หนังสือดานปรัชญาและศาสนา (B)
1. กายหายไข ใจหายทุกข. / โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548.
[BQ4570.H42 พ349ก 2548]
"เปนหนังสือที่เปนประโยชนตอบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผูปวย แพทย และบุคลากรทางการแพทย
โดยทางวิทยาศาสตรการแพทยปจจุบันไดยอมรับวาการทําจิตใจใหสงบ ผองแผว ปราศจากความเครียด
และวิตกกังวลจะทําใหโรคทางกายคลายความรุนแรง หยุดการลุกลามหรือทุเลาจนหายขาดได และถึงแม
โรคจะลุกลามจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต การมีจิตที่ตั้งมั่นในสมาธิ รูแจงในสัจธรรมของสรรพสิ่ง ก็จะทําให
สามารถเผชิญสิ่งตาง ๆ ไดดวยความมั่นคง
2. พุทธวิธีคลายโศก. / โดย ธมมวฑโฒ ภิกขุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2541.
[BQ4570.52 ธ292พ 2541]
"หนั ง สื อ เล ม นี้ ร วบรวมธรรมะประเภทคลายโศกจากพระคั ม ภี ร ต า ง ๆ มารวมไว เพื่ อ เป น
กัลยาณมิตรคอยปลอบโยนทานผูอานที่มีความทุกขโศก ใหหายทุกขคลายโศก ซึ่งรายละเอียดประกอบดวย
ลักษณะของความโศก ผลของความโศก พุทธวิธีคลายโศก ใครบากันแน ยากกวากลืนดาบ เมล็ดผักกาดชุบ
ชีวิต เปนตน
3. วิธีคิดกระบวนระบบ. / โดย ปยะนาถ ประยูร. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อ
ชุมชนเปนสุข (สรส.), 2548. [BQ443 ป619ว 2548]
"วิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking) เปนเรื่องของการปรับวิธีคิดหรือเพิ่มวิธีคิดซึ่งคนเรา
ตองรูจักคิดหลาย ๆ แบบและใชวิธีคิดหลาย ๆ แบบในเวลาเดียวกันแตมีทักษะในการเลือกวิธีคิดหลักใน
สถานการณแตละสถานการณ ซึ่งหนังสือเลมนี้จะชวยฝกวิธีคิดแบบองครวม อันจะนํามาซึ่งกระบวนการคิด
อยางเปนระบบ
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หนังสือดานประวัติอารยธรรมโลก
(C)
1. ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพอขุนรามคําแหง. / โดย สํานักหอสมุดแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
รุงศิลปการพิมพ, 2547. [CN1220 ศ528ศ 2547]
" หนังสือศิลาจารึกสมัยสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพอขุนรามคําแหงนับเปนเอกสารโบราณชิ้นสําคัญ
ที่สุดของชาติ เปนหลักฐานบงบอกการปรากฏใชลายสือไทย เปนครั้งแรกในพุทธศักราช 1835 การศึกษา
จารึกพอขุนรามคําแหงทําใหไดความรูเกี่ยวกับอารยธรรมดานตาง ๆ ของไทยสมัยสุโขทัย นอกจากนั้น
รูปอักษรในจารึกพอขุนรามคําแหงยังเปนแบบอักษรและอักขรวิธีที่เปนเอกลักษณของไทยที่มีวิวัฒนาการ
เปนลําดับ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกวา 700 ป ดังนั้นจารึกพอขุนรามคําแหงจึงไดรับการพิจารณายก
ยองจากองคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน
เปนเอกสารมรดกความทรงจําโลกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2546

หนังสือดานประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. ประวัติศาสตรเพื่อชุมชน : ทิศทางใหมของการศึกษาประวัติศาสตร. / โดย อรรถจักร สัตยานุรักษ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. [DS588 อ353ป 2548]
"งานวิจัยเลมนี้ไดชี้ใหเห็นวาแผนดินที่ชื่อวา ประเทศไทย ประกอบดวยผูคนในชุมชนทองถิ่นที่
หลากหลายทั้งชาติพันธุและวัฒนธรรม ที่สําคัญประวัติศาสตรยังไดบอกเลารอยเรียงผานความรูสึกนึกคิด
ของชาวบาน ผานเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการจัดการสมบัติสาธารณะในพื้นที่ภาคเหนือ ประวัติศาสตรชุดนี้
ถูกสรางขึ้นใหมจากมุมมองของคนตัวเล็กตัวนอยที่ปะทะและสัมพันธกับเหตุการณในสถานการณนั้น ๆ ใน
ฐานะเจาของประวัติศาสตร บันทึกจากงานวิจัยชุดนี้จึงแตกตางจากประวัติศาสตรรัฐชาติชุดเดิมที่คนทั่วไป
รูจัก
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2. ประวัติศาสตรเมืองราชบุรี. / โดย ยนต ชุมจิต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2547.
