกเลาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งขอคิดเกี่ยวกับสังคมที่เต็มไปดวยการ
คอรรัปชั่น อาจารยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภา บอกเลาภาพรวมทางดานนโยบายของรัฐบาล
ทักษิณในรอบสามปที่ผานมา รวมถึงประเด็นเรื่อง FTA คุณประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ จากหนังสือพิมพมติชน
ที่ไดรูปภาพรวมของสื่อมวลชนไทยภายใตรัฐบาลทักษิณ และผูทรงคุณวุฒิอีกมากมายที่จะไดสะทอน
แนวคิดที่มีตอรัฐบาลไดเปนอยางดี
4. ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ตามแนวความคิดของ ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ. / โดย
บรรเจิด สิงคะเนติ. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2547.
ªหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมความคิดและการวิเคราะหสังคมการเมืองไทยของ ศาสตราจารย
ดร.อมร จันทรสมบูรณ ซึ่งสรุปไดวาสภาพทางการเมืองที่ดํารงอยูในขณะนี้หากไมมีการปรับปรุงแกไข
โครงสรางสถาบันการเมืองใหม โอกาสที่สังคมจะประสบกับภาวะวิกฤตทางการเมืองอีกครั้งนั้นเปนสิ่งที่

"สาระสังเขปหนังสือใหม"

20

คาดหมายได ซึ่งก็ไดมีการเสนอแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิรูปการเมืองครั้งที่สอง และการมีพรรคทางเลือก
ที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม
5. ปฏิวัติ 2475. / โดย ชาญวิทย เกษตรศิริ และ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2547.
ªหนังสือปฏิวัติ 2475 ไดบอกเลาเหตุการณและสาเหตุของการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
อั น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ ม บุ ค ค ล ที่ ต อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสภาวะการที่ปรากฏในชวงของการปฏิวัติซึ่งทํา
ใหเห็นลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นและสงผลตอการเมืองการปกครองในปจจุบัน
6. Road Map แหงชีวิต. / โดย สมศักดิ์ บูรพาพิพัฒน. กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุค สแตนดารด, 2547.
ªRoad Map แหงชีวิตเปนการนําเสนอเรื่องราวการเดินทางของชุดสํารวจคาราวาน “มิตรภาพสู
อินโดจีน” ในป พ.ศ.2536 ที่ไดเดินทางโดยรถยนตผานประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งแตละประเทศที่ไดเดินทางผานทําใหไดรับรูถึงประวัติศาสตร วิถีชีวิตของ
ผูคนในแตละประเทศ เพื่อเปนการเปดเสนทางสูกลุมภูมิภาคลุมแมน้ําโขงอยางเปนรูปธรรม
7. วิวัฒนาการการปกครองของจีน : A Politic History of China. / โดย เขียน ธีระวิทย. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
ªจีนมีความสัมพันธใกลชิดทั้งในอดีตและปจจุบันตอสังคมไทยทั้งในดานภูมิศาสตร และในทาง
สายเลือด โดยเฉพาะทางดานการเมืองจีนกําลังแสดงบทบาทที่สําคัญที่สุดประเทศหนึ่งในเวทีการเมืองโลก
ไมมีวิกฤตการณใดที่เกี่ยวกับการเมืองระหวางประเทศในเอเชีย ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตรของจีนใน
ดานตาง ๆ จึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะทางดานการปกครอง ซึ่งมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนานและ
ควรศึกษาเพื่อจะไดทราบวาประเทศที่มีจํานวนประชากร ¼ ของโลกทําอยางไรจึงสามารถปกครองดูแล
ประเทศและใหประเทศดํารงอยูไดอยางมั่นคง
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หนังสือดานภาษาและวรรณคดี (P)
1. ไขคําจีน. / โดย ทะเลดาว. กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย, 2547. [PL1121 ท335ข]
ªปจจุบันมีผูนิยมเรียนภาษาจีนกันอยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศ อันเนื่องมาจาก
ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศจีน คนไทยและคนประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกไดมีการติดตอคาขายกับ
ประเทศจีนมากยิ่งขึ้น มีโอกาสไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ ของประเทศจีนมากขึ้น ยิ่งกวานั้นความเปนประเทศ
เกาแกมีอารยธรรมสืบเนื่องกวา 5,000 ป ก็เปนแรงดึงดูดสําคัญใหคนทั่วไปเรียนรูภาษาจีน แตการเรียน
ภาษาจีนไมงาย โดยเฉพาะการจําตัวอักษรที่เปนรูปรางเฉพาะอันเปนสัญลักษณของตัวอักษรที่พัฒนามา
จากรูปภาพ ดวยเหตุนี้ผูเรียนภาษาจีนจึงไมเพียงตองจําเสียงภาษาใหไดเทานั้น แตยังตองจําตัวอักษร
อีกตางหาก ดังนั้นหนังสือเลมนี้จะเผยเคล็ดลับการเรียนภาษาจีนและวิธีการที่ทําใหเขาใจไดงาย
2. จับสุภาษิตอังกฤษมาตีแผ. / โดย เศรษฐวิทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเม็ดทราย, 2547.
ªหนังสือเลมนี้นําเสนอสุภาษิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถทําใหเขาใจภาษา นอกจากนี้ยังไดรู
วัฒนธรรมของฝรั่งและคติสอนอีกมากมายที่คนในยุคกอน ๆ ไดบันทึกเอาไว ซึ่งก็เหมือนกับสุภาษิตของชาติ
เราที่ตองอาศัยการสั่งสมมายาวนานกวาจะไดเปนสุภาษิตคําคม สุภาษิตเลมนี้จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะ
สามารถเขาใจและเขาถึงฝรั่งไดมากขึ้น
3. จากจังหวะคิด ทักษิณ ชินวัตร สูจังหวะกาวไทยรักไทย. / โดย ภูมิชัย เวชยชัย. กรุงเทพฯ :
แสงดาว, 2547. [PN6129.T5 ท338จ]
ªหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมคํากลาวปราศรัยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในโอกาสสําคัญตาง ๆ ของ
พรรคไทยรักไทย นับตั้งแตวันประกาศเปดตัวมาจนถึงกาวสูปที่ 7 และบทสัมภาษณพิเศษที่สะทอนใหเห็นถึง
จังหวะคิดของหัวหนาพรรคที่สงตอถึงจังหวะกาวในการดําเนินงานของพรรคไทยรักไทย และเปนจังหวะกาว
ที่มีผลสําเร็จรองรับตามระบบหวงเวลาของสถานการณสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อันเปนผลจากการไดรับ
ชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งดวยความไววางใจจากประชาชนอยางทวมทน โดยประกาศนโยบาย
ทําสงครามกับความยากจน ยาเสพติด คอรรัปชั่น เพื่อนําพาประเทศกาวพนวิกฤตและนําสูอนาคตที่มั่นคง
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4. ตํานานโรงหนัง. / โดย ธนาทิพ ฉัตรภูมิ. กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2547. [PN1993.5.T5 ธ243ต]
ªตํานานโรงหนัง เปนหนังสือที่บอกเลาประวัติและความเปนไปของโรงหนังในประเทศไทย ใน
แบบของการเลาขานและลําดับความเปนมาจากแรกเริ่ม เติบโตมาจนถึงสภาวะเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ใน
อดีตโรงหนังเปนเพียงกระโจมชั่วคราว ตอมาเปนตึกแถวและไดมีการพัฒนากอสรางอาคารเปนเอกเทศ ซึ่งมี
ทั้งโรงหนังธรรมดาแบบมาตรฐานจนถึงปจจุบันมีโรงหนังประเภทอัครสถานใหญโตโอโถงและหรูหราวิจิตร
พิสดารอยางปราสาทราชวังที่เรียกวา ปาเลส (palace)

หนังสือดานแพทยศาสตร (R)
1. นวดแผนโบราณ. / โดย มานพ ประภานานนท. กรุงเทพฯ : น้ําฝน, 2544. [RA780.5 ม443น]
ªนวดแผนโบราณเลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนําเทคนิคนวดแผนไทยโบราณ ซึ่ง
เปนที่รูจักและยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้ภายในเลมมีภาพประกอบ 227 รูป พรอมคําอธิบายกะทัดรัดได
ใจความงายตอการเขาใจ สามารถที่จะเรียนรู ฝกหัด และนําไปใชประโยชนได “เหมาะสําหรับเปนคูมือใน
การฝกฝนการนวด การฝกปฏิบัติ รวมทั้งเหมาะสําหรับผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับการนวดและผูสนใจที่รักการ
เรียนรูและสามารถนําไปใชประโยชนอีกดวย ซึ่งนับไดวาเปนภูมิปญญาบรรพบุรุษไทย
2. โยคะสําหรับผูเริ่มตน. / โดย มานพ ประภาษานันท. กรุงเทพฯ : น้ําฝน, 2545.
[RA781.7 ม443ย]
ªหนังสือโยคะสําหรับผูเริ่มตน เลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝกโยคะโดยเริ่มตั้งแตทาบริหาร
เบื้องตน เทคนิคการหายใจ และแบบฝกหัดอื่น ๆ ของโยคะ โดยที่ผูเริ่มตนไมจําเปนตองมีประสบการณมา
กอน ซึ่งในแตละทาจะมีคําแนะนําใหไวเหมาะสําหรับผูที่เริ่มตนฝกหัดหรือผูที่ตองการจะฝกโยคะที่บาน
อีกทั้งภายในเลมจะกลาวถึงการบริหาร 2 แบบ ซึ่งผูฝกจะคุนเคยกับโปรแกรมบริหารและเทคนิคของการฝก
สําหรับผูเริ่มตน และผูฝกสามารถกาวขึ้นสูโปรแกรมที่สูงขึ้นในขั้นตอไป
3. ลายพิมพดีเอ็นเอจากสารพันธุกรรมสูเทคโนโลยีพิสูจนบุคคล. / โดย วิชัย บุญแสง. กรุงเทพฯ :
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2547.
ªหนังสือเลมนี้เปนการใหขอมูลแกผูอานดานลายพิมพดีเอ็นเอ ซึ่งเปรียบเสมือนลายนิ้วมือ อัน
สามารถระบุวามาจากบุคคลใดไดแนชัด เพราะดีเอ็นเอเปนรหัสที่มีอยูในเซลสทุกเซลสของสิ่งมีชีวิต ฉะนั้น
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ในการพิสูจนบุคคลไมวาจะเปนทายาท คนรายหรือศพนิรนาม จึงสามารถทําไดโดยนําเอาสวนตาง ๆ ไมวา
จะเปนเลือด อสุจิ เศษผิวหนัง หรือแมแตกระดูกเพียงเล็กนอยมาตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ ซึ่งจะมีความ
แมนยําอยางนาอัศจรรย เทคโนโลยีนี้จึงมีความสําคัญยิ่งในการพิสูจนบุคคลทางกฎหมายและในดานตาง ๆ
อีกทั้งเทคโนโลยีนี้ยังสามารถนํามาพิสูจนสายพันธุพืช สัตว และจุลินทรียไดอีกดวย
4. หลักประกันสุขภาพถวนหนา : มุมมองที่ตองเติม. / โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. นนทบุรี :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. [RA412.5.T5 ก281ห]
ªหลักประกั นสุขภาพถวนหนาเลมนี้เ ปนเอกสารที่รวบรวมบทความ
ผลสรุปแนวคิดของ
นักวิชาการและผูมีประสบการณจริงกับกับการขับเคลื่อนนโยบาย อาทิ บทความเรื่องหลักคิดเพื่อนโยบายใน
ระบบประกันสุขภาพสําหรับคนไทย โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ซึ่งประเด็นสําคัญในบทความนี้คือ เปนการ
วางพื้นฐานที่ชัดเจนเพื่อมิใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการบริหารโครงการตั้งแตระดับชาติลงไปจนถึงระดับ
สถานบริการและชว ยให เ กิดความสอดประสานของผูมีส วนไดสว นเสียกับนโยบาย
นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวยบทความของ ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา ไดใหขอสังเกตและขอคิดเห็นเชิงนโยบายในดานการ
จัดการทางการเงินการคลัง และบทความของ นพ.ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหาร และ
พรอมดวยบทความของ ศ.นพ.จิตร สิทธิอมร ในบทความเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถสูการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
5. หลากคิด…หลากทํา…พลังปญญา : สูการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวนหนา. / โดย สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. [RA412.T5 ห332]
ªหลากคิด…หลากทํา พลังปญญา : สูการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวนหนา เลมนี้ เปนเอกสาร
รวบรวมสรุปผลการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 พลังปญญา : สูการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถวนหนา วันที่
19-20 กุมภาพันธ 2547 โดยมีประเด็นสําคัญในการประชุมครั้งนี้ ประกอบดวย มิติทางดานการวางปรัชญา
และอุดมการณที่พึงจะเปน การจัดการการเงินการคลัง การจัดการเปลี่ยนผานบริการสุขภาพ และการบริหาร
จัดการกลไกและเครื่องมือทางนโยบาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแงคิดและแนวทางตอผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อใชเปนพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนระบบตาง ๆ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
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หนังสือดานเกษตรศาสตร (S)
1. การจัดการลุมน้ําโดยชุมชน. / โดย สหัทยา วิเศษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา, 2547.
