คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย โดยกลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ ไดดําเนินการจัดทํามา
เปนปที่ 6 แลว
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท 0
2244 1287 และ 0 2244 1375 หากมีขอคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับ
ทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1056 และ
0 2244 1078 หรือ e-mail : busmongkol.p@chaiyo.com

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

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

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. การสังกัดพรรคการเมือง : การกําหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. / โดย ตวงรัตน เลาหัตถพงษภูริ. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [JQ1749.A795 ต218ก]
 หนังสือการสังกัดพรรคการเมืองฯ เลมนี้ เนื้อหาเปนการวิเคราะห
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนฉบับ
ปจจุบันในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกําหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระยะเวลา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญ
ภายในเลมวาดวย บททั่วไป การยายพรรคของสมาชิกฯ และปจจัยที่กอใหเกิดการ
ย า ยพรรคของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การกํ า หนดระยะเวลาให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ตลอดจนวิเคราะหผลดีผลเสียของการกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
สังกัดพรรคการเมือง พรอมทั้งขอเสนอแนะ
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หนังสือดานปรัชญาและศาสนา (B)
1. ชมรมศิษยวัดทองนพคุณงอกงามถึงสามสิบป 5 พฤษภาคม 2518 – 5 พฤษภาคม 2548.
กรุงเทพฯ : ระฆังทอง, 2548. [BQ6336 ช175]
 หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเปนการรวบรวมบทความตาง ๆ ที่กลาวถึง วัดทอง
นพคุณ ประวัติความเปนมาของวัด ลําดับเจาอาวาสวัดทองนพคุณ พรอมดวยบทความที่
เกี่ยวกับธรรม อาทิ โพชฌงค : พุทธวิถีเสริมสุขภาพ พระธรรมเทศนา นายกคุณธรรมกถา
และรวมถึงภาคผนวก เปนการกลาวถึงเรื่องเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชมรมศิษยวัดทอง
นพคุณ

หนังสือดานประวัติศาสตรสากล (D)
1. แกวเกลา เหลาประชา. / โดย กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548.
[DS578.32 ท622]
แกวเกลา เหลาประชา เลมนี้แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ สวนแรก กลาวถึง
พระราชประวัติ พระราชสมภพ การศึกษา พระราชกรณียกิจ พระราชอิสริยศักดิ์ “สยาม
บรมราชกุมารี” สวนที่สอง กลาวถึง พระมหากรุณาธิคุณตอกระทรวงแรงงาน สวนที่ 3
กลาวถึงพระเมตตาที่มีตอกระทรวงแรงงาน

2. ตามรอย “งานวิจัยเพื่อทองถิ่นภาคใต” กระบวนการขับเคลื่อนทางปญญา. เชียงใหม :
วนิดา เพรส, 2546. [DS568.S6 2546 ต341]
 หนังสือตามรอย “งานวิจัยเพื่อทองถิ่นภาคใต” กระบวนการขับเคลื่อนทาง
ปญญา เลมนี้ เปนการประมวลองคความรูในหลากหลายมิติและยังถือวาเปนยุทธศาสตร
ของภาคใต ในการค น หารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ใ นการสนับ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ
ทองถิ่น โดยใหความสําคัญกับการจัดการเชิงความรวมมือกับภาคีทองถิ่นแบบใหม ที่เนน
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การเรียนรู มีวิธีการทํางานในการจัดการองคความรูที่ไดจากการวิจัยอยางเปนระบบ เชื่อมโยงรวมทั้งแปร
ความรูสูความไดเปรียบในการปฏิบัติ และแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตาม
พันธกิจที่วา “สรางสรรคปญญา เพื่อพัฒนาทองถิ่น”
3. เรือ : วัฒนธรรมชาวน้ําลุมเจาพระยา. กรุงเทพฯ : แปลน โมทิฟ, 2545.
[DS568 ส822ร]
 หนังสือ “เรือ : วัฒนธรรมชาวน้ําลุมเจาพระยา” เลมนี้เนื้อหาเปนการ
นํา เสนอเรื่ อ งราววิ ถี ชี วิต ของคนไทยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กับ สายน้ํ า และการใช เ รื อ
โดยเฉพาะในเขตเครือขายแมน้ําลําคลองลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง ซึ่งเปนทั้งแอง
แหงความอุดมสมบูรณเหมาะกับเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน สรางบานแปงเมือง
มาตั้งแตสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร นอกจากนี้ภายในเลมมี
ภาพสีสวยงามประกอบการอางอิงอีกดวย

4. วิจัยชาวบานในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนชายแดน. / โดย ปยะ
กิจถาวร. เชียงใหม : วนิดาเพรส, 2547. [DS568.S6 ป621ว]
 งานวิจัยเลมนี้แบงเนื้อหาออกเปน 6 สวน คือ สวนที่ 1 กลาวถึง
วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม : นัยตอการทํางานอยางมีสวนรวมกับชุมชนภาคใต
ตอนลาง สวนที่ 2 กลาวถึงภูมิปญญาชุมชนมุสลิม สวนที่ 3 กลาวถึงรากเหงาของ
ปญหาและผลกระทบกับคนภาคใตตอนลาง : บทวิเคราะหตอการมองปญหา
ภาคใตตอนลาง สวนที่ 4 กลาวถึงพัฒนาการของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตตอนลาง สวนที่ 5 กลาวถึงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น :
คนงานและการเชื่อมโยงเครือขาย สวนที่ 6 กลาวถึงทิศทาง และภาคผนวกกลาวถึงโครงการวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นที่อยูในความดูแลของหนวยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นภาคใตตอนลาง
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หนังสือดานภูมิศาสตร มานุษยวิทยา (G)
1. ของเลนความหมายที่มากกวา : กระบวนการและเทคนิคการพลิกฟนศิลปะชุมชน. / โดย
รุงนภา สุขมล. กรุงเทพฯ : พิสิษฐ ไทยออฟเซ็ท, 2548.
[GV1204.81.T5 ร623ข]
หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอภาพเชิงซอนเกี่ยวกับของเลนพื้นบานและ
นําเสนอเรื่องราวของกลุมคนเฒาคนแกบานปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ไปพรอม ๆ กัน และเปนการนําเสนอเรื่องราวของกลุมคนเฒาคนแกที่สรางอัตลักษณ
ของตนขึ้ น มาในสั ง คมไทย จากความสามารถพิเ ศษในการประดิ ษ ฐของเล น เด็ ก
ออกจําหนายและเผยแพรสรางชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

2. เรื่องเลาของคน “แมกําปอง”. เชียงใหม : วนิดาเพรส, 2548.
[G156.5.E26 ร852]
หนังสือเลมนี้กลาวถึงการเตรียมความพรอมของชุมชนในการตั้งรับกับ
กระแสการทอ งเที่ ย ว การจัด การท อ งเที่ย วในด า นต า ง ๆ ที่คํ า นึง ถึ ง การกระจาย
ประโยชนอยางเปนธรรมและยั่งยืน ซึ่งผานกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นและยังเปน
ตัว อย า ง มุ ม มองและข อ คิ ด ให กั บอี ก หลาย ๆ ชุ ม ชน ในการสรา งรายไดจ ากการ
ทอ งเที่ ย ว ประสบการณ จ ากบานแม กํ า ปองจะเปน บทเรีย นในการเตรีย มตั ว เอง
เตรียมชุมชนไดเปนอยางดี

หนังสือดานสังคมศาสตร (H)
1. การปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย. / โดย วิจารณ พานิช. กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2546. [H62.7 ว519ก]
การศึกษาวิจัยเลมนี้สรุปไดวาระบบการวิจัยในมหาวิทยาลัยตองไดรับการ
ปฏิรูปใหเปนสวนหรือองคประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ ซึ่งเปนระบบที่ซับซอน
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และปรั บ ตั ว มี ค วามเชื่ อ มโยง ปฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น และกั น ขององค ป ระกอบที่ ห ลากหลาย อั น ได แ ก 1.
องคประกอบดานนโยบาย 2. องคประกอบดานการจัดการทุนวิจัยและงานวิจัย 3. องคประกอบดาน
หนวยงานที่ทํางานวิจัย 4. องคประกอบดานผูใชผลงานวิจัย 5. องคประกอบดานระบบขอมูล และ 6.
องคประกอบดานระบบประเมินและติดตามผล
2. ขอเสนอตอการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการวิจัยของประเทศ. / โดย ดิเรก ปทมสิริวัฒน.
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546. [H62 ต555ข]
ขอเสนอตอการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการวิจัยของประเทศ เลมนี้
รายละเอียดภายในเลมประกอบดวย 6 บท คือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 บทบาทการ
วิจัยและพัฒนาในเศรษฐกิจที่อิงฐานความรู บทที่ 3 ทบทวนระบบสนับสนุนการวิจัย
ของตางประเทศ บทที่ 4 วิเคราะหระบบสนับสนุนการวิจัยไทย บทที่ 5 ตัวอยางหัวขอ
การวิจัยเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ บทที่ 6 สรุป

3. คัมภีรการวิจัยและการเผยแพรสูนานาชาติ. / โดย จรัญ จันทลักขณา และ กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. [H62 จ154ค]
งานวิจัยสมัยปจจุบันเปนการแสวงหาคําตอบที่มีระบบแบบแผน เพื่อใหได
ผลการวิ จัยที่ ถูก ตองแมนยํา และประหยัดคาใชจา ย ผูที่ตองการทําการวิจัย ไมวา
นักศึกษาหรือนักวิจัยทั่วไปจึงควรมีความรูพื้นฐานในการวิจัยสําหรับชวยอํานวยให
นั ก วิ จั ย สามารถทํ า งานให บ รรลุ เ ป า หมายได อ ย า งถู ก ต อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทคนิคการวิจัยในสาขาวิชาการตาง ๆ และยังตองเรียนวิชาชั้นสูง เชน การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การวางแผนงานทดลองหรือวิชาคํานวณชั้นสูง เพื่อใหเกิดความ
เขาใจมากขึ้น
4. ญี่ปุนกับความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547.
[HF1594.55.Z4J3 ญ411 2547]
 หนั ง สื อ เล ม นี้ มี ร ายละเอี ย ดประกอบด ว ย เกริ่ น นํ า :
มิ ติ ใ หม ข อง
ความสัมพันธไทย-ญี่ปุน ความหมายของการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ การอภิปรายโตะ
กลม (1) เรื่อง ความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับญี่ปุน เกริ่นนํา : บทบาท

สาระสังเขปหนังสือใหม

7

และผลประโยชนของไทยในความสัมพันธอาเซียน-ญี่ปุน การอภิปรายโตะกลม (2) เรื่อง ผลประโยชนและ
ผลกระทบของการทําขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับญี่ปุน

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. 7 ป ปฏิรูปการเมือง หนีเสือปะจระเข?. / โดย คณิน บุญสุวรรณ. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
[JQ1745.A5 ค132จ]
หนังสื อเลม นี้เปนการรวบรวมผลงานประเภทบทความของผูเขีย น ซึ่ง
ประกอบดวย 27 เรื่อง แบงเปนสวน ไดแก สวนที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองโดยรวม
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ผลของการปฏิ รู ป การเมื อ ง เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
การแสดงวิสัยทัศนเรื่องบทบาทและความสําคัญของ กทช. การแสดงทัศนะและความ
คิดเห็นเชิงคัดคานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะไฟฟาและประปาตาม พ.ร.บ. ทุน
รัฐวิสาหกิจ และเรื่องความจําเปนที่จะตองยกเลิกกฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ ยกเลิก
พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจและยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
2. ฝากไวในใจชน. / โดย อุทัย พิมพใจชน. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร, 2547. [JQ1745.A5 อ819ฝ]
ฝากไวในใจชน เลมนี้เปนหนังสือที่ไดรวบรวมบทความทางวิชาการ ทัศนคติ
วิสัยทัศนและประสบการณตาง ๆ ของผูเขียนในระหวางเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร และเปนรัฐมนตรี ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน รวมจํานวนบทความ 9 เรื่อง อาทิ บทความเรื่อง วาระแหงชาติในหัวใจ (ไมใช
หัวสมอง) ทําไมเมืองไทยไมเจริญ แนวคิดการพัฒนาสภาผูแทนราษฎร 4 ป ป.ป.ช.
สังคมไดอะไร 6 ปรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองไทย เมื่อขาพเจากมกราบแทบ
เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กระบวนการนิติบัญญัติกับงานพัฒนากฎหมาย เสรีภาพ
กับการเงินในกระเปา และบทความสุดทายภายในเลมเรื่องโบสถกับรัฐสภา
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3. สถิติการเปดอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา. / โดย ตวงรัตน เลาหัตถพงษภูริ. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป. [JQ1749.9.V67 ต218ส]
หนังสือเรื่องสถิติการเปดอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา เลมนี้เนื้อหาสาระเปนการรวบรวมการเปด
อภิปรายทั่วไปตั้งแตครั้งแรกในสมัย พ.อ.พระยาพหลพยุหเสนา เปนนายกรัฐมนตรี เปนการอภิปรายทั่วไป
ในนโยบายเกี่ยวกับการเพาะพันธุปลา เขตบึงบรเพ็ด ในจังหวัดนครสวรรค โดยนายสวัสดิ์ ยูวะเวส เปนผู
เสนอ แตเมื่อมีการอภิปรายแลวที่ประชุมลงมติใหผานระเบียบวาระไป จนครั้งลาสุดในการเปดอภิปราย
ทั่วไปในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เพื่อลงมติ ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
จํานวน 8 คน โดยเปนการอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินบกพรอง ทั้งมีพฤติการณร่ํารวย
ผิดปกติ ฯลฯ ทั้งนี้โดยสรุปในที่ประชุมไดลงมติรัฐมนตรีจํานวน 8 ทาน ไดรับการไววางใจในที่สุด