[DS589.R3 ย382ป 2547]
" หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองราชบุรี ซึ่งผูเขียนไดรวบรวมและเรียบเรียงจัดลําดับเนื้อหา
เพื่อใหเปนหนังสือเชิงวิชาการ โดยไดจําแนกเนื้อหาสาระออกเปนบท ๆ และ บทแรกเปนการนําสูเมือง
ราชบุรีวาดวยเนื้อหาที่เกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขต ภูมิหลังของแตละอําเภอ พระนามและนามของผูวา
ราชการจังหวัด รวมถึงตนไม/ดอกไมประจําจังหวัด เปนตน สวนบทที่สอง กลาวถึง สภาพทั่วไปของจังหวัด
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรตาง ๆ ฯลฯ เปนตน สําหรับเนื้อหาสาระที่เปนประวัติศาสตรเมือง
ราชบุ รี โ ดยตรงจะเริ่ ม ตั้ ง แต บ ทที่ ส ามถึ ง บทที่ เ จ็ ด ซึ่ ง ประกอบด ว ย ราชบุ รี ส มั ย ต า ง ๆ โบราณวั ต ถุ
โบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร ชนเผาสําคัญ และแหลงเที่ยวชมตาง ๆ นอกจากสาระ
เนื้อหาในเลมที่ใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของจังหวัดราชบุรีแลว หนังสือเลมนี้ยังสามารถใชเปน
คูมือประกอบการทองเที่ยวเมืองราชบุรีไดอีกดวย
3. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4. / โดย ทิพากร วงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค).
กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, 2548. [DS581 ท486พ 2548]
"หนั ง สื อ เล ม นี้ ถื อ เป น หนั ง สื อ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการใหเจาพระยาทิพากรวงศ
มหาโกษาธิ บ ดี (ขํ า บุ น นาค) ผู สํ า เร็ จ ราชการในการต า งประเทศจั ด ทํ า หนั ง สื อ พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทรสําหรับแผนดินขึ้นตั้งแตรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4 ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเปนผลมาจากการ
สรางสรรคของเหลานักปราชญราชบัณฑิตในอดีต ซึ่งไดอุตสาหะพากเพียรคนควา รวบรวมและเรียบเรียง
รวมทั้งตรวจสอบชําระใหหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณ
4. มรดกไทยในฉลองพระองคเจาฟาทหารเรือ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548. [DS578.32 ม251ม 2548]
" หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมพระประวัติที่สําคัญของสมเด็จพระบรมราชชนกจากแหลงขอมูลทั้งใน
และต า งประเทศ นํ า เสนอในรู ป แบบการเล า เรื่ อ งด ว ยภาพ ตั้ ง แต ป ระสู ติ จ นกระทั่ ง สิ้ น พระชนม
อันประกอบดวย พระประวัติวัยเยาว การทรงเขาศึกษาในโรงเรียนนายรอย และโรงเรียนนายเรือเยอรมัน
การเสด็จกลับมารับราชการในราชนาวี การทรงเปลี่ยนเสนทางชีวิตไปเปนแพทย ตลอดจนจิตวิญญาณใน
งานศิลปของพระองคคูขนานไปกับการนําเสนอภาพและรายละเอียดของฉลองพระองคเครื่องแบบนาย
ทหารเรือเยอรมัน นายทหารเรือแหงราชนาวีสยาม นายทหารบกและเสือปา รวมทั้งพระแสงกระบี่และ
พระมาลาที่ทรงใชประกอบฉลองพระองคในเครื่องแบบชุดตาง ๆ ดวย
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5. รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย
และประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4. / โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.
กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2548. [DS581 จ196ร 2548]
" ไดจัดพิมพขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติแหงวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2547 ครบรอบ 200 ป โดยไดนําชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ภาค 1 ภาค 2 และประชุม
พระราชนิพนธหมวดปกิณกะ ภาค 1 ภาค 2 โดยชุมนุมพระราชาธิบายนั้นเรียงลําดับเรื่องตาง ๆ ไวตามเดิม
สวนประชุมพระราชนิพนธหมวดปกิณกะไดนํามาจัดลําดับเรื่องตามลําดับศักราชเทาที่จะตรวจสอบได
6. รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4.
/ โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2548.
[DS581 จ196ร 2548]
"ถือเปนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรสําหรับบุคคลที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมจากยุคสยามเกาเขาสูยุคสยามใหม นักประวัติศาสตรและนักวิชาการหลายหลากแขนงไดยกยอง
เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนผูนําการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ดาน แตจุดเริ่มตน
แหงความสําเร็จดังกลาวมิอาจจะปฏิเสธไดวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนผูวางรากฐาน
และแบบอยางไวในชวงเวลาที่ประเทศตองเผชิญกับกระแสอันรุนแรงของจักรวรรดินิยมตะวันตก
7. รวมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. / โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว.
กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2548. [DS581 จ196ร 2548]
"พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว นี้นับเปนเอกสารและมีคุณคายิ่ง
ตอการศึกษาในหลายวิชา อาทิ ประวัติศาสตร โบราณคดี อักษรศาสตร สังคมศาสตร รัฐศาสตร เปนตน
นอกจากนี้พระราชหัตถเลขายังไดสะทอนใหเห็นถึงพระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจสวนพระองคใน
ฐานะที่ทรงเปนพระชนกผูประเสริฐ ทรงเปนหลักที่พึ่งของเหลาพระประยูรญาติ แมในเรื่องพระราชทรัพยก็
ยังทรงแยกการสวนพระองคมิใหเกี่ยวของกับการของแผนดินเด็ดขาด
8. ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2547. / โดย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2548. [DS578.3 ส691ศ 2548]
"เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนบุคคลที่สรางสรรคผลงานศิลปะใหมีขวัญและกําลังใจที่จะ
พัฒนางานศิลปะใหเปนมรดกตกทอดไปสูลูกหลาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติจึงไดมอบหมายให
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติดําเนินการสรรหา คัดเลือก เพื่อประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคลผูสรางงานศิลปะ 5 สาขา ไดแก ทัศนศิลป สถาปตยกรรม วรรณศิลป และศิลปการแสดง เปนศิลปน
แหงชาติ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเผยแพรและถายทอดผลงานมาตั้งแต พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน ซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 8 ทาน ดังที่จะกลาวถึงในหนังสือเลมนี้ตอไป
9. สันติวิธี เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย โภคิน พลกุล. กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย, 2547. [DS588.S6 ภ919ส 2547]
"สันติวิธีเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตเลมนี้ เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการ
แกไขปญหาแบบสันติวิธีใหแกครูโรงเรียนปอเนาะและผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งเปนการบรรยายพิเศษของ ดร.โภคิน พลกุล ในสมัยที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยคําบรรยายดังกลาวสามารถนําไปเปนกรอบแนวคิดที่จะนําไปสูการปฏิบัติรวมกัน
ของทุกฝาย ทั้งภาคราชการและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
10. 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช. กรุงเทพฯ : 2548.