[S934.T5 ส467ก]
ªหนังสือเลมนี้เปนการศึกษาการทํางานรวมกันระหวางนักพัฒนากับชุมชน รายละเอียดของ
หนั ง สื อ ได ม าจากการทํ า งานพั ฒ นาลุ ม น้ํ า ขนาดเล็ ก ที่ เ น น กระบวนการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนและให
ความสําคัญกับการทํางานบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจากการศึกษาพบวาชุมชนหลายแหงมี
ประสบการณในการจัดการลุมน้ําอยางยาวนาน และยังแสดงใหเห็นถึงความชาญฉลาดในการเรียนรูการใช
ประโยชนจากทรัพยากรในลุมน้ําเปนอยางดี
2. คูมือการปลูกผักสวนครัว เลม 1, เลม 2. / โดย เจนธรรม นํากระบวนยุทธ. กรุงเทพฯ :
น้ําฝน, 2543. [SB320.5 จ716ค]
ªหนังสือคูมือการปลูกผักสวนครัว เลม 1 และเลม 2 นี้ เนื้อหาเปนการรวบรวม วิธีการปลูกผักสวน
ครัวชนิดตาง ๆ ไวรับประทานเอง ทั้งยังเปนการประหยัดรายจายในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ ซึ่งรายละเอียด
ของเนื้อหาภายในเลมไดกลาวถึง ความเปนมาของผักสวนครัวชนิดตาง ๆ อาทิ กะหล่ําดอกควรปลูกระหวาง
ปลายฝนตนฤดูหนาว วิธีการปลูกใหนําเมล็ดไปเพาะกอน เมื่อเมล็ดงอกเปนตนแลว นําไปลงแปลงชํากอน
จะปลูกใหเตรียมดินเปนหลุมใสปุยไวกนหลุมปดกลบแลวรดน้ําใหชุม รดน้ําเชาเย็น ประมาณ 3 เดือน
สามารถเก็บกินได นอกจากนี้ภายในเลมยังมีวิธีการปลูกของพืชผักสวนครัวชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย
3. มหัศจรรยจากเรื่องเลา. / โดย ปารคกิน, มารการเล็ท. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2547.
[SCป551]
ªหนังสือ “Tale for Changes : มหัศจรรยจากเรื่องเลา” ประกอบดวยเรื่องเลาตาง ๆ มากมาย ที่
เหมาะแกการนําไปใชในภาวะการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัวหรือชีวิตการงาน ซึ่งจะชวยกระตุน
ใหเกิดการเรียนรู สามารถรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางสรางสรรค หรือแมกระทั่งในตัวผูนํา
ยุคใหมก็ยังจําเปนตองมีความสามารถในการเลาเรื่องเพื่อถายทอดประสบการณรวมกัน โดยมีการกําหนด
คุณสมบัติผูนํายุคใหมไววา “Leader as Story teller”
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4. เรื่อง “ทองแดง” ฉบับการตูน. / โดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้ง, 2547. [SF422.7 ภ671ท]
ªพระราชนิพนธหนังสือเรื่อง “ทองแดง” ฉบับการตูน เปนเรื่องสุนัขทรงเลี้ยงที่เฉลียวฉลาดและ
จงรักภักดี พระราชนิพนธเรื่องนี้ใหขอคิด คติธรรมที่มีคุณคา ทั้งยังใหความเพลิดเพลินเปนที่ซาบซึ้งตรึงใจ
แกบรรดาผูรักสุนัขทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากนั้นพระราชนิพนธเลมนี้ยังไดใหขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับทองแดงและสุนัขทรงเลี้ยงอื่น ๆ แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคนควาเรื่องสุนัข และ
ภาพทิวทัศนในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตและพระราชวังไกลกังวลหัวหิน
5. หาคําตอบใหชีวิต. / โดย สุนีย สินธุเดชะ. กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2547. [SC ส821ห]
ªหนังสือเรื่อง “หาคําตอบใหชีวิต” เลมนี้เขียนขึ้นโดยอาจารยแม (รศ.สุนีย สินธุเดชะ) ที่
กลั่นกรองมาจากประสบการณการตอบปญหา ชวยเหลือใหคําปรึกษา รวมถึงแกไขวิกฤตตาง ๆ จากมุมมืด
ของชีวิตหลายชีวิตใหสวาง สดใส มีพลัง มีความหวังและลุกขึ้นกาวเดินบนถนนแหงชีวิตตอไป

หนังสือดานเทคโนโลยี (T)
1. กลวย. / โดย อภิสิทธิ์ วิริยานนท. กรุงเทพฯ : น้ําฝน, 2542. [TX558.B3 อ269ก]
ªหนังสือ “กลวย” เลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกลวย กลวยมีกี่ชนิด สุภาษิต
คําพังเพยเกี่ยวกับกลวย รวมถึงการปลูกกลวย วิธีการปลูกกลวย การบํารุงดูแลรักษากลวย การขยายพันธุ
กลวย วิธีเก็บกลวยใหอยูนาน คุณประโยชนของกลวย นอกจากนี้กลวยในฐานะเปนสมุนไพรรักษาโรค อาทิ
การนําดอกกลวยชวยรักษาโรคหัวใจ แกริดสีดวงทวาร และการนําใบตองมารักษาโรคหอบหืด และริดสีดวง
จมูก เปนตน นอกจากนี้ภายในเลมไดกลาวถึงกลวยในฐานะที่เปนอาหารคาวหวาน รวมทั้งวิธีการปรุง
อาหารคาวหวานที่ทําจากกลวย
2. เขื่อนนวัตกรรมแหงปญญา. / โดย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา,
2547. [TC540 ม686ช]
ªเขื่อนนวัตกรรมแหงปญญา เลมนี้เนื้อหานําเสนอเกี่ยวกับการสะทอนปญหาจากโครงการสราง
เขื่อนตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไมใหประชาชนมีสวนรวม และการรับทราบขอมูลของประชาชน
ทําใหเกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้เนื้อหา
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ภายในเลมยังไดรวบรวมโครงการกอสรางเขื่อนตาง ๆ แบงออกตามหมวดตาง ๆ ของประเทศไทย ไดแก
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต โดยกลาวถึง ความเปนมาของโครงการ สถานะของโครงการ
ลักษณะของโครงการ ตลอดจนสภาพปญหาและผลกระทบจากโครงการ
3. คูมือการใชงานและเทคนิคตัดตอภาพยนตดวย Adobe Premiere 6.5. / โดย ยุทธชัย รุจิรวิมล.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ม.ป.ป. [T385.P73 ย353ค]
ªปจจุบันคอมพิวเตอรมีความสามารถมากขึ้นทั้งดานความเร็ว ประสิทธิภาพ ความจุของ
ฮารดดิสตและราคา ทําใหการตัดตอภาพยนตผานทางคอมพิวเตอรไมใชเรื่องยากอีกตอไป โดยเฉพาะ
โปรแกรมที่ถือกันวาเปนหนึ่งในดานการตัดตอภาพยนตคือ Adobe Premieier โปรแกรม Adobe Premiere
เปนโปรแกรมตัดตอภาพยนตคอมพิวเตอรที่ใชงานไดงายและสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะอธิบายคุณสมบัติและขั้นตอนการใชระบบโปรแกรมในหนังสือเลมนี้
4. เชเกราวกับความตาย. / โดย ธเนศ วงศยานนาวา. กรุงเทพฯ : Creambook, 2547.
[F2849.22.G85 ธ285ช]
ªขอมูลสวนใหญในหนังสือเลมนี้ไดมาจากหนังสือของจอน ลี แอนเดอรสัน (Jon Lee Anderson)
ทั้งประเด็นในดานประวัติศาสตรและการพยายามพิสูจนในเรื่องการ “กําจัดเช” ทางออมของคาสโตรดวย
การไมเอาเชออกมาจากโบลิเวียกอนที่เขาจะพบจุดจบ นอกจากนั้นยังไดเพิ่มเติมบทบาทของตํานานเชใน
สังคมไทย เพื่อใหเห็นภาพและอิทธิพลของเชในสวนประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนหมวก หนาตา การแตงกาย
ซึ่งปรากฏใหเห็นในสถานที่ตาง ๆ จนเกือบจะกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนกลุมหนึ่งในหวงสองทศวรรษ
ที่ผานมา
5. เทคนิคการบันทึกขอมูลลงแผนซีดี. / โดย พูนศักดิ์ ธนพันธพาณิช. กรุงเทพฯ : เอสพีซี,
ม.ป.ป. [TX7882.C56 พ855ท]
ªหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการบันทึกขอมูลลงแผนซีดี (CD-ROM) โดยเริ่ม ตั้งแต
การแนะนําใหรูจัก CD-ROM วามีคุณสมบัติอยางไรบาง องคประกอบที่นําไปสูการใชงานไดแก CD
Hardware การเขียนแผนดวยโปรแกรม Win On CD การฟอรแมตแผนที่เปน CD-RW CDR การสราง
Image File จากแผนซีดี การเขียนโปรแกรมดวย NERE Burning Rom และการใชงานในภาคของ Media
และ Windows Media Maker
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6. น้ํามันสถานการณพลังงานกับกระบวนทัศนใหมดานพลังงานทางเลือก. / โดย ศูนยศึกษา
เศรษฐศาสตรการเมือง. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
ªเศรษฐศาสตรการเมืองฉบับ “น้ํามัน” ไดกลาวไวในคําประกาศแหงยุคสมัยวาไมมีวันที่ราคา
น้ํามันจะถดถอยลงไปสูระดับต่ํากวาบาเรลละ 20 ดอลลาร อีกแลว ยุคแหงราคาน้ํามันจะถดถอยลงไปสู
ระดับต่ํากวาบาเรลละ 20 ดอลลารอีกแลว ยุคแหงน้ํามันราคาถูกไดสิ้นสุดลงแลว แมมีการวิเคราะหวาหลัง
สงครามสหรัฐอเมริกา-อิรัก ราคาน้ํามันจะถูกลง เพราะอิรักพายแพสงครามจะถูกกดดันใหเพิ่มปริมาณการ
ผลิตน้ํามันเพื่อนํามาใชบูรณะประเทศ แตการณกลับไมไดเปนไปตามที่คาด น้ํามันยังยืนราคาอยูบาเรลละ
25 ดอลลาร การผลิตในอิรักลดลง อุปสงคจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นผนวกกับลักษณะการผูกขาดการผลิตและ
สัมปทานโดยกลุมโอเปค การผูกขาดการคาและขนสงน้ํามันจากยุโรปและอเมริกาปริมาณน้ํามันใตดินลดลง
เรื่อย ๆ ก็ยากยิ่งทําใหราคาน้ํามันลดลง จากสถานการณดังกลาวพลังงานทางเลือกจึงเปนสิ่งที่ควรคิดดวย