หนังสือดานกฎหมาย (K)
1. กฎหมายตราสามดวง : แวนสองสังคมไทย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณลําดับที่ 2 กฎหมายตรา
สามดวง การพิจารณาใหม. / โดย กฤษฎา บุณยสมิต. กรุงเทพฯ : เฟองฟา, 2547.
[KC13.4 ก117 ล.2]
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มุ ง ศึ ก ษาองค ป ระกอบสํ า คั ญ 3 ประการในประมวล
กฎหมายที่ชําระครั้งรัชกาลที่ 1 หรือกฎหมายตราสามดวง ไดแก 1. หลักใหญตาม
คัมภีรมนูธรรมศาสตร ซึ่งเรียกวา “พระธรรมศาสตร” 2. พระอัยการตาง ๆ ที่สืบสาขา
คดีมาจากหลักใหญตามพระธรรมศาสตร ซึ่งเรียกวา “พระราชศาสตร” และ 3. ตัวบท
กฎหมายตาง ๆ อันมีที่มาจากจารีตประเพณี อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา พระบรม
ราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยในเรื่องตาง ๆ ดานการปกครอง การบริหารราชการ
แผนดิน และอื่น ๆ ซึ่งเรียกวา “พระราชนิติศาสตร”
2. กฎหมายตราสามดวง : แวนสองสังคมไทย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณลําดับที่ 1 สถานภาพการ
ศึกษากฎหมายตราสามดวง. / โดย กฤษฎา บุณยสมิต. กรุงเทพฯ : เฟองฟา, 2547.
[KC13.4 ก117 ล.1]
กฎหมายตราสามดวงเลมนี้เปนรากฐานของระบบและกระบวนการยุติธรรมของไทยตั้งแต
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
สาระสังเขปหนังสือใหม
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เจาอยูหัว และกฎหมายตราสามดวงนี้ยังเปนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรที่ทําใหผูสนใจไดศึกษาสิ่งที่
เปนรากฐานของสังคมไทยในปจจุบัน ไมวาจะเปนภูมิปญญาดานนิติศาสตร อักษรศาสตร คติความเชื่อ
ประเพณี พิธีกรรม คานิยมสังคม สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนพัฒนาการดานการเมือง
และการปกครอง นอกจากนี้การศึกษาสารัตถะในกฎหมายตราสามดวงทําใหสังคมไทยไดเห็นรอยตอทาง
วัฒนธรรมระหวางอดีตกับปจจุบัน
3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2547.
[KM22 ม234พ 2518]
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29
มีนาคม 2518 มาจนถึงปจจุบันมีบทบัญญัติจํานวน 10 หมวด บทเฉพาะกาล รวม
168 มาตรา โดยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการคา
วิธีระงับขอพิพาทแรงงาน การปดงาน การนัดหยุดงาน หลักเกณฑการจัดตั้ง การ
ดํ า เนิ น กิ จ การและการคุ ม ครองสมาคมนายจ า งสหภาพแรงงาน สหพั น ธ น ายจ า ง
สหพันธแรงงาน สภาองคการนายจาง สภาองคการลูกจางและการจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง
4. ยอคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2545 เลมที่ 5. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน, 2547. [KE152 ส413ย 2547]
หนังสือยอคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2545 เลมที่ 5
ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมคําสั่งศาลปกครองสูงสุดกรณีฟองตรงคดีหมายเลขแดง ที่
ฟ.15/2545 – ฟ.16/2545 คํ า พิพ ากษาศาลปกครองสู ง สุด กรณีวินิ จฉั ย อุท ธรณคํ า
พิพากษาของศาลปกครองชั้นตน คดีหมายเลขแดงที่ อ.11/2545 – อ.12/2545 และ
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดกรณีวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน คําสั่ง ที่
401/2545 – 509/2545 เพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาคนควาและเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูเกี่ยวของ
ตอไป
5. รวมกฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร
สภาผูแทนราษฎร, 2547. [KE101 ค124ร]
หนังสือเลมนี้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 จนถึงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับ
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ที่ 5) พ.ศ.2546 รวมถึงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จนถึงพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ถึงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 พรอมดวย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ.2545 จนถึงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2546
6. รางกฎหมายแรงงานสัมพันธ พ.ศ. .... ฉบับขบวนการแรงงาน. / โดย บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ พงศพงัน, 2546. [KM23 ร399 2546]
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ใชบังคับมาเกือบ 30 ป คือตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม
2518 จนถึงปจจุบันมีบทบัญญัติและหลักเกณฑแนวปฏิบัติที่ยังไมทันสมัยและไมรัดกุมชัดเจน เปดชองวาง
ใหอํานาจรัฐเขามาควบคุม จํากัดและแบงแยก แทรกแซงสิทธิการรวมตัวตอรองของผูใชแรงงานไดมากมาย
รวมทั้งฝายนายจางสามารถละเมิดสิทธิผูกอตั้งและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับสหภาพแรงงานได
อยางเต็มที่ ดังนั้นคณะกรรมการรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ฉบับขบวนการแรงงานจึงไดปรับปรุง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ 2518 โดยทําการยกรางกฎหมายฉบับใหมเพื่อผลักดันใหพรรคการเมืองและรัฐบาล
ยอมรับ ดังเนื้อหาของ พ.ร.บ.ที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้
7. วิกฤตกฎหมายแรงงาน (ไม) สัมพันธกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ. / โดย บัณฑิตย
ธนชัยเศรษฐวุฒิ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ พงศพงัน, 2548. [KM21 ว495 2548]
หนังสือวิกฤตกฎหมายแรงงาน (ไมสัมพันธ) กับมาตรฐานแรงงาน
ระหว า งประเทศ เล ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บสาระสํ า คั ญ ของ
พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ พ.ศ.2518 และพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 พรอมดวยบทวิพากษกฎหมายแรงงานสัมพันธกับ
การละเมิ ด สิ ท ธิ ร วมตั ว อย า งต อ รอง และกฎหมายแรงงานสั ม พั น ธ ไ ทยที่ ไ ม
สอดคลองกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 รวมถึงความเปนมาและ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธที่ผานการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอสรุป ขอ
เปรี ย บเที ย บ และข อ สั ง เกตต อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ ฉ บั บ กระทรวงแรงงานกั บ ร า ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธฉบับของขบวนการแรงงาน แรงงานสัมพันธยุคเขตการคาเสรี ขอตกลง
เขตการคาเสรีกับผลกระทบตอแรงงาน ตลอดจนบทวิเคราะห สรุป ขอเสนอแนะรายงานการศึกษาวิจัย
เรื่องความพรอมของประเทศไทยในการใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87
และ 98
สาระสังเขปหนังสือใหม

11

8. หลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของตางประเทศ. / โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง.
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547. [KP122.U54ว ศ813ห 2547]
รายงานโครงการศึกษาเรื่อง หลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของตางประเทศ นี้
ประกอบดวย รายงานศึกษา 3 เลม ไดแก หลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของตางประเทศ
กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส, กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร และเลมสุดทายหลักกฎหมายผังเมือง
และระบบการผังเมืองของตางประเทศกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับเนื้อหาภายในเลมกลาวถึง
หลั ก การและเหตุผ ล วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานวิ จั ย ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริก า สหราช
อาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส รวมถึงประเด็นการศึกษาและวิธีการศึกษา การปกครองของแตละประเทศ
อาทิ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการวางแผนและผังกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน
และผังเมือง ความแตกตางดานการบริหารปกครอง การวางผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเทศ
ไทย ตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการผังเมืองของประเทศไทย
9. อธิบายธรรมนูญปกครองแผนดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ. / โดย
หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2547.
[KD33 จ222อ 2547]
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ นื้ อ หาแบ ง เป น 2 ภาค ภาคที่ 1 ว า ด ว ยกฎหมายธรรมนู ญ ปกครองโดยตรง
ประกอบดวย 6 หมวด ไดแก อํานาจรัฐาธิปตยหรืออํานาจสูงสุดของประเทศ กษัตริย สภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการราษฎร เสนาบดี ศาล สวนที่ 2 วาดวยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกผูแทนและระเบียบการ
ประชุมประกอบดวย 2 หมวด ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกผูแทน ระเบียบการประชุมของสภาและ
คณะกรรมการราษฎร
10. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก. กรุงเทพฯ : กระทรวงการตางประเทศ, 2544.
[KS54.48 ค124อ 2544]
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ฉบับนี้มีขอบัญญัติ 54 ขอ โดยแบงเปน 3 สวน
โดยเนื้อหาเปนเรื่องที่วาดวยสิทธิของเด็กไทยโดยตรง ซึ่งไดเนนหลักการคุมครองเด็ก
จากการเลือกปฏิบัติ ประโยชนสูงสุดของเด็ก การเคารพในสิทธิหนาที่ของบิดามารดา
และการปกป อ งสิ ท ธิ เ ด็ ก ในหลายมิ ติ ด ว ยมาตรการทางนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละมาตรการ
ทางการบริ ห ารที่ เ หมาะสมทั้ ง ปวง รวมถึ ง การตั้ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ เ ด็ ก ของ
สหประชาชาติเพื่อตรวจสอบติดตามความกาวหนาของรัฐภาคีในการดําเนินการใหสิทธิ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญา
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หนังสือดานการศึกษา (L)
1. คืนโรงเรียนสูชุมชน เชื่อมสายใยชีวิตและการเรียนรู. / โดย กชกร ชิณะวงศ. เชียงใหม :
วนิดาเพรส, 2547. [LB1599 ก112ค]
งานวิจัยเลมนี้เปนการนําเสนอตัวอยางกระบวนการจัดการศึกษา โดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และหนวยงานดานการศึกษาในระดับทองถิ่น ตาม
แนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยใชหลักคิดและแนวทางของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการทํางาน และสามารถนําไปเปนบทเรียนการจัดการศึกษา
ในระดับทองถิ่นที่นาจะไดรับการถายทอดไปสูพื้นที่อื่น ๆ ตอไป

หนังสือดานแพทยศาสตร (R)
1. วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทยพื้นบานลานนา. กรุงเทพฯ : วนิดา เพรส, 2546.
[RA771.7.T5 ว577]
หนังสือเลมนี้กลาวถึงความเปนระบบของการแพทยพื้นบานลานนา ซึ่ง
เริ่มตั้งแตโครงสราง ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี หรือองคความรูที่จะอธิบายถึงสมฏ
ฐานของโรค กระบวนวิธีในการตรวจและวินิจฉัยโรค กระบวนวิธีใชในการปองกัน
และดูแลรักษาโรค และกระบวนการสืบสานภูมิปญญา
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หนังสือดานบรรณารักษศาสตร (Z)
1. การใชหองสมุดและแหลงสารนิเทศ. / โดย สุมน ถนอมเกียรติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
2540. [Z665 ส841ก]
การใชหองสมุดและแหลงสารนิเทศ เลมนี้เปนหนังสือประกอบดวยเนื้อหา
เกี่ยวกับความรูทั่วไปของหองสมุดและแหลงสารนิเทศ ทรัพยากรสารนิเทศและบริการ
ทรั พ ยากรสารนิ เ ทศ รวมถึ ง ทรั พ ยากรสารนิ เ ทศในห อ งสมุ ด ระบบการจั ด เก็ บ
ทรั พ ยากรสารนิ เ ทศ บั ต รรายการโดยระบบมื อ ตลอดจนบั ต รรายการโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หนังสืออางอิง หลักเกณฑและวิธีการสืบคนเอกสารและสิ่งพิมพ และใน
ภ า ค ผ น ว ก เ ป น ก า ร รว บ ร ว ม ร า ย ชื่ อ ห อ ง ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง ไ ท ย บ น
อินเตอรเน็ต

