หนังสือดานความรูทั่วไป (A)
1. มองโลกแบบวิกรม. / โดย วิมล ไทรนิ่มนวล. กรุงเทพฯ : แอล.ที.เพรส, 2548
[AC159 ว495ม]
☺ รายละเอียดในหนังสือเลมนี้เปนเรื่องธุรกิจ การคา การลงทุนและปรัชญา
ของ “วิกรม กรมดิษฐ" ซึ่งผูเขียนไดกลาววา วิกรม กรมดิษฐ เปนนักลงทุน เปน
พอคา เปนนักธุรกิจ และเปนอะไรอีกหลายอยาง แตวิกรม กรมดิษฐ ไมไดแสวงหา
กําไรใสตัวอยางเดียว เขายังขวนขวายใสใจในเรื่องของโลก เรื่องของมนุษยที่ทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอสังคมและ
โลกอยางจริงจังดวย
2. หลากหลายความรูจากธนาคารสมอง เลมที่ 1-6. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2548. [AC159 ค123ธ]
☺ หนังสือธนาคารสมองของคนไทยเลมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ถายทอดองคความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองสูประชาชน โดยจําแนกตามสาขาการพัฒนาดานตาง ๆ อาทิ เลมที่ 1
เรื่องหลากหลายความรูจากธนาคารสมอง เลมที่ 2 รอบรูเรื่องสุขภาพ เลมที่ 3 เรื่อง
เกษตรเพื่อคนไทย เลมที่ 4 เรื่องใสใจสิ่งแวดลอม เลมที่ 5 เรื่องชุมชนของเรา
เลมที่ 6 การศึกษาพัฒนาชาติ

หนังสือดานปรัชญาและศาสนา (B)
1. พระคุณที่อินเดียมีตอไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546.
[BQ5335 พ831พ]
☺ หนังสือเลมนี้นําเสนอปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมสัมพันธระหวาง
ไทยและอินเดีย โดยพระราชธรรมโฆษาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ซึ่งเปนพระภิกษุที่มี
ความปราดเปรื่องในหลักพุทธปรัชญา และมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอินเดีย
อยางแตกฉาน จึงทราบถึงตนกําเนิดของวัฒนธรรมตาง ๆ ของไทยและอินเดียเปน
อยางดี
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หนังสือดานประวัติศาสตรสากล (D)
1. ภูมิปญญาไทย-ภูมิปญญาเทศ. / โดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส,
2548. [DS568 ซ814ภ]
☺ รายละเอียดในหนังสือประกอบดวย 1. ทบทวนภูมิปญญา ทาทายความรู
2. สํารวจกระแสภูมิปญญาและความรูทองถิ่นในประเทศเพื่อนบาน “ความรูทองถิ่น :
อาวุ ธ ต อ สู ค วามอยุ ติ ธ รรม” 3. ฐานความรู -ภู มิ ป ญ ญา สาขาชาติ พั น ธุ วิ ท ยาใน
เวียดนาม 4. ความรูของทองถิ่น, ทองถิ่นของความรู : การตอรองของทองถิ่นใน
กระบวนการรื้อฟนอักษรไท (สือไต) ในเวียดนาม 5. ผัสสะและการสรางความรูของผู
พิการ : ประสบการณชีวิตของเฮเลน เคลเลอร
2. วิจัยชาวบานในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนชายแดน. / โดย
ปยะ กิจถาวร. เชียงใหม : วนิดา เพรส, 2547. [DS568.S6 2547 ป621ว]
☺
หนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาออกเปน 6 สวน คือ สวนที่ 1 กลาวถึง
วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม : นัยตอการทํางานอยางมีสวนรวมกับชุมชนภาคใต
ตอนลาง สวนที่ 2 กลาวถึงภูมิปญญาชุมชนมุสลิม สวนที่ 3 กลาวถึงรากเหงาของ
ปญหาและผลกระทบกับคนภาคใตตอนลาง : บทวิเคราะหตอการมองปญหาภาคใต
ตอนล า ง ส ว นที่ 4 กล า วถึ งพั ฒ นาการของงานวิ จั ย เพื่ อ ทอ งถิ่ น ในสามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตตอนลาง สวนที่ 5 กลาวถึงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น :
คน งาน และสวนที่ 6 กลาวถึงทิศทาง นอกจากนี้ภาคผนวกยังมีรายละเอียดโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นที่
อยูในความดูแลของหนวยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นภาคใตตอนลาง

หนังสือดานประวัติศาสตรทวีปอเมริกา (F)
1. จากอาณานิคมสูทุนนิยม บันทึกการเยือนนิคารากัวและคอสตาริกา. / โดย ฉัตรทิพย
นาถสุภา. กรุงเทพฯ : สรางสรรคจํากัด, 2547. [F1433 2547 อ233จ]
☺ หนังสือเลมนี้เปนบันทึกการเดินทางในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งแบงออกเปน
4 ชุด ดังนี้ บันทึกชุดแรก เตรียมเดินทาง บันทึกชุดที่ 2 นิคารากัว บันทึกชุดที่ 3
คอสตาริกา และบันทึกชุดที่ 4 ขอคิดสําหรับประเทศไทย
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หนังสือดานภูมิศาสตร มานุษยวิทยา (G)
1. ดอยหลวงเชียงดาว. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. เชียงใหม : วนิดาเพรส, 2547.
[G156.5.E26 ต286]
☺ หนังสือเลมนี้นําเอาขอมูลของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดอยหลวงเชียง
ดาวมาแลกเปลี่ยนกัน โดยเปนการเริ่มตนการรวมกันตรวจสอบขอมูลและความรูที่มีอยู
เพื่อนําไปสูการตัดสินใจรวมกันและรวมทํางานในอาณาบริเวณดอยหลวงเชียงดาวใหมี
ความยั่งยืนตอไป

หนังสือดานกฎหมาย (K)
1. คูมือการดําเนินคดีภาคปฏิบัต.ิ / โดย ชัยศักดิ์ ออนประดิษฐ. กรุงเทพฯ : นิตธรรม, 2547.
[KU136 ร441ค]
☺ หนังสือคูมือการดําเนินคดีภาคปฏิบัตินี้ ผูเขียนไดเล็งเห็นปญหาและ
อุปสรรคสําหรับทานที่เริ่มประกอบวิชาชีพในดานกฎหมาย หรือผูที่จะทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาแกองคกรเอกชนตาง ๆ ที่จะเริ่มตนเขียนและเรียบเรียงคําฟอง คําใหการ คํา
รอง คําแถลง ในเบื้องตนวาทําอยางไร จะเขียนคําคูความไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตอง ซึ่งในบางสถานการณปญหาที่ทานประสบไมอาจที่จะสอบถามผูรูไดทันทวงที
หนังสือเลมนี้จึงเปนทางเลือกทางหนึ่งสําหรับการแกไขปญหาดังกลาว อีกทั้งผูที่มีความสนใจจะศึกษา
การเขียนคําคูความตาง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มพูนองคความรูใหมไดจากหนังสือเลมนี้เชนกัน
2. ระเบียบรัฐสภา ประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภา. / โดย
ประจักษ วรรณวงศ และ สิทธิพงศ ศรีสุธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [KD231.1 ป221ร]
☺ หนังสือระเบียบรัฐสภา ประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณรัฐสภา เลมนี้ เนื้อหาเปนการรวบรวมระเบียบรัฐสภาและประกาศรัฐสภาที่
เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภา ซึ่งประกอบดวย อํานาจหนาที่
สํานักรักษาความปลอดภัย ระเบียบรัฐสภาวาดวยการรักษาความปลอดภัยบริเวณ
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รัฐสภา พ.ศ.2544 และระเบียบรัฐสภาวาดวยการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2546 พรอมกับประกาศรัฐสภาเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอมีบัตรอนุญาตนํารถยนตเขาในบริเวณ
รัฐสภา ประกาศรัฐสภาเรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถยนตบริเวณรัฐสภา ตลอดจนรวมถึงประกาศ
รัฐสภาเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอมีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเขาในบริเวณรัฐสภา
3. วิชาวาความและมรรยาททนายความ. / โดย มารุต บุนนาค. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2548.
[KU135 ม484ว 2548]
☺ วิชาวาความและมรรยาททนายความ ฉบับพิมพครั้งที่ 4 เลมนี้ เปน
หนังสือที่ไดรวบรวมและแกไขจากแนวคําบรรยายวิชาวาความของผูเขียน โดย
เนื้อหามุ งเน นไปในทางปฏิบัติ หนาที่ของผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่งใน
รายละเอียดไดบรรยายถึงแนวทางการเตรียมคดีกอนนําคดีไปสูศาลทั้งในทางแพง
และทางอาญา แนวทางการรางคําฟอง คําใหการ คํารองและอื่น ๆ ทั้งในคดีอาญา
และคดีแพง แนวทางปฏิบัติเมื่อนําคดีไปสูศาลแลว แนวทางในการซักถามพยาน
ของตนเอง รวมถึงซักคานพยานของฝายตรงขาม ถามติงพยานของตนเอง การแถลงการณดวยวาจา
การแถลงการณปดคดีดวยลายลักษณอักษร แนวทางการรางคําฟองอุทธรณ-ฎีกา การแกอุทธรณและ
การแกฎีกา การบังคับคดี ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในรางพินัยกรรมและนิติกรรมสัญญา พรอม
ดวยตัวอยางคําฟอง คําใหการ คํารองและอื่น ๆ ทั้งคดีแพงและคดีอาญา อีกทั้งยังประกอบดวยตัวอยาง
พินัยกรรมและสัญญา และสรุปขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความที่ทนายความทุกคนจะตองปฏิบัติ

หนังสือดานสังคมศาสตร (H)
1. ขอเสนอตอการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย. / โดย ปรัชญา เวสารัชช. กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2546. [H62.7 ป431บ]
☺ การศึกษาวิจัยเลมนี้กลาวถึงการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป น การ ศึ ก ษาที่ มุ ง สํ า รวจสภาพการวิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย และ
รวบรวมสรุปความคิดเห็นเชิงเสนอแนะ เพื่อใหผูเกี่ยวของทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัย
และผูกําหนดนโยบายของรัฐไดนําไปพิจารณาจัดทํามาตรการจําเปนตาง ๆ สําหรับ
การพัฒนาปรับปรุง และยกระดับการบริหารจัดการระบบวิจัยในมหาวิทยาลัยตอไป
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2. ปฏิรูประบบวิจัยเคลื่อนสังคมไทยดวยความรู. / โดย อมรวิชช นาครทรรพ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,
2547. [H62 อ287ป]
☺ หนังสือเลมนี้เปนการสรุปภาพรวมผลการศึกษาและการจัดทําขอเสนอ
เพื่อการปฏิรูประบบวิจัยแหงชาติ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 บท คือ บทที่ 1 ความ
นํา บทที่ 2 ขอคิดจากประสบการณนานาประเทศ บทที่ 3 ปญหาของระบบวิจัย
ของไทย บทที่ 4 ทางหลัก ทางเลือกในการปฏิรูประบบวิจัยแหงชาติ บทที่ 5
ขอเสนอเชิงนโยบายและภาคผนวก เปนรายงานขอเสนอสําคัญเพื่อการพัฒนา
ระบบการวิจัยของประเทศไทย