การทดลองและนํามาใชจริง ดังเนื้อหาที่ปรากฎในหนังสือฉบับนี้
7. Photoshop CS Retouch Master. / โดย อนุรักษ วิไลวัลย. กรุงเทพฯ : ไอดีซี, 2547.
[T385.P6 อ199ฟ]
ªหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมและแบงหมวดหมูศาสตรของการรีทัชออกเปนกลุม ๆ และแนะนํา
เทคนิคยอยตาง ๆ ที่จะชวยใหการทํางานรีทัชในแตละรูปแบบประสบความสําเร็จไดโดยงาย โดยจะอธิบาย
วิธีการแกไขปญหาในงานรีทัชแบบตาง ๆ เทคนิคและขั้นตอนในการทํางาน ซึ่งโปรแกรมที่ใชคือ Adobe
Photoshop CS
8. 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ. / โดย สุทธิชัย ปทุมลองทอง. กรุงเทพฯ : น้ําฝน, 2545. [TX652 ส773ห]
ªหนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ง ผลิตภั ณฑเ ล ม นี้ส าระสํ า คัญ ของเนื้อ หาเป น การรวบรวมผลิตภัณ ฑ เ ด น ของ
จังหวัดตาง ๆ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วไป โดยผูจัดทําไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและเอกสารตาง ๆ
นอกจากนี้การนําเสนอของเนื้อหาไดแบงเปนหมวดหมู อาทิ อาหารวาง ภาคอาหารคาว ภาคหัตถกรรม
ภูมิปญญาไทย รวมทั้งไดมีการบอกสูตรและเคล็ดลับในการสรางผลิตภัณฑยอดนิยมเหลานี้
9. ระบบเครือขายทํางานอยางไร. / โดย เดิรฟเลอร, แฟรงก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
ªหนังสือเลมนี้ไดอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบเครือขายในหลาย ๆ รูปแบบ มีการจัดเก็บที่
ใดบาง มีการผานสื่อตาง ๆ เชน สายโทรเลข อุปกรณสื่อสาร และซอฟตแวรตาง ๆ ไดอยางไร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรนั้นไมไดเปนเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดมาใหม และเปนอิสระจากเทคโนโลยีอื่น แตระบบเครือขาย
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คอมพิวเตอรนั้นเกี่ยวของกับหลาย ๆ สิ่งที่เปนที่คุนเคย ระบบเครือขายที่ทันสมัยนั้นพื้นฐานมาจากระบบ
โทรเลขและระบบโทรศัพท ในหนังสื่อเลมนี้จะนํารากฐานของระบบเครือขายตาง ๆ มาอธิบาย พรอมกับการ
อธิบายระบบเครือขายที่ทันสมัยและอธิบายความสัมพันธระหวางฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร
(Software) ในระบบเครือขาย สวนภาพประกอบนั้นอธิบายถึงแพ็กเก็ต (packet) การดติดตอกับระบบ
เครือขาย (Network inter face card) เซิรฟเวอร (server) เราเดอร (router) และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบเครือขาย
10. ศิลปะแหงการดื่มไวน. / โดย สันติ วิริยะรังสรรค. กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2545.
[TP548 ศ523]
ªศิลปะแหงการดื่มไวน เลมนี้มีเนื้อหาเปนการรวบรวมเกร็ดนารูและเคล็ดลับเกี่ยวกับการดื่มไวน
ไวอยางละเอียดทุกขั้นตอน แมแตกระทั่งเรื่องความสําคัญของขวดและจุกไวน รวมถึงสูตรชิมไวน 60 วินาที
แบบมืออาชีพ ตลอดจนเคล็ดลับที่ทําใหดื่มไวนไดอรอยกวาปกติ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงเคล็ดลับอื่น ๆ
อีกมากมาย
11. อินเทอรเน็ตทํางานอยางไร. / โดย กรัลลา, เพรสตัน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
ªหนังสือเลมนี้ไดอธิบายเกี่ยวกับการทํางานของอินเทอรเน็ตตั้งแตพื้นฐานที่อยูเบื้องหลังของ
อินเทอรเน็ต วาใครเปนผูดําเนินการ TCP/IP ทําอยางไร ทําความเขาใจเรื่องที่อยูและโดเมนทาง
อินเทอรเน็ต การเชื่อมตออินเทอรเน็ต การสื่อสารบนอินเทอรเน็ต การใชเวิลดไวดเว็บ การใชเครื่องมือ
พื้นฐานในอินเทอรเน็ต ความสนุกสนานกับความบันเทิงและมัลติมีเดียบนอินเทอรเน็ต การจับจายและการ
ทําธุรกรรมบนอินเทอรเน็ต รวมถึงการปกปองตัวเองบนอินเทอรเน็ต

หนังสือดานวิชาการทหาร (U)
1. โฉมใหมของสงครามยุคดิจิตอล : The new face of war. / โดย เบอรโควิท, บรูค. กรุงเทพฯ :
อนิเมทกรุป, 2547. [UA929.95.T4 บ827ฉ]
ªหนังสือเลมนี้ไดเผยโฉมใหมของสงครามที่มนุษยไดพัฒนาคิดคนเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่
ทันสมัย เชน สงดาวเทียมขึ้นไปโคจรในอวกาศ และสามารถสงขอมูลความเคลื่อนไหวบนพื้นโลกไดอยาง
ละเอียด ทําใหผูนําทางเทคโนโลยีมีความไดเปรียบสูง แตฝายตรงขามก็พยายามพลิกแพลงแฝงตัวอยูกับ
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กลุมมวลชน สงครามจึงเปลี่ยนโฉมใหมมาในรูปแบบของการซุมโจมตี เชน อัลไคดาถลมตึกเวิลดเทรดที่
คนรายไดแฝงอยูในกลุมคนทั่วไป รอวันเวลาที่เหมาะสมแลวจึงลงมือปฏิบัติการ ดังนั้นหนังสือ The new
face of war จะบอกถึงรูปแบบสงครามที่ใชทํากับอิรักและเผยโฉมหนาสงครามแบบใหมในอนาคต
2. ทหารจีนคณะชาติ (กกมินตั๋ง) ตกคางทางภาคเหนือประเทศไทย. / โดย กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร.
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547. [UA835 ก424ท]
ªหนังสือเลมนี้กลาวถึงจีนฮอที่เปนกองกําลังทหารจีนคณะชาติและจีนฮอพลเรือน ซึ่งอพยพลี้ภัย
สงครามเขามาอยูในรัฐฉาน สหภาพพมา กอนเขาสูประเทศไทย หลังคอมมิวนิสตเขาครอบครองจีน
แผนดินใหญในป พ.ศ.2492 กองกําลังจีนคณะชาติ “กกมินตั๋ง” สวนนี้คือกองพล 93 ไดถูกกองทัพพมา
กวาดลางเกือบลมสลายเชนเดียวกับกองพลอื่น ๆ ที่สูญสลายไป เมื่อถอยเขาสูเวียดนาม แตดานนโยบาย
ยับยั้งการแพรขยายลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชียอาคเนยของสหรัฐฯ ทําใหกองพล 93 แปรสภาพเปน
กองทหารจีนกูชาติ ในที่สุดสหประชาชาติไดมีมติใหขนยายกองพล 93 กลับไตหวัน และบางสวนไดยืนหยัด
ตอสูอยูในรัฐฉานใกลเขตชายแดนไทยในปจจุบัน
3. ฟนธงไมหลงเงา. / โดย ธนพล บุณโยปษฎัมภ. กรุงเทพฯ : เสนทาง, 2546.
[UA11.T5 ธ152ฟ]
ªหนังสือเรื่อง “ฟนธงไมหลงเงา” เปนงานเขียนของพลเอกธนพล บุณโยปษฎัมภ นายทหาร นัก
คิด นักเขียน อีกคนหนึ่งที่มองสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไดอยางปรุโปรง ซึ่งงานเขียนตาง ๆ ไดสะทอนออกมา
ภายใตมุมมองของนักคิดการทหาร ดังเรื่องราวตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ เชน การกอการรายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ปญหาไฟใต มุมมองตอประเทศเพื่อนบาน ยาเสพติด ผูมีอิทธิพล การเมืองไทย
ยุทธศาสตรในการบริหารประเทศ เปนตน
4. สงครามอนาคตและนวัตกรรมทางการทหาร 1. / โดย รอฮีม ปรามาท. กรุงเทพฯ : มติชน,
2547. [U150 ร196ส]
ªหนังสือเลมนี้พยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงอันตรายและพัฒนาการลาสุด ตลอดจนเสนทางใน
อนาคตของการพัฒนาอาวุธมหาประลัยแบบตาง ๆ เพื่อประโยชนของผูอานโดยทั่วไปที่สนใจเรื่องของ
นวัตกรรมวิทยาศาสตร และเพื่อนําเสนอใหรับรูถึงเรื่องราวและความเปนไปของนวัตกรรมอาวุธที่พัฒนาการ
ของเทคโนโลยีทหารสมรรถนะสูงไดเขามามีบทบาทอยางมากกับสภาวะของสงครามในศตวรรษ ที่ 21
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หนังสือรายงานการวิจัย (R\Res)
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย. / โดย สมชาย ภคภาสนวิวัฒน. กรุงเทพฯ : โครงการ
จัดพิมพคบไฟ, 2547. [ว HC445 ส239ก]
ªงานวิจัยเรื่องนี้ไดทําการศึกษาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย โดยไดใชแนววิเคราะห
คือ แนววิเคราะหเชิงระบบ แนวคิดวิเคราะหโครงสรางและหนาที่ แนววิเคราะหสหพันธระหวางปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก แนววิเคราะหเชิงตัดสินใจของผูนํา และแนวทางวิเคราะหบนพื้นฐานของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในการวิเคราะห ซึ่งผลสรุปพบวาความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
เมืองไทยสูทศวรรษที่ 21 นั้นขึ้นอยูกับทิศทางการปรับโครงสรางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ การเมือง ธุรกิจ
อยางไรก็ตามในการปรับโครงสรางดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคมดวย แตสิ่งสําคัญที่ถูก
คือ ประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของระบบการเมือง ในวันที่จะพลิกผูนํา
ที่มีคุณภาพและสรางระบบระเบียบทางการเมืองที่เอื้ออํานวยตอการบริหารเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่แนนอน
บนพื้นฐานของความรวมมือเพื่อบรรลุประสิทธิภาพในการแขงขัน (Competitiveness)
2. การศึกษาปราสาทนารายณเจงเวง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. / โดย ศันสนีย แสงบําเพ็ญ.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
[ว NA1515.2.S21 ศ336ก]
ªการศึกษาปราสาทนารายณเจงเวง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เลมนี้เปนการศึกษาถึง
ความสําคัญและความเปนมาทางประวัติศาสตรของจังหวัดสกลนคร อันเปนแหลงที่ตั้งของศาสนสถานแหง
นี้ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 – ตนพุทธศตวรรษที่ 17 รวมทั้งสามารถเขาใจเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม
ของปราสาทนารายณเจงเวง อันไดแก แผนผัง รูปทรง โครงสรางและองคประกอบตกแตงทางสถาปตยกรรม
ตาง ๆ และการรับเอาอิทธิพลรูปแบบดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมเขมรจากประเทศกัมพูชาสมัยโบราณ
ภาพสลักเลาเรื่องการสรางรูปเคารพ รวมทั้งคติความเชื่อในการสรางศาสนสถานของศาสนาพราหมณฮินดู
ดวย ตลอดจนเพื่อกําหนดอายุสมัยทางโบราณคดีของชุมชนโบราณที่จังหวัดสกลนคร
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3. ความจําเปนทางสุขภาพของประชาชนเขตภาคเหนือตอนลาง : โอกาสพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร. / โดย ศุภสิทธิ์ พรรณาธุโณทัย. พิษณุโลก :
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. [ว RA413 ศ735ค]
ªการศึกษาวิจัยเรื่อง ความจําเปนทางสุขภาพของประชาชนเขตภาคเหนือตอนลาง : โอกาส
พัฒนาระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้แบงเนื้อหาไดเปน บทที่ 1 บทนํา วาดวย
วัตถุประสงค คําถามในการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ บทที่ 2 ผลวิจัยเชิงปริมาณ
วาดวยการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลผูปวยในทั่วประเทศป 2544-2545 และฐานขอมูล
ผูปวยนอกประเทศป 2545 แสดงถึงความจําเปนทางสุขภาพที่ไดรับการตอบสนอง ซึ่งในบทนี้มีตารางสถิติ
ประกอบ บทที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพวาดวยการสรุปที่มาจากความคิดเห็นของคณบดีที่เกี่ยวของกับการ
บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร บทที่ 4 อภิปรายและขอเสนอแนะวาดวยขอเสนอแนะอุปสงคและ
อุปทานของบริการสุขภาพป 2556
4. โจทยวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ. /
โดย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547.