[DS578.32 ส731ส 2548]
"12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ เลมนี้เปนหนังสือที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2548 โดยเนื้อหาภายในเลมไดประมวลภาพพระราชประวัติ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และภาพพระราชกรณียกิจตาง ๆ ในการเสด็จเยี่ยมเยือน
ราษฎรในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งการจัดตั้งโครงการตามพระราชดําริหลายโครงการ นอกจากนี้
ภายในเลมไดกลาวถึง พระเกียรติคุณแผไพศาล โดยที่พระองคทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายเหรียญทอง
พรอมดวยบทรอยกรองเทิดพระเกียรติ อีกทั้งรวมถึงภาพการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
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หนังสือดานภูมิศาสตร (G)
1.ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. / โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สยามเอ็มแอนดบี พับลิชชิ่ง, 2547.
[G70.4 พ534ค 2547]
"หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote sensing) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ซึ่งรวมเรียกวา ภูมิสารสนเทศ
(Geoinformatics) โดยเนื้อหากลาวถึงความรูเบื้องตนและการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในสาขา
ตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล
2. ภาพถายดาวเทียมกับอุทกภัย. / โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคกรมหาชน). กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547.
[G70.4F5 พ534ภ 2547]
"ขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ซึ่งไดจากอุปกรณบันทึกสภาพบนพื้นผิวโลกอยางตอเนื่อง
โดยอัตโนมัติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวางทําใหเปนประโยชนอยางมากตอการนํามาประยุกตใชใน
การศึกษาติดตามแกไขปญหาการบรรเทาความเดือดรอนและประเมินความเสียหาย โดยเฉพาะขอมูลจาก
ดาวเทียม RADRSAT ซึ่งมีคุณสมบัติในการบันทึกขอมูลดวยชวงคลื่นเรดาร ซึ่งสามารถทะลุเมฆหมอกทํา
ใหการตรวจสอบอุทกภัยที่กําลังเกิดขึ้นทําไดโดยไมจํากัดเวลาและสภาพดินฟาอากาศ ดังนั้นเอกสารฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลภาพจากดาวเทียมทั้งในอดีตและปจจุบันเกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ขอมูลประกอบอื่น ๆ ที่เปนปจจัยสงผลตอการเกิดอุทกภัยและตัวอยางการประยุกตใชขอมูลจาก
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดานอุทกภัยในตางประเทศ เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการศึกษาคนควาตอไป
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หนังสือดานสังคมศาสตร (H)
1. การพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจไทย โดยใชระบบบมเพาะธุรกิจ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. นนทบุรี : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2547. [HD62.5 ค123ก 2547]
" เอกสารฉบับนี้จะนําเสนอสาระที่ครอบคลุมความหมายและความสําคัญของการพัฒนาระบบ
บมเพาะธุรกิจ (Incubator System) ตางประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบบมเพาะธุรกิจที่
ประเทศไทยตองปรับปรุงเพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2. นวัตกรรมการเรียนรู : คน ชุมชนและการพัฒนา. / โดย พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน).