หนังสือรายงานการวิจัย (R\Res)
1. กระบวนการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542. / โดย เกษมพงศ โบตระกูล. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
[ว KJ51 ก81ก]
วิทยานิพนธเรื่องนี้มุงเนนศึกษาถึงหลักการสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ กระบวนการ
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องกฎหมายป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ของไทยและ
ตางประเทศ ตลอดจนวิเคราะหสภาพปญหาขั้นตอนในการปฏิบัติขององคกรตาง ๆ ใน
กระบวนการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับตางประเทศ อีกทั้งพิจารณามาตรฐานและขอเสนอแนะในการกําหนด
หลักเกณฑที่เหมาะสมแกกระบวนการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย
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2. การแกไขปญหาหนี้สินแบบมีสวนรวมของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จํากัด บานศรีดอนมูล อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง. / โดย ทีมวิจัยบานดอนศรีมูล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2547. [ว HG2156.T52 ป452ก]
จากสภาพปญหาหนี้สินคั่งคางของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแจซอน จํากัด ทําใหประสบปญหาใน
ดานบริหารและการจัดการ คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณจึงไดมีการประชุมและปรึกษาหารือกันเพื่อ
แกไขปญหา โดยมีการศึกษาเพื่อคนหาแนวทางแกไขปญหาหนี้สิน ซึ่งการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นควร
ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิเคราะหปญหารวมกัน เพื่อนําบทเรียนขอมูลตาง ๆ ไปแกไขปญหาการบริหาร
สหกรณควรใช ระบบประชาธิปไตยในการบริห ารจัดการกลุมและรูจั ก บริห ารองคกรแบบโปร ง ใส และ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิดในลักษณะการทวงหนี้เปนลักษณะการเอื้ออาทร และยืดหยุนเวลา
การชําระหนี้
3. การขยายเวลาการทํางานของผูตองขัง. / โดยสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, ม.ป.ป. [ว HV8931.T5 ว517ก]
การศึกษาวิจัยเรื่องการขยายเวลาการทํางานของผูตองขัง เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอการเปลี่ยนแปลงเวลาการ
ทํางานของผูตองขัง เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายเวลาการทํางาน
ผูตองขัง และเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกเรือนจําและทัณฑสถาน

4. การควบคุมงบประมาณแผนดินโดยรัฐสภาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณ
รายจาย. / โดย วีระ ไทยวานิช. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2539. [ว KD211.2 ว841ก]
การควบคุมงบประมาณแผนดินโดยรัฐสภาในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณรายจาย
เลมนี้เปนวิทยานิพนธที่เนื้อหาแบงไดเปน 2 ภาค โดยภาคหนึ่งกลาวถึง การควบคุมงบประมาณแผนดินโดย
รัฐสภาในตางประเทศ ประกอบดวย กรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ การควบคุมงบประมาณแผนดินโดยรัฐสภาใน
ตางประเทศ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ภาคสองกลาวถึง การควบคุมงบประมาณแผนดินโดย
รัฐสภาในประเทศไทย ประกอบดวย วิวัฒนาการของแนวคิดการควบคุมงบประมาณแผนดินในประเทศไทย
ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา อยูหัว และแนวความคิ ดการควบคุมงบประมาณแผ นดิน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จําแนกไดเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 พ.ศ.2475 ระยะที่ 2
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พ.ศ.2476-2521 ระยะที่ 3 พ.ศ.2522-ปจจุบัน พรอมดวยวิเคราะหสภาพปญหาของระบบการควบคุม
งบประมาณแผนดินในประเทศไทย ตลอดจนรวมทั้งบทสรุปและขอเสนอแนะ
5. การจัดการคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายระหวางประเทศ. / โดย จินตนา ผลผดุง. กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. [ว KR94 จ482ก]
วิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ งนี้ เ ป น การศึ ก ษาบทบาทในการจั ด การคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ข องสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ โดยมุงเนนบทบาทของการประชุมใหญผูแทน ผูมีอํานาจเต็ม การประชุม
ระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคมและหนวยงานของภาคการวิทยุคมนาคมตอการสรางระบอบกฎเกณฑและ
กระบวนวิธีขอบังคับระหวางประเทศ ซึ่งในเนื้อหาแบงไดเปน 6 บท คือ บทที่ 1 กลาวถึงความสําคัญของ
การจัดการคลื่นความถี่วิทยุ วัตถุประสงค ขอบเขต รวมทั้งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ บทที่ 2 กลาวถึงคลื่น
ความถี่วิทยุและพัฒนาการคลื่นความถี่วิทยุ คุณลักษณะ บทที่ 3 กลาวถึงจุดกําเนิดโครงสรางสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศกับบทบาทในการจัดการคลื่นความถี่วิทยุ บทที่ 4 กลาวถึงหลักกฎหมาย
และขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ สิทธิและสถานะของสถานีที่ไดรับการแบงสรรตามกระบวนวิธีขอบังคับ
บทที่ 5 การปรับใชกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการจัดการคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายไทย บท
สุดทายเปนการสรุปและเสนอแนะ
6. การจัดเก็บภาษีบริษัทตางประเทศจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : กรณีภาษีเงินไดจากการ
ขายสินคาที่มีรูปราง. / โดย ธิดา ชินเวศยวงศ. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544. [ว KI25.1 ธ581ก 2544]
วิทยานิพนธฉบับนี้เนื้อหาเปนการศึกษาเฉพาะการจัดเก็บภาษีเงินไดบริษัทตางประเทศจากการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีการขายสินคาที่มีรูปรางตามประมวลรัษฎากรและตามอนุสัญญาภาษีซอน
และรวมถึงศึกษาแนวโนมการตีความการจัดเก็บภาษีเงินไดจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกรณีการขาย
สินคาที่มีรูปรางของตางประเทศ ตลอดจนเสนอแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในการตีความการ
เขามาประกอบการในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากรและอนุสัญญาภาษีซอน สําหรับรายละเอียดของ
เนื้ อ หาประกอบด ว ย บทนํ า อิ น เตอร เ น็ ต และการพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ระบบการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส หลักการทั่วไปทางภาษี อํานาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปญหาในการจัดเก็บภาษีเงินได
บริษัทตางประเทศจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกรณี การขายสินคาที่มีรูปราง ตลอดจนบทสรุปและ
ขอเสนอแนะ
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7. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการดานทัณฑวิทยา. / โดย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, 2548. [ว HV9800.55 ว516ก]
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการดานทัณฑวิทยาเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ถึง ป จจัย หรื อจํา กั ด ในการจัดตั้ง ศูนยปฏิบัติการด า นทัณ ฑวิ ท ยา เพื่ อใช เ ปน
แนวทางในการดําเนินงานของเรือนจําและ
ทัณฑสถาน รายงานการศึกษานี้
จึงเปนประโยชนตอการพัฒนางานในเรือนจําและทัณฑสถานมีการทํางานเปนทีม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีระบบ ตั้งแต
ขั้นตอน รับตัวเขาเรือนจําจนถึงขั้นตอนเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว อันจะทํา
ใหการปฏิบัติตอผูตองขังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. การจัดทําดัชนีวัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. / โดย อัจฉรา จันทรฉาย. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. [ว TH4541 อ498ก]
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น การจั ด ทํ า ดั ช นี วั ด อุ ต สาหกรรมยาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เล ม นี้ เป น
โครงการวิจัยรวมกันของภาครัฐกับเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมยา
แผนปจจุบันและแผนโบราณ พรอมกับการพัฒนาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมยาระดับอุตสาหกรรม
และระดับธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเปนการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม ซึ่งในเนื้อหา
กลาวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยาและสภาวะการแขงขัน แนวคิดการสรางดัชนีชี้วัดศักยภาพดานการ
แขงขัน ความเชื่อมโยงระหวางแผนแมบทกับการสรางดัชนีชี้วัด และรวมถึงผลการศึกษาดัชนีชี้วัดศักยภาพ
ทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินของอุตสาหกรรมยา พรอม
ดวยดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมและธุรกิจและคาอางอิง
9. การจัดลําดับความสําคัญการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. / โดย ญาดา
มุกดาพิทักษ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546. [ว H62.5 ต299ก]
การศึกษาวิจัยเลมนี้เปนการศึกษากระบวนการจัดลําดับความสําคัญจากประสบการณของ
ตางประเทศ โดยไดเลือกประเทศกรณีศึกษา 5 ประเทศ ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมประเทศที่พัฒนา
แลว ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมที่กาวหนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวาประเทศไทย และอยูในภูมิภาคเดียวกันที่พอจะนํามาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยไดคอนขางดี ซึ่งไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร โดยวิเคราะหประสบการณของ
แตละประเทศในแงมุมตาง ๆ และสังเคราะหออกมาเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับประเทศไทย
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10. การคุมครองสิทธิ์งานแพรเสียงแพรภาพ. / โดย วาทินี รจิตบูรณะกุล. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. [ว KS104.B7 ว464ก]
งานวิทยานิพนธเรื่อง การคุมครองสิทธิ์งานแพรเสียงแพรภาพ นี้เปนการศึกษาถึงที่มาและ
ลักษณะการใหความคุมครองลิขสิทธิ์งานแพรเสียงแพรภาพ โดยศึกษาจากกฎหมายของตางประเทศและ
อนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของและรวมทั้งวิเคราะหพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 วามีการให
ความคุมครองระดับใด รวมถึงศึกษาถึงความเหมาะสมของการใหความคุมครองงานแพรเสียงแพรภาพดวย
11. การบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที.่ / โดย สถาบัน
ดํารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2547.
[ว HC445 ต495ก]
รายงานการวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาถึงแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแผนงานโครงการของกลุมจังหวัด/จังหวัดในการบริหารจัดการของกลุม
จังหวัดที่เปนอยูในปจจุบัน และรวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุมจังหวัด เพื่อใหเปน
กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมพื้นที่ ตลอดจนแกไขปญหาความยากจนของ
ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล สําหรับเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย บทนํา แนวคิด
การแบงกลุมจังหวัดและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทํา
ยุทธศาสตร ตลอดจนการนําเสนอแผนยุทธศาสตร กรณีศึกษาพรอมตัวอยางของแตละจังหวัด และรวมทั้ง
ขอสรุป ขอเสนอแนะระดับนโยบาย/ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติ
12. การพัฒนาการประยุกตใชบริการสงขาวสารสั้นในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการ
โทรมาตร. / โดย วาทิต เบญจพลกุล. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548. [ว TK6570.M6 ว462ก]
รายงานการวิจัยเรื่องนี้จุดมุงหมายเพื่อออกแบบและสรางอุปกรณตนแบบ GSM Interface ที่
สามารถติดตอกับโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM เพื่อการสงขาวสารสั้นที่สามารถนํามาประยุกตใชบริการสง
ขาวสารสั้นในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการโทรมาตรได ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอในเลมนี้กลาวถึง ระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ GSM และบริการขาวสารสั้น การบริการ Short Massage Servec หรือ SMS และรวมถึง
ขอดีของการใชบริการสงขาวสารสั้นในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM การตอรวมเขากับโทรศัพทเคลื่อนที่
รวมทั้งการออกแบบฮารดแวรสําหรับตอรวมเขากับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM และการนําฮารดแวร
ตอประยุกตใชกับโทรมาตร ตลอดจนผลสรุปการดําเนินการและแนวทางการพัฒนาตอไปในอนาคต
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13. การวิเคราะหสิ่งตีพิมพของอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยระหวาง
พ.ศ.2528-2537. / โดย พิณทิพ รื่นวงษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2538. [ว LB2342.85 พ661ก]
รายงานการวิจัยเรื่องนี้ไดวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศ
ไทย ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้จํากัดอยูเฉพาะแตสิ่งตีพิมพที่มีมาตรฐาน ดังที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล
โดยวิเคราะหในชวง 10 ป ระหวาง พ.ศ.2528-2537 ผลงานวิจัยที่สําคัญในรายงานนีไ้ ดแก จํานวนสิง่ ตีพมิ พ
ทั้ ง หมดทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทางด า นสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวในชวง 10 ปที่ผานมา จํานวนสิ่งตีพิมพของแตละมหาวิทยาลัยในแตละสาขาวิชา
จํานวนสิ่งตีพิมพตออาจารย การวิเคราะหในแงการเปนผูแตงคนแรกหรือผูแตงรวมและผลงานตีพิมพที่
รวมงานกับชาวตางประเทศ ความซ้ําซอนของสิ่งพิมพระหวางแตละฐานขอมูล รวมทั้งจํานวนของสิทธิบัตร
ในทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะเสนอเพื่อเปนขอมูลที่สะทอนถึงสถานการณตามความ
เปนจริง
14. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลบําบัดฟนฟูเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัวที่อยูใน
เครือขายบานพักเด็ก จังหวัดเชียงใหม กรณีศึกษา : การเขาถึงอัตลักษณของเด็กที่
ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว. / โดย ทัศนีย ปวรัตน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. [ว HV6570.9.T5 ท364ก]
การศึกษาการเขาถึงอัตลักษณของเด็กในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 3 มุมมอง
ไดแก 1. การเขาถึงมุมมองของเด็กพบวา เด็กหรืออัตลักษณของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ (กรณีศึกษา)
มีความแตกตางกัน เนื่องจากปจเจกบุคคลมีมุมมองที่หลากหลายในความเปนตัวของตนเองและตอบุคคล
อื่น ตัวตนของเด็กคือสิ่งที่เด็กสรางขึ้นจากการที่คิดวาคนอื่นคิดกับตัวเขาและตองการจากตัวเขา ซึ่งเรียกวา
เปนตัวตนที่เกิดจากความคาดหวังจากคนอื่นที่มีตอตัวเขาและคนที่คาดหวังตอเด็กก็ไมไดมีคนเดียว 2. การ
เขาถึงมุมมองทางสังคมที่มีตอเด็ก : ทัศนคติของสังคมที่มีตอเรื่องเพศพบวาสังคมและครอบครัวไมยอมรับ
การกระทําที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือเครือญาติเดียวกัน ทําใหสงผลตอเด็กที่ตกเปนเหยื่อและไมสามารถคืนสู
ชุมชนไดทั้ง ๆ ที่ไมใชความผิดของเด็ก 3. การเขาถึงมุมมองเครือขายบานพักเด็กพบวาเครือขายบานพัก
เด็กมีวิธีการเขาถึงอัตลักษณตัวตนของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยอาศัยการทํางานรวมกัน โดยใชวิธี
ประสานงานสงตอและมีบริการที่สอดคลองกับความตองการของเด็กแตละราย
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15. การศึกษาความตองการใชบริการและคําปรึกษาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอมของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. / โดย สิรรัตน
สุวณิชยเจริญ และ สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. [ว HD7265.5T5 ส732ก]
การศึกษาเรื่องนี้มีจุดมุงหมายเปนการสํารวจความตองการใชบริการและรับคําปรึกษาดาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีลูกจางตั้งแต
50 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกศึกษาอุตสาหกรรม 5 ประเภท ซึ่งมีการประสบ
อันตรายหรือการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานสูง ไดแก อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอสิ่งถัก พลาสติกและเคมี
ผลิตภัณฑโลหะ การผลิต/ประกอบชิ้นสวนยานพาหนะ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับรายละเอียด
ของเนื้อ หาประกอบดว ย ความสํ า คั ญ และป ญหาการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค รวมถึ ง ขอบเขตของการวิ จั ย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีดําเนินงานวิจัย ผลการวิจัย ตลอดจนการ
อภิปรายผลของการวิจัย ขอเสนอแนะ
16. การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการใหกับเด็กและเยาวชน โดยองคการบริหารสวนตําบล
รวมกับองคกรชุมชน ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม. / โดย เรวัตร คําปวน
และ วินัย บันคํากาศ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
[ว JS7408.6C5 ร769ก]
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางจัดสวัสดิการใหกับเด็กและ
เยาวชน และเพื่อดําเนินการสรางกลไก กระบวนการทํางานรวมกันของ อบต. องคกรชุมชน ประชาชน ใน
การดูแลปองกันและแกไขปญหาเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการหยาราง เอดส และยาเสพติด โดยอาศัย
วัฒนธรรมชุมชน ผลการวิจัยสรุปไดวาภาระความรับผิดชอบในการแกไขปญหาองคกรภาครัฐ เอกชน และ
ญาติผูใหญใกลชิดตองรวมมือกัน อยาปลอยใหเปนภาระของใครคนใดคนหนึ่ง อันจะนํามาซึ่งการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการรวมกลุมและนําไปสูการแกไขปญหาที่ยั่งยืนตอไป
17. การสรางสํานึกความเปนชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผาน
แบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต ค.ศ.1975-2000. / โดย ปณิตา สระวาสี. เชียงใหม :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว LB1584.5.L3 ป147ก]
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเรียนระดับประถมศึกษาตั้งแตป ค.ศ.1975-2000 ทุกวิชามา
วิเคราะหโดยผลการศึกษาพบวาแบบเรียนชั้นประถมศึกษาสงผลกระทบตอความคิดของเยาวชนในชาติ
กวางขวางมากกวาระดับชั้นอื่น ๆ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาและศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษามีนอยมาก
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และแบบเรียนของชั้นประถมศึกษาของลาวมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงมากกวาระดับชั้นอื่น ๆ สะทอนใหเห็น
ถึงภาพรวมในนโยบายสรางสํานึกความเปนชาติไดเปนอยางดี
18. การสังเคราะหแนวทางการกําหนดนโยบายการวิจัยสาขาการเกษตร. / โดย อุทัยวรรณ
กรุดลอยมา. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546. [ว H62.8 อ823ก]
งานวิจัยเลมนี้ศึกษาการพัฒนานโยบายวิจัยสาขาเกษตรที่ครอบคลุม
การวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตทางเกษตรที่เชื่อมโยงสัมพันธกับภาคการ
ผลิตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การปรับปรุงพันธุ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปร
รู ป การตลาด มาตรฐานสิ น คา รวมถึ ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม ทรัพ ย สิ น ทาง
ปญญาและขอตกลงระหวางประเทศ