[ว LB1028 พ435จ]
ªรายงานการวิจัยเรื่องนี้แบงเนื้อหาไดเปน 4 บท โดยบทที่ 1 บทนํากลาวถึง ความเปนมาและ
ความสําคัญ ลักษณะของโจทยวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย บทที่ 2 ทิศทางและเปาหมายของการวิจัยทาง
การศึกษา กลาวถึง ทิศทางของการวิจัย รวมทั้งเปาหมายของการวิจัยทางการศึกษา บทที่ 3 โจทยวิจัยทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ กลาวถึง แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ โครงการวิจัยทางการ
ศึกษาแบบบูรณาการ และคําถามการวิจัย บทที่ 4 ภาพรวมของโจทยวิจัยและขอเสนอแนะ กลาวถึง
ภาพรวมของโจทยวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ และขอเสนอแนะการนําโจทยวิจัยทาง
การศึกษาไปใช นอกจากนี้ในภาคผนวกไดกลาวถึงการกําหนดประเด็นในการวิจัยแบบบูรณาการ
องคประกอบในการจัดแบบเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ เกณฑการพิจารณาแผนงานวิจัยแบบบูรณา
การ ตลอดจนตารางนําเสนอประกอบขอมูลอางอิง
5. นโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว. / โดย
วราภรณ จิวชัยศักดิ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. [ว DS580 ว321น 2544]
ªงานวิจัยเรื่องนี้มุงศึกษานโยบายทางดานเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ตลอดจนปญหาอุปสรรคการดําเนินนโยบายและผลของการดําเนินนโยบายที่มีผลตอประชาชนและรัฐ
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โดยรวม ซึ่งผลการศึกษาพบวานโยบายทางดานเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวสามารถ
เพิ่มพูนงานใหแกรัฐไดอยางมาก จนทําใหสภาวะทางเศรษฐกิจของรัฐดีกวารัฐบาลกอน ๆ สวนหนึ่งเปน
เพราะการใชกลยุทธทางการเมืองเขาชวยเสริม เชน การใชสายสัมพันธระหวางราชวงศ ขุนนางที่มีอิทธิพล
หรือมีอํานาจและบทบาททางเศรษฐกิจ ตลอดจนการแสวงหาทรัพยากรจากรัฐใกลเคียง เปนตน จากสภาพ
เศรษฐกิจที่พัฒนาและเจริญขึ้นในรัชกาลที่ 3 สงผลใหเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปน
ระบบในสมัยตอมา
6. บทสรุปการศึกษาวิจัยประจําป 2547. / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม.
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, 2547. [ว KU11 ย349บ]
ªบทสรุปการศึกษาวิจัยประจําป 2547 เลมนี้เปนหนังสือที่ไดรวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมโดยประกอบดวยงานวิจัย 5 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องโครงการศึกษาระบบการจัดเก็บฐาน
ขอมูลยุติธรรมทางอาญาของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเปนการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูลที่สําคัญและจําเปนในการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการกออาชญากรรม 2. เรื่องการ
พัฒนาระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสรางขององคกรในการบังคับ
ใชกฎหมาย การตรวจสอบถวงดุล และการคุมครองสิทธิของผูเกี่ยวของกับกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ
3. เรื่องการจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์เบื้องตนของการดําเนินการนั่งพิจารณาคดีตอเนื่องของศาล
ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความสํ า เร็ จ หรื อ ป ญ หาอุ ป สรรคจากการที่ ศ าลยุ ติ ธ รรมได ป รั บ รู ป แบบการ
นั่งพิจารณาคดีแบบเดิมไปสูการนั่งพิจารณาแบบตอเนื่อง 4. เรื่องการจัดเก็บขอมูลเพื่อสํารวจการกระจาย
ตัวของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสวนภูมิภาค เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและพัฒนาการ
อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในแงภูมิศาสตร
5. เรื่องการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ
และความมุงหวังที่ประชาชนมีตอกระบวนการยุติธรรมและองคกรกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ภายใน
เลมนี้ยังไดกลาวถึงแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547-2549) ที่จัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนกรอบทิศทางและสงเสริมบทบาทการวิจัยใหเปนเครื่องชี้นําในการพัฒนากฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมของประเทศ
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7. ปญหาและทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการแนะนําตัวของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา. / โดย ดวงกมล สมใจ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2547.
[ว JQ1749.A54 ด153ป]
ªการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหาและทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการแนะนําตัวผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาใน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยเนื้อหาหลัก
ๆ นําเสนอใหเห็นถึงปญหาและทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการแนะนําตัวผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาตามวัตถุประสงคและจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทานั้น ซึ่งเปนการศึกษาโดยใช
การสัมภาษณโดยเฉพาะตลอดจนแสดงความคิดเห็นจากการตอบคําถามของผูวิจัย และในรายละเอียดของ
เนื้อหาภายในเลมไดแบงเปน 5 บท คือ บทที่ 1 บทนําวาดวยความเปนมาและความสําคัญ วัตถุประสงค
ขอบเขตและขอจํากัดในการวิจัย บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของวาดวย ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัยวาดวยกลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูล
รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลวาดวย ปญหาเกี่ยวกับวิธีการแนะนําตัวของ
ผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา ทางเลือกเกี่ยวกับการแนะนําตัว บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะวาดวย
การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนขอเสนอแนะ
8. ผลการติดตามโครงการติดตามกิจการนักศึกษา : การปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ปงบประมาณ 2547 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุร)ี . / โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2547. [ว LB3609 ศ615ผ2]
ªรายงานผลการติดตามการดําเนินกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ฉบับนี้เปนการ
ติดตามการดําเนินงานสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 ประกอบดวย
สถานศึกษา 15 แหง ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคและขอบเขตของการติดตาม ตลอดจนขอบเขตของกลุมเปาหมาย
นิยามศัพทเฉพาะ รวมทั้งการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาทิ การปรับพฤติกรรมนักเรียน/
นักศึกษา ปญหาพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา เปนตน ตลอดจนวิธีการดําเนินการติดตามกลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใช ในการติดตามการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและผลของการติดตาม พรอมทั้ง
การสรุปผลการติดตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
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9. ผลการติดตามโครงการติดตามกิจการนักศึกษา : การปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ปงบประมาณ 2547 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 3 (จังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด. / โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2547. [ว LB3609 ช615ผ3]
ªรายงานผลการติ ด ตามฉบั บนี้ เ ป น การสรุ ป ผลการประเมิ น การตรวจติด ตามและกิ จ กรรมที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ความสําคัญและที่มาของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขตและขั้นตอน
วิธีการดําเนินการ พรอมดวยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดสําหรับการตรวจติดตามพฤติกรรม
นักศึกษา ทฤษฎีสนับสนุนการวิจัยและสรุปทฤษฎีพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับพฤติกรรมของ
นักศึกษาและยังประกอบดวย วิธีการดําเนินงาน ขอมูลจําเพาะ ประชากร เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑที่ใชและวิธีการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนผลการดําเนินงาน การสรุปผลการ
ดําเนินงาน รวมถึงขอเสนอแนะ นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวย ตาราง สถิติ ประกอบการศึกษา
คนควา ขอมูล อางอิง
10. ผลการติดตามโครงการติดตามกิจการนักศึกษา : การปรับพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ปงบประมาณ 2547 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
(จังหวัดขอนแกนและจังหวัดเลย). / โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2547.
[ว LB3609 ศ615ผ1]
ªรายงานผลการติดตามการดําเนินงานฉบับนี้เปนการดําเนินการติดตามการปรับพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ซึ่งครอบคลุมจังหวัด
ขอนแกนและจังหวัดเลย โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 บท คือ บทที่ 1 บทนํา วาดวยความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการติดตาม ขอบเขตของการติดตาม รวมทั้งประโยชนที่ไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วาดวยปญหายาเสพติด ปญหายาบาในสถานศึกษา พฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุน ระเบียบวินัยของสถานศึกษา การดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งแนวปฏิบัติ
และ ตัวอยางการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน บทที่ 3 วิธีการดําเนินการติดตามวาดวย
กลุมเปาหมาย เครื่องมือที่ใชในการติดตาม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 ผลการ
ติดตามวาดวยผลการติดตามของคณะกรรมการตามโครงการติดตามกิจการนักเรียน นักศึกษา บทที่ 5
สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ วาดวยสรุปผลการติดตาม รวมทั้งขอสังเกตอื่น ๆ
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11. แพทยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต. / โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย.
พิษณุโลก : คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. [ว R821.T5.N37 ศ735พ]
ªการศึกษาวิจัยเรื่องแพทยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต ฉบับนี้แบง
เนื้อหาออกเปนบทที่ 1 บทนําวาดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค รวมถึง กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย บทที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วาดวยปรัชญาการกอตั้งคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กระบวนการผลิตในอดีตถึงปจจุบันและอนาคต การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน ผลการสอบประมวลความรูระหวางสถาบัน บทที่ 3 ผลการวิจัย
เชิงสํารวจ และบทที่ 4 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนการกลาวถึง ผลการสํารวจที่มาจากแบบสอบถามและ
การสรุปขอมูลที่มาจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูผลิต บทที่ 5 อภิปรายและขอเสนอแนะ
12. ภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก. / โดย สุพัตรา จิรนันทนาภรณ.
พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. [ว DS589.Ph51 ส831ภ]
ªรายงานการวิจัยเรื่อง ภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก เลมนี้แบง
เนื้อหาออกเปน 5 บท คือบทที่ 1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยและ
ขอมูลทั่วไปจังหวัดพิษณุโลก บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทที่ 3 โครงสรางภาษาศาสตร
ภูมินามหมูบานในจังหวัดพิษณุโลก ภาษาที่มาของชื่อโครงสรางคํา ลักษณะและการจําแนกนามทั่วไปของ
ชื่อหมูบานตามกลุมความหมาย บทที่ 4 ประวัติความเปนมาและความหมายของชื่อหมูบาน รวมทั้งบทสรุป
และขอเสนอแนะ ในบทที่ 5 นอกจากนี้ภาคผนวกภายในเลมกลาวถึงแหลงทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
13. ภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลาง จังหวัดเพชรบูรณ. / โดย สุพัตรา จิรนันทนาภรณ.
พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. [ว DS589.Ph4 ส831ภ]
ªรายงานการวิจัยเรื่อง ภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลาง จังหวัดเพชรบูรณ เลมนี้แบง
เนื้อหาออกเปน 5 บท คือบทที่ 1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยและ
ขอมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทที่ 3 โครงสรางภาษาศาสตร
ภูมินามหมูบานในจังหวัดเพชรบูรณ ภาษาที่มาของชื่อ โครงสรางคํา ลักษณะและการจําแนกนามทั่วไปของ
ชื่อหมูบาน บทที่ 4 ประวัติความเปนมาและความหมายของชื่อหมูบาน รวมทั้งบทที่ 5 เปนการสรุปพรอม
ดวยขอเสนอแนะ นอกจากนี้ภาคผนวกภายในเลมกลาวถึงแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ
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14. ภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลาง จังหวัดอุตรดิตถ. / โดย สุพัตรา จิรนันทนาภรณ.
พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. [ว DS589.U83 ส831ภ]
ªรายงานการวิจัยเรื่อง ภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลาง จังหวัดอุตรดิตถ เลมนี้แบง
เนื้อหาออกเปน 5 บท คือบทที่ 1 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยและ
ขอมูลทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทที่ 3 โครงสรางภาษาศาสตร
ภูมินามหมูบานในจังหวัดพิษณุโลก ภาษาที่มาของชื่อโครงสรางคํา ลักษณะและการจําแนกนามทั่วไปของ
ชื่อหมูบาน บทที่ 4 ประวัติความเปนมาและความหมายของชื่อหมูบาน รวมทั้งบทที่ 5 เปนการสรุปพรอม
ดวยขอเสนอแนะ นอกจากนี้ภาคผนวกภายในเลมกลาวถึงแหลงทองเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ

หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล
1. กฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2547. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ :
สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547. [สว02 8.2 328.31]
ªกฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2547 เลมนี้เปนหนังสือที่ระลึกเนื่องในการถวายผา
พระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา พ.ศ.2547 ณ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ
วัดมหาชัยและประวัติเจาอาวาสวัดมหาชัย รวมถึงประวัติประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รวมทั้งบทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาประจําป 2547 เกี่ยวกับปญหาและ
อุปสรรค บทบาทการทําหนาที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปาฐกถาพิเศษของ ฯพณฯ นายสุชน
ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา คนปจจุบัน ในเรื่องการขับเคลื่อนบทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาใน
การกลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวย
สรุปผลการประชุมกลุมยอยในการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาประจําป 2547
2. ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 2546. / โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช,
2547. [ทส09 2.3 333.72]
ªขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ป 2546 เลมนี้ เปนเอกสารรายป โดยได
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ปาไมและขอมูลอื่น ๆ ที่นาสนใจจาก
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หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ เนื้อที่ปาไม การทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ การกระทําผิดกฎหมายปาไม การ
นําเขาและสงออก ตลอดจนภายใตและงบประมาณรายจายของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
รวมทั้งอัตรากําลังขาราชการและลูกจางของหนวยงานที่สามารถเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยและการ
วางแผนดําเนินการดานอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช นอกจากนี้การนําเสนอของเนื้อหาอยูในรูป
ของตารางสถิติและแผนภูมิ พรอมกับกลาวถึงอุทยานแหงชาติที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรก
พ.ศ.2546 อุทยานแหงชาติที่มีรายไดสูงสุด 10 อันดับแรกในป 2546 และอุทยานแหงชาติที่มีเนื้อที่มาก
ที่สุด 10 อันดับแรกป 2546
3. ครบรอบ 10 ป สมาคมวัฒนธรรมของเศรษฐกิจไทย-จีน. / โดย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย-จีน. กรุงเทพฯ : สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน, ม.ป.ป. [สค228.2]
ªครบรอบ 10 ป สมาคมวัฒนธรรมของเศรษฐกิจไทย-จีน เลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึง ผลการ
ดําเนินกิจการของสมาคมฯ มาไดครบ 10 ป ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ประวัติโดยสังเขป
ของสมาคมฯ รายงานกิจกรรมที่สําคัญของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ขอมูลทางเศรษฐกิจ
และการคาระหวางไทย-จีน รวมถึงประมวลภาพกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมฯ นอกจากนี้ภายในเลมยัง
ประกอบดวย สารอํานวยพรจากบุคคลสําคัญตาง ๆ อาทิ ฯพณฯ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เปนตน และพรอมกันนี้รวมถึง รายนาม
คณะกรรมการของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
4. ความเปนเลิศขององคกร : การวิเคราะหนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ ดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. / โดย รัชนี อังตระกูล. กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2546. [สผ18 10.5 328.32]
ªความเปนเลิศขององคกรฯ เลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการวิเคราะหนโยบาย แผนและ
งบประมาณ บทวิเคราะห นโยบาย แผนและงบประมาณ รวมถึงขอเสนอแนะในการจัดทําแผนงาน แผน
งบประมาณและตัวชี้วัด การวิเคราะหตัวชี้วัด การวางระบบงานที่มีตัวชี้วัด พรอมกันนี้ประกอบดวยการ
วิเคราะหงบประมาณ/การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการ พรอมทั้งหลักในการวิเคราะห
งบประมาณ ตลอดจนผลที่แสดง นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงความสัมพันธของสํานักการคลังและงบประมาณ
กลุมงานนโยบายและแผน สํานักสารสนเทศ และบทสรุป : การบริหารจัดการระบบงานดวยอิเล็กทรอนิกส
และยังประกอบดวยภาคผนวกวาดวยระบบงานและมาตรการควบคุมภายใน
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5. คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี. / โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : กองวิเคราะหโครงการและประเมินผล, 2547.
ªคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยเลมนี้ รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ปฏิทินการ
ประเมินผลขอเสนอการวิจัย และแนวทางการประเมินผลขอเสนอการวิจัย ตลอดจนแบบแสดงแผนความ
ตองการภาพรวมงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่ของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (แบบ ว6) รวมทั้งแบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (แบบ
บช-3) นอกจากนี้ภายในเลมยังกลาวถึง ขอเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย (Proposal of research
program) และขอเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (proposal of research project) ซึ่งไดกลาวถึง
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการเสนอของบประมาณในการวิจัย
6. คูมือยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2547. [ยธ3.2 353.4]
ªคู มื อ ยุ ติ ธ รรมเล ม นี้ ลัก ษณะของเนื้ อ หาเปน การรวบรวมหน ว ยงานภายในส ว นราชการของ
กระทรวงยุติธรรม สถานที่ตั้งในการติดตอกับหนวยงานราชการกระทรวงยุติธรรม เชน สํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ เปนตน พรอมกันนี้ภายในเลมยังประกอบดวย วิสัยทัศน
และภารกิจหลักกระทรวงยุติธรรม รวมถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ การแบงสวนราชการใน
แตละหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรม
7. จุลสาร Mini Review โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ป 2546/47. / โดย สวีณา พลพืชน.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547. [สผ12 3.5 380.14]
ªจุลสารเรื่องโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ป 2546/47 เลมนี้ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของโครงการจํานําขาวเปลือกนาป และรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรับจํานํา
หลักเกณฑการดําเนินงาน ราคารับจํานําของโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ป 2546/47 พรอมกับผลการ
ดําเนินงานของโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ตลอดจนปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางแกไขปญหาการทุจริต นอกจากนี้ยังประกอบดวยตารางเพื่อการนําเสนอขอมูลอางอิงในภาคผนวก

"สาระสังเขปหนังสือใหม"

39

8. นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน (เลม 3). / โดย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.
[นร 023.5 351 2545 ล.3]
ªหนังสือนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน (เลม 3) ฉบับนี้เนื้อหาสาระยังคงเกี่ยวของกับภารกิจ
การทํางานของนายกรัฐมนตรี ตลอดจนกลยุทธที่ใชในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ ของประเทศ รวมถึงการ
เจรจากับตางประเทศ การใชแนวความคิดในการบริหารงานและรายงานการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งรายงานสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไดดําเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่ไดใหสัญญากับ
ประชาชน
9. นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน (เลม 6). / โดย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายก
รัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2547.
ªหนังสือนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน เลมที่ 6 ฉบับนี้ ลักษณะของเนื้อหาเปนการรวบรวม คํา
กลาวในรายการวิทยุที่พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ไดคุยกับประชาชนครบ 3 ป โดยในเลมนี้ไดรวบรวม
ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2546 ถึง 24 เมษายน 2547 ซึ่งผูอานจะไดรับรูแนวทางของรัฐบาลในการแกปญหา
เมื่อประสบกับภาวะเหตุการณตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะ
เหตุการณไขหวัดนกที่เกิดขึ้นและสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งรัฐบาลได
พยายามแกไขปญหาตาง ๆ ใหบรรเทาลงไปได โดยเฉพาะดานความรวมมือรวมใจของประชาชน
10. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ.2540-2544. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2547. [นร11 7.3 332.6]
ªหนังสือบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ.2540 – 2544 เลมนี้เปนการวิเคราะหการ
หมุนเวียนเงินทุน การออม การลงทุน แหลงที่มาของเงินทุนและการใชไปของเงินทุนผานเครื่องมือทาง
การเงินประเภทตาง ๆ ของภาคเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ โดยเลมนี้ในเนื้อหาได
กลาวถึง บทวิเคราะหบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยป 2544 วาดวยภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2544
ภาวะการออม การลงทุน และชองวางระหวางการออมและการลงทุน อีกทั้งวาดวยภาวะเศรษฐกิจเงินทุน
ของไทย ป 2544 ประกอบดวยภาพรวมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางภาคสถาบันเศรษฐกิจ และภาวะ
เศรษฐกิจเงินทุนภาคสถาบันเศรษฐกิจ พรอมกันนี้ในภาคผนวกประกอบดวย ตารางเศรษฐกิจเงินทุน
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ขอชี้แจง การจัดทําบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนป 2540-2544 ระบบบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย รวมทั้ง
มาตรการสําคัญในป 2544
11. แผนการวิจัยแบบบูรณาการประจําป พ.ศ.2549. / โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547.
ªแผนการวิจัยฯ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่
สามารถตอบสนองยุทธศาสตรสําคัญของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในรายละเอียด
ของเนื้อหาประกอบดวย ตารางสรุปประเด็นการวิจัยแบบบูรณาการ รวมทั้งแผนการวิจัยแบบบูรณาการ
ประจําป 2549 ซึ่งกลาวถึงปจจัยที่นําไปสูการวิจัย ความเปนมาและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย เกณฑการ
คัดเลือกโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ผานมา ตลอดจนแนวคิดในการดําเนินการปรับแผนการวิจัยและการ
จัดระดับความเหมาะสมที่จะเปนประเด็นการวิจัยแบบบูรณาการ พรอมกับการวิเคราะหสถานการณใหม
การปรับจุดเนนทางยุทธศาสตรและความเหมาะสมที่จะเปนประเด็นการวิจัยแบบบูรณาการ
12. แผนปฏิบัติการ ประจําป พ.ศ.2548. / โดย กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : กลุมนโยบายและแผน, 2547. [สผ21 10.5 328.32]
ªแผนปฏิบัติการประจําป 2548 ฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2545-2549) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ซึ่ง
ประกอบดวยงานประจําและโครงการตามแผนที่หนวยงานภายในสํานักงานฯ ไดรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อใช
เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงาน เพื่อสนับสนุนการทําหนาที่และกระบวนการทํางาน
ของฝายนิติบัญญัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบงออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 วาดวยหลักการและ
เหตุผล วิสัยทัศน พันธกิจ อํานาจหนาที่ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา สวน
ที่ 2 แผนปฏิบัติการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประจําปงบประมาณ 2548 ซึ่งจําแนกตาม
สํานักตาง ๆ กลุมงานภายในองคกร สวนที่ 3 สรุปโครงการ กิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2548 รวมทั้งแผนผังสรุปภาพรวมของแผนตลอดจนถึงการติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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13. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการแผนงบประมาณ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักประเมินผล
สํานักงบประมาณ, 2547.
ªรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการแผนงบประมาณการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบดวย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงคของการติดตาม รวมทั้งขอบเขตและวิธีการศึกษา ตลอดจนประโยชนคาดวาจะ
ไดรับ พรอมกันนี้ยังประกอบดวยสาระสําคัญของแผนงบประมาณการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สรุปผลการดําเนินงานของแผนงบประมาณ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อีกทั้งปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะและในภาคผนวกมีตารางเปรียบเทียบประกอบขอมูลอางอิง
14. แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2548. / โดย กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร. กรุงเทพฯ : กลุมงานโยบายและแผน, 2547. [สผ21 10.5 328.32]
ªแผนปฏิบัติการประจําป 2548 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2545-2549) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ซึ่ง
ประกอบดวย งานประจําและโครงการตามแผนที่หนวยงานภายในสํานักงานฯ ไดรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อใช
เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานเพื่อสนับสนุนการทําหนาที่และกระบวนการทํางาน
ของฝายนิติบัญญัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบงออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 วาดวยหลักการและ
เหตุผล วิสัยทัศน พันธกิจ อํานาจ หนาที่ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา สวน
ที่ 2 แผนปฏิบัติการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประจําปงบประมาณ 2548 ซึ่งจําแนกตาม
สํานักตาง ๆ กลุมงานภายในองคกร สวนที่ 3 สรุปโครงการ กิจกรรมและงบประมาณตามปฏิบัติการ
ประจําป 2548 รวมทั้งแผนผังสรุปภาพรวมของแผน ตลอดจนถึงการติดตามผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
15. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการแผนงานประมาณการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักประเมินผล
สํานักงบประมาณ, 2547.
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ªรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการแผนงบประมาณการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบดวย หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงคของการติดตาม รวมทั้งขอบเขตของการติดตามและวิธีการศึกษา ตลอดจน
ประโยชนคาดวาจะไดรับ พรอมกันนี้ยังประกอบดวยสาระสําคัญของแผนงบประมาณการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สรุปผลการดําเนินงานของแผนงบประมาณการปองกันและแกไขปญหา อีกทั้งปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ และในภาคผนวกมีตารางเปรียบเทียบประกอบขอมูลอางอิง
16. รายงานการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 70 และ
สมัชชาใหญฯ ครั้งที่ 36 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ ุน ระหวางวันที่ 1-5 ธันวาคม
พ.ศ.2546. / โดย กลุมงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟก สํานักองคการรัฐสภา
ระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547.
ªรายงานการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟก ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพรภารกิจและขอมูลการประชุมที่เปนประโยชนตอสมาชิกรัฐสภาในฐานะสมาชิกหนวยประจําชาติไทย
และบุคคลที่สนใจ โดยมีรายละเอียดของเนื้อหากลาวถึง สมาชิกหนวยประจําชาติดวยรูปธงชาติ รวมทั้ง
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน อาทิ ที่ตั้งภูมิศาสตร ลักษณะภูมิประเทศ ประชากร การนับถือศาสนา
และภาษา การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธระหวางไทย
กับญี่ปุน และพรอมกันนี้ยังประกอบดวย รายนามคณะผูแทนรัฐสภาไทย สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 70 และสมัชชาใหญฯ ครั้งที่ 36 และเนื้อหาขอมติที่สมัชชาใหญฯ
ใหการรับรองไดแก ขอมติดานการเมือง ขอมติดานเศรษฐกิจ ขอมติดานวัฒนธรรม
17. รายงานการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 109 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 29 กันยายน
- 5 ตุลาคม พ.ศ.2546. / โดย กลุมงานสหภาพรัฐสภา สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ.
กรุงเทพฯ : leนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป.
[สผ10 7.1 324.1ส 2546]
ªรายงานการประชุมสหภาพรัฐสภาฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาวาดวย การสงเสริมบทบาทของรัฐสภาใน
ประเด็นระหวางประเทศที่สําคัญ คือ สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ : บทบาทของรัฐสภาไทยใน
องคกรพหุภาคีเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน
การคาและการคลัง สินคาสาธารณะระดับโลก : สิ่งทาทายใหมของสมาชิกรัฐสภา ประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน พรอมกันนี้ยังประกอบดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาพันธรัฐสวิส การเมืองการปกครอง
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ความสัมพันธดานรัฐสภาไทย-สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งรายนามคณะผูแทนรัฐสภาไทยในการประชุมสหภาพ
รัฐสภา ครั้งที่ 109 และการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 173 ดวย
18. รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร ณ สาธารณ
รัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 25-30 มีนาคม 2547. / โดย คณะกรรมาธิการ
การแรงงานสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547.
[รภ16 7.3 328.32]
ªรายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการแรงงานของสภาผูแทนราษฎร ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุน เนื้อหาประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของสาธารณรัฐเกาหลี สถานการณ
การจางแรงงานตางชาติในสาธารณรัฐเกาหลี พรอมดวยขอมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุน สถานการณแรงงาน
ทั่วไปในญี่ปุนระบบการฝกงานในประเทศญี่ปุน ตลอดจนขอมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ IMM JAPAN และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตอหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้เนื้อหาภายในเลมกลาวถึง สาขา
อาชีพที่เปดอบรมในโครงการฝกงานเทคนิค เอกสารที่ตองใชประกอบในการยื่นขอ C.O.E. (Certificate of
Eligibility) รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาของกระทรวงการตางประเทศ และขอมูลการแกไขปญหา
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุนหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พรอมกันนี้รวมถึงนโยบายดาน
เศรษฐกิจสังคมและแรงงาน และรายชื่อคณะรัฐมนตรี
19. รายงานการศึกษาดูงานและการเจรจาดานการเกษตรของคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสาธารณรัฐอิตาลี
ระหวางวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2546. / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา, 2546.
[รถ52 7.3 328.32]
ªรายงานการศึกษาดูงานและเจรจาดานการเกษตรของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
ฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลที่นาสนใจของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสาธารณรัฐอิตาลี อาทิ พื้นที่ของประเทศ ประชากร ศาสนา ระบบการเมืองและ
การปกครอง เศรษฐกิจ พรอมดวยตารางขอมูลการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยมและ
อิตาลี สวนที่ 2 เปนการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียมและสาธารณรัฐอิตาลี
ดานการเกษตร รวมทั้งการเยี่ยมและเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สํานักงานใหญประชาคมยุโรป (EU)
และสํานักงานใหญ FAO ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการใชยาสัตวและสารปฏิชีวนะกับสัตวที่
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ใชบริโภค สวนที่ 3 เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ วุฒิสภา พรอมกับการแถลงขาว นอกจากนี้ในภาคผนวกยังประกอบดวย นโยบายเกษตรรวม
ของสหภาพยุโรปและการปฏิรูปการทําฟารมแบบเกษตรอินทรียและการทําฟารมแบบผสมผสาน รวมถึง
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการอารักขาพืช
20. รายงานการศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ ประเทศ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2546.
/ โดย คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ :
สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547. [รภ27 7.3 328.32]
ªรายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาของคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร ฉบับนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาวิสัยทัศน
แนวนโยบาย การบริหารจัดการ การสงเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยวIเชิงนิเวศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนําความรูและประสบการณที่
เหมาะสมมาประยุกตใชกับประเทศไทย และพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ นครแวนคูเวอร เมืองวิคตอเรีย เมือง
โตรอนโต ประเทศแคนาดา กรุงวอชิงตัน นครนิวยอรค เมืองลาสเวกัส และนครซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยในรายละเอียดของเนื้อหายังกลาวถึง ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศแคนาดาและขอมูล
ทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา พรอมดวยขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการศึกษาดูงานของทั้ง 2 ประเทศ
21. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2548. / โดย กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร, 2547. [ศธ07/11.1]
ªหนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ฉบับนี้ ประกอบดวยเอกสาร 2 เลม เลมแรกเปนการกลาวถึง รายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2548 พรอมกับสรุปผล
การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณฯ เลมสองกลาวถึงรายงานผลการพิจารณา 4 รายการ
ประกอบดวย รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 รายการปรับลด
รายการเพิ่มและรายการเปลี่ยนแปลงแผนงาน งาน/โครงการ ในแตละกระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอ
งบประมาณ
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22. รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2547. / โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2547.
[มท04 7.3 362.58]
ªรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2547 เลมนี้เปน
เอกสารที่นําเสนอผลการจัดเก็บวิเคราะหขอมูลความจําเปนพื้นฐาน โดยจัดเก็บขอมูลทุกครัวเรือนของทุก
หมูบานในเขตชนบททั่วประเทศ ซึ่งสามารถทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือน
หมูบาน ตําบล อําเภอ/กิ่งอําเภอ จังหวัด ภาคและภาพรวมทั้งประเทศ โดยมีเครื่องชี้วัดขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน 6 หมวด 37 ตัวชี้วัด ซึ่งภายในเลมนี้เนื้อหาประกอบดวย บทที่ 1 ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) บทที่
2 ผลการวิเคราะหขอมูล จปฐ. บทที่ 3 ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมาย บทที่ 4 พื้นที่ที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
บทที่ 5 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนไทยรายตัวชี้วัด ป 2545 ถึงป 2547 บทที่ 6 สรุปผลการจัดเก็บ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2547 โดยการนําเสนอขอมูลภายในเลมเปนตารางสถิติ
23. รายงานแนวโนมเงินเฟอ. / โดย ธนาคารแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคารแหงประเทศไทย,
2547.
ªรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับนี้ สาระสําคัญของเนื้อหาเปนการเสนอกรอบประมาณการภาวะ
เศรษฐกิจและแนวโนมอัตราเงินเฟอที่ชัดเจนเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย
การเงินของคณะกรรมการ รวมทั้งถายทอดแนวความคิดของคณะกรรมการตอสาธารณชนและอธิบาย
เหตุผลของการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายตาง ๆ ซึ่งการนําเสนอของเนื้อหาในเลมนี้เปนการรายงานสรุป
ในรูป FAN CHART ทั้งในเรื่องแนวโนมของอัตราเงินเฟอ แนวโนมของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทย
รวมทั้งปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ
24. รายงานประจําป 2543 การรถไฟแหงประเทศไทย. / โดย การรถไฟแหงประเทศไทย. ง
กรุงเทพฯ : การรถไฟแหงประเทศไทย, 2547.
ªรายงานประจําป 2543 ของการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับนี้กลาวถึง ผลการดําเนินงานในรอบ
ป 2543 ที่ผานมาของหนวยงาน อาทิ ผลงานเดนในป 2543 คือ งานการใหบริการและรายไดของหนวยงาน
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนากิจการรถไฟ เชน โครงการกอสรางทางคูในเสนทางชานเมือง นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวย โครงการและแผนโครงสรางพื้นฐานและลอเลื่อนตาง ๆ การดําเนินงานตามโครงการสําคัญ
รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางองคกร (Restructuring) แบบแยกองคกรเปน 4 สวน โดยใช พ.ร.บ.ทุน
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รัฐวิสาหกิจ 2542 ตลอดจนบุคลากร สวัสดิการและการดําเนินงานดานการตางประเทศ พรอมดวยการ
รายงานฐานะการเงินและการบัญชีของการรถไฟแหงประเทศไทย
25. รายงานประจําป 2546 กรมการขนสงทางอากาศ. / โดย กรมการขนสงทางอากาศ
กระทรวงคมนาคม. กรุงเทพฯ : กรมการขนสงทางอากาศ, 2547.