กรุงเทพฯ : พิสิษฐ ไทยออฟเซต, 2548. [HM63 พ358น 2548]
"หนังสือเลมนี้นําเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 5 บท ดังนี้คือ บทที่ 1 นําเสนอแนวคิด ความหมาย
และความจํ า เป น ในการสร า งสรรค น วั ต กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด พลั ง ความเปลี่ ย นแปลง บทที่ 2 อธิ บ าย
องคประกอบที่สําคัญในการสรางนวัตกรรมการเรียนรู เริ่มตั้งแตกระบวนการคิดและจินตนาการของบุคคล
การเสริมสรางองคกร/ชุมชนแหงการเรียนรูและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู บทที่ 3 กลาวถึงกระบวนการ
เสริมสรางนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชนที่มีเปาหมายหลักคือ การเสริมสรางศักยภาพคน/กลุมคน ใหเปน
บุคคล/องคกรแหงการเรียนรู บทที่ 4 ทัศนะและประสบการณวาดวยนวัตกรรมการเรียนรูของชุมชน และ
บทสงทายสะทอนวิธีคิดของบุคคลและชุมชนที่จะตองมีการทบทวนและสรางใหมเพื่อเขาสูความกาวหนา
ทางนวัตกรรมและสรางสรรควิธีคิดสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงคน ความรูและกระบวนการทํางานเขาดวยกัน
3. บทเรียนจากประสบการณ “วิจัยสุขภาพแรงงาน”. / โดย สุรีรัตน ชะมะนา. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. [H62.5 ส866บ 2548]
"นําเสนอประสบการณแนวคิดในการบริหารจัดการวิจัยดานสุขภาพแรงงานของนักวิจัย และ
สกว. ที่ไดเรียนรูรวมกัน โดยผานการกระทําในเนื้อหาของงานวิจัย ซึ่งเกิดขึ้นตลอดกระบวนการวิจัยเปนการ
เรียนรูระหวางศาสตร สวนหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยในสาขาใกลเคียงกัน อีกสวนหนึง่ คือ
การเรียนรูจากการปฏิบัติที่ สกว. ไดพยายามจัดกระบวนการใหมีการถอดประสบการณออกมาเปนความรูที่
จะเปนประโยชนในการทํางาน และบันทึกเปนขอคิดไวเพื่อใหนักวิจัยและนักศึกษาดานอาชีวอนามัยหรือ
สุขภาพแรงงานที่จะตองไปเรียนรูจากการสัมผัสตรงในพื้นที่ไดใชขอคิดเหลานี้เปนเครื่องมือในการเตรียมตัว
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เตรียมใจสรางงานวิจัย ไมใชเพื่อตนเองเทานั้นแตยังประโยชนใหแกกลุมเปาหมายที่ศึกษาไดรวมเรียนรูไป
ดวย
4. ประชานิยม : หายนะจากอารเจนตินาถึงไทย?. / โดย ไสว บุญมา. กรุงเทพฯ : เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุป จํากัด (มหาชน), 2546. [HC445 ส996ป 2546]
" แกนหลักของหนังสือเลมนี้กลาวถึงการตั้งอยูบนสมมุติฐานความคิดที่วาจริงหรือที่ระบบทุน
นิยมไมสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุมประเทศกําลังพัฒนา และประเทศอดีตคอมมิวนิสตไดสําเร็จเวน
แตประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปเทานั้น เพราะประเทศในกลุมหลังรัฐบาลไดให
ความสําคัญกับอสังหาริมทรัพยและประชาชนสามารถนําสินทรัพยไปแปลงใหเปนทุนได โดยเนื้อหาภายใน
เลมแบงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคแรก วาดวยความเปนไปในอารเจนตินา มุงหาคําตอบวาอะไรคือความ
ลมสลายที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศอารเจนตินา? ทั้งในบริบทของประวัติศาสตรการเมือง และประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ สวนในภาคหลังกลาวถึงไทยในสุวรรณภูมิที่ยังคงนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมทั้งมิติประวัติศาสตร
การเมืองและประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยอยางละเอียดกอนขมวดมายังภาพการณปจจุบันสูนโยบาย
ประชานิยม ซึ่งทั้งสองภาคของหนังสือถูกเชื่อมเขาหากันดวยการที่ผูเขียนไดหยิบยกเอาเหตุการณสําคัญ ๆ
ของโลกในระหวาง 9 ศตวรรษมาเปนภูมิหลังประกอบการเลาเรื่อง อีกทั้งทําใหผูอานสามารถอานหนังสือ
เลมนี้ไดอยางเขาใจถึงปรากฏการณความเปนไปไดของโลกในภาพกวาง นอกเหนือจากเปาหมายตรงที่
ผูเขียนตองการสงสัญญาณเตือนประเทศไทยไมใหลอกรูปแบบการพัฒนาประเทศแบบอารเจนตินาเพราะ
แนวคิดแบบประชานิยมนั่นเอง
5. ลอกเลียน-เรียนรูจากปฏิวัติ Xerox สูปฏิบัตินวัตกรรมไทย. / โดย สุธีระ ประเสริฐสรรพ.
กรุงเทพฯ : ซีโนดีไซน, 2548. [HD9802.3.U6X4 ส786ล 2548]
"หนังสือเลมนี้นําเสนอประวัติและพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปนตนกําเนิดของ Xerox และ
อัตชีวประวัติของผูคิดคนเทคโนโลยีที่ชื่อ Chester Floud Carlson ความนาสนใจของเนื้อหาในหนังสือคือ
การดิ้นรนของ Carlson ที่จะใหเทคโนโลยีนี้กลายเปนเครื่องสําเนาเอกสาร ซึ่งในระหวางที่ดิ้นรนนั้น
Carlson มีทั้งความยากลําบากของตนเองและการที่ไมมีใครเชื่อเขาเลย จึงไมมีใครรวมสนับสนุนการพัฒนา
เขาตองทําเองอยูหลายป จนกระทั่งมาพบกับผูบริหารของบริษัทเล็ก ๆ ที่ชื่อ Haloid ที่ยอมเสี่ยงดวยจน
กลายมาเปนบริษัทขนาดใหญที่ชื่อ Xerox Corp เรื่องราวที่ผสมผสานระหวางชีวิตของนักประดิษฐ การ
เปลี่ยนหลักการวิทยาศาสตรใหเปนเทคโนโลยี การอยูในระบบทรัพยสินทางปญญาในสังคมกฎหมายและ
การตอสูกับบริษัทยักษใหญในวงการ
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หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. นามานุกรม นวัตกรรมทองถิ่นไทยประจําป พ.ศ.2547. / โดย จรัส สุวรรณมาลา และคณะ.