19. ความรับผิดชอบรวมกันของรัฐมนตรีในทางการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2521. / โดย ทรงศักดิ์ วุฒิคะโร. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2531. [ว JQ1746.A1 ท151ค]
งานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเรื่องหลักความรับผิดชอบรวมกันของรัฐมนตรี
ในทางการเมือง โดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักความรับผิดชอบรวมกันของรัฐมนตรีในประเทศอังกฤษ โดยมุง
วิเคราะหเหตุการณทางการเมือง กฎเกณฑความประพฤติทางการเมืองที่เรียกวา “ธรรมเนียมปฏิบัติ”
(Convention) รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ ที่ไดเขามามีสวนกําหนดหลักความรับผิดชอบรวมกันของรัฐมนตรีใน
ประเทศทั้งสองวา มีลักษณะแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเนนเหตุการณทางการเมืองไทยที่ไดเกิดขึ้น
20. โครงการแปลหนังสือ The Anthroplogy of music ของ Alan P.Merriam. / โดย บุษกร
สําโรงทอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. [ว ML3547 ม818ค]
หนังสือเลมนี้เปนความพยายามที่จะลดชองวางที่มีอยูในการศึกษาวิชาดนตรีชาติพันธวรรณา
ใหขอบขายทางทฤษฎี ซึ่งวิชาดนตรีในฐานะที่เปนพฤติกรรมของมนุษยและเพื่ออธิบายขบวนการที่มี
รากฐานมาจากการศึกษาทางมานุษยวิทยา ขบวนการเหลานี้จะสงเสริมการศึกษาดานดนตรีวิทยา ทั้งจะ
เพิ่มความรูความเขาใจในวิชาการสองสาขานี้ในฐานะที่เปนวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย
เหมือนกัน ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงไมเปนเพียงการสรุปเบ็ดเสร็จวาวิชาดนตรีชาติพันธวรรณาเปนอยางไร ทั้ง
ไมเปนความพยายามที่จะรวมวิชาดนตรีวิทยาและวิชาชาติพันธวรรณาใหเปนวิชาเดียวกัน
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21. โครงการวิจัยศัพทานุกรมหมวดคําศัพทภาษาซัมเร : สื่อสะทอนโลกทัศนของกลุมชาติพันธุ
ในภาวะวิกฤตขั้นสุดทาย. / โดย พรสวรรค พลอยแกว. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547.
[ว PL4191.S35 2547]
งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคคือ เพื่อรวบรวมคําศัพทภาษาซัมเรที่จัดเก็บ
ตามหมวดความหมายตามความคิด ของเจ า ของภาษา ซึ่ง จะได ห มวดคํา ศั พ ท ที่
สําคัญในภาษาซัมเร พรอมกับวิเคราะหหาโครงสรางทางความหมายของคําศัพทใน
หมวดตา ง ๆ โดยเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความตา งขององค ป ระกอบทาง
ความหมายของคําในแตละหมวด พรอมทั้งเสนอแนะลักษณะทางไวยากรณและ
ตัวอยางประโยคในการใชคําศัพทเหลานี้ในรูปแบบของศัพทานุกรม รวมทั้งอธิบาย
แนวคิดพื้นฐานของชาวซัมเร ในเรื่องตาง ๆ ที่ไดมาจากการรวบรวมคําศัพทตามหมวดทางความหมาย
วิเคราะหโครงสรางทางความหมาย
22. โครงการสารคดีประเทศเวียดนาม. / โดย สุวรรณา อุยานันท. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546.
[ว DS556.5 ส873ค]
รายงานวิ จัย เล ม นี้ มี รายละเอี ย ดประกอบดว ย 7 บท คื อ บทที่ 1 เวี ย ดนามมั ง กรน อ ยแห ง
อุษาคเนย บทที่ 2 จากการเมืองนําเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจนําการเมือง บทที่ 3 ใครเปนใครในเวียดนาม
บทที่ 4 วิถีแหงชีวิตสะทอนภาพสังคม บทที่ 5 เวียดนามในหลายมิติ บทที่ 6 อดีตบอกปจจุบันและอนาคต
เวียดนาม และบทที่ 7 สีสันและการทํางานในเวียดนาม
23. โครงการหนังสือคูมือภูมิภาคแอฟริกาใตทะเลทรายซาฮารา. / โดย วราภรณ จุลปานนท.
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546. [ว DS352.5 ว321ค]
งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคสําคัญคือ การศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของ
ภูมิภาคแอฟริกา เริ่มจากประวัติความเปนมาของแอฟริกา ความสําคัญและศักยภาพ
ของแอฟริกาตอโลกและไทย ปญหาเผชิญหนาแอฟริกาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อ ง โรคระบาดหรื อ โรคเอดส ป ญ หาสภาพแวดล อ มหรื อ การขยายตั ว ของ
ทะเลทรายในแอฟริกาใตทะเลทรายซาฮารา ความขัดแยงและกระบวนการสันติภาพ
ในภูมิภาคแอฟริกา รวมทั้งความสัมพันธระหวางแอฟริกาใตทะเลทรายซาฮารากับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกและไทย ตลอดจนเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแอฟริกาใตทะเลทราย
ซาฮารา
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24. ตนฉบับสารคดีเรื่อง “เสนทางไทย-กัมพูชา-เวียดนาม. / โดย สัจภูมิ ละออ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. [ว DS575.5.C3 ส551ส]
การศึกษาครั้งนี้เปนการเดินทางสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําสารคดีเสนทางไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
ทั้งดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม การศึกษาการเมือง การปกครอง การทองเที่ยว เสนทางสํารวจเริ่ม ตนจาก
ปอยเปต ตามเสนทางหมายเลข 5 ผานศรีโสภณ พระตะบอง โพธิสัตว กัมปงชนัง อุดงคมีชัย ไปสิ้นสุด
ถนนหมายเลข 5 ที่กรุงพนมเปญ รวมระยะทาง 430 กม. หลังจากนั้นออกจากพนมเปญไปตามหมายเลข 1
ผานสวายเรียง สิ้นสุดถนนหมายเลข 1 ที่ม็อกไบ ระยะทาง 183 กม. และผานดานม็อกไบ อันเปนจุดผาน
แดนกัมพูชา-เวียดนาม ผานเตยมิงหไปบนถนนหมายเลข 22 จนถึงโฮจิมินทซิตี้ ระยะทาง 71 กม. รวม
ระยะทางทั้งสิ้น 684 กม.
25. ทําเนียบทรัพยากรบุคคลดานอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย. / โดย สมหมาย ชินนาค และ
จันทรเพ็ญ ธงไชย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
[ว DS532.8 ส287ท 2545]
ทําเนียบทรัพยากรบุคคลดานอินโดจีนศึกษาในประเทศไทยเลมนี้นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวัติ
และผลงานของผูที่อยูในแวดวงดานอินโดจีนศึกษา ทั้งนี้รายชื่อที่ปรากฏในทําเนียบนี้มีทั้งสิ้น 104 รายชื่อ
โดยผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนขอมูลของผูที่ไดรับแบบสํารวจที่ผูวิจัยจัดสงไปใหและไดรับ
กลับคืน ซึ่งมีอยู 61 รายชื่อ และกลุมที่ 2 เปนขอมูลของผูที่มีบทบาทและผลงานดานอินโดจีนศึกษา ทั้งที่
ผูวิจัยไมไดสงแบบสํารวจไปขอขอมูลและที่สงไปแตไมไดสงแบบสํารวจกลับ ซึ่งผูวิจัยไดคนขอมูลเหลานี้ลง
ในทําเนียบดวย มีทั้งสิ้น 43 รายชื่อ
26. รายชื่อหลักสูตรเกี่ยวกับอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย. / โดย สมหมาย ชินนาค. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. [ว DS532.8 ส287ร]
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรอินโดจีนศึกษาในประเทศไทยเลมนี้นําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร
ที่มีการเปดสอนในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตระดับชั้นปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี หลักสูตร
ปริญญาเอกมี 2 หลักสูตร ไดแก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
ภาษาเขมร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรระดับปริญญาโทมี 5 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรอักษรศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาประวั ติ ศ าสตร เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเขมรศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรีมี 5 หลักสูตร โดยแยกเปน
หลักสูตรวิชาเอก 2 หลักสูตรและวิชาโท 3 หลักสูตร ไดแก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร วิชาเอก อาณา
บริ เ วณศึ ก ษาลุ ม น้ํ า โขง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร หลั ก สู ต รวิ ช าโทเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรวิชาโทภาษาเขมร สถาบันราชภัฏบุรีรัมย หลักสูตรวิชาโท อินโดจีน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
27. รูปแบบการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยั่งยืนบานแมกําปอง หมู 3 ตําบลหวยแกว
กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. / โดย พรมมินทร พวงมาลา และคณะ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,
ม.ป.ป. [ว G156.5E21 พ255ค]
งานวิจัยเล มนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาสภาวการณดานการทองเที่ยวของหมูบา น
แมกําปอง และคนหาองคความรูและศักยภาพชุมชน ในดานการทองเที่ยว ตลอดจนศึกษารูปแบบการ
จัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยั่งยืนบานแมกําปอง การศึกษาวิจัยแบงออก 3 ชวง เปนระยะเวลา
1 ป โดยวิธีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในแตละชวงพบวาสภาวการณดานการทองเที่ยวไดเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ถูกตองและชัดเจนขึ้น มีรูปแบบการจัดการที่เปนขั้นตอน ชาวบานมีความเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแบบยั่งยืน ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความเปนอันหนึ่งอันเดียว มีมาตรฐานการดําเนินชีวิตมากขึ้น
ชาวบานเห็นความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ ไดรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในหมูบานมีผลงานของ
ภูมิปญญาชาวบาน มีแนวทางที่ถูกตองในการจัดสรรรายไดใหกับชุมชนและประชาชน
28. เศรษฐกิจไรพรมแดน : ปรากฏการณยุคหลังสมัยใหม? ประวัติศาสตรเชิงชาติพันธุวรรณนา
เครือขายความสัมพันธระหวางชุมชนพอคาระยะไกลชาวเนปาลในเอเชียใตและเอเชีย
/ โดย ปฤษฐา รัตนพฤกษ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
[ว DS494.5 ป479ค]
งานวิจัยเลมนี้นําเสนอความเขาใจเกี่ยวกับกองคาราวานของพอคาชาวโธรอง ในฐานะที่เปน
พอคาระยะไกลในเอเชียและเปนชุมชน Trade Diaspora โดยในบทที่ 1 เปนการนําเสนอภาพของพอคา
ชาวโธรองในบริบททางประวัติศาสตร และบริบทของการคาระหวางประเทศ บทที่ 2 กลาวถึงประวัติศาสตร
การคาระยะไกลของพอคาชาวโธรอง บทที่ 3 เสนอบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวโธรอง บทที่ 4
พิจารณาความสัมพันธระหวางรัฐกับพอคาตางชาติในบริบททางประวัติศาสตร บทที่ 5 เสนอแนวทางใน
การทําความเขาใจการคาระหวางประเทศของพอคาชาวโธรองในปจจุบันและการคาที่อยูนอกระบบการ
ควบคุมของรัฐ และบทที่ 6 เปนการพิจารณาตรรกะของการมอง “ปญหา” การคา ”นอก” ระบบวาปญหา
ดังกลาวจะถูกกําจัดหมดสิ้นไปหรือไม โดยการทําใหการคานั้นอยูภายใตการควบคุมของรัฐ
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29 เสนทางไทยเชื่อมตอประเทศเพื่อนบานเชียงของ-หลวงน้ําทา-เมืองสิงเชียงรุง. / โดย ปารวี
ไพบูลยยิ่ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. [ว DS575.5.L3 ป555ส]
การเดินทางสํารวจเสนทางไทย-ลาว-จีน เพื่อทําสารคดีนับเปนสวนหนึ่งของการทําความรูจัก
และทําความเขาใจในประเทศเพื่อนบานอยางลึกซึ้ง นับตั้งแตยอนรอยเสนทางประวัติชาติพันธุ วิถีชีวิต
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เสนทางการคาและการทองเที่ยว รวมทั้งความสัมพันธระหวางไทย-ลาว-จีนในแงมุม
ตาง ๆ ตามเสนทางที่กําหนด
30. อุตสาหกรรมขนาดยอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีชนบทกรณีศึกษาภาคตะวันตก. / โดย
อภิเษก ปนสุวรรณ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
[ว HD2346.T5 อ268อ]
งานวิ จั ย มี จุดมุ ง หมายเพื่อศึก ษาประเด็น โครงสร า งการผลิ ต และบทบาทของอุต สาหกรรม
ขนาดยอมในการกําหนดเทคโนโลยีใหกับทองถิ่นในชนบท รวมทั้งนําเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดยอมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในชนบท ผลการศึกษาพบวา 1. ในสวนโครงสรางการผลิต
ของกิจการในการเริ่มตนของผูประกอบการไดรับความรูและประสบการณในการดําเนินการมาจากการเปน
ลูกจางมากอน การดําเนินการและการจัดการ ผูประกอบการที่มีความรูพื้นฐานและมีประสบการณจะ
สามารถจัดการและแกปญหาตาง ๆ ไดดี 2. การถายทอดเทคโนโลยีพบวาสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ
คือ ภายในกิจการและภายนอกกิจการทําใหกิจการและผูที่เกี่ยวของกับกิจการไดรับการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูในการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพและการจัดการที่ดีขึ้น 3. การ
พัฒนาและกําหนดเทคโนโลยีของกิจการจําเปนตองมีการพัฒนาและจัดหาปจจัยทางดานทุนและแหลง
ความรู ห รื อ เทคโนโลยี ที่ สํ า คั ญ และพั ฒ นารู ป แบบเครื อ ข า ยของการเรี ย นรู ร ว มกั น โดยมี ห น ว ยงาน
สถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวม

หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล
1. กระทรวงอุตสาหกรรม : เนื่องในวันคลายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 63 ป
5 พฤษภาคม 2548. / โดย กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548. [อก-8.2 2548]
กระทรวงอุตสาหกรรม เลมนี้เปนหนังสือที่จัดพิมพเนื่องในโอกาสที่กระทรวง
อุตสาหกรรม ครบรอบ 63 ป โดยเนื้อหาภายในเลมเปนการนําเสนอผลการดําเนินงานที่
ผ า นมาของกระทรวง พร อ มด ว ยแผนการดํ า เนิ น งานในอนาคต ซึ่ ง ในรายละเอี ย ด
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ประกอบด ว ย ยุ ท ธศาสตร อุ ต สาหกรรมของประเทศระยะที่ 4 ป (2548-2551) สรุ ป ภาวะเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมไทยป 2547 และแนวโนมป 2548 ตลอดจนภาวะการลงทุนของป 2547 และแนวโนมการ
ลงทุ นป 2548 นอกจากนี้ ยั งประกอบดว ย โครงการตา ง ๆ ของหนว ยงาน พรอมกับการสรุ ปผลการ
ดํ า เนิ น งานป 2547 ของสํ า นั ก งานบริ ห ารกองทุ น พร อ มกั น นี้ มี ร ายนามและภาพผู บ ริ ห ารกระทรวง
อุตสาหกรรมและแผนผังสวนราชการภายในหนวยงาน
2. การประเมินสถานการณความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
ป 2547. / โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547.
[กษ04 7.5 334 2547]
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมบทวิเคราะหสถานการณความเสี่ยง
และสัญญาณเตือนภัยทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยการประยุกตใช
CAMELS Analysis ในมุมมอง 6 มิติ ประกอบดวย ความเพียงพอของเงินทุนตอความ
เสี่ยง (Capital strength) คุณภาพของสินทรัพย (Asset quality) ความสามารถของ
คณะกรรมการและฝายจัดการ (Management ability) ความสามารถในการทํากําไร
(Earning) ความเพียงพอของสภาพคลองตอความตองการใชเงิน (Liquidity) และสุดทายผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้น (Sensitivity) อีกทั้งเสนอผลพรอมรายงานขอเสนอแนะเพื่อการเฝา
ระวังทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงและปองกันการเกิดผลเสียหาย
3. การเปดเขตการคาเสรี (FTA). / โดย เยาวนิจ สุนนานนท. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ12.3.1 382.9]
การเปดเขตการคาเสรี (FTA) เลมนี้เปนหนังสือประกอบดวยเนื้อหา 5 บท
ไดแก บทที่ 1 บทนํา เปนการกลาวถึงความเปนมาของการคาเสรีที่ประเทศไทยมีความ
จําเปนตองเปดเขตการคาเสรี บทที่ 2 แนวคิดเชิงทฤษฎี เปนการศึกษาแนวคิดในเชิง
ทฤษฎีเพื่อใชในการพยากรณทิศทางการคาแนวคิดในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและ
เขตการคาเสรี บทที่ 3 การคาระหวางประเทศไทยกับประเทศคูคาที่สําคัญ ซึ่งในบทนี้
แบงเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 กลาวถึง สถานการณการคาระหวางประเทศของไทยในเดือนกุมภาพันธและ
ในชวงมกราคม-กุมภาพันธ 2548 สวนที่ 2 กลาวถึงมูลคาการคารวม การนําเขา-การสงออกกับประเทศคู
คาที่สําคัญ บทที่ 4 ประเทศไทยกับการจัดเขตการคาเสรีเปนการกลาวถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจหรือ
การจัดเขตการคาเสรีอาเซียน AFTA ยุทธศาสตรการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย สวนใน บทที่ 5 เปนการ
สรุปการจัดทําเขตการคาเสรี
สาระสังเขปหนังสือใหม
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4. เขตอํานาจศาลยุติธรรม. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2548.
[ศย08 4.2 306.25 2548]
เขตอํ า นาจศาลยุ ติ ธ รรม เล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ ป น การ
ประชาสัม พัน ธห นวยงานภายในและใหทราบถึงเขตอํานาจศาลยุติ ธรรมในปจจุบัน
รวมถึงเปนคูมือในการติดตอสวนงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งในเนื้อหาวาดวยแผนที่
แสดงที่ตั้งสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค เขตอํานาจศาลยุติธรรม ประกอบดวย ชื่อ
ศาล สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท เขตศาล

5. คูมือการขอสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร. / โดย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547. [กษ02 3.2 332.3 2548]
คูมือการขอสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เลมนี้เนื้อหาแบงได
เปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 กองทุนสงเคราะหเกษตรกร ซึ่งกลาวถึงความเปนมา
วิสัยทัศน ภารกิจหลักและวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตลอดจนการ
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ การอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร สวนที่
2 การเขียนโครงการในการขอสนับสนุนเงินกองทุนฯ ซึ่งกลาวถึงวิธีการเขียนโครงการ
รายละเอียดการวิเคราะหโครงการ รวมทั้งกรอบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พรอม
ดวยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ.2517 ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรวา
ดวยการเบิกจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ.2547 พรอมดวยตัวอยางโครงการ
6. คูมือการปฏิบัติงานของพรรคการเมือง. / โดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2548. [ลต07 3.2 324.25 2548]
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านของพรรคการเมื อ ง เล ม นี้ เ นื้ อ หาสาระประกอบด ว ย
ความเปนมาของพรรคการเมือง การดําเนินกิจการพรรคการเมือง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินกิจการเกี่ยวกั บการเงินของพรรคการเมือง บทบาทหนา ที่ของพรรคการเมือง
รวมทั้ง การสนับ สนุ น พรรคการเมือ งโดยรั ฐ การจั ด สรรเวลาออกอากาศให แกพ รรค
การเมืองแถลงผลงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ พรอม
ดว ยขั้ น ตอนการตรวจติ ด ตามการดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคการเมื อ ง ตลอดจนประกาศและระเบี ย บที่
เกี่ยวของกับพรรคการเมือง
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7. คูมือการปรับโครงสรางหนี้กองทุนสงเคราะหเกษตรกร. / โดย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2547. [กษ02 3.2 336.36 2547]
คูมือการปรับโครงสรางหนี้กองทุนสงเคราะหเกษตรกร เลมนี้เปนหนังสือที่
กลาวถึง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมถึง
ขั้นตอนกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ของกองทุนฯ อีกทั้งไดกลาวถึงประเภทของการ
ปรับโครงสรางหนี้ วาดวยการปรับปรุงหนี้ การจําหนายหนี้สูญ นอกจากนี้ภาคผนวก
ในเลมประกอบดว ยแผนปฏิ บัติง านการปรับโครงสรา งหนี้ของกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรประจําป 2548 ตัวอยางรายละเอียดขอมูลลูกหนี้ที่จะขอปรับโครงสรางหนี้
8. ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษและพิธีเปดอาคารที่ทําการ
ศาลอุทธรณ ภาค 2 : วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2548. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม.
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2548. [ศย21 8.2 2548]
หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษและพิธีเปดอาคารที่ทําการศาลอุทธรณภาค 2 ซึ่งเนื้อหา
ภายในเลมประกอบดวย ประวัติศาลอุทธรณภาค 2 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อํานาจ
หนาที่ของบุคลากรในศาลอุทธรณภาค 2 วาดวยอํานาจหนาที่ขาราชการตุลาการ
อํานาจหนาที่ขาราชการธุรการและลูกจางศาลอุทธรณภาค 2 และรวมถึงแผนผัง
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานคดีในศาลอุทธรณภาค 2 นอกจากนี้ยังประกอบดวย
ยุทธศาสตรศาลอุทธรณภาค 2 รายงานผลการดําเนินงานการพิจารณาคดี พรอมดวยบทความตาง ๆ อาทิ
บทความเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย กรอบความคิดในการปรับปรุงระบบกฎหมายพาณิชยและ
กระบวนวิธีพิจารณาคดีพาณิชย โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานวนคดีศาลชั้นตนและศาลชั้นใน
สํา นัก งานศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาคและศาลยุ ติธ รรมในภาค 2 บทบาทของศาลยุ ติ ธ รรมกั บ กฎหมาย
สิ่งแวดลอม
9. ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรไทยป 2547. / โดย กรมตรวจบัญชี
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548. [กษ04 7.3 334 2547]
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรไทยป 2547
เลมนี้เนื้อหากลาวถึงสถานการณที่สําคัญและจําเปนตองเตือนภัยทางการเงินใหแก
สหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงการใหขอแนะนําเพื่อการเฝาระวังทางการเงินของ
สหกรณ และกลุมเกษตรกรไทย รวมทั้งสะทอนภาพรวมสถานการณทางการเงินใน
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หลาย ๆ แงมุมมองไดเปนอยางดี ซึ่งสําหรับการนําเสนอของเนื้อหาแบงไดเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1
กลาวถึง ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณไทยป 2547 ในมุมมอง 6 มิติ ของภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงิน (Camel Analysis) และระดับคุณภาพสหกรณ สวนที่ 2 กลาวถึง รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงินแยกรายประเภท อาทิ สหกรณการเกษตร สหกรณประมง เหลานี้เปนตน สวนที่ 3 กลาวถึง
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของกลุมเกษตรกรไทยป 2547 ในมุมมอง 6 มิติของภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงิน (Camel Analysis) และระดับคุณภาพกลุมเกษตรกร นอกจากนี้ภาคผนวกภายในเลมกลาวถึง สถิติ
และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ ประกอบอีกดวย
10. ยุวชนประชาธิปไตยรวมรุน ป 2545-2548. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2548. [สผ4.2 305.23]
ยุวชนประชาธิปไตยรวมรุน ป 2545-2548 นี้เปนหนังสือที่ไดรวมกลุม
ยุวชนประชาธิปไตย ตั้งแตป 2545-2548 เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ เนื้อหาในเลมนี้ประกอบดวย โครงการยุวชนประชาธิปไตย กิจกรรมสราง
เครือขายและจัดประชุมประจําปยุวชนประชาธิปไตย รวมถึงประมวลภาพกิจกรรม
โครงการฝกอบรมยุวชนประชาธิปไตยป 2545-2548 ตลอดจนโครงการศึกษาดูงาน
การเผยแพรประชาธิปไตยในประเทศญี่ปุน และผลงานการสรางเครือขายยุวชน
ประชาธิปไตย ป 2545-2547 พรอมดวยรายนามคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการยุวชน
ประชาธิปไตย อีกทั้งทําเนียบยุวชนประชาธิปไตยป 2545-2548
11. รัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชา. / โดย สายทิพย เชาวลิตกุล. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ3.5 328.3C3]
เอกสารดานรัฐสภานี้เปนผลงานของเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ จัดทําขึ้น
เพื่ อ ใช ป ระกอบการศึ ก ษาเผยแพร ใ นด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ สภาและ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ โดยมี ร ายละเอี ย ดประกอบด ว ย ข อ มู ล พื้ น ฐาน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองในปจจุบัน ภูมิหลังสภา
แหงชาติและวุฒิสภา รัฐสภากัมพูชา หนวยงานสนับสนุนสภาแหงชาติและวุฒิสภา
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12. รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร. / โดย ชลลดา กันคลอย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ3.5 328.355]
เอกสารดานรัฐสภานี้เปนผลงานของเจาหนาที่วิเทศสัมพันธจัดทําขึ้นเพื่อ
ใชประกอบการศึกษาเผยแพรในดานความสัมพันธระหวางรัฐสภาและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เอกสารเลมนี้ไดกลาวถึงสาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศเพื่อน
บานของไทยที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจสูงสุดในกลุมอาเซียน จึงเปน
เหตุผลสําคัญที่ทําใหผูเขียนเลือกศึกษาประเทศนี้ โดยเนนเฉพาะเรื่องรัฐสภาของ
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร อาทิ เ รื่ อ ง รั ฐ สภาของสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร ซึ่ ง ผู เ ขี ย นได
เรียบเรียงและแปลจากเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนสองเรื่องคือ บทบัญญัติที่วาดวยสภานิติบัญญัติ
จะอางอิงจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของสิงคโปร และประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง ซึ่งสรุป
สาระสําคัญจากนักวิชาการที่อางและรวบรวมไว
13. รายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณา
ศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารจัดการการนําเขา-สงออกน้ํามันปาลม. / โดย
สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [สว09 7.3 633.85 2548]
รายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ พิจารณาศึกษาปญหาการ
จัดการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม เลมนี้เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย รายงาน
ของคณะกรรมาธิการ การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการและผลการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ และรวมถึงความเปนมาของการนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม และ
เงื่อนไขภายใตขอผูกพัน ตลอดจนกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการนําเขา
น้ํามันปาลม พรอมดวยขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน การวิเคราะหปญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแกไข พรอมกับขอสังเกต
14. รายงานประจําป 2547 กระทรวงคมนาคม. / โดย กระทรวงคมนาคม. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2548.
[คค 1.1]
รายงานประจําป 2547 ของกระทรวงคมนาคม ฉบับนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2547 ของหนวยงานตาง ๆ และรวมทั้ง
หน ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ ร ายละเอี ย ดภายในเล ม
ประกอบด ว ย รายนามของคณะผู บ ริ ห ารกระทรวงพร อ มภาพประกอบ การแบ ง
โครงสร า งส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ รวมถึ ง บทความพิ เ ศษ อาทิ การพั ฒ นา
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โลจิสติกสของกระทรวงคมนาคม แนวนโยบายของกระทรวงคมนาคมกับการเชื่อมโยงระบบการขนสง
แนวทางการพัฒนากฎหมายขนสงเพื่อสาธารณะ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และบทความขั้นตอนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย การนําระบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อบริการประชาชน อีกทั้งยังรวมถึงการบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสาร
กระทรวงคมนาคม
15. รายงานประจําป 2547 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. / โดย ตลาดหลักทรัพย. กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., ม.ป.ป.. [ตล01 1.1 2547]
รายงานประจําป 2547 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลมนี้เปน
หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2547 ขององคกร ซึง่
ประกอบดว ย ภาพรวมตลาดทุน ไทยป 2547 ขอมูลสถิติที่สํา คัญในรอบ 3 ป การ
ดําเนินงานที่สําคัญในป 2547 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวย โครงสรางการบริหารงาน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย บทรายงานและการวิ เ คราะห ข องฝ า ยบริ ห าร
ตลอดจนขอมูลบริษัทยอย พรอมดวยรายนามบริษัทสมาชิก
16. รายงานประจําป 2547 ตุลาคม-ธันวาคม บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน). / โดย บริษัท อสมท.
จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547. [บช39 1.1]
รายงานประจําป 2547 ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เลมนี้เนื้อหาเปนการรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตั้งแตตุลาคม-ธันวาคม 2547 ที่ผานมา ประกอบดวย คณะกรรมการผูบริหารรายนาม
พรอมภาพประกอบ ขอมูลทั่วไป ขอมูลทางการเงิน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณา รวมทั้งโครงสรางรายได การกํากับดูแลกิจการที่ดี โครงการการถือหุนและการจัดการ พรอมดวย
วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
17. รายงานประจําป 2547 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. / โดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
[วท06 1.1 2547]
รายงานประจําป 2547 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ฉบั บ นี้เ นื้ อ หากล า วถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานในรอบป 2547 ที่ ผ า นมา ซึ่ ง
รายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงาน พรอมดวยวิสัยทัศน พันธกิจ การบริหารงานภายในหนวยงาน
รวมถึงผลงานเดนของสถาบันฯ ในรอบป 2547 ผลการดําเนินงานและการวิเคราะหฐานะการเงิน และ
เอกสารทางวิชาการผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ภายในเลมยังประกอบดวย รายนามพรอม
รูปภาพประกอบของคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และรวมทั้ง
รายนามพรอมรูปภาพประกอบของอดีตผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
และคณะผูบริหารสถาบัน
18. รายงานประจําป 2547 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. / โดย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.. [สบ101.1 2547]
รายงานประจําป 2547 ของ สสส. ฉบับนี้เนื้อหากลาวถึง ผลการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา ซึ่งประกอบดวย สวนที่ 1 รูจัก สสส. วาดวยวัตถุประสงค
ของหนวยงาน โครงสรางและกลไกการบริหาร ยุทธศาสตรของ สสส. และ สสส. กับมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งสําหรับป 2547 สสส. ไดกําหนดแผนการดําเนินงาน 13 แผน สวนที่ 2
บทสรุปสาระสําคัญ กลาวถึงโครงการรณรงคมุงเนนการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
โดยเฉพาะปจจัยเสี่ยงสําคัญ ไดแก บุหรี่ แอลกอฮอล อุบัติภัยจราจรและการสงเสริม
การออกกําลังกาย สวนที่ 3 ผสานพลังภาคีสูงานสรางแหงป 2547 วาดวยโครงการตาง ๆ 10 โครงการ
อาทิ การลดการสูบบุหรี่ การงดดื่มแอลกอฮอล การอุบัติภัย ฯลฯ สวนที่ 4 ป 2548 กาวสําคัญสูเมืองไทย
แข็งแรง กลาวถึง ยุทธศาสตรของ สสส. ในป 2548 สวนที่ 5 ความกาวหนาของกองทุนวาดวยการสรุป
ภาพรวมการสนับสนุนโครงการแสดงการกระจายทุนในลักษณะตาง ๆ รวมทั้งตัวอยางผลการดําเนินงานป
2547 สวนที่ 6 เปนรายงานสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ สสส.
19. รายงานประจําป 2547 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.. [วธ06 1.1 2547]
รายงานประจําป 2547 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ฉบับนี้มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเผยแพร ผ ลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานฯ ในป 2547 ซึ่ ง
รายละเอียดภายในเลมประกอบดวย โครงสรางของหนวยงาน องคประกอบและอํานาจ
หน า ที่ พร อ มด ว ยโครงสร า งของสภาวิ จั ย แห ง ชาติ คณะกรรมการบริ ห ารสภาวิ จั ย
แหงชาติ ป พ.ศ.2547 วิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกร ผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2547 รวมทั้งงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานศูนยวิจัย
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ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวอินทรียแหงชาติ นอกจากนี้ในภาคผนวกไดกลาวถึง โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งดําเนินการเสร็จสมบูรณในปงบประมาณ 2547
20. รายงานประจําป 2547 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. /
โดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป. [ทส10 1.1]
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 4 7 ข อ ง สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับนี้เนื้อหาประกอบดวย บทนําวาดวยความ
เปนมา แผนภูมิการแบงสวนราชการ อํานาจหนาที่ อัตรากําลังงบประมาณ พรอม
ดวยผลการดําเนินงานที่สําคัญ วาดวยการจัดทํานโยบาย แผนมาตรการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรวมถึงการบริหารระบบราชการแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ วาดวยการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐแนวใหม การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังประกอบดวย
ภาคผนวกและนามสงเคราะหสวนราชการภายในของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
21. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรประจําปงบประมาณ 2547. / โดย