ªรายงานประจําป 2546 ของกรมการขนสงทางอากาศ ฉบับนี้เปนการนําเสนอผลการดําเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ 2546 ที่ผานมา โดยในสวนรายละเอียดของเนื้อหากลาวถึง คณะผูบริหาร พรอม
ภาพประกอบของคณะผูบริหาร ผังโครงสรางสวนราชการ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
พรอมดวยวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ พรอมกันนี้ไดสรุปผลงานดานการขนสงทางอากาศในปงบประมาณ
2546 (1 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546) อาทิ งานพัฒนาทาอากาศยานของกรมการขนสงทางอากาศ
งานมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ งานดานกํากับดูแลดานการสื่อสารการบินและควบคุม
จราจรทางอากาศ และงานดานความรวมมือกับตางประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังกลาวถึงผลการดําเนินงาน
การเงินของกรมการขนสงทางอากาศ รวมทั้งสถานที่ตั้งของหนวยงานของกรมการขนสงทางอากาศเพื่อ
สะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
26. รายงานประจําป 2546 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. / โดย กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : กรมคุมประพฤติ, 2547. [ยธ03 1.1]
ªรายงานประจําป 2546 ของกรมคุมประพฤติ ฉบับนี้เปนรายงานที่กลาวถึงสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ทิศทางของหนวยงานในการพัฒนา
จากการคุมประพฤติ (Probation) สูการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน (Community Corrections) อีกทั้ง
กลาวถึง ขอมูลพื้นฐานของกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหนวยงาน อํานาจหนาที่ตาม
กฎกระทรวง รวมทั้งแผนภูมิโครงสรางกรมคุมประพฤติ อัตรากําลัง งบประมาณและภารกิจที่สําคัญของงาน
ดานการคุมประพฤติ : สูการคุมประพฤติแบบครบวงจร นอกจากนี้ภายในเลมไดรวบรวมผลงานเดนในรอบป
2546 อาทิ โครงการเมาไมขับ ไมใชแคปรับ จะจับคุมประพฤติ เครือขายยุติธรรมชุมชน : มิติใหมยุติธรรม
ไทยการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการ
ใหบริการ มาตรฐานแหงชาติวาดวยงานคุมประพฤติเพื่อพัฒนาสูสากล ภาพประมวลกิจกรรมตาง ๆ
ประกอบในเลม
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27. รายงานประจําป 2546 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย. / โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ, 2547. [พม03 1.1]
ªรายงานประจําป 2546 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลมนี้เนื้อหาภายในเลม
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของหนวยงาน กิจกรรมและผลงานที่สําคัญของกรมพัฒนา
สังคมและ สวัสดิการในป 2546 ไดแก การพัฒนาระบบบริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การ
ดําเนินงานการ ปองกันการคาหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย การปองกันและแกไขปญหาคน
เรรอน การแปลง สินทรัพยเปนทุนและการดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ ไดแก แผนงานสงเสริมและพัฒนา
สังคม แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส นอกจากนี้ยังมีประมวลภาพกิจกรรมสําคัญในรอบป 2546
พรอมดวย กฎกระทรวง การแบงสวนราชการของกรมฯ พ.ศ.2545 และสถานที่ตั้งของหนวยงาน
28. รายงานประจําป 2546 กรมสรรพากร. / โดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ :
กรมสรรพากร, ม.ป.ป. [กค07 1.1]
ªรายงานประจําป 2546 ของกรมสรรพากร ฉบับนี้เนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในรอบปที่ผานมา โดยกลาวถึงการบริหารราชการของกรมสรรพากร ยุทธศาสตร e-Revenue และ
หลากหลายบริการเพื่อสรางความสมัครใจในการเสียภาษี มาตรการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งมาตรการภาษีที่สําคัญอื่น ๆ ตลอดจนนโยบายภาษีและการ
บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อสรางความเทาเทียมในสังคม รวมถึงผลการจัดเก็บภาษีอากร และบทวิเคราะหผล
การจัดเก็บภาษีอากร พรอมกันนี้ยังกลาวถึง วิสัยทัศนและพันธกิจ โครงสรางองคกรภายในหนวยงาน
29. รายงานประจําป 2546 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ. / โดย กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ. กรุงเทพฯ : กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, 2547. [กบ01 1.1]
ªรายงานประจําป 2546 ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ฉบับนี้ เปนหนังสือที่มีเนื้อหา
ประกอบดวย ผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา อาทิ ผลงานดานการบริหาร
ผลงานดานการลงทุน ผลงานดานสมาชิก รวมทั้ง กบข. กับการลงทุนในตางประเทศ ตลอดจนการแกไข
กฎหมายและแผนงานในอนาคต พรอมดวยโครงสรางการบริหารจัดการและโครงสรางองคกร นอกจากนี้ยัง
กลาวถึง การสรุปมติคณะกรรมการป 2546 พรอมกับสถิติตาง ๆ และรายชื่อกรรมการและอนุกรรมการ
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30. รายงานประจําป 2547 กระทรวงพาณิชย : 84 ป กระทรวงพาณิชย. / โดย กระทรวงพาณิชย.
นนทบุรี : กระทรวงพาณิชย, 2547.
ªรายงานประจําป 2547 ของกระทรวงพาณิชย ฉบับนี้เนื้อหานําเสนอเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณที่ผานมาของหนวยงานราชการตาง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย และแนวโนมในป
2548 ซึ่งกลาวถึงการสรุปวิสัยทัศน-ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย และหนวยงานในสังกัด ประจําป
งบประมาณ 2548 รวมทั้งผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของหนวยงานภายในกระทรวง อาทิ การคา
ภายในประเทศว า ดวยการตลาดเชิง รุก จั ดระบบการค าและแทรกแซงตลาดสิน ค า เกษตร
เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน อีกทั้ง
สงเสริมตลาดสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP ตลอดจนดานการตางประเทศวาดวยการเปดเขตเสรี
ทางการคากับตางประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

หนังสืออางอิง
1. คูมือหุนไทย 2547. กรุงเทพฯ : บรุคเคอร กรุป, 2547. [อ AD470 ค695 2547]
ªนับตั้งแตไตรมาส 1 ของป 2546 เปนตนมาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกลายเปนแหลง
ลงทุนที่มีนักลงทุนหันมาใหความสนใจลงทุนเปนจํานวนมาก หลังจากตกอยูในสภาวะซบเซามาเปน
ระยะเวลายาวนาน ในการตัดสินใจลงทุนนั้น นักลงทุนทั้งรุนเกาและรุนใหมลวนตองการขอมูลที่มีความ
ถูกตองสมบูรณ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ แตบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีอยูเปนจํานวนมาก
ทั้งยังมีความหลากหลายและแตกตางกันทั้งในดานของประวัติความเปนมา ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
และลักษณะของแตละบริษัท ซึ่งทําใหยากตอการศึกษา ดังนั้นหนังสือ “คูมือหุนไทย 2547” จึงไดรวบรวม
ขอมูลสําคัญของแตละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนคูมือในการศึกษา
รายละเอียดของแตละบริษัทกอนการตัดสินใจในการลงทุน
2. บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.
/ โดย สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : สํานักหอสมุดแหงชาติ, 2546.
[อ AB70 จ657บ]
ªบรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เลมนี้
เปนหนังสือที่รวบรวมรายชื่อพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดพระราช
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นิพนธไวและแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ รอยแกวและรอยกรอง โดยภายในเลมมีเนื้อหาประกอบดวย
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คําอธิบายประกอบการ
ใชบรรณานุกรม พรอมดวยบรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว อีกทั้งดรรชนีคนเรื่องและดรรชนีงานศพ พรอมกับภาคผนวกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานหนังสือเฉลิม
พระเกียรติ
3. ประมวลคําศัพทและอธิบายความหมายทรัพยสินทางปญญา อังกฤษ/ไทย. / โดย อุดมศรี
นาทีกาญจนลาภ. กรุงเทพฯ : อเมโนการพิมพ, 2547. [อ KA17.I56 อ796ป]
ªประมวลคําศัพทและอธิบายความหมายทรัพยสินทางปญญาอังกฤษ-ไทย เลมนี้มีเนื้อหาเปน
การรวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและคําศัพทที่เกี่ยวของ โดยเรียงลําดับตาม
ตัวอักษร A-Z พรอมดวยคําอธิบายความหมายของคําศัพทเพื่อความสะดวกในการคนหาความหมายและ
ที่มาของคําศัพทเหลานี้
4. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. / โดย พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). กรุงเทพฯ :
เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, 2546. [อ AG160 พ835พ]
ªพจนานุกรมยุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท เลมนี้เปนหนังสือพจนานุกรมที่ไดรวบรวมและ
อธิบายคําศัพททั่วไปทุกประเภทที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน หลักธรรมพระวินัย พิธีกรรม ประวัติบุคคล
สําคัญ ตํานาน และวรรณคดีที่สําคัญ เปนตน โดยแยกคําศัพทที่รวบรวมมาอธิบายไดเปน 3 ประเภท คือ 1.
พุทธศาสนประวัติมีพุทธประวัติเปนแกน รวมถึงสาวกประวัติ ประวัติบุคคล สถานที่และเหตุการณสําคัญใน
พระพุทธศาสนา ตลอดจนตํานานและเรื่องราวที่มาในวรรณคดีตาง ๆ เฉพาะที่คนทั่วไปควรรู 2. ธรรม คือ
หลักคําสอน ทั้งที่มาในพระไตรปฎก และในคัมภีรรุนหลังมีอรรถกถา เปนตน รวมไวเฉพาะที่ศึกษาเลาเรียน
ตามปกติ และเพิ่มบางหลักที่นาสนใจเปนพิเศษ 3. วินัย หมายถึง พุทธบัญญัติที่กํากับความประพฤติและ
ความเปนอยูของพระสงฆและในที่นี้ใหมีความหมายครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม
บางอยางที่ไดเปนเครื่องยึดเหนี่ยวคุมประสานสังคมของชาวพุทธไทยสืบตอมา นอกจากนี้มีศัพทเบ็ดเตล็ด
เชน คํากวีที่ผูกขึ้นโดยมุงความไพเราะและคําไทยบางคําที่ไมคุนแตปรากฏในแบบเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่ง
ภิกษุสามเณรจําเปนจะตองรูความหมาย เปนตน
""""""""""
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หนังสือภาษาตางประเทศ
1. American youth violence. / by Franklin E. Zimring. Oxford : Oxford University Press,

1998.
"This book aims to be a relatively comprehensive examination of youth
violence in the United States. The study is reported in three installments. Part I is an
empirical examination of youth violence in the 1990s. Chapter 1 describes the crisis
mood surrounding youth violence in the 1990s and compares the media coverage
and legislative responses of recent years to earlier periods of special focus on juvenile
crime. Chapter 2 explores the special character of adolescent violence in the United
States, comparing patterns and rates of violent crimes by adolescents with typical
violence by older offenders. Chapters 3 and 4 directly address the factual evidence
of crisis conditions. Chapter 3 examines the evidence on trends in serious youth
violence since 1980. Chapter 4 analizes population trends and projections over the
period 1960 to 2010, responding to fears that a “boomerang” rebound in the youth
population will create substantial increases in the volume of serious violence. The
second part of this study examines the legal principles and specific policy options
available to respond to violent acts by early and middle adolescents. Chapter 5 sets
out basic principles that should inform policy choices. Chapter 6 is a review of
strategies and tactics to control the risks of the adolescent misuse of guns. Because
the increase in fatalities attributable to young offenders was almost exclusively an
increase in gun cases, firearms policy is an unavoidable topic in a balanced review of
youth violence. Chapter 7 discusses standards for transfer of juveniles accused of
violent crime to criminal courts. Such standards are the usual legislative response to
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public concerns about youth violence. Chapter 8 discusses the legal system’s
responses to adolescents who kill. Homicide cases produce by far the most serious
harm from youth violence. They are also the most difficult cases for finding a balance
between mitigation and penal harshness in legal policy. Coherent principles for
homicides are the ultimate challenge for a youth violence policy. The last section
attempts to put the debate about youth violence into two broader contexts. Chapter 9
discusses youth violence and the future of the juvenile court. Do violence cases
belong in the juvenile court? Should powers of punishment be expanded when
adolescents do great bodily harm? Chapter 10 concludes the study with an
examination of the current concern about youth violence as an element of youth
policy. The violent acts committed by a very small percentage of adolescents have
become much too prominent an element in American youth policy. No greater harm
can come from concern about youth violence than the creation of general policies
toward children and adolescents permeated with fear and hostility. Here is the largest
risk of our current youth violence debate. There is no greater protection from that ugly
fate than reason, perspective, and prudent faith in the American future.