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2547. [JS7408.2 จ158น 2547]
" เปนการประมวลประสบการณขององคกรปกครองทองถิ่นที่ไดริเริ่ม คิดคนและพัฒนาในดาน
ตาง ๆ จนมีผลงานประจักษชัดสามารถนํามาเปนบทเรียนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ และนํามา
เป นกรณีตัว อย า งนวัตกรรมทองถิ่ น จุ ดเน นที่สํ าคัญของโครงการนี้คือ กระบวนการสรา ง “นวัตกรรม”
(Initiatives) จากทองถิ่น ซึ่งมิใชการหามาตรฐานในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Standard
Practices) และมิใชการสรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ จากองคกรปกครองสวนบน/สวนกลาง ซึ่งเปนการ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาคนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันจะเปนประโยชนตอการกําหนด
นโยบายดานการกระจายอํานาจ การศึกษาวิจัยดานการปกครองทองถิ่น ตลอดจนเสริมสรางการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในวงกวางตอไป
2. เปรียบเทียบนโยบาย 6 รัฐบาล. / โดย นิพัทธ สระฉันทพงษ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2548. [JQ1746.A3 น618ป 2548]
"เอกสารทางวิชาการฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบนโยบายของ
รัฐบาลที่ยังอยูในความสนใจของประชาชน โดยเริ่มตั้งแตนโยบายของรัฐบาลชวน หลีกภัย ที่แถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 จนถึงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2548 รวม 6 รัฐบาล ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี 4 ทาน คือ นายชวน หลีกภัย (2 สมัย
วันที่ 23 กันยายน 2535 – 13 กรกฎาคม 2538 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 – 9 กุมภาพันธ 2544) นาย
บรรหาร ศิลปอาชา (1 สมัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2538 – 20 พฤศจิกายน 2539) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(1 สมัย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2540) และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (2 สมัย วันที่ 9
กุมภาพันธ 2544 – 9 มีนาคม 2548 และ 9 มีนาคม 2548 – ปจจุบัน) ซึ่งไดจัดทําสรุปเนื้อหานโยบายของ
แตละรัฐบาลและเปรียบเทียบนโยบายของ 6 รัฐบาลในแตละดานเพื่องายตอการศึกษาและทําความเขาใจ
3. ผูแทนเมืองไทย. / โดย สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ, 2548. [JQ1747 พ711ผ 2548]
"ประวัติศาสตรเจ็ดทศวรรษของระบบรัฐสภาไทยมีทั้งรองรอยแหงการลมลุกคลุกคลานและ
ความกาวหนาของผูแทนปวงชนชาวไทย คุณภาพและบทบาทของผูแทนราษฎรนอกจากจะสะทอนระดับ
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ความรับรูทางการเมือง และความคาดหวังของสังคมในแตละยุคสมัยแลว ยังเปนสิ่งบงชี้วาประเทศไทยจะ
กาวไปในทิศทางใด เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรคือ ตัวแทนอํานาจของประชาชนที่ไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่ดานนิติบัญญัติ อันเปนเงื่อนไขสําคัญในการบริหารปกครองประเทศ
4. พรรคการเมืองไทย. / โดย สํานักประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร, 2547. [JQ1749.A795 ส226พ 2547]
" ไดอธิบายถึงความหมายของพรรคการเมือง ความเปนมาของพรรคการเมือง รูปแบบพรรค
การเมือง บทบาทหนาที่ของพรรคการเมือง องคประกอบของพรรคการเมือง การจัดตั้งพรรคการเมือง
การเงินของพรรคการเมือง การบริจาคแกพรรคการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ การรวมพรรค
การเมือง การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง และขอมูลพรรคการเมือง เพื่อใหผูที่สนใจโดยทั่วไปมีความรู ความ
เขาใจ และทัศนคติที่ดีตอการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย อันจะเปนการชวยสงเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศอีกทางหนึ่ง

หนังสือดานกฎหมาย (K)
1. การตีความกฎหมาย. / โดย ธานินทร กรัยวิเชียร และ วิชา มหาคุณ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548. [KC22 ธ515ก 2548]
" หนังสือเลมนี้จะอธิบายถึงการตีความกฎหมาย ไมวาจะเปนตัวบทกฎหมายทั่วไป การตีความ
กฎหมายระหวางประเทศ การตีความสัญญาและพินัยกรรม ซึ่งแตละเรื่องลวนแตมีลักษณะหลักการและ
วิธีการตีความที่แตกตางกันออกไปจากการตีความกฎหมายทั่วไปทั้งสิ้น เพราะกฎหมายระหวางประเทศมี
ลักษณะพิเศษออกไปจากกฎหมายธรรมดา สวนสัญญาหรือพินัยกรรม ซึ่งบุคคลที่ทําอาจไมไดเปนนัก
กฎหมาย การเขียนอาจมีความคลุมเครือหรือมองเปนสองนัยไดก็ตองมีการเสาะหาเจตนารมณอันแทจริง
ของผูทําสัญญาหรือพินัยกรรมใหได ซึ่งก็มีปญหาตองพิจารณาดวยวา เจตนารมณอันแทจริงของผูทํา
สัญญาหรื อพินัยกรรมนั้นจะหาไดอยางไร และถือเอาเจตนารมณในขณะใดเปนสํา คัญ รวมถึงปญหา
ทั้งหลายอันเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย
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2. การสงผูรายขามแดนทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. / โดย ศาลอุทธรณ. กรุงเทพฯ : ศาลอุทธรณ, ม.ป.ป.