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2547. [กษ02 1.2 2547]
หนังสือรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรประจําป
2547 เลมนี้เปนการรวบรวมสาระสําคัญ บทบาท ภารกิจ ฐานะการเงิน รวมทั้งผล
การดําเนินงานที่สําคัญของกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในรอบป 2547 โดยมีเนื้อหา
รายละเอียดประกอบดวย ที่มา วิสัยทัศน ภารกิจหลักและวัตถุประสงคของกองทุน
สงเคราะหเกษตกร รวมทั้งการบริหาร ระเบียบและหลักเกณฑในการบริหารจัดการ
เงิ น กองทุ น สงเคราะห เ กษตรกร ตลอดจนผลการดํ า เนิ น งานโครงการที่ ไ ด รั บ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ในปงบประมาณ 2547
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22. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ประจําป
พ.ศ.2547 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2547). / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป. [กทช01 1.2 2547]
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประจําป พ.ศ.2547 เลมนี้เปนหนังสือรายงานฉบับแรกของหนวยงานที่ไดจัดทําขึ้นโดย
รวบรวมผลการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งเนื้อหาในเลมนี้แบงเปน 4
บท โดยบทที่ 1 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยความเปนมา อํานาจ
หนาที่ของ กทช. และความสัมพันธกับองคกรตาง ๆ บทที่ 2 ผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2547 วาดวย
ผลการปฏิบัติงานตั้งแตเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2547 บทที่ 3 ขอจํากัดในการดําเนินงานวาดวยปญหา
อุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน อาทิ ดานบุคลากร ดานการเงินและงบประมาณ ตลอดจนดานการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมการทํางาน บทที่ 4 แผนการดําเนินงานของ กทช. วาดวยแผนกลยุทธใน
การดําเนินงานประกอบดวย งานพัฒนานโยบายและกฎกติกา งานทรัพยากรโทรคมนาคม และงานบริการ
จัดทํามาตรฐานคุณภาพในการใหบริการ รวมทั้งการจัดระเบียบ หลักเกณฑโทรคมนาคม งานสงเสริมการ
แขงขัน งานกิจการระหวางประเทศ งานดานบริการ พรอมดวยผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
กทช. ภายในป 2548 นอกจากนี้ ภ าคผนวกภายในเล ม กล า วถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ สถานภาพของสํ า นั ก งาน กทช. อํ า นาจหน า ที่ แ ละโครงสร า งการบริ ห ารงาน
อัตรากําลังของสํานักงาน กทช. พรอมดวยการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ และภารกิจตามโครงสรางของสํานักงาน กทช.
23. สรุปผลงานของสภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ชุดที่ 21 4 กุมภาพันธ
2544 - 28 พฤศจิกายน 2547. / โดย สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547. [สผ1.2 328.32]
หนังสือสรุปผลงานของสภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาฯ เลมนี้เนื้อหาเปนการ
รวบรวมผลงานของสภาผูแทนราษฎรในการประชุมสภาผูแทนราษฎร สมัยวิสามัญ และรวมทั้งการประชุม
รวมกันของรัฐสภาตั้งแต 4 กุมภาพันธ 2544 ถึง 28 พฤศจิกายน 2547 โดยสรุปแบงเปนดังนี้ คือ ผลงาน
ดานการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา รวม 145 ฉบับ พระราชกําหนดที่
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา รวม 11 ฉบับ การประชุมรวมกันของรัฐสภา รวม 9 เรื่อง ผลงานดานการ
พิจารณาญัตติที่สภาพิจารณาแลวรวม 67 ฉบับ สงรัฐบาลดําเนินการ รวม 7 เรื่อง ฯลฯ พรอมดวยรายงาน
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ของคณะกรรมาธิการ รวม 27 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ อีก รวมญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
3 เรื่อง ผลงานดานกระทูถาม มีการถาม-ตอบกระทูถาม รวม 1,727 กระทู และพรอมดวยผลงานการ
ดําเนินการรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนรวมกันเขาชื่อเสนอ
24. สารสนเทศนารูทางการเงินสหกรณทุกประเภท ประจําป 2547. / โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548. [กษ042.2 334 2547]
สารสนเทศนารูทางการเงินสหกรณทุกประเภท ประจําป 2547 เลมนี้
เปนการรวบรวมขอมูลทางการเงินของสหกรณทุกประเภททั่วประเทศ รวมถึงสะทอน
ภาพการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการเงินเปนประจําทุกปเพื่อนําเสนอ
ขอมูลเบื้องตน การบริหารงาน อีกทั้งยังเปนเครื่องมือตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสหกรณทุกประเภท เพื่อการวางแผนในอนาคต โดยแยกเปนขอมูล
ของสหกรณภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิคม) และขอมูลสหกรณนอกภาค
การเกษตร (รานคา บริการ ออมทรัพย)
25. สารสนเทศนารูทางการเงิน 10 อันดับสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป 2547. / โดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548.
[กษ044.2 334 2547]
สารสนเทศน า รู ท างการเงิ น 10 อั น ดั บ สหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกร
ประจําป 2547 เลมนี้เปนเอกสารรายงานในการจัดอันดับสารสนเทศทางการเงิน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรรูปแบบหนึ่ง โดยนําเสนอสหกรณ (ไมรวมชุมนุม
สหกรณ) และกลุมเกษตรกรที่มีการจัดอันดับขอมูลทางการเงินที่นาสนใจ 10 อันดับ
แรก ไดจําแนกตามประเภทสหกรณและจําแนกตามขอมูลทางการเงินที่นาสนใจ ซึ่ง
การนําเสนอของเนื้อหาเปนไปในรูปแบบของตาราง
26. สํานักงบประมาณ 46 ป. / โดย สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ :
สํานักงบประมาณ, 2548. [นร 8.2]
สํานักงบประมาณ 46 ป เลมนี้เปนหนังสือที่กลาวถึงหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงบประมาณ
หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในหนวยงาน ซึ่งภายในเลมนี้แบงเนื้อหาไดดังนี้ คือ สวนที่ 1 เปน
การกลาวถึงหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงบประมาณ อาทิ ยุทธศาสตรการงบประมาณ สํานักอํานวยการ
และบริหารทั่วไป ฯลฯ สวนที่ 2 กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงบประมาณพรอมภาพประกอบ สวนที่ 3 เปน
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บทความที่เกี่ยวของกับงานงบประมาณ 8 บทความ อาทิ เปดวิสัยทัศนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
คนใหม ของฝากจาก CEO : สํานักงบประมาณวันนี้ 1 ป CEO : BOB ROAD MAP 2 เปนตน
27. สุขภาพคนไทย 2548. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. [สบ 3.1 613]
หนังสือสุขภาพคนไทย 2548 เลมนี้ เนื้อหาแบงไดเปน 3 สวน คือ สวนที่
1 กลาวถึง 12 ตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย ประกอบดวย กลุมสุขภาพกาย 6 หมวด กลุม
สุขภาพจิต 1 หมวด กลุม สุขภาพเฉพาะกลุม 2 หมวด และกลุมสุ ขภาพสั งคม 3
หมวด สวนที่ 2 เปนการประมวลสถานการณเดนที่มีผลตอสุขภาพคนไทยในรอบป
โดยรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นและวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพมานําเสนอ โดยบันทึกปูม
เหตุการณทางสุขภาพเรียกวา “สถานการณ 10+10” สวนที่ 3 เปนการเสนอเรื่อง
เกี่ยวกับ “การคาเสรีกับการเขาถึงยา” สามารถทําใหเขาใจถึงการทํา FTA คืออะไร เกี่ยวของกับชีวิตเรา
มากนอยเพียงใด
28. AIPO รายงานการประชุมสมัชชาใหญองคกรรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวางวันที่ 12-17 กันยายน พ.ศ.2547. / โดย สํานักองคการรัฐสภา
ระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ107.1 328.3 2547]
 รายงานการประชุ ม สมั ช ชาใหญ อ งค ก รรั ฐ สภาอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 28
ณ กรุงพนมเปญ เลมนี้เปนเอกสารรายงานผลการประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ของ
คณะผูแทนรัฐสภาไทยในระหวางการประชุมสมัชชาใหญองคการรัฐสภาอาเซียน
นอกจากนี้ภายในเลมไดนําเสนอสาระสําคัญตาง ๆ อาทิ โครงสรางองคการรัฐสภา
อาเซียน โครงสรางการประชุมสมัชชาใหญในองคการรัฐสภาอาเซียน พรอมดวยแผน
ที่ราชอาณาจั ก รกั ม พู ชา และขอ มูลทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บราชอาณาจั ก รกัม พู ชา รวมทั้ ง
รัฐสภาแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ความสัมพันธดานรัฐสภาไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจนรายนาม
คณะผูแทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาใหญองคการรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 25
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หนังสืออางอิง
1. ดอกผลแหงปญญา : รวมเรื่อง...บทเรียนและกระบวนการวิจยั จากโครงการวิจยั เดน สกว.
สํานักงานภาค ประจําป 2545-2547 . / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . เชียงใหม :
วนิดาเพรส, 2548. [อ AB90.3 ก351ต 2548]
หนั ง สื อ ดอกผลแห ง ป ญ ญาเล ม นี้ ไ ด ร วบรวมเนื้ อ หาเรื่ อ งราวของ
โครงการวิจัยเดนที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการสนับสนุน โดยได
พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเดนจากการใชประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยาง
ชัดเจนในชุมชน เชน เปนโครงการที่เกิดจากการรวมกลุมที่นําไปสูการจัดการดานอื่น
เกิดการพัฒนาคนหรือสรางคน เกิดองคความรูที่สามารถนําไปแกปญหาได นอกจากนี้
องคความรูที่ไดจากโครงการวิจัยเดนยังเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางาน
วิจัยภาคชาวบาน โดยนําผลงานวิจัยไปปรับใชเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนของ
สังคมไทย
2. ทําเนียบผูบริหารสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2548 (ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป). /
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [อ AD290.9 ส226ท 2548]
หนั ง สือทํา เนีย บผู บริห ารของสํา นัก งานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร
ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป เลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมรายนามของผูบริหารในระดับ
ผูอํานวยการสํานักขึ้นไป ซึ่งในรายละเอียดกลาวถึง แผนผังการบังคับบัญชาของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พรอมดวยรายนามและภาพของผูบริหาร
หนวยงานตั้งแตผูอํานวยการสํานักจนถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรคนปจจุบัน
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง ประวัติสวนบุคคล อาทิ การศึกษา ประวัติการรับราชการ
การไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ของผูบริหารแตละทาน ซึ่งไดนํามารวบรวมไวในเลมนี้ดวย
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หนังสืออนุสรณงานศพ
1. โกวิทธรรม. กรุงเทพฯ : ฟองทองแอนเตอรไพรส, 2546. [อศ พ336ก 2546]
โกวิ ท ธรรม เล ม นี้ เ ป น หนั ง สื อ ที่ จั ด พิ ม พ ขึ้ น เพื่ อ เป น ที่ ร ะลึ ก ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.6) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา
หลวงเตี่ ย ซึ่ ง ในเนื้ อ หาเป น การรวบรวมพระธรรมเทศนาของท า น โดยแบ ง เป น
หมวดหมูดังนี้ อาทิ พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ อบรมพระภิกษุ สามเณร
และนักเรียน พระธรรมเทศนาในงานบําเพ็ญกุศลศพ และพระธรรมเทศนาปาฐกถา
ธรรม ตลอดจนบทความทั่วไป พรอมดวยขอคิดขอเขียนตาง ๆ ที่ไดรวบรวมไวภายใน
เลม นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงประวัติพระธรรมราชานุวัตรอีกดวย
2. โกวิทานุสรณ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, 2546. [อศ พ336ก 2546]
โกวิ ท านุ ส รณ เล ม นี้ เ ป น หนั ง สื อ ที่ จั ด พิ ม พ ขึ้ น เพื่ อ เป น ที่ ร ะลึ ก ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท ป.ธ.6) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา
หลวงเตี่ย สําหรับเนื้อหาภายในเลมเปนการกลาวถึง ชีวประวัติของหลวงเตี่ยตั้งแตชีวิต
วั ย เยาว ตลอดจนการเข า สู เ พศบรรพชิ ต อุ ทิ ศ เพื่ อ พระพุ ท ธศาสนา และส ง เสริ ม
การศึกษาพัฒนาบุคคล โดยการสงเสริมการศึกษางานวิชาการ นอกจากนี้ทานไดสราง
วัดไทยในลอสแองเจอริสและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย รวมทั้งเกียรติคุณตาง ๆ ที่
ไดรับ ซึ่งไดนํามารวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ดวย
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หนังสือภาษาตางประเทศ
1. American youth violence. / by Franklin E. Zimring. New York : Oxford
University Press, 1997.
This book is about violent acts by adolescent offenders and the legal
principles and institutions that respond to youth violence. The focus of this study is
narrow in two important respects. First, the violent acts discussed here are only those
committed by offenders under the age of 18, less than a quarter of all life-threatening
violence in the United States. If serious violence is the subject of concern, devoting a
sustained analysis only to offenders under 18 misses more than three-quarters of the
problem. The second major limit of the study is that only one type of adolescent
deviance is under scrutiny. More than 80 percent of all juvenile law violations are not
violent. If juvenile crime is the topic of concern, a book-length study of only those
acts that inflict or threaten bodily harm will ignore the great majority of youth crimes.
This book aims to be a relatively comprehensive examination of youth violence in the
United States. The study is reported in three installments. Part 1 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. Chapter 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.
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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
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 abouth youth violence as an element of youth
policy. The violent acts committed by a very small percentage of adolescents have
become much too prominet 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.
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2. The Columbia dictionary of modern literary and cultural criticism. / edited by
Joseph Childers and Gary Hentzi. New York : Columbia University
Press, 1995.
For the uninitiated, reading literary and cultural criticism can be a daunting
task, simply because of its admittedly complex, arcane language the tends to elude
the understanding of all but specialists. With literary and cultural studies arguably the
fastest growing areas of study in the humanities, many readers both within and
outside the academy find it imperative to keep abreast of developments in these
fields. This book helps to initiate the curious generalist into the often exclusionary
world of these theoretical vocabularies, and to authoritatively refresh the memories of
specialists themselves on certain necessary terms and their roots. While there are a
number of dictionaries of literary theory availabel, this book devotes significant
attention to the expanding field of cultural criticism. In contemporary academic
circles, a wide interdisciplinary knowledge base is crucial---literary and cultural
studies today frequently intersect with theoretical concepts in film, psychoanalysis,
linguistics, media studies, and philosophy. This book covers all of these areas in
more than 450 succinct, up-to-date entries from A to Z. The editors write with general
readers in mind, yet without simplifying the terms they discuss. Most entries include
bibliographies of the essential texts on each subject, and a name index makes it easy
to locate eminent scholars and place them in their proper contextual moorings. This
book will help readers navigate their paths through complex theoretical arguments in
the arts and humanities, and will provide indispensable supplementary reading to any
studen, teacher, or generalist with a broad interest in these areas.