2. FDI and development in Vietnam ; policy implications. / by Pham Hoang Mai.

Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
"As Vietnam’s economy moves further along the path of development, this
book presents urgent lessons for policymakers from the country’s first decade of
experience of foreign direct investment (FDI). A mere decade after the start of its
reforms toward a market-oriented economy, a World Bank report named Vietnam the
second largest recipient of FDI. Drawing on a wealth of hitherto unpublished data and
qualitative analysis, this work critically examines the overall impact of FDI on Vietnam’s
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econmomy. A major finding is that government policy and intervention has been
important in channelling foreign investment flows toward national and regional
development goals. This book is also a significant addition to the debates on FDIinduced effects such as technology transfer and employment creation in developing
countries. It will be of great interest to all those researching or involved in
policymaking in transitional economies in particular. This book consists of eight
chapters as follows : Chapter 2 examines several theories about the nature, motivation
and impact of FDI flows, outlining both the mainstream and radical views about the
role of FDI on socio-economic development. This chapter also reviews the literature on
the role of government in attracting FDI and maximizing its positive effects. The
relationship between economic integration and FDI flows will also be analyzed.
Chapter 3 sets the context of the Vietnam case study. It reviews socio-economic
development in Vietnam since the reforms began in 1986 as well as the volume and
structure of FDI flows during the 1988-98 period. Chapter 4 examines the impact of
FDI on domestic savings, gross national investment, foreign exchange earnings, as
well as on economic growth in Vietnam between 1988 and 1989. Chapter 5 then
looks at the contribution of FDI flows to industrialization in Vietnam by examining the
role of FDI folws in transferring modern technology, and in promoting the
government’s dual strategy of export-oriented and import substitution industrialization.
There is also a discussion of government policies that have influenced the contribution
of FDI to industrialization. Chapter 6 examines the impact of FDI on Vietnam’s
regional development and poverty alleviation efforts by analyzing the factors
influencing the regional allocation of FDI, and consequent effects on economic growth
and employment generation. Based on the findings of the previous chapters, Chapter
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7 generalizes several policy implications that can be used to maximize the positive
impact and minimize the detrimental effects of FDI flows in Vietnam in the future.
Those policy implications will be very important for boosting FDI flows to Vietnam that
started to decline after 1997 as a consequence of the regional financial crisis.
Chapter 8 will return to, and reassess, the mainstream and radical views about the
role and impact of FDI in development as well as the role of government in making use
of FDI. The main conclusion is that FDI flows may generate either useful or
detrimental effects on the economies of developing countries, depending on the
government policies. In the case of Vietnam, FDI flows between 1988 and 1998 had a
positive effect on socio-economic development, thanks to appropriate government
policies.
3. Fighting poverty in the US and Europe. ; a world of difference. / by Alberto
Alesina and Edward L. Glaeser. Oxford : Oxford University Press, 2004.
"In the United States, public policies that redistribute from the rich to the poor
are much more limited than in continental Western Europe. Both the United States
and Europe are democratic societies. Both have common cultural and religious roots.
Both are wealthy. Why did Europe develop such a different attitude toward
redistribution than the United States? This question is intrinsically important. After all,
the European welfare state touches almost every aspect of its economy and society.
But trying to understand the transatlantic differences in this area can also shed light
on other U.S.-Europe differences. Recent conflict between the United States and
several European countries, especially France and Germany, has suggested again
that there is an Atlantic divide which is often summarized by the term “American
exceptionalism,” a term made famous by Lipset (1996). But, is this divide grounded in
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economic realities, political institutions, or the result of changing political or economic
forces? In this volume the authors follow in the footsteps of Friedrich Engels, Werner
Sombart, and more recently Seymour Martin Lipset, and try to understand the roots of
American exceptionalism by focusing on the welfare state. More precisely, their focus
is on why Americans are much less willing to redistribute from the rich to the poor than
Europeans.
4. Introduction to United States government information sources. / by Joe Morehead.

Englewood, Colorado : Libraries Unlimited, Inc., 1999.
"The purpose of this text is to provide an account of the general and
specialized sources, in print and non-print formats, that make up the bibliographic
and textual structure of federal government information. The work serves as a text for
library school students, a reference source for institutions that acquire public
documents, a resource for information professionals and their clientele, and a guide
for researchers who must access the immense amount of information produced by or
for the federal establishment. The emphasis remains a contemporary one ; the reader
is encouraged to consult other historical or specialized studies that noted in chapter 4
for more detailed information. The narrative begins with an introductory overview of
issues, themes, and problems associated with the migration of federal government
information to the Internet. Chapter 2 and 3 describe the administrative machinery
and information systems by which both the Government Printing Office and its network
of designated depository libraries manage official products and services. Chapter 4
introduces the general checklists, indexes, and guide to retrospective and current
government information. Chapter 5 through 8 discuss the prominent sources
generated by or in support of the three constitutionally mandated branches of the
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federal establishment, as well as the independent agencies with regulatory powers
and the advisory committees and commissions. The interrelationships among these
entities constitute the grand dialectic that the framers of the Constitution envisaged.
Chapter 9 summarizes the numerous statistical sources created by or for the
government, with an analysis of selected issues and problems facing the Census
Bureau as it prepares for the millennial census. Chapter 10 deals with the major
categories of intellectual property : trade secrets, patents, trademarks, and copyright.
Chapter 11 involves a discourse on the functions of selected departments and
agencies in certain critical disciplines : scientific research and development,
education, declassified information, and audits and evaluations. Chapter 12 portrays
the consequential role geographic information systems play in the creation and
provision of maps, charts, and gazetteers. The appendix is a bibliography of the
primary source materials generated in the impeachment and trial of William Jefferson
Clinton, September 9, 1998, to February 12, 1999.
5. Illusions of prosperity ; America’s working families in an age of economic
insecurity. / by Joel Blau. Oxford : Oxford University Press, 1999.
"This book is about American workers, their families, and the political and
economic consequences of America’s growing reliance on the market. It is therefore,
implicitly, about a great puzzle. The puzzle is why so many Americans welcome this
growing reliance on the market when just a small percentage have actually benefited.
Americans think the market is their path to upward mobility. They have been
socialized to believe that the free market is the best system of meeting human needs.
Many are also convinced that government is an intolerable burden. Because all these
beliefs have recently acquired a quasi-religious status in the United States, they are
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matters of faith, which despite the whisperings of a few dissenters, are not really open
to public debate. As the faithful would have it, in the new global capitalism, there is no
alternative. Part I of this book begins by documenting what our faith in the market has
wrought. The first chapter provides a broad overview of the effects of the turn to the
market. Focusing on recent political history, it correlates the growth in income
inequality with the imbalance of private and public power and the development of the
garrison state. Since business mobility played an important role in these
developments, the second chapter follows this analysis with an examination of
globalization and the consequences of treaties such as NAFTA that seek to promote
free trade. Unregulated free trade is closely tied to the preference of American
business for a disposable labor force and a low-wage, low-skill strategy. The third
and fourth chapters analyze these trends, which make it harder for so many
Americans to earn a decent living and care for their families. Part II examines the
effect of the turn to the market on education (chapter 5), job training (chapter 6), and
public assistance (chapter 7). Although Americans have usually relied on these
programs to better their economic status, new economic conditions have undermined
their effectiveness and caused them to falter. Now education no longer assures
upward mobility, job training rarely offsets the financial loss from layoffs, and the old
system of public assistance has been completely discarded. Whether it is education
for profit, employment programs like the Job Training Partnership Act that prepare
people solely for the private sector, or compulsory work for those on welfare, reforms
of these programs have all been market based. And that is exactly the problem. As
these three chapters show, reform on a market model either narrows or altogether
restricts benefits, turning education, job training, and public assistance into ever less
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likely instruments of upward mobility. Amid all the euphoria about the market, we have
someshow forgotten that programs modeled on the market can never be the remedy
for the market’s deficiencies. If the market funnels its benefits to comparatively few,
and market-based social policies are more likely to highten than reduce the market’s
most inequitable tendencies, how can meaningful civic participation be encouraged?
How can greater economic security be ensured? The answer to these questions is the
subject of Part III. In chapter 8 on the workplace, chapter 9 on the government, and
chapter 10 on “The Next Deal,” The book argues that the answer lies in increased
economic and political democracy.
6. Justice legitimacy, and self-determination ; moral foundations for international
law. / by Allen Buchanan. Oxford : Oxford University Press, 2004.
"This book articulates a systematic vision of an international legal system
grounded in the commitment to justice for all persons. It provides a probing
exploration of the moral issues involved in disputes about secession, ethno-national
conflict, ‘the right of self-determination of peoples’, human rights, and the legitimacy of
the international legal system itself. The author advances vigorous criticisms of the
central dogmas of international relations and international law, arguing that the
international legal system should make justice, not simply peace, among states a
primary goal, and rejecting the view that it is permissible for a state to conduct its
foreign policies exclusively according to what is in the ‘national interest’. He also
shows that the only alternatives are not rigid adherence to existing international law or
lawless chaos in which the world’s one superpower pursues its own interests without
constraints. This book not only criticizes the existing international legal order, but also
offers morally defensible and practicable principles for reforming it. This book will
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find a broad readership in political science, international law, and political philosophy.
The foregoing articles and book chapters were written over a period of over a decade,
during which time the author’s views changed considerably. Consequently the
material from them that appears in this book is considerably modified and intergrated
with new material.
7. A time for choosing ; the rise of modren American conservatism. / by Jonathan M.
Schoenwald. Oxford : Oxford University Press, 2001.
"This book argues that in the 1950s conservatives initially created two distinct
but overlapping movement cultures. One advocated the development of party and
electoral solutions to the problem of liberalism, while the other looked to private
organizations to initiate the changes its members thought necessary to reform
America. The latter, futhermore, relied heavily on the work of extremists, who believed
it imperative to use not only electoral politics but also methods that invited
confrontation with the “enemy.” This split in conservatism deepened in the early
1960s and reached its nadir in 1964 at the Republican National Convention, when
Barry Goldwater threw down the gauntlet and challenged moderate Republicans to
confront his wing of the party. The division gave rise to two sets of strategies, tacties,
and personalities. Still the divide was permeable, with cross-fertilization giving rise to
new strategic and tactical strains. More important, in the wake of Goldwater’s defeat,
the Republican party reaped an unexpected dividend---the perception of ideological
objectivity. As extremism was pushed out of the conservative equation, moderate
Republicans who had backed Lyndon Johnson began to reassess their old party.
Since extremism had been so intimately connected with conservatism, the absence of
extremism meant that conservatism gained newfound legitimacy. In other words the
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lack of extremist influences signified that the GOP’s stances were not tainted, so their
policies were not only more “purely” conservative, they were also perceived as more
balanced, responsible, and acceptable to larger numbers of voters. The factionalism
and internecine warfare among conservatives gave little indication that a robust and
relatively united movement would emerge by the end of the 1960s. The individuals
who shaped the contours of the rise of conservatism were a mixed lot ; some were
well known, while others labored in obscurity. How these people and the events they
created and to which they reacted shaped the emergence of a vital conservative
political force is the story of this book. The history of this transformation has only been
told in decidedly limited ways and has relied heavily on electoral politics and the most
public of actors. Such approaches do a disservice not only to the events, ideas, and
individuals of the time but also to the determination of the consequences of the era.
The perennial underdog in national politics, prior to 1960 American conservatism had
been an ideology accorded little respect by intellectuals. By 1968 everything was
different. No longer did liberals set the agenda and force conservatives to react.
Conservative ideology fused with political action and created opportunities for
dissatisfied Americans to express their disgust. Although conservative ideology was
not created during the 1960s, its political components were, and the conservatism of
the 1970s, 1980s is its direct descendant. To understand this period in the American
political arena, it is crucial that the processes that created the progenitor and its
offspring be unraveled.
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