3. ปาสองน้ํา คนสองวัฒนธรรม. / โดย โกมล สนั่นกอง. เชียงใหม : วนิดา เพรส, 2547.
[HN700.55.A8 ก941ป]
☺ หนังสือเลมนี้เปนการรวมบทความ หลักคิด แนวทาง ปฏิบัติการ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น ซึ่งรายละเอียดแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 คิดจาก
ทองถิ่นเชื่อมโยงภายนอก สวนที่ 2 คิดใหรอบคอบกอนลงมือทํา สวนที่ 3 คิดไป
ทําไป เรียนรูไป

4. ภูมิปญญากับการสรางพลังชุมชน. / โดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.
พริ้นติ้งเฮาส, 2548. [HN700.55.Z9P8 ศ814]
☺ รายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ คือ 1. ภูมิปญญากับการสราง
พลังชุมชน 2. ภูมิปญญากวานพะเยา : บนเสนทาง “ผลิตภัณฑชุมชน” กับ “คนกิน
น้ําแมเดียวกัน” 3. การตั้งถิ่นฐานของกลุมคนบนพื้นที่สูง : ภูมิปญญาในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4. พลังชุมชนกับการรักษาคลองแสนแสบ 5. ภูมิ
ปญญาทองถิ่น : นวัตกรรมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
กรณีศึกษาตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 6. การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อแกปญหาชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 7. โลกของชาวมอแกน : มองจากความรูพื้นบานเกี่ยวกับทะเลและพื้นที่ชายฝง
5. รูมูลคาบานตัวเอง. / โดย โสภณ พรโชคชัย. กรุงเทพฯ : ส.วิรัชการพิมพ, 2548. [HD1387 ร719]
☺ หนังสือเลมนี้กลาวถึงความสําคัญของการรูมูลคาทรัพยสินของเราเอง ในรายละเอียด
ประกอบดวย บานคือปจจัยสี่ มูลคามีนัยมากกวาที่คิด อยาเปนเหยื่อของการไมรู ความรูคือพลัง
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อํานาจ เปดใจตอนรับการรูจริง ไมถูกโกงไมเสียสิทธิ์ ราคากับมูลคานั้นตางกัน มีหลายราคาแตหนึ่ง
มูลคา มูลคามีพลวัตร กฎ 11 ขอของมูลคา ตองรูวิธีการประเมินคา ตองเขาถึงแหลงขอมูล รวม
พัฒนาวิชาชีพประเมิน
6. ลดเหลางานศพ “จุดเริ่มตนสูการจัดระเบียบสังคมบานตง”. กรุงเทพฯ : วนิดา เพรส, 2547.
[HV5065.T5 ล115]
☺ การลดเหลาในงานศพเลมนี้ นําไปสูการขยายผลไปยังเรื่องอื่น ๆ ใน
ชุ มชน แ ละยั งเป น กระบวนการวิจัย ที่ก อให เ กิด การเปลี่ ย นแปลงวิ ธีคิ ด และการ
ดําเนินชีวิ ตของชุมชนจากความฟุมเฟอยมาสูความประหยัดและมัธยัสถ สงผล
ตอไปยังลูกหลานโดยผานสถาบันครอบครัวและสถานศึกษา

 ื่องสําคัญของชีวิต. / โดย โสภณ พรโชคชัย. กรุงเทพฯ ; มูลนิธิประเมินคา
7. อสังหาริมทรัพยเร
ทรัพยสินไทย, 2547. [HD1381.5.T5 ส981อ]
☺ หนังสือเลมนี้กลาวถึงความจริงที่ทุกคนเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
เปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่คนเราไมอาจขาดไดคือ ที่พักอาศัย ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยใน
รูปแบบหนึ่งที่ทานเกี่ยวของ อาจจะในลักษณะของการเสียคาเชาหอพักหรือบานเชา
คาเชาขึ้นหรือลงก็ลวนแตกระทบถึงทาน สําหรับทานที่มีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง
แลว ทานทราบไหมในแตละปมีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือที่อยูอาศัยกันนับแสนหนวยตอ
ป หากรวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นรู ป แบบอื่ น ด ว ยแล ว จํ า นวนยิ่ ง จะเพิ่ ม มากขึ้ น
อสังหาริมทรัพยจึงเปนเรื่องสําคัญของชีวิตและจําเปนตองมีความรอบรูเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อวา
จะสามารถจัดการทรัพยสินไดอยางเหมาะสม

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย. / โดย วิชัย ตันศิริ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548. [JC421 2548]
☺ หนังสือเลมนี้เปนการกลั่นกรองสรุปรวมยอดทั้งปรัชญา การเมือง แนวคิด
ทางการเมือง ประวัติศาสตรการเมือง รูปแบบการปกครองและสถาบันการเมือง และ
นอกจากนี้ผูอานยังจะไดทราบถึงขั้นตอนของวิวัฒนาการของสถาบันการปกครอง
ตั้งแตส มัยกรีก -โรมันตลอดจนรวมถึ งประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส
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ความเขาใจในรากเหงาของระบอบประชาธิปไตยจากประสบการณของสังคมตะวันตก ซึ่งนาจะทําใหคน
ไทยไดเขาถึงความยากลําบากของการไดมาซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

หนังสือดานการศึกษา (L)
1. การศึกษาทางเลือก : โลกแหงการเรียนรูนอกโรงเรียน. / โดย สุชาดา จักรพิสุทธิ์. กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2548. [LA1223.7 ส759ก]
☺ หนั ง สื อ เล ม นี้ นํ า เสนอกรณี ศึ ก ษาการใช “ภู มิ ป ญ ญา” ในความหมาย
เงื่อนไขบริบทและในทองถิ่นตาง ๆ และจากขอมูลทางคติชนประเภทตาง ๆ ไมวาจะ
เปนภาษิต ปริศนา คําทาย เพลงพื้นบาน ดนตรีพื้นบาน ไมสลัก และผาทอ ซึ่งลวน
แลวแตยืนความหลากหลายในเรื่องภูมิปญญา

หนังสือดานภาษาและวรรณคดี (P)
1. คืออิสสรชน คือคนดี คือศรีบูรพา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ, 2548.
[PL4201.5 ก741ค]
☺ เนื้อหาในเลมแบงออกเปนสามภาค คือ ภาคแรก ประวัติและความทรง
จํานําเสนอชีวิตและผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ หรือศรีบูรพา ภาคที่สอง
ผลงานของศรีบูรพา ในทัศนะของนักวิชาการและนักวิจารณ และภาคที่สาม ศรี
บูรพากับแรงบันดาลใจขามยุค ซึ่งในรายละเอียดตาง ๆ ชวยใหผูอานตระหนักถึง
ความเปนอิสสรชน ความเปนคนดี และความเปนศรีบูรพาที่คนไทยและสังคมไทย
ควรตระหนักและภาคภูมิใจ
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หนังสือดานวิทยาศาสตร (Q)
1. บนเสนทางวิทยาศาสตรทองถิ่น. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2547. [Q111 ค962ป]
☺ รายละเอียดในเลมกลาวถึงกระบวนการเรียนรูและองคความรูแบบองค
รวมที่เกิดจากกระบวนการคิดแบบมีเหตุผล มีการบันทึกใชทักษะ เชน การสังเกต
ตั้งคําถาม คนควา ทดลอง คนหาคําตอบ อธิบาย วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผล
อยางเปนระบบ โดยมีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม รวมถึง
ปจจัยภายนอกที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม
ของแตละทองถิ่น สงเสริมใหเกิดความเขาใจในทองถิ่น นําไปสูการแกปญหา การ
พึ่งพาตนเอง การพัฒนาอยางยั่งยืน และการดําเนินชีวิตที่สอดคลองสมดุลกับธรรมชาติ

หนังสือดานแพทยศาสตร (R)
1. ภูมิปญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการตอรองของความรูทองถิ่น. / โดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส, 2548. [RA771.7.T5 ร375ภ]
☺ รายละเอียดในหนังสือนําเสนอเนื้อหาดังนี้ 1. การสงเสริมการนวดแผน
ไทยในหมูบานทางภาคเหนือของไทย : การปฏิบัติของคนทองถิ่นและอํานาจของ
วาทกรรม “ภูมิปญญาไทย” 2. ญาณวิทยากับการแพทยพื้นบาน : มิติที่ขาด
หายไปของการศึกษาภูมิปญญาสุขภาพไทย 3. ระบาดวิทยากับความเจ็บปวยและ
ความทุกขของชาวคลิตี้ 4. ภูมิปญญาหมอพื้นบานกับการใชสมุนไพรบําบัดรักษา
ความเจ็บปวย กรณีศึกษานายแวว วงศคําโสม บานโคนผง ตําบลสานตม อําเภอ
ภูเรือ จังหวัดเลย 5. ความรูชายขอบ : อํานาจและปฏิบัติการของสํานักทรงใน
ผูปวย “กากโรงพยาบาล” 6. ลิ้นกับฟน (เฟอง) : การเปลี่ยนแปลงประสบการณการรับรสและความทรง
จําเกี่ยวกับ “ความหวาน” จากน้ําตาลพื้นบานสูอุตสาหกรรม
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หนังสือดานเกษตรศาสตร (S)
1. ความรูกับการเมืองเรื่องทรัพยากร. / โดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง
เฮาส, 2548. [S934.T5 ฉ179ค]
☺ หนังสือเลมนี้กลาวถึงความขัดแยงของรัฐและชุมชนทองถิ่นในเรื่อง
ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ลั ก ษณะ ต า ง ๆ เช น ป า ลุ ม น้ํ า และวิ ธี ก าร
เพาะปลูก โดยเนนจากมุมมองของชุมชนทองถิ่นเปนหลัก ชวยใหผูอานไดเขาใจ
พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ที่มีศักยภาพในการปรับตัวใน
ภาวะวิกฤต เชน ความขัดแยงในการจัดการทรัพยากร ความรูเหลานี้มีประโยชน
ตอผูที่สนใจในเรื่องพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไดอีกดวย

2. หอมขาวทางเลือกสูทางรอด คนแมสุริน. / โดย สุทธิลักษณ มงคลทรัพย. เชียงใหม : วนิดาเพรส,
2547. [SB351.G3 ส776ห]
☺ หนังสือเรื่องหอมขาวทางเลือกสูทางรอด คนแมสุริน เลมนี้ ไดรวบรวม
จากประสบการณการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การพัฒนาคุณภาพกระเทียมโดยไมใชสารเคมีทางการเกษตรในชุมชน ซึ่งผาน
ระยะเวลาศึกษาทดลองมากวา 1 ป จนมีบทเรียนการทํางานที่ชี้ทางออกของชุมชน
เกษตรไดระดับหนึ่ง ซึ่งเปนสัญญาณบงบอกถึงการทําเกษตรกรรมยั่งยืนตอไป