[KF49 ศ365ก]
"กฎหมายการสงผูรายขามแดนนับเปนกฎหมายที่มีความสําคัญคือ การดํารงไวซึ่งความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการรักษาความสงบสุขของประชาคมโลก เนื่องจากกฎหมายการสงผูรายขามแดนเปน
กฎหมายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ ในการนําดวยกระทําผิดที่เกี่ยวของกับรัฐมากกวา
หนึ่งรัฐมาลงโทษ ซึ่งประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกฎหมายนี้จึงไดบัญญัติกฎหมายการสง
ผูรายขามแดนขึ้นใชตั้งแตป พ.ศ.2472 และมีการใชกฎหมายฉบับดังกลาวเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
3. คนพิการ. / โดย ทนงศักดิ์ สุระคําแหง. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548.
[KF54.2 ท115ค 2548]
"เอกสารฉบับนี้ก ลาวถึ งคนพิ การหรือบุคคลที่นาสงสารสมควรที่ จะไดรับการดู แลชวยเหลือ
สงเคราะห และฟนฟูสมรรถภาพ การใหความสําคัญกับคนพิการขององคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค และไดประกาศเปนปฏิญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ
เนื้อหาภายในเลมประกอบดวยเรื่องทั่วไป สิทธิของคนพิการ ปญหาของคนพิการ และการฟนฟูสมรรถภาพ
รวมทั้งกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคนพิการ
4. คําแนะนํานักศึกษากฎหมาย. / โดย ธานินทร กรัยวิเชียร และ อภิชน จันทเสน. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547. [KC31 ธ515ค 2547]
"หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อแนะนํานักศึกษาที่เริ่มตนศึกษาวิชากฎหมายใหไดเห็นวิธีการและ
แนวทางการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อชวยนักศึกษาแกไขปญหาตาง ๆ ที่ตนจะประสบในระหวางศึกษาวิชา
กฎหมายทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรเนติบัณฑิต และเพื่อแนะนําแนวทางการครองตนระหวาง
ศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งการครองตนในระหวางดําเนินวิชาชีพกฎหมายดวย
5. พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. 2542. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกํากับซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา, 2546. [KO91 ส236พ 2546]
"โดยที่ราคาสินคาเกษตรขาดเสถียรภาพกอใหเกิดปญหาความเสี่ยงแกเกษตรกร ผูประกอบการ
โรงงานแปรรูปสินคาเกษตรและผูสงออกและประกอบกับตลาดสินคาเกษตรที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวขางตนได ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพของราคาสินคาเกษตรในระยะ
ยาวและเพื่อสงเสริมพัฒนาการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เห็นสมควรจัดตั้งตลาดสินคาเกษตรลวงหนาขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกร ผูประกอบการโรงงานแปรรูป
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สินคาเกษตรและผูสงออกสามารถเขาไปทําการซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตรในตลาดที่มีกฎเกณฑและ
หลักเกณฑการซื้อขายลวงหนาที่แนนอน รวมถึงมาตรการในการซื้อขายลวงหนาที่กอใหเกิดความเปนธรรม
และคุมครองประโยชนของประชาชนและสินคาและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันจะชวยลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรในอนาคตและสามารถวางแผนการผลิตและการคาใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดได สมควรมีกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้
6. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548. / โดย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548. [KA402 ว872พ 2548]
"พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 12 ก หนา 1 เมื่อวันพุธที่ 2
กุ ม ภาพั น ธ 2548 และมี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป น ต น ไป
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จึงไดรวบรวมและสรุปสาระสําคัญ พรอมประวัติ
ความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและ
ผูที่สนใจทั่วไป
7. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548. / โดย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548. [KS104.C2 ว872พ 2548]
"พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548 ฉบับนี้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 198 ตอนที่ 43 ก หนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 90 วัน
นับแตวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเปน ต น ไป กลา วคือ จะเริ่ ม มี ผลใชบัง คั บ ตั้ ง แตวั น อัง คารที่ 30
สิงหาคม 2548 นี้เปนตนไป สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดรวบรวมและสรุปประวัติ
ความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและ
ผูที่สนใจโดยทั่วไป
8. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548. / โดย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2548. [KE206 ว872พ 2548]
" พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 7 ก หนา 1 เมื่อวันพุธ
ที่ 19 มกราคม 2548 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําสรุปสาระสํา คัญ ประวัติ ความเป นมา ในการตราพระราชบั ญญัติดังกลา ว
เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา
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9. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548. / โดย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548. [KS65 ว872พ 2548]
"พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 6 ก หนา 1 เมื่อวัน
อังคารที่ 18 มกราคม 2548 และมีการบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดจัดทําสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา
10. เมื่อวันวานของศาลยุติธรรม. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : ยงพลเทรดดิ้ง, 2548.
[KU21 ศ365ม 2548]
"เมื่อวันวานของศาลยุติธรรมเลมนี้ เนื้อหาประกอบดวยเรื่อง ใตรมพระบารมีกวาจะมาเปน
ศาลยุติธรรมในวันนี้ : การปฏิรูประบบการศาลไทย ภาพเกา ๆ ของการพิจารณาคดี บัลลังกศาลโบราณ
และหองพิจารณาคดีในสมัยกอน ตุลาการและขาราชการศาลยุติธรรมในอดีต ยอนอดีตศาลยุติธรรมหัว
เมือง และ “บานพักศาล” แหงความทรงจํา
11. รวมกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวของ. / โดย สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2546.