สาระสังเขปหนังสือใหม

41

3. Einstein in love ; a scientific romance. / by Dennis Overbye. New York : Viking,
2000.
Nofigure towers over the intellectual landscape of the twentieth century
more commandingly or compellingly than Albert Einstein. Nearly fifty years after his
death, his very image has taken on the status of an icon : the frizzy nimbus of white
hair ; the dark, soulful eyes ; and the vaguely bemused expression have become the
embodiment of the idea of science as a heroic---if occasionally impenetrable--endeavor. But who, really, was this man who forever transformed our sense of our
place in the universe? In this book, the author has written a brilliant and illuminating
biography that at last separates the man, Albert, from the myth of Einstein and
restores humanity and nuance to a person whom the notoriety of genius has nearly
rendered an abstraction. This book reveals the scientist as very much a young man
of his time---a draft dodger, a self-styled bohemian, a poet, a violinist, and a cocky,
charismatic whirlwind who left personal and professional chaos in his wake.
Overbye’s book is the first biography of the great physicist to focus exclusively on his
life during the first two decades of the century, when he invented relativity, with its
elastic view of space and time, and first glimpsed the quantum chaos in the heart of
atoms---achievements that became pillars of the most far-reaching intellectual
cataclysm of modern history. It was in this world that Albert took his own first steps
toward immortality. But despite his brilliance, he was also a teenager in love---not
only with the exhilarating vistas of physics, but with the extraordinary woman who was
to become his first wife. Mileva Maric was a brooding and gifted Serb mathematician
who was Albert’s dark soul mate, intellectual collaborator and emotional adversary.
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4. The Lincoln enigma ; the changing faces of an American Icon. / edited by
Gabor Boritt. New York : Oxford University Press, 2001.
In this book, the editor invites renowned Lincoln scholars, and rising new
voices, to take a look at much-debated aspects of Lincoln’s life---including his
suspected gay relationships, his alleged plan to send blacks back to Africa, and his
high-handed treatment of the Constitution. The editor explores Lincoln’s proposals
that looked to a lily-white America. Jean Baker marvels at Lincoln’s loves and
marriage. David Herbert Donald compares Lincoln and Jefferson Davis as
Commanders-in-Chief. Douglas Wilson shows us the young Lincoln---not the strong
leader of popular history, but a man who struggles to find his purpose. Gerald
Prokopowicz searches for the military leader, William C. Harris for the peacemaker,
and Robert Bruce meditates on Lincoln and death. In a final section Gabor Boritt, the
editor, and Harold Holzer offer a fascinating portfolio of Lincoln images in modern art.
Acute and thought-provoking in their observations, this all-star cast of historians--including two Pulitzer and three Lincon Prize-winners---questions our assumptions of
Lincoln, and provides a new vitality to our ongoing reflections on his life and legacy.
5. Roots of American racism ; essays on the colonial experience. / by Alden T.
Vaughan. New York : Oxford University Press, 1995.
This collection of essays explores some of the major events and issues of
interaction between Europeans, Indians, and Africans in English America in the
sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries. Several of the essays in this
collection address aspects of what, by hindsight, we call “race relations.” Other
essays treat interactions between Europeans and Native Americans that were not
initially based on notions of race but rather on deep cultural differences---over
religion, government, land, law, education, and war, to name only the most obvious
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arenas of early contact between peoples from opposite sides of the Atlantic Ocean.
Some of those contacts were friendly and mutually beneficial ; many were hostile if
not lethal. British America witnessed an often bitter contest of cultures as well as an
unusually blatant exploitation of “races.” This book addresses issues in Indian-white
and black-white relations that seemed important and interesting to us at various times
in the three decades between the earliest essay’s publication and now. This book
approaches some of those issues through analytic narratives that examine how and
why certain events occurred or ideas evolved. Other essays are essentially
historiographical, explaining who wrote what (and sometimes why) about a
controversial episode in early American cultural or racial contact. The temporal
scope of the essays varies widely too : one is confined to a single year (but with
implications far beyond it) ; another’s span is more than three centuries ; most treat a
few cruical years or decades. All of the essays focus primarily on the parts of British
America that became the United States, although one chapter gives considerable
attention to Barbados and another is partly about Canada. In each case the principal
concern had been to examine how the people with the greater military and political
power (almost invariably the Engling colonists) constructed their attitudes and shaped
their actions toward the Indians and Africans in the areas of Anglo-American control.
These are not, therefore, happy stories, but they are stories about historical ideas and
events that were important in their own time and had formative influence on
subsequent American history. The three major parts of the book are organized
around broad central themes or geopolitical regions. Part 1 looks at fundamental
Anglo-American perceptions of Native Americans and Africans and how those
perceptions evolved in significantly different patterns toward the two non-European
peoples. Chapter 1 examines three centuries of Anglo-American perceptions of
Native Americans, which evolved gradually from assumptions of profound cultural
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difference to a belief in innate racial inferiority. Because those Anglo-American
perceptions and consequent policies owed much to European (especially English)
views of the Indians prior to the full tide of American colonization, chapter 2
reconstructs several English paradigms that emerged before 1607 or in the decades
soon after. Chapter 3 examines the early articulation of a racist ideology in the British
empire as witnessed, and rebutted, by an Anglican minister in Virginia and Barbados.
The final essay the first part (chapter 4) documents how perceptions and treatment of
Indians in Pennsylvania had deteriorated from cultural prejudice in the seventeenth
century to a lethal racial bias in the third quarter of the eighteenth century. Part II
explores cultural and racial interactions in early Virgina. Chapter 5 assesses patterns
of colonial aggression patterns of colonial aggression and Indian resistance that
culminated in bitter warfare from 1622 to 1632 and how that conflict reflected depths
of hostility that had been building since 1607, despite superfician countertrends. By
contrast, Virginians usually made lifelong slaves of Africans and their progeny,
beginning in 1619 (a persistent modern argument for a later date notwithstanding) in
accordance with a rapidly emerging racist ideology that in incipient form had come
from England in the colonists’ psychological baggage. Chapter 6, on Virginia’s early
black-white relations, examines the evidence of attitudes toward Africans in the 1620s
; chapter 7 traces the long and lively scholarly debate over the origins of American
slavery and American racism. A postscript to the latter essay recounts, and responds
to, a recent contribution to the ongoing “origins” controversy. Part III focuses on New
England. As in part II, there is an essay (chapter 8) on the liveliest historiographical
topic of the early years---in this case, the causes of the Pequot War of 1636-37. An
assessment of that hardy perennial is followed in chapter 9 by a close examination of
two episodes in 1638 that raised perplexing legal issues and simultaneously revealed
deep fissures in colonial attitudes toward Native Americans. Chapter 10 is a wideสาระสังเขปหนังสือใหม
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ranging assessment, both qualitative and quantitative, of efforts by New England
colonists and Native Americans between 1620 and 1763 to win cultural converts from
each other. The goal of these exercises in historical investigation is partly to inform
but also to stimulate new research and fresh interpretations. Because the essays are
one historian’s (in the final essay, two historians’) version of the past, they are subject,
as is all scholarship, to challenges from those who favor other readings of the
evidence.
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