หนังสือดานเทคโนโลยี (T)
1. “กุดขาคีม” การจัดการน้ําฉบับไทบาน. / โดย พรทวี ยอดมงคล. เชียงใหม : วนิดา เพรส, 2547.
[TD334.T5 2547 ร638ก]
☺ งานวิจัยเลมนี้เกิดจากการตอสูในกรณีเขื่อนราศีไศลที่สรางผลกระทบ
ใหกับทองถิ่นและสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อคนหาองคความรู
ภูมิปญญาเดิมในการจัดการน้ําของสองตําบลที่ใชประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติ
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แหงนี้ เพื่อใหชุมชนไดตระหนักถึงวิถีถิ่นในการจัดการดูแลทรัพยากร และหาทางเลือกทางออกสูการ
แกปญหาในพื้นที่ของตน
2. น้ํา ความขัดแยงการคลี่คลาย “ปญหา” ของชุมชนแพรกหนามแดง. เชียงใหม : วนิดา เพรส,
2546. [TD334.T5 ป524ค]
☺ หนังสือเลมนี้กลาวถึงชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับน้ําตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะชาวเมืองแมกลองที่อาศัยอยูตามลําคลองตองเผชิญกับสภาพน้ําจืด น้ําเค็ม
น้ํากรอย จนไดรับการขนานนามวา “เมืองสามน้ํา” แตชุมชนเหลานี้สามารถเรียนรูที่
จะปรับตัวอยูกับสภาพน้ําตามธรรมชาติไดเปนอยางดีเฉกเชนเดียวกับชุมชนแพรก
หนามแดงที่ มี ภู มิ ป ญ ญาในการจั ด การกั บ น้ํ า จื ด น้ํ า เค็ ม มานาน และคนสองฝ ง ก็
สามารถอยูรวมกันไดบนวิถีที่แตกตาง จนเมื่อการพัฒนาเขาไปมีการสราง “ประตูกั้น
น้ําจืด น้ําเค็ม” ขึ้นดวย เจตนาอันดีที่จะชวยชุมชนในการจัดการกับสภาพน้ําที่มีความเปลี่ยนแปลง
แต เหตุการณ กลั บ พลิ กผั นเมื่อประตู เหล านั้นกลายเปนชนวนแหงความขั ดแยงในเรื่ องการเปด-ปด
ประตูน้ํามายาวนาน ทายสุดไดใชกระบวนการวิจัยเปนทางเลือกในการแกปญหาดวยพลังความเชื่อมั่น
จนสามารถพลิกผันสถานการณไดอีกครั้ง เรื่องราวตาง ๆ ไดถูกถายทอดไวในหนังสือเลมนี้

หนังสืออางอิง
1. คําศัพท-คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. / โดย สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันการตางประเทศ, 2548.
[อ AG580.1 ก452ค]
☺ คําศัพท-คํายอทางการทูตและการตางประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเปนการรวบรวมคําศัพทและคํายอตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวของกับ
แวดวงการทูต การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งคําศัพทที่มีนัยสําคัญ
ทางการทูตและการตางประเทศ ตลอดจนคําศัพทใหม ๆ ซึ่งเปนที่สนใจในปจจุบัน
นอกจากนี้ในฉบับปรับปรุงเลมนี้ไดเพิ่มคําศัพทและคํายอตาง ๆ ที่ไดปรากฏขึ้นใหม
ในวงการทูตและการตางประเทศ อีกทั้งไดแกไขขอบกพรองตาง ๆ อีกดวย
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2. ทําเนียบขาราชการและลูกจาง 2547 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. / โดย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักประชาสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547.
[อ AD290.9 ว872ท 2547]
☺ หนังสือทําเนียบขาราชการและลูกจาง 2547 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลมนี้เนื้อหา
กลาวถึง การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ อํานาจหนาที่และอัตรากําลังของสวนราชการ
ภายในของหนวยงาน รวมถึงบทบาทอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
โดยในรายละเอียดของเนื้อหากลาวถึงการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาออกเปน
18 สํ า นัก 3 กลุ ม งาน พร อ มด ว ยประวั ติ ขา ราชการจํ า นวน 654 คน ลู ก จ า งจํ า นวน 75 คน พร อ ม
ภาพประกอบ (17 พฤษภาคม 2547)
3. ทําเนียบผลการวิจัย ป 11 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2546. / โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ม.ป.ป. [อ AB90.3 ค123ท 2546]
☺ หนั งสื อทํ า เนี ย บผลการวิ จั ย เล มนี้ เ ป น การรวบรวมผลงานวิจั ย ในสาขาต า ง ๆ ทางดา น
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยเนื้อหา
ภายในเล ม ประกอบด ว ย ผลงานวิ จั ย ในกลุ ม สาขาต า ง ๆ อาทิ กลุ ม วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรม กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลุมการแพทยและสาธารณสุข และกลุมการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม พรอมดวยภาพประกอบ
4. บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2547. / โดย โครงการพัฒนาองคความรูและ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ,
2547. [อ AB90.3 B56 ค962ป]
☺ บทคัดยอโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ 2547 เลมนี้เปนการรวบรวมบทคัดยองานวิจัยและ
วิทยานิพนธจากการประชุมวิชาการประจําป โครงการ BRT ครั้งที่ 8 โดยในเนื้อหาไดจัดแบงหมวดหมู
ของงานวิจัยและวิทยานิพนธเปน 10 กลุม ไดแก จุลินทรียและไลเคน สาหรายและแพลงกตอน พืช สัตว
ไมมีกระดูกสันหลัง สัตวมีกระดูกสันหลัง นิเวศวิทยา ภูมิปญญาทองถิ่น การใชประโยชน ชุดโครงการ
ทองผาภูมิตะวันตก และกลุมสุดทายโครงการความรวมมือระหวางนักวิจัยไทยและฝรั่งเศสดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CNRS)
นอกจากนี้การนําเสนอของเนื้อหาภายในเลมมีภาษาอังกฤษ
ประกอบดวย
5. พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ :
อรุณการพิมพ, 2548. [อ AG140 ร421 พ2542]
☺ หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําพจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ใหได
มาตรฐานสมบูรณที่สุดและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป และเพื่อใหผูใชเขาใจความหมายถูกตอง สามารถ
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นํ า ไปใช ไ ด ถู ก ที่ ถู ก ความหมาย และสามารถนํ า ไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ ง รวมทั้ ง สร า ง
ความเขาใจอันดีถูกตองและเที่ยงธรรมเกี่ยวกับคําสั่งสอน เนื้อหาสาระ ขนบธรรมเนียม ลัทธิประเพณี
คติความเชื่อถือ และพิธีกรรมอันเนื่องมาจากศาสนานั้น ๆ เพื่อสนองความตองการทางสติปญญา ทาง
อารมณ และทางสังคม ตลอดจนเพื่อเปนการบํารุงสงเสริมสรรพวิชาใหเปนคุณประโยชนแกชาติ และ
ประชาชนตามวัตถุประสงคหลักของราชบัณฑิตยสถาน
6. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรรณานุกรมและสาระสังเขป. / โดย
กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, 2547. [อ AB70 ส731ส]
☺ หนังสือสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรรณานุกรมและ
สาระสั งเขป เลมนี้ เ นื้ อหาเปน การรวบรวมสื่อสิ่งพิมพที่ บ ริการในสํ านักหอสมุ ด
แหงชาติมีทั้งหนังสือ เอกสาร บทความ ขาว ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราช
กรณี ย กิ จ ของสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พร อ มกั บ จั ด ทํ า
สาระสั ง เขปหนั ง สื อ รวมทั้ ง ได จั ด ทํ า ดรรชนี บ ทความจากวารสารและข า วจาก
หนังสือพิมพ ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาแบงออกเปน 3 ภาค ภาคแรกเกี่ยวกับ
บรรณานุ ก รมและสาระสั ง เขปเอกสารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 211 รายการ ภาคสอง เปนดรรชนีวารสารและขาวจากหนังสือพิมพ จํานวน
857 รายการ และภาคสามเปนดรรชนีคําสําคัญ ซึ่งไดจัดเรียงเปนหมวดหมูตั้งแตหมวดอักษร ก ถึง
หมวดอักษร อ
7. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. / โดย กองบัญชาการทหารสูงสุด. กรุงเทพฯ : ประชุมขาว, 2546.
[อ AZ370.T55 น267ส]
☺ หนังสือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งที่เปนเรื่องสวน
พระองค พระอัจฉริยภาพในดานการทหาร พระกรณียกิจในการศึกสงคราม พระ
ราชพาหนะศึก พระแสงศัตราวุธ พรอมดวยเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ
กษัตริยตางแดนรวมสมัย บุคคล สถานที่ที่ปรากฏชื่อในเอกสารประวัติศาสตรทั้ง
ในพระราชพงศาวดารไทยและพมา จดหมายเหตุและบันทึกของชาวตางชาติ
ตลอดจนรวบรวมรายชื่อและภาพพระบรมราชานุสาวรียที่ไดมีการจัดสรางขึ้น
ตามที่ตาง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติแดพระองคทาน และรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับพระองค
มานําเสนอไวในหนังสือเลมนี้ดวย
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8. อธิบายศัพทการบริหารจัดการสมัยใหม. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2543.
[อ AG450.A3 ว583อ 2543]
☺ ภายในหนังสือเลมนี้เปนฉบับปรับปรุงโดยผูเขียนไดเพิ่มเติมศัพทใหม ๆ และรวมทั้งได
แกไขคําอธิบายศัพทเดิมบางคําใหชัดเจนขึ้น ซึ่งเปนคําศัพทเฉพาะในการบริหารจัดการไมวาอยูใน
องคกรบริหารธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐ องคกรนานาชาติ สามารถใชประโยชนจากหนังสือเลมนี้ได
การจัดเรียงคําศัพท โดยเรียงลําดับจาก A-Z การอธิบายคําศัพทกระชับเขาใจไดงายยิ่งขึ้น