[KJ52 ป512ร 2546]
"หนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด ร วมกฎหมายป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบีย บ ประกาศ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีก า
หนังสือคําสั่ง บันทึกขอตกลง ซึ่งเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 ไวเปนหมวดหมูเพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจและเปนคูมือในการปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของ
12. รวมคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. 2547. / โดย สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลยุติธรรม,
2548. [KU22 ศ365ร 2547]
" รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 248 ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลเพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลในป พ.ศ.2544 จํานวน 7 เรื่อง ป พ.ศ.2545 จํานวน
34 เรื่อง ป พ.ศ.2546 จํานวน 35 เรื่อง และป พ.ศ.2547 จํานวน 63 เรื่อง ดังนั้นสํานักงานศาลยุติธรรมจึง
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ไดรวมคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลป พ.ศ.2547 ขึ้น ดวยเห็นวาคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลจะทําใหคดีความเขาสูการพิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจไดอยางถูกตองและเปนแนวทาง
ประกอบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตุลาการยุติธรรม
13. 3 คดีประวัติศาสตร. / โดย วิเชียร วิริยะประสิทธิ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา, 2548.
[KB24 ว561ส 2548]
"หนั ง สื อ เล ม นี้ ส ะท อ นให เ ห็ น ความจริ ง เกี่ ย วกั บ ความยุ ติ ธ รรมในบ า นเมื อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินคดีของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในเรื่องของฐานความผิดเจา
พนักงานรวมกันปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดและปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
ตามที่ประธานวุฒิสภาสงคํารองขอใหดําเนินคดีตอจําเลย อันไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ มาตรา 300 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
14. วันรพี 2548 ศาลจังหวัดศรีสะเกษ. ศรีสะเกษ : ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, 2548.
[KC41 ว436 2548]
"วันรพี 2548 ของศาลจังหวัดศรีสะเกษ เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเปนการรวบรวมบทความ
ทางวิชาการ ซึ่งเปนความรูดานประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายไทย และกระบวนการยุติธรรมใน
ปจจุบัน อาทิเชน พระประวัติพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหงกฎหมายไทย
ประวัติศาลจังหวัดศรีสะเกษ แนวคิดในการพัฒนาศาลยุติธรรมสูความเปนเลิศ ประวัติอัยการ ตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรม ปลาทองในอางแกว ยุคพัฒนาของการราชทัณฑไทย มารูจักงานคุมประพฤติกันเถอะ
ความเปนมาของสภาทนายความ ขอคิดและประสบการณนักปกครอง บทความเรื่องแนวทางการปรับปรุง
ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคของไทย ตลอดจนปญหาทางกฎหมายในการผลิตและจําหนายสุราแช
พื้นเมือง ฯลฯ
15. วุฒิสภา. / โดย สํานักประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.
[KD241 ว872ว]
" วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน
200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามเขตจังหวัด มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป
นับ แต วั น เลื อกตั้ ง และดํา รงตํ า แหน ง ได เ พีย งวาระเดี ย ว มิ อ าจดํ า รงตํา แหน ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาสองสมั ย
ติดตอกันได
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16. อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อตอตานการทุจริต. / โดย กิตติพงษ กิตยารักษ. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม, ม.ป.ป. [KF53.6 อ235]
" อนุสัญญาขององคการระหวางประเทศตาง ๆ จํานวน 7 ฉบับ ในเรื่องตอตานการทุจริตที่
ปรากฏในงานแปลชิ้นนี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกิดขึ้นในชวงเวลาขอตอแหงศตวรรษ (ค.ศ.19962003) ซึ่งดานหนึ่งอาจสะทอนวาการทุจริตในแตละประเทศไดลุกลามจนกลายเปนปญหาที่หนักหนวงใน
ทุกภูมิภาคและทั่วโลก แตในอีกดานหนึ่งก็เปนนิมิตหมายที่ดีวามนุษยชาติไดพยายามรวมมือกันอยาง
แข็งขันในการนําเอาประสบการณจากปญหาที่มีอยูรวมกันมาแปรเปลี่ยนเปนพลังของประชาคมโลกเพื่อ
กาวไปในศตวรรษใหมของการรวมใจกันตอตานการทุจริตอยางเปนระบบภายใตสัญญาที่ชัดแจงและการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและจริงจังตอไป
17. เอกสารขอมูลและบทวิเคราะหทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณารางกฎหมายของสมาชิก
วุฒิสภาเรื่อง บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ.