หนังสือรายงานการวิจัย (R\Res)
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี : ศึกษาในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน. / โดย ฤกษฤทธิ์ เพชรวรกุล. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544.
[ว DS52.2 ฤ119ก]
☺ งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ เปนการศึกษาในแนวคิดและหลักเกณฑทางกฎหมายที่
สงเสริมการกํากับดูแลที่ดีโดยอาศัยกลไกในกฎหมายบริษัท และรวมถึงศึกษาในแนวคิดและหลักเกณฑ
ทางกฎหมายที่สงเสริมการกํากับดูแลที่ดีเมื่อบริษัทเขาสูกระบวนการฟนฟู รวมทั้งศึกษา ในบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของกรมการตรวจสอบวามีขอบเขตเพียงใดและควรทําหนาที่ตอไปหรือไม
อยางไร เมื่อบริษัทเขาสูกระบวนการฟนฟู ตลอดจนศึกษาวากรรมการตรวจสอบควรมีคุณสมบัติที่พึง
ประสงคประการใดจึงจะคุมครองและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนอยางเพียงพอ
2. การกํากับดูแลและกระบวนการของกองทุนการเงินระหวางประเทศ : ศึกษากรณีวิกฤตการณ
เศรษฐกิจไทย. / โดย วรวิทย เตชะสุภากูร. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2542.
[ว HG3881.5.I58 ว281ก]
☺ วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการแนวคิด ตลอดจนกระบวนการในทาง
ปฏิบัติ ซึ่ง IMF ใชในการควบคุมดูแลรัฐสมาชิกใหปฏิบัติตามพันธกรณีตามขอตกลง IMF ทั้งใน
สถานการณทั่วไปและกรณีรัฐสมาชิกขอรับความชวยเหลือหรือขอใชทรัพยากรของ IMF โดยใชกลไก
การกํากับดูแลเปนสําคัญ
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3. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อทองถิ่นระดับโรงเรียนในพื้นที่อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. /
โดย ไพรัช ใหมชมภู. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
[ว LB1599 พ987ก]
☺ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในชุมชนที่
เปนชาวเขา และโรงเรียนในชุมชนคนพื้นเมืองศึกษาเงื่อนไขและปจจัยที่สงผลใหโรงเรียนและชุมชน
รวมมือกันพัฒนาหลักสูตร และหารูปแบบการบริหารจัดการรวมกันในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
โรงเรียนและชุมชน ผลการวิจัยพบวากระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อทองถิ่นไดใชยุทธศาสตรการมีสวน
รวมระหวางโรงเรียนและชุมชนภายใตหลักสูตรเพื่อทองถิ่นเชียงดาว ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการคือ การ
สรางความตระหนักใหผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ การเปดเวทีชาวบาน การประชุมวางแผนดําเนินงาน
การวางแผนจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน และการสังเคราะหหลักสูตรเพื่อทองถิ่นเชียงดาวสู
หลักสูตรสถานศึกษา
4. การศึกษาเปรียบเทียบสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนกะเหรี่ยง
ในเขตชายแดนไทยและพมาระหวาง พ.ศ.2490-2543. / โดย สุทิน สนองผัน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. [ว DS570.K37 ส772ก]
☺ จากการศึกษาพบวาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนกะเหรี่ยงในเขตไทยและพมาอยู
ภายใตอิทธิพลสภาพการเมืองของประเทศไทยและพมาโดยตรง การเติบโตขึ้นของระบบทุนในสวนกลาง
ของประเทศไทยและการเพิ่มศักยภาพของกองทัพในรัฐบาลพมามีผลทําใหเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
กะเหรี่ยงเขตไทยและพมาขาดอํานาจตอรอง และผลของการเมืองทั้งระดับประเทศและการเมืองทองถิ่น
ที่ผันแปรทั้งของไทยและพมา ทําใหการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมุงปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจฐานลาง
ของสังคมเมืองในขณะที่สภาพการเมืองที่ขาดเสถียรภาพในสหภาพพมาไดทําลายระบบเศรษฐกิจชุมชน
กะเหรี่ยงจนประสบกับความหายนะและแรงแคนอยางหนักจนกลาวไดวาบริเวณเขตพื้นที่ทางวัฒนธรรม
กะเหรี่ยงในเขตชายแดนไทยพมาถูกบีบคั้นใหอยูในภาวะจําเปนตองเปลี่ยนแปลงดวยการละทิ้งวิถีทาง
เศรษฐกิจและสังคมแบบดั้งเดิมไปสูการยอมรับวัฒนธรรมจากภายนอกของสวนกลางจนวิถีวัฒนธรรม
พื้นบานชาวกะเหรี่ยงกลายเปนวิถีที่ถูกเหยียดหยามในดินแดนมาตุภูมิของชาวกะเหรี่ยงเอง
5. ขอมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและการใชภาษาตางประเทศใน
ภาคเหนือ (ฉบับภาพรวม). / โดย อเนก กิมสุวรรณ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2548. [ว LB2365.L4 อ893ข]
☺
งานวิจัยนี้เปนหนังสือที่รวบรวมขอมูลพื้นฐานปจจุบันที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศในทุกระดับการศึกษาและการใชภาษาตางประเทศ ซึ่งไดรวบรวมความพึงพอใจ
ความต อ งการและป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ภ าษาต า งประเทศในภาคเหนื อ ของไทย สํ า หรั บ
รายละเอียดของเนื้อหานั้นประกอบดวย บทนํา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูล สรุปผลอภิปราย ขอเสนอแนะ พรอมดวยสรุปผลประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาต า งประเทศของผู ส อนตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งนายจาง หัวหนางาน ผูประกอบอาชีพอิสระและพนักงานลูกจาง
นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกันอีก 5 เลม คือ 1. ขอมูลพื้นฐานการใชภาษาตางประเทศใน
ภาคเหนือ (ขอมูลชุดพนักงาน ลูกจาง) 2. ขอมูลพื้นฐานการใชภาษาตางประเทศในภาคเหนือ (ขอมูล
ชุ ด นายจ า ง หั ว หน า งาน ผู ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ) 3. ข อ มู ล พื้ น ฐานการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาตางประเทศในภาคเหนือ (ขอมูลชุดผูสอนระดับอุดมศึกษา) 4. ขอมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศในภาคเหนือ (ขอมูลชุดผูบริหาร สถาบันอุดมศึกษา) 5. ขอมูลพื้นฐานการจัดการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศในภาคเหนือ (ขอมูลชุดผูเรียนระดับอุดมศึกษา) ประกอบอีกดวย
6. คูมือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา. / โดย พงษธาดา วุฒิการณ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว DS489.55 พ156ค]
☺ หนังสือนี้เปนคูมือแนะนําประเทศและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาหรือเกาะ
ฮีลอน ซึ่งเปนดินแดนที่มีสายสัมพันธอันใกลชิดกับประเทศไทย ทั้งดานการแลกเปลี่ยนพุทธศาสนา
เถรวาท การทูตและการคาขายสืบเนื่องมานานหลายรอยป หนังสือเลมนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 บท
ใหญ คื อ บทที่ 1 ข อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศเกี่ ย วกั บ ประชาชนและแผ น ดิ น บทที่ 2 ภู มิ ห ลั ง ทาง
ประวัติ ศาสตร จากอดีตสู ปจจุ บันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและพั ฒนาการทางด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทที่ 3 การเมืองและปญหาความขัดแยงทางเชื้อชาติในศรีลังกาจากระดับ
ท อ งถิ่ น สู น านาชาติ และบทที่ 4 นโยบายต า งประเทศของศรี ลั ง กาภายหลั ง จากได รั บ เอกราชและ
ความสัมพันธระหวางศรีลังกากับประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน
7. โครงการไทใหญ. / วันดี สันติวุฒิเมธี. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
[ว DS528.2.S5 ว429ค]
☺ จากการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทใหญในหมูบานเปยง
หลวงแหงนี้พบวา ชาวไทใหญมีกระบวนการเลือกสรรอัตลักษณขึ้นมาสรางพรมแดนทางชาติพันธุของ
ตนหลากหลายรูป แบบ โดยเนื้อหาของอัต ลั ก ษณดังกล า วมีความสัมพันธกั บ กลุ มชาติพันธุอื่นที่ อยู
แวดลอมในลักษณะทาทายตอรองและประนีประนอม โดยเฉพาะรัฐไทยกับรัฐพมาอยูตลอดเวลา รวมทั้ง
มีความสัมพันธกับความเปนพื้นที่ชายแดนและสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในชวง 40 ปที่
ผานมาโดยตรง
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8. โครงการเวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย. / โดย วิษณุ ธรรมลิขิตกุล. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,
2547. [ว R729.5.G4 ว768ค]
☺ รายละเอี ย ดในเลมประกอบดว ยกิจกรรม 6 สว น ไดแก สว นที่ 1 การพั ฒนาฐานข อมูล
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สวนที่ 2 การวิเคราะหประเมินคุณภาพและการเผยแพรแนวทางเวชปฏิบัติ
สวนที่ 3 การพัฒนาทักษะในการเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย สวนที่ 4 การจัดการความรูโดยนําเอา
ความรูที่ถูกตอง เกี่ยวของ และประยุกตใชไดในประเทศไทย สวนที่ 5 การวิจัยเพื่อสรางความรูใหมตาม
ความเชี่ยวชาญของผูรวมโครงการ และสวนที่ 6 ความเชื่อมโยงกับองคกรระหวางประเทศดานการ
จัดการความรูในโครงการ
9. โครงการ The Journeys of King Rama V. / โดย กรรณิการ สาตรปรุง. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. [ว DS582 จ657ค]
☺ การศึกษาประวัติศาสตรเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 5) มีการใหความสําคัญกับประเด็นตาง ๆ หลายมิติ โดยเฉพาะในแงมุมที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
ทางการปกครอง การบริหารจัดการทองถิ่น การเศรษฐกิจ การศาลและกระบวนการยุติ ธ รรม การ
นโยบายตางประเทศหรือการปฏิรูปกองทัพใหทันสมัยในระเบียบวิถีแบบอารยะที่มีชาติตะวันตกเปนผูนํา
มิติที่นาสนใจหนึ่งในการนําไปสูคําอธิบายหลักของการปรับเปลี่ยนประเทศใหกาวไปสูยุคทันสมัยนิยม
ตามขนบตะวันตกนั้นคือ มิติของการเสด็จประพาสทั้งภายในราชอาณาจักรและตางประเทศในจํานวน
การเสด็จประพาสดังกลาวเปนการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้ง ซึ่งถือเปนการสรางการยอมรับและ
การสร า งดุ ล ยภาพทางอํ า นาจที่ เ ริ่ ม จากสยามภายใต ก ารนํ า ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว ซึ่งทรงดํารงตําแหนงองครัฐาธิปตย
10. พลังการวิจารณ : ทัศนศิลป. / โดย จักรพันธ วิลาสินีกุล และคณะ. กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2547.
[ว N7475 จ225ฟ]
☺ หนังสือ “พลังการวิจารณ : ทัศนศิลป” เลมนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการวิจัยใน
โครงการ “การวิจารณในฐานะพลังทางปญญาของสังคมรวมสมัย” ซึ่งประกอบดวยเลมอื่น ๆ อีก 6 เลม
ไดแก บทสังเคราะหงานวิจัย วรรณศิลป ทัศนศิลป ศิลปะการละคร สังคีตศิลป และรวมบทวิจารณรวม
สมัย สําหรับทัศนศิลปเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทวิจารณในดานทัศนศิลป โดยเปนการเสนอผลงาน
วิจารณที่เ ปนทั้ งของไทยและต างประเทศที่ทรงคุณคาและใหมุมมองเชิงวิจารณอันหลากหลาย ซึ่ง
ชี้ใหเห็นทิศทางอันสําคัญของงานวิจารณ รวมทั้งการตีความงานศิลปะในรูปแบบตาง ๆ และยังไดแสดง
ถึงปฏิสัมพันธของศิลปะตางสาขา
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11. พลังการวิจารณ : วรรณศิลป. / โดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ และคณะ. กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน,
2547. [ว PN86 ร556พ]
☺ หนังสือ “พลังการวิจารณ : วรรณศิลป” เลมนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการวิจัยใน
โครงการ “การวิจารณในฐานะพลังทางปญญาของสังคมรวมสมัย” ซึ่งประกอบดวยเลมอื่น ๆ อีก 6 เลม
ไดแก บทวิเคราะหงานวิจัย วรรณศิลป ทัศนศิลป ศิลปะการละคร สังคีตศิลป และรวมบทวิจารณรวม
สมัย สําหรับวรรณศิลปเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทวิจารณในดานวรรณกรรม ซึ่งสวนใหญเปนของไทย
จํา นวน 50 บท อาทิ ผู ดี ข องนิ ล วรรณ ป น ทอง บทวิ จ ารณ “ข า งหลั ง ภาพ” ของศรี บู ร พา บรรจง
บรรเจิดศิลป รวมถึง “พลอย” ผูมีความเปนไทย-อยางไทย จากนวนิยายของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
โดยรัญจวน อินทรกําแหง ตลอดจนบทวิจารณ “พัทยา” นวนิยายการเมืองเรื่องแรกของไทย
เจือ สตะเวทิน
12. พลังการวิจารณ : สังคีตศิลป. / โดย รังสิพันธุ แขงขัน และคณะ. กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2547.
[ว ML3758.T5 ร316พ]
☺ หนังสือ “พลังการวิจารณ : สังคีตศิลป” เลมนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการวิจัยใน
โครงการ “การวิจารณในฐานะพลังทางปญญาของสังคมรวมสมัย” ซึ่งประกอบดวยเลมอื่น ๆ อีก 6 เลม
ไดแก บทสังเคราะหงานวิจัย วรรณศิลป ทัศนศิลป ศิลปะการละคร สังคีตศิลป และรวมบทวิจารณรวม
สมัย สําหรับคีตศิลปเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมบทวิจารณในดานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
ซึ่งมีแนวทางของการวิจารณอันหลากหลายและไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเชื่อมโยงองค
ความรูในดานตาง ๆ กับเรื่องดนตรีไดอยางนาสนใจ ความสัมพันธระหวางสังคม ดนตรี และมนุษยอยาง
ลึกซึ้งในแงมุมตาง ๆ มากกวาความบันเทิง รวมถึงทําใหเกิดความเขาใจถึงวิถีและขนบธรรมเนียมบาง
ประการอันเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทยไดดียิ่งขึ้น
13. ฟนฟูภูมิปญญาปกษใตผานกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น. กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ,
2547. [ว DS568.S6 พ479]
☺ รายละเอียดในเลมนี้เปนการนําเสนอประสบการณ บทเรียน และกระบวนการเรียนรูสูการ
แกปญหาผานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของนักวิจัย อันประกอบไปดวยเนื้อหาสําคัญ 5 สวน เริ่มตั้งแตการ
กลาวถึงภาพรวมงานวิจัยในลักษณะตาง ๆ ทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต สวนที่สองเปนภาพสะทอนงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ภาคใต สวนที่สามเปนสรุปเสวนายอยจากนักวิจัยทองถิ่น สวนที่สี่
เปนสรุปภาพรวมบทเรียนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น และสวนสุดทายเปนปาฐกถาเรื่องบูรณาการงานวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนงานพัฒนา
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14. รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนดานสังคมและสุขภาพระหวางองคการบริหาร
สวนตําบล โรงพยาบาลและชุมชน ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย.
/ โดย สมปรารถน หมั่นจิต. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547. [ว RTส259ร]
☺ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ การจัดสวัสดิการ
ชุมชนดานสังคมและสุขภาพ ซึ่งผลของการศึกษาพบวา ไดมีการจัดระบบบริหารจัดการสวัสดิการดาน
สังคม โดยใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส โดยมีคณะกรรมการประสานกองทุนที่ใหความชวยเหลือตาม
กลุมเปาหมายและระยะเวลาในการขอรับความชวยเหลือจากกองทุนตาง ๆ จํานวน 6 กองทุน ไดแก
กองทุน การใหเ งิ น สงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชีพ ผู สูง อายุ กองทุน การให เ งิ น สงเคราะห เ บี้ ยยั ง ชีพ คนพิ ก าร
กองทุนการใหเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส กองทุนโครงการพญาพิภักดิ์ กองทุนโครงการ
ขุ น ตาล และกองทุ น สงเคราะห ร าษฎรประจํ า หมู บ า น ทั้ ง 6 กองทุ น ได ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ กลุ ม
ผูดอยโอกาสใหมีความเปนอยูดีขึ้น
15. ลิตเติล บุดดา : ตะวันออกในมุมมองตะวันตก. / โดย จิรารัตน ประยูรวงษ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว DS61.85 จ539ค]
☺ วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดบูรพาคดีนิยม (orientalism) และเพื่อ
วิเคราะหกลวิธีในการนําเสนอแนวคิดดังกลาวที่ปรากฏในวรรณกรรมภาพยนตรเรื่อง ลิตเติลบุดดา
(Little Buddha) ผลการวิจัยพบวามีแนวคิดบูรพานิยมตรงตามแนวทางเอ็ดเวิรด ซาอิด อยูใน
วรรณกรรมและภาพยนตรเรื่อง ลิตเติล บุดดา 5 ประการ คือ 1. แนวคิดที่วาตะวันออกดอยกวาตะวันตก
2. แนวคิดที่วาตะวันตกมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตะวันออก 3. แนวคิดที่วาตะวันออกเปนดินแดนที่
เหมาะสําหรับแสวงหาคําตอบชีวิตในดานจิตใจ 4. แนวคิดที่วาภาพของตะวันออกขึ้นอยูกับตัวบท
5. แนวคิดที่วาตะวันออกลอกเลียนตะวันตก และกลวิธีการประพันธเหลานั้นตางก็มีความสอดคลองกัน
ในการนําเสนอแนวคิดบูรพาคดีนิยมของผูแตงโดยทั้งสิ้น อันเปนลักษณะของวัฒนธรรมชนนิยมตาม
ลักษณะของภาพยนตรฮอลลีวูดโดยสวนใหญสิ่งนี้ทําใหภาพของตะวันตกที่ถูกบิดเบือนเพื่อใหตะวันออก
เปนไปตามที่ตะวันตกตองการ ซึ่งเปนไปตามหลักบูรพาคดีนิยมที่มีอยูในจิตใตสํานึกหรือที่เรียกวาบูรพา
คดีนิยมที่แฝงเรนของคนตะวันตก
16. ศาสนาและอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ : ศึกษากรณีกลุมชนกะเหรี่ยงในประเทศไทยและ
ประเทศพมา. / โดย ขวัญชีวัน บัวแดง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2546. [ว DS570.K37 ข262ศ]
☺ รายงานการวิจัยฉบับนี้ไดศึกษาประเด็นทางดานศาสนาและอัตลักษณของกะเหรี่ยง
กะเหรี่ ย งในพม า กั บ กะเหรี่ ย งในไทยนั้ น เหมื อ นกั น หรื อ ไม อ ย า งไร ทํ า ไมกะเหรี่ ย งต อ งรบกั บ พม า
กะเหรี่ยงตางจากกลุมชาวเขาอื่นอยางไร ที่วากะเหรี่ยงพุทธกับกะเหรี่ยงคริสตที่รบกันบริเวณชายแดน
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ไทยนั้นเปนอยางไร โดยรายงานฉบับนี้ไดประมวลความรูเกี่ยวกับกะเหรี่ยง โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4
บท สองบทแรกเปนบทวาดวยอัตลักษณของกะเหรี่ยงในพมาและในไทย โดยบรรยายพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของความสัมพันธทางชาติพันธุ การสรางองคการและภาพลักษณที่เปนตัวแทนของคน
กะเหรี่ยง และบทตอมาวาดวยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงศาสนาและความสัมพันธกับความเปน
ชาติพันธ บทสุดทายวาดวยสถานการณปจจุบันของการตอสูเพื่อชาติพันธุและอัตลักษณที่หลากหลาย
ของกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทย-พมา
17. สังคมไทยและชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ในทัศนะของอองรี มูโอต. / โดย วราภรณ
ก.ศรีสุวรรณ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [ว DS581 ว321ค]
☺ วิทยานิพนธฉบับนี้ไดศึกษาสภาพสังคมไทยและชาวสยามในทัศนะของมูโอต โดยใชแนวคิด
เขี ย นแบบพรรณนาวิ เ คราะห เ พื่ อ ประมวลและวิ เ คราะห ทั ศ นคติ ข องอองรี มู โ อต ตลอดจนศึ ก ษา
สถานภาพของเอกสาร โดยเปรียบเทียบกับขอเขียนของชาวฝรั่งเศสคนอื่น ๆ โดยเฉพาะเอกสารฝรั่งเศส
มาใช ใ นการศึ ก ษาสั ง คมไทยและชาวสยามในสมั ย ต า ง ๆ ในแง มุ ม ที่ ห ลากหลายและแตกต า ง
นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดนําภาพวาดบางภาพของมูโอตมาเสนอไวในภาคผนวกดวยเห็นความสําคัญวา
เปนปจจัยที่สงเสริมใหงานชิ้นนี้เปนที่รูจักแพรหลายไปทั่วโลก
18. หนังสือคูมือประเทศอินเดีย. / โดย พรนพ พุกกะพันธุ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2545. [ว DS445 พ244ค]
☺ หนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดตั้งแตการแนะนําใหรูจักประเทศอินเดียนับตั้งแตสถานที่ตั้ง
สภาพทางภูมิศาสตร ระบบการปกครอง ภูมิหลังทางประวัติศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการคา สังคมและวัฒนธรรม รวมตลอดถึงการ
แนะนําใหรูจักสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา การฟนฟูศาสนาในอินเดีย ศาสนากับชาวอินเดียในปจจุบัน
ระบบการศึกษาของประชาชนชาวอินเดียนับตั้งแตเริ่มตนจนถึงระดับอุดมศึกษา แนะนําสถานศึกษาที่
นาสนใจ สถานที่ทองเที่ยว ระบบเงินตรา การคมนาคม ระเบียบการเดินทาง การขอวีซา เทศกาลตาง ๆ
ที่นาสนใจ สาระสําคัญประกอบดวย ภาคบทความ 12 บท รูปภาพสถานที่สําคัญและแผนภูมิทางสถิติ
ประมาณกวา 50 ภาพ
19. หุนน้ํา : พัฒนาการของโรงหุนแหงชาติและศิลปะทางการของประเทศเวียดนาม. / โดย
ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
[ว PN1978.V5 ศ523ห]
☺
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกใชแนวคิดประเพณีประดิษฐและกระบวนการศึกษา
ภาคสนามทางมานุษยวิทยามาเปนกรอบการศึกษาโดยเลือกโรงหุนแหงชาติเปนพื้นที่ของการศึกษาและ
การแสดงหุนน้ําเปนหนวยในการวิเคราะห ซึ่งกรณีของหุนน้ําเวียดนามในสภาพปจจุบันเปนสิ่งที่ไดรับ
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การสรางขึ้นมาใหเปนภาพแทนความเปนชาติเวียดนาม คือ การใชหุนน้ําเปนมิติทางการเมืองเพื่อ
ประกาศใหชาวโลกรับรูและปรับทัศนคติใหมตอเวียดนามที่เปนประเทศที่ไมใชมีแตสงครามและความ
ยากจน แตเปนประเทศที่ดํารงอยูดวยความผาสุกเรียบงาย

หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภา. / โดย ประจักษ วรรณวงศ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ07 3.1 363.1 2548]
☺ หนังสือคูมือความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเลมนี้ไดรวบรวมเกี่ยวกับความรู
ทั่วไปดานการรักษาความปลอดภัย พรอมแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเปนประโยชนในการสรางความรู ความ
เขาใจ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติแกผูสนใจ รายละเอียดประกอบดวย ความหมายของการรักษา
ความปลอดภัย มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณรัฐสภา แนวทางปฏิบัติตอบุคคลและ
ยานพาหนะที่ เ ข า -ออกบริ เ วณรั ฐ สภา คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข องเจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย การสร า ง
ความสัมพันธกับบุคคล บุคลิกภาพของมนุษย จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติเมื่อมีเหตุขู
ระเบิด การสังเกตจดจําบุคคลที่มีพิรุธหรือประสงคราย และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
2. คูมือปฏิบัติการคํานวณคาใชจายผลผลิตในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2548. / โดย กลุมงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548.
[สผ3.2 2548]
☺ หนังสือคูมือปฏิบัติการคํานวณคาใชจายผลผลิตในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและ
ขอมูลที่ใชในการคํานวณคาใชจายผลผลิต ตลอดจนผลของการวิเคราะหคาใชจาย
จากแผนและเปาหมายที่จะดําเนินกิจกรรมหลักในระดับผลผลิต ซึ่งเปนการสะทอน
คาใชจายที่แทจริงในการดําเนินกิจกรรมสามารถนําไปใชเปรียบเทียบตนทุนผลผลิต
ในหนวยงานและระหวางหนวยงานเพื่อการวิเคราะหและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงาน พรอมกันนี้ภายในเลมยังประกอบดวยรายละเอียดการกรอกขอมูลเพื่อการ
คํานวณ รวมทั้งตารางเปรียบเทียบคาใชจายผลผลิต
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3. เจาฟานักการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา. / โดย กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548. [ศธ1.2 2548]
☺ เจาฟานักการศึกษาฯ เลมนี้เปนหนังสือที่ระลึกจัดทําขึ้นในวาระครบ
113 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับวโรกาสสําคัญที่สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงมี พ ระชนมายุ ค รบ 50 พรรษา สํ า หรั บ
เนื้อหาภายในเลมเปนการนําเสนอพระราชกรณียกิจดานการศึกษาของพระองคที่
สําคัญ ๆ นอกจากนี้แลวยังประกอบดวย ประวัติความเปนมาของวังจันทรเกษม
และตราราชวั ล ลภ ตราเสมาธรรมจั ก ร รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร ท างการศึ ก ษาและ
นโยบายการศึกษาของชาติ ตลอดจนกฎหมายใหม : การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฉบับปจจุบัน
4. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ภาคราชการ. / โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย, 2548.
[กค352.46 2548]
☺ รายละเอียดของหนังสือเลมนี้เปนการจัดทําแนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
ภาคราชการ สําหรับใหผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางใหสอดคลอง
กับกฎระเบียบขอบังคับและการบริหารจัดการดานพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในปจจุบัน เพื่อให
ทราบวาการจัดซื้อจัดจางเปนไปโดยถูกตอง โปรงใส ประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บทความวิชาการประจําป 2547 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. กรุงเทพฯ : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2547. [ศธ3.3 549]
☺ หนังสือบทความวิชาการประจําป 2547 เลมนี้เนื้อหาภายในเลมเปนการรวบรวมบทความ
ทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งประกอบดวย บทความเรื่อง แรตะกั่วที่หวยคลิตี้
จังหวัดกาญจนบุรี เรียบเรียงโดย ผูชวยศาสตราจารย อดิศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา บทความ Powers of
Some One – Sided Multivariate tests with the Population Covariance Matrix Known up to a
Multiplicative Constant เรียงเรียงโดย รองศาสตราจารย สํารวม จงเจริญ บทความเรื่อง Combining
Prediction by Partial Matching and Logistic Regression for Thai Word Segmentation เรียบเรียง
โดยอาจารยโจม ศรนิล และบทความสุดทายเรื่อง แนวทางการพัฒนาองคการดวยการวัดเชิงกลยุทธเพื่อ
การจัดการยุคใหม เรียงเรียงโดย ผูชวยศาสตราจารยบุญอนันต พินัยทรัพย

22

6. บันทึกการเดินทางรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมจากเหนือ-อีสานจรดใต. / โดย เสกสรร สัทธาคม. กรุงเทพฯ :
หลักพิมพ, 2546.
☺ บันทึกการเดินทางฯ เลมนี้เปนหนังสือที่รวบรวมบันทึกการเดินทางโดยที่ผูเขียนไดรวม
เดินทางไปดวยในฐานะของสื่อมวลชนกับมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธินี้ปฏิบัติหนาที่ภารกิจตางพระเนตรพระกรรณ
นําสิ่งของอุปกรณการเรียนการสอนพรอมทุนพระราชทานการศึกษาตอเนื่องไปมอบแกเด็กนักเรียนที่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห (ร.ร.รปค.) ทุกแหงทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 35 โรงเรียนทั้งภาคเหนือ
ภาคอีสานและภาคใต
7. บันทึกการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7 วันที่ 13-16 ตุลาคม 2546. / โดย
โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : โครงการ BRT, 2547. [คก7.1 570]
☺ หนังสือบันทึกการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 7 (Proceedings of the 7Pth
BTR Conference) เลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและขอเสนอแนะ รวมทั้ง
มุมมองตาง ๆ ที่มีคุณคาทางวิชาการของนักวิจัยที่มาแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นทางวิชาการกัน
อยางกวางขวาง รวมทั้งประเด็นเนื้อหาสาระและมุมมองที่นาสนใจ ซึ่งจะมีประโยชนอยางมากตอการ
พัฒนางานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพของไทยตอไป
8. ยุทธศาสตรดานการขาว. / โดย สิทธิพงษ ศรีสุธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ07 070.41 2548]
☺ ยุทธศาสตรดานการขาวเลมนี้ กลาวถึงการหาขาวในเชิงรุกหรือกลยุทธในการหาขาวและ
การติดตามขาวเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยรายละเอียดประกอบดวยความหมายของ
ขาว จุดประสงค และเปาหมายของการหาขาว เทคนิคการหาขาว คุณสมบัติของการหาขาวที่ดี
ยุทธศาสตรในการหาขาวในเชิงรุกและรับ การประเมินสถานการณขาว การขาวเพื่อความปลอดภัย
การขาวเพื่อรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญและการประสานงานเกี่ยวกับแหลงขาวเพื่อความปลอดภัย
บุคคล
9. รายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2545. / โดย สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2545. [ศธ05 378.05 2545]
☺ รายงานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ปการศึกษา
2545 นี้เปนการรายงานเสนอขอมูลสถิติเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนนิสิต/นักศึกษาเขาใหม นิสิต/นักศึกษา
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ทั้ ง หมดป ก ารศึ ก ษา 2545 และผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา 2544 โดยได ร วบรวมจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งประเภทจํากัดรับนักศึกษา
และประเภทไมจํากัดรับนักศึกษา
10. รายงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร พิจารณาศึกษาเรื่องกรณี
การสรางกระเชาไฟฟาขึ้นภูกระดึง. / โดย คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547. [สผ19 625.5]
☺ รายละเอียดในเลมนี้เปนการดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่อง กรณีการสรางกระเชาไฟฟาขึ้น
ภูกระดึง โดยมีรายละเอียดดังนี้ สวนที่ (1) 1. วิธีการพิจารณาศึกษา 2. ผลการพิจารณาศึกษา 3.
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สวนที่ (2) (ราง) โครงการเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน อุทยานแหงชาติภูกระดึง และขอเสนอทางเลือกในการตัดสินใจกอสรางกระเชา
ไฟฟาขึ้นภูกระดึง
11. รายงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร พิจารณาศึกษาเรื่อง แผนการ
พัฒนาการทองเที่ยวภาคใต. / โดย กลุมงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป. [สผ19 910]
☺ รายงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร เลมนี้ไดพิจารณาศึกษาขอมูล
และรายละเอียดที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาดังนี้ สวนที่ 1 วัตถุประสงคของการ
จัดตั้งอนุกรรมาธิการในการเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมสัญจรการพัฒนาการทองเที่ยวภาคใต
สวนที่ 2 สรุปรายงานการประชุมของการเดินทางไปศึกษาดูงาน และประชุมสัญจร การพัฒนาการ
ท องเที่ ย วภาคใต 9 จั งหวั ด และสว นที่ 3 สรุปป ญหา อุ ป สรรคและแนวทางแกไ ขโดยรวมของการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน และประชุมสัญจร
12. รายงานผลการสํารวจประเมินสถานการณยาเสพติด ครั้งที่ 5 (1 กุมภาพันธ – 30 เมษายน
2547). / โดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2547. [ยธ12 613.83 2547]
☺ รายละเอียดภายในเลมกลาวถึงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินสถานการณยาเสพติด
อยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานแกไขปญหา
ยาเสพติดของรัฐบาล คณะอนุกรรมการประเมินผล จึงไดมีมติใหทําการสํารวจประเมินสถานการณยา
เสพติ ด ครั้ ง ที่ 5 (1 กุ ม ภาพั น ธ – 30 เมษายน 2547) เพื่ อ ประโยชน ต อ หน ว ยงานและทุ ก ฝ า ยที่
เกี่ยวของ ที่จะใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหายาเสพติด
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13. รายงานประจําป 2547 กรมชลประทาน. / โดย กรมชลประทาน. กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน,
2547. [กษ1.1 2547]
☺ รายงานประจําป 2547 ของกรมชลประทาน ฉบับนี้ไดสรุปผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่
กรมชลประทานไดดําเนินงานในรอบปที่ผานมา อาทิเชน ดานการดําเนินโครงการสนองพระราชดําริ
การบริหารจัดการ ไดแก ดานบุคลากร ดานทรัพยสิน การเงินการคลังของภาครัฐ เปนตน ดานการ
พัฒนาไดดําเนินโครงการทั้งเรื่องของระบบชลประทานทั้งขนาดใหญขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึง
การบริหารจัดการดานอื่น ๆ
14. รายงานประจําป 2547 โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทย. / โดย โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โครงการ BRT, 2547. [คก1.1]
☺ รายงานประจําป 2547 ของโครงการ BRT เลมนี้เนื้อหาภายในเลมเปนการสรุปผลการ
ดําเนินงาน สรุปกิจกรรมและประสบการณในป 2547 ของหนวยงานการพัฒนาองคความรูและศึกษา
นโยบายการจั ด การทรั พ ยากรชี ว ภาพในประเทศไทย ซึ่ ง ประกอบด ว ย โครงการใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรชีวภาพ (BUP) งานวิจัยดานบรรพชีวิตและวิวัฒนาการรวมระหวางสิ่งมีชีวิต รวมทั้งกรอบ
นโยบายการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ไดกลาวถึงรายงานการเงิน
และรายนามของคณะกรรมการนโยบายและรายนามของคณะกรรมการบริการ อีกทั้งในภาคผนวกยังได
กล า วถึงสรุปผลการประชุ มวิ ชาการประจําปโครงการ BRT
ครั้งที่ 7 ผลงานทางวิชาการจาก
โครงการวิจัยและวิทยานิพนธป 2547 ตลอดจนรายชื่อโครงการวิจัยและวิทยานิพนธป พ.ศ.2539-2547
พรอมกับคําอธิบายคํายอภายในเลม
15. รายงานประจําป 2547 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป. [รก021.1]
☺ รายงานประจําป 2547 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบดวย
อาทิ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ 2547 ที่ผานมา
ยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัย สกว. ป 2547 โครงการเดน สกว. ประจําป 2547 และโครงการเดน
งานวิจัยเพื่อทองถิ่นประจําป พ.ศ.2547 นอกจากนี้ยังประกอบดวยผลการดําเนินงานของฝายตาง ๆ
ดังนี้ ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (ฝาย 1)ฯ และในภาคผนวกไดกลาวถึง จํานวน
โครงการและงบประมาณ รายชื่อเมธีวิ จัยอาวุโส สกว. ป 2547 ผลงานที่ตีพิ มพใ นวารสารวิชาการ
นานาชาติ ผลงานการยื่นขอจดสิทธิบัตรและรายชื่อสิ่งพิมพของ สกว.
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16. รายงานประจําป 2547 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. / โดย สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม, 2548. [กษ12 1.1]
☺ รายงานประจําป 2547 ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเลมนี้เปนการรวบรวม
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2547 และเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหผูสนใจและบุคคลทั่วไปได
ทราบและเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน โดยรายละเอียดของเนื้อหากลาวถึง การปฏิรูปที่ดิน ความ
เปนมา ขั้นตอนการดําเนินงาน วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของหนวยงาน อีกทั้งรวมถึงที่ดิน ส.ป.ก.
นํ า มาปฏิ รูป ที่ ดิน อาทิ ที่ ดิ นของรั ฐ ที่ ดิ น ของเอกชน นอกจากนี้ ภ าคผนวกประกอบด ว ย ภาพของ
ผูบริหาร ส.ป.ก. โครงสรางองคกรบริหารซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(คปก.) คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อัตรากําลัง
ตลอดจนผลงานการปฏิรูปที่ดินตั้งแต พ.ศ.2518 – 30 กันยายน พ.ศ.2547
17. รายงานประจําป 2546 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. / โดย กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี, ม.ป.ป. [ยธ1.1 05 2546]
☺ รายงานประจําป 2546 ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้เปนหนังสือที่รวบรวม
ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอมูล สถิติตาง ๆ ของหนวยงานตาง ๆ ที่ไดดําเนินการแลวจากองคกรใน
สังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย ภาพผูบริหารกรมบังคับคดี
อํานาจหนาที่ โครงสรางการแบงสวนราชการ อัตรากําลังขาราชการและลูกจางกรมบังคับคดี สรุปผลการ
ดําเนินงานงบประมาณ บทความพิเศษเกี่ยวกับการตรวจราชการกรมบังคับคดีกับการประชาสัมพันธ
การอายัดทรัพยสินกับผลกระทบโดยตรงที่มีตอบุคคลภายนอก การขายสิทธิเรียกรองของ 56 สถาบัน
การเงินผูลมละลาย กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในยุคเศรษฐกิจปจจุบัน สรุปขาวเดนประจําป
2546 รวมทั้งกิจกรรมสําคัญ ๆ ในรอบป
18. รายงานประจําป 2546 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน).
/ โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน). กรุงเทพฯ :
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน), ม.ป.ป.
[สบ1.1 11 2546]
☺ รายงานประจําปของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
ฉบับนี้เปนการรวบรวมผลการปฏิบัติในปงบประมาณ 2546 ของสถาบัน สําหรับเนื้อหาภายในเลมนี้
ประกอบดวย แนะนําสถาบันวาดวยประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจหลักของสถาบัน ผัง
ยุทธศาสตรสถาบัน กลยุทธ เปาหมายและผลผลิต รวมถึงผลงานและกิจกรรมในการดําเนินงานป 2546
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อีกทั้งผลงานสําคัญดานการเงิน อาทิ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานป
2546 ตลอดจนรวมถึงโครงสรางการบริหาร นอกจากนี้เนื้อหาแบงเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
19. รายงานประจําป 2546 องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. / โดย องคการสวนพฤกษศาสตร. เชียงใหม : องคการสวนพฤกษศาสตร, ม.ป.ป.
☺ รายงานประจําป 2546 ขององคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฉบับนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ประวัติความเปนมาของหนวยงานในการริเริ่ม
กอตั้ง และรวมถึงขอมูลดานการบริหาร อัตรากําลังงบประมาณ พรอมดวยผลการดําเนินงานประจําป
2546 ที่ผานมาของหนวยงาน อาทิ ดานวิชาการ-งานวิจัย การสํารวจพรรณไม ดานการใหความรูและ
บริการ ดานการพัฒนาพื้นที่ ดานการพัฒนาศูนยรวมพันธุไม ดานการพัฒนาธุรกิจ ดานการบริหาร
ตลอดจนการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ นอกจากนี้มีภาพประกอบของคณะกรรมการขององคการ
สวนพฤกษศาสตรและผูบริหารของหนวยงาน
20. รายงานผลการสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาผูแทนราษฎร ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 – 5 มกราคม 2548 สมัย
นายชัย ชิดชอบ เปนประธานคณะกรรมาธิการ. / โดย กลุมงานคณะกรรมาธิการ
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ1.2 19 2548]
☺ หนังสือรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เลมนี้เปนการรวบรวมการดําเนินการของคณะกรรมาธิการในดานตาง ๆ และนําเสนอ
ผลงานที่ผานมาในรอบ 4 ป นอกจากนี้ไดประมวลและจัดทําสรุปเรื่องพิจารณาประเด็นสาระสําคัญ โดย
แบ ง เนื้ อ หาได เ ป น 3 บท ซึ่ ง บทที่ 1 กล า วถึ ง อํ า นาจหน า ที่ แ ละภารกิ จ ของคณะกรรมาธิ ก าร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม บทที่ 2 เป น การสรุป การพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิก ารการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร บทที่ 3 เปนขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ภายในเลมยัง
ประกอบด ว ย รายนามและภาพของคณะกรรมาธิ ก ารทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม สภา
ผูแทนราษฎร
21. วิสัยทัศนกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : อาทิตยโพรดักส กรุป, ม.ป.ป.
[กทช 8.2]
☺ หนังสือเลมนี้กลาวถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินกิจการโทรคมนาคมของชาติ
ดําเนินไปบนพื้นฐานของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ประชาชนทุกกลุมชนทุกระดับรายได ทุก
พื้นที่สามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง และไดรับรูรูปแบบการบริการและผูใหบริการที่หลากหลาย
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ปราศจากการเลือกปฏิบัติในระดับราคาที่ยุติธรรมอยางแทจริง ผูใหบริการไมละทิ้ง การใหบริการเชิง
สังคมจริง ใชทรัพยากรของชาติอยางมีประสิทธิภาพ
22. สถิติ 2546 กรุงเทพมหานคร. / โดย สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ :
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2547. [กท2.8 05 2546/02]
☺ สถิติ 2546 ของกรุงเทพมหานคร เลมนี้เนื้อหากลาวถึงขอมูลตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งประกอบดวย ดานการบริหารและการปกครอง ดานการคลัง ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม ดาน
การจราจร การขนสงและสาธารณูปโภค รวมทั้งดานผังเมืองและการใชที่ดิน ตลอดจนดานสิ่งแวดลอม
เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการวางแผนปฏิบัติงานพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนรวมถึง
หนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร พรอมกันนี้ยังประกอบดวย ผังโครงสรางการบริหารงานภายใน
หนวยงานและภาพประกอบของผูบริหารภายในเลม
23. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบ 6 เดือน (26 กุมภาพันธ – 26 สิงหาคม 2547) รัฐบาล :
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร. / โดย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี.
กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547. [นร057.1]
☺ สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ เลมนี้เปนหนังสือที่ไดประมูลเกี่ยวกับแนวทางการกําหนด
นโยบายและการบริหารราชการ ซึ่งภายในเลมนี้ไดเนนประเด็นเกี่ยวกับการทําสงครามกับความยากจนจากนโยบายสูการปฏิบัติ โดยแบงเนื้อหาเปนสวนดังนี้ สวนที่ 1 การทําสงครามกับความยากจน-จาก
นโยบายการปฏิบัติประกอบดวย 4 บท สวนที่ 2 เปนการสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี อาทิ ดาน
ความมั่นคงและการตางประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ สวนที่ 3
เปนการรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในชวงวันที่ 26 กุมภาพันธ – 26 สิงหาคม 2547
24. สรุปผลงานดานการประชุมของวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2547. / โดย
สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการประชุม, 2547.
[สว07 1.2 328.31 2547]
☺ หนังสือสรุปผลงานดานการประชุมของวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ 2547 เลมนี้เปนการ
รวบรวมผลงานดานการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภาระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2547
ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 โดยมีการประชุมวุฒิสภารวม 36 ครั้ง และการประชุมรวมกันของรัฐสภา
2 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
ประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2547 สรุปเวลาการประชุมวุฒิสภาและรวมทั้งสรุปผลงานดานการประชุม
สมัยสามัญนิติบัญญัติ โดยจําแนกเปนรางพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด การพิจารณาเลือกแตงตั้งให
คําแนะนําหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กระทู
ถาม ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ
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25. 3 ทศวรรษ ส.ป.ก.. / โดย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรม, 2548. [กษ12 8.2]
☺ 3 ทศวรรษ ส.ป.ก. เลมนี้เปนหนังสือจัดทําขึ้นในโอกาสที่สํานักงาน ส.ป.ก. ครบรอบ 30 ป
โดยมีเนื้อหาภายในเลมประกอบดวยบทความเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งแบงเปนกลุมไดแก ในหลวงกับ
การปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ในอดีต การปฏิรูปที่ดินและทิศทาง ปฏิรูปที่ดินกับนโยบายการแปลงสินทรัพย
เปนทุน ปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนา
26. 4 ปของวายุภักษ 2. / โดย กระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, ม.ป.ป.
[กค8.2 2548]
☺ หนังสือ 4 ป วายุภักษ 2 เลมนี้เปนการรวบรวมผลการดําเนินการของหนวยงานภายใน
กระทรวงการคลังในรอบ 4 ปที่ผานมาในการกํากับดูแลของคุณวราเทพ รัตนากร โดยแบงเนื้อหาไดเปน
5 สวน คือ สวนที่ 1 สานงานนโยบายรัฐวาดวยโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล อาทิ โครงการพักชําระหนี้
เกษตรกร โครงการแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ สวนที่ 2 วิวัฒนงานคลังวาดวยงบประมาณในดาน
ตาง ๆ และการปรับปรุงหนวยงานภายในใหทันสมัย เชน การกระจายอํานาจใหคลองตัวดวยบัญชี
ภาครัฐระบบใหม สวนที่ 3 วาระเพื่อสังคมวาดวยการจัดบริการสวัสดิการใหแกประชาชนและการ
อุดหนุนงบประมาณเพื่อสังคม เชน การใหทุนนักเรียน สวนที่ 4 วางรากฐานเศรษฐกิจรากหญาเพิ่ม
คุณคาเกษตรกรไทยวาดวยการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ธนาคารชุมชน และสวนที่ 5 เวที
งานสภาวาดวยหนาที่ของประธานในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณในการเสนอกฎหมาย รวมทั้ง
ชี้แจงขอสงสัย
27. 4 ปซอมประเทศไทย เพื่อคนไทย โดยรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ป 2544-2548). /
โดย สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547.
[นร 1.3 2544-2548]
☺ หนังสือ 4 ปซอมประเทศไทยฯ เลมนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึงผลงานใน
การบริหารประเทศของรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแตป 2544 – 2548
ซึ่งประกอบดวย นโยบายของรัฐบาลและผลักดันไปสูการปฏิบัติ ไดแก นโยบาย
เร ง ด ว น 9 ข อ และนโยบายทั่ ว ไป 15 ข อ โดยแบ ง ได เ ป น ดั ง นี้ คื อ กอบกู
เกษตรกรรมความยั่งยืนพลิกฟนพลังสังคม สรางสังคมแหงโอกาส ปรับโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ : เตรียมพรอมกับการแขงขันในเวทีโลก พรอมกับการเรียก
ความเชื่อมั่นจากตางประเทศ
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28. เอกสารประกอบการพิจารณาการใหรัฐสภาเปดอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 213 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อ.พ. 1/2548 สมัยสามัญทั่วไป. / โดย สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ, 2548. [สผ 5.4 303.62]
☺ เอกสารประกอบการพิจารณาการใหรัฐสภาเปดอภิปรายทั่วไป ฉบับนี้เนื้อหาภายในเลม
ประกอบด ว ย สาระสํ า คั ญ การให รั ฐ สภาเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปตามมาตรา 213 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี เ ป น ผู เ สนอและกล า วถึ ง ป ญ หาการก อ ความไม ส งบในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต ว า ด ว ยประวั ติ เ มื อ งป ต ตานี ความเป น มาของการก อ ความไม ส งบ รวมทั้ ง ลํ า ดั บ
เหตุ การณการก อ ความไมส งบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้ งแตป 2544 – 27 มี น าคม 2548 และ
แนวทางการพั ฒ นาพื้ นที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ตลอดจนรวมถึ ง ป ญ หาความยากจน โดยการ
นําเสนอสถานการณการกระจายรายไดของไทยป 2547 ขอมูลดานรายไดและเสนความยากจนของ
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส
29. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการและชี้แจงโครงการสงเสริมผลิตออยป 2545. / โดย
กองสงเสริมพืชไรนา กรมสงเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการเกษตร, 2545.
[กษ10 7.6 633.6 2545]
☺ รายงานการสัมมนาเรื่องนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสัมมนาเรื่องความกาวหนาทางวิชาการ
ดานออย สถานการณการผลิตออยและน้ําตาลของไทยและของโลก นโยบายในการสงเสริมการผลิตออย
ป 2545 การบริหารอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527
การจัดการไรออยใหไดผลตอบแทนสูงสุด สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
การจัดการโรคและแมลงศัตรูออย ผลกระทบของการผลิตออยตอสภาพแวดลอมดานดินและปุย บทบาท
ของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกับการสงเสริมการผลิตออย ศูนยการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และการบริหารอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
30. เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “ยุทธศาสตรการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระหวางวันที่
16-18 ธันวาคม 2545 ณ หองประชุมสุธรรมธารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. / โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545.
[ศธ07/2 3.5 352.6 2545]
☺ การฝกอบรมเรื่อง ยุทธศาสตรการทํางานใหมีประสิทธิภาพฉบับนี้ เนื้อหาเปนเรื่องที่ใชใน
การบรรยายประกอบ เรื่ อ ง ข า ราชการไทยในสถานการณ ป จ จุ บั น ข า ราชการไทยในช ว งรอยต อ
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ การปฏิรูปโครงสรางระบบราชการ มาดขาราชการในยุคปฏิรูป
เทคนิคการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การปรับตัวของขาราชการเพื่อรองรับระบบใหม ปญหาและการ
แกไขปญหาในการทํางาน
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หนังสือภาษาตางประเทศ
1. Fighting poverty in the US and Europe ; a world of difference. / by Albetrto
Alesina and Edward L. Glaeser. New York : Oxford University Press, 2004.
☺As events highlight deep divisions in attitudes between America and
Europe, this is a very timely study of different approaches to the problems of
domestic inequality and poverty. Based on careful and systematic analysis of
national data, the authors describe just how much the two continents differ in their
level of State engagement in the redistribution of income. Discussing various
possible economic explanations for the difference, they cover different levels of pretax income, openness, and social mobility ; they survey politico-historical differences
such as the varying physical size of nations, their electoral and legal systems, and
the character of their political parties, as well as their experiences of war ; and they
examine sociological explanations, which include different attitudes to the poor and
notions of social responsibility. Most importantly, they address attitudes to race,
calculating that attitudes to race explain half the observed difference in levels of
public redistribution of income. This important and provocative analysis will captivate
academic and serious lay readers in economics and welfare systems.
2. Justice, legitimacy, and self – determination ; moral foundations for
international law. / by Allen Buchanan. New York : 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
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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.
Justice, Legitimacy, and Self-Determination will find a broad readership in political
science, international law, and political philosophy.
3. Political institutions ; democracy and social choice. / by Josep M.Colomer.
New York : Oxford University Press, 2001.
☺The more complex the political institutions, the more stable and socially
efficient the outcomes will be. This book develops an extensive analysis of this
relationship. The discussion is theoretical, historical, and comparative. Concepts,
questions, and insights are based on social choice theory, while an empirical focus is
cast on about forty countries and a few international organizations from late medieval
times to the present. Political institutions are conceived here as the formal rules of
the game, especially with respect to the following issues : who can vote, how votes
are counted, and what is voted for. Complexity signifies that multiple winners exist,
as in plural electorates created by broad voting rights, in multiparty systems based
upon proportional representation, and in frame-works of division of powers between
the executive and the legislative or between the central government and noncentral
units. The efficiency of outcomes is evaluated for their social utility, which is to say,
the aggregation of individuals’ utility which is obtained with the satisfaction of their
preferences. This is a book that emphasizes the advantages of median voter’s
cabinets and presidents, divided government, and federalism. It differs from certain
arguments developed in other pluralistic traditions in giving the emphasis to the role
of institutional rules and decision procedures in the production of different degrees of
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citizens’ political satisfaction, rather than to the predispositions created by social,
economic, or cultural structures. Political pluralism is not either praised here for the
sake of itself or only as a means for limiting power, as in certain constructions aimed
at preserving individual freedom above all. Pluralistic democratic institution are
judged to be better than alternative formulas for their higher capacity of producing
socially satisfactory results.
4. The press effect ; politicians journalists, and the stories that shape the
political world. / by Kathleen Hall Jamieson and Paul Waldman. New York :
Oxford University Press, 2003.
☺This book reveals how media coverage in America determines what we
know and don’t know about the world of politics. The stories the press tell are
shaped not by a “liberal agenda” or a “right-wing conspiracy” but by the desire to
cast the news in a dramatic, easily packaged form. The authors explore the ways in
which politicians influence press stories and how this influence and be resisted.
They examine news reporting in one of the more tumultuous periods in American
politics, from the 2000 campaign through September 11th and its aftermath. In the
2000 presidential election, although both candidates made misstatements and both
sometimes flubbed their lines, the storyline become Pinocchio vs. Dumbo. On
election night, the eagerness to call a “winner” misled the public and may have
shaped the outcome of the vote. And when terrorists threatened America, George
W. Bush, formerly Dumbo, was recast as an astute, forceful leader standing up to
Osama bin Laden. When the media bypass important facts they hinder citizens’
ability to make informed decisions and understand events. This book closes with
clear recommendations for a more accurate media.
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5. Reflective democracy. / by Robert E. Goodin. New York : Oxford University
Press, 2003.
☺ Democracy used to be seen as a relatively mechanical matter of merely
adding up everyone’s votes in free and fair elections. That mechanistic model has
many virtues, among them allowing democracy to ‘track the truth’, where purely
factual issues are all that is at stake. Political disputes invariably mix facts with
values, however, and then it is essential to listen to what people are saying rather
than merely note how they are voting. The great challenge is how to implement that
deliberative ideal among millions of people at once. In this strikingly original book,
the author offers a solution : ‘democratic deliberation within’. Building on models of
ordinary conversational dynamics, he suggests that people simply imagine
themselves in the position of various other people they have heard or read about
and ask, “What would they say about this proposal?” Informing the democratic
imaginary then becomes the key to making deliberations more reflective---more
empathetic, more considered, more expansive across time and distance.