/ โดย ตอพงษ กิตติยานุพงศ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2547. [KE60.5 ต237บ 2547]
" ในรายงานวิจัยฉบับนี้จะไดทําการวิเคราะหในสวนของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ของรัฐบาล โดยไดรวบรวมขอคิดเห็นทั้งที่ฝายสนับสนุนและฝายคัดคานนโยบาย พรอมกับนําเสนอผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลในช ว งที่ ผ า นมาว า เกิ ด ป ญ หาใดบ า ง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติฯ และทายสุดไดทําการวิเคราะหในรายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินี้ในแตละมาตรา
วามีปญหาบังคับใชอยางไร อันจะเปนประโยชนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง
18. เอกสารขอมูลและบทวิเคราะหทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณารางกฎหมายของสมาชิก
วุฒิสภาเรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย
พ.ศ. .... . / โดย สุธีร ศุภนิตย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2547. [KT209 ส786ร 2547]
" จากการศึกษารางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย
(ฉบับที่ ..) ในสวนที่กําหนดหลักเกณฑการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลาย มีหลักการที่
เหมาะสมรัดกุมและชอบดวยเหตุและผล กลาวคือ มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลาย
ไดแคเฉพาะกรณีที่เปน (1) คําพิพากษายกฟอง (2) คําสั่งยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการหรือคํารองหรือคํารอง
ขอใหลมละลาย (3) คําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
(4) คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ ซึ่งเรื่องเหลานี้มีความสําคัญตอคูความในคดีลมละลายและคดีฟนฟู
กิจการ สวนการกําหนดใหการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลายไปยังศาลฎีกาโดยตรง ไม
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วาจะเปนคดีลมละลายหรือคดีพื้นฟูกิจการนั้น ถือไดวาเปนเรื่องที่เหมาะสมแลว ซึ่งจะทําใหการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาทั้งคดีลมละลายและคดีฟนฟูกิจการเปนไปไดดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
19. เอกสารขอมูลและบทวิเคราะหทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณารางกฎหมายของสมาชิก
วุฒิสภาเรื่อง รางพระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันอันตรายในการ
เดินเรือ พ.ศ. .... . / โดย ไผทชิต เอกจริยกร. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 2547.
[KQ40 ว171ร 2547]
" จากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดตอกับทะเลสองดานคือ ทางดานอาวไทยและอันดามัน ทํา
ใหมีการขนสงสินคากับตางประเทศและมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาและการเดินเรือ อาทิเชน พ.ร.บ.
การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2546 พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 พ.ร.บ.การทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ.
2494 พ.ร.บ.ส งเสริมการพาณิ ชยนาวี พ.ศ.2521 เปน ตน แต กฎหมายที่มี อยูนี้เ ปน เพี ย งกฎหมายที่
เกี่ ย วกั บ กิ จ การพาณิ ช ยนาวี เ พี ย งส ว นหนึ่ ง เทา นั้ น ประเทศไทยยั ง ขาดกฎหมายในทางด า นนี้ อีก มาก
โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป (General average) ที่กําหนดหลักเกณฑในเรื่อง
นี้ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ ขึ้ น และขาดหลั ก เกณฑ ที่ ร องรั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง พ.ร.บ.ต า ง ๆ ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี จึงจัดทําราง พ.ร.บ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายใน
การเดิ น เรือ พ.ศ.... ขึ้ น เพื่อ แก ไ ขป ญ หาดั ง กลา วซึ่ ง เอกสารฉบั บนี้ จ ะเป น ประโยชน แก ก ารพิ จ ารณา
ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ในขั้นวุฒิสภา
20. เอกสารขอมูลและบทวิเคราะหทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณารางกฎหมายของสมาชิก
วุฒิสภาเรื่อง รางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... . / โดย สุธีร ศุภนิตย. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2547. [KT201 ส786ร 2547]
" ดวยรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 หลายประการดวยกัน ประการที่สําคัญเปนเรื่องของการยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดให
ลูกหนี้พนจากการเปนบุคคลลมละลายโดยผลของกฎหมายเมื่อครบสามปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาให
เปนบุคคลลมละลาย (ยกเลิกมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 และการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดจากการลมละลายและเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดจากลมละลายเมื่อ
พนเวลาที่กําหนดไว (เพิ่มเติมมาตรา 67/1 มาตรา 81/1 มาตรา 81/2 มาตรา 81/3 และ มาตรา 81/4 แกไข
เพิ่มเติมมาตรา 71 และยกเลิกมาตรา 72 มาตรา 74 และมาตรา 75) อันเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ระบบการหลุดพนจากการเปนบุคคลลมละลาย อันจะทําใหลูกหนี้ที่ถูกศาลพิพากษาใหลมละลายสามารถ
ตั้งตัวใหมได จึงสมควรศึกษาวาการแกไขปญหาดังกลาวมีความเหมาะสมแคไหนเพียงใด
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หนังสือดานการศึกษา (L)
1. กระบวนการเรียนรู : แนวคิด ความหมาย และบทเรียนในสังคมไทย. / โดย สุพัตรา
ชาติบัญชาชัย. กรุงเทพฯ : พิสิษฐ ไทย ออฟเซต, ม.ป.ป. [LB1060 ส831ก]
"หนังสือเลมนี้กลาวถึงความรูซึ่งโยงกับการเรียนรู โยงกับความคิดและการนึกคิด ยังมีการเรียนรู
อีกแบบหนึ่ง คือการใหความหมายของการเรียนรูที่สะทอนวิธีคิดและการเรียนรูทั้งในระดับปจเจกบุคคลและ
กลุมชนเพื่อนําไปสูการสรางชุดความรูและกระบวนการเรียนรูทางสังคม โดยมีบทเรียนและมุมมองจากการ
เรียนรูในสังคมไทย

หนังสือดานภาษาและวรรณคดี (P)
1. กาวตอไปของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน. / โดย กาญจนา แกวเทพ. กรุงเทพฯ : ซีโนดีไซน,
2548. [P96.D4 ก425ก 2548]
" หนังสือเลมนี้นําเสนอเนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนแรก กรอบแนวคิดเรื่อง “การสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา” ตั้งแตยุคแรกจนถึงยุคที่สาม สวนที่สอง เหลียวไปดูดานหลัง การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
จากอดีตถึ งป จจุ บัน ได แก ผลที่เกิดขึ้นจากการใชกระบวนทัศน การสื่ อสารเพื่อการพั ฒนากระแสหลัก
ขอจํากัดและปญหาของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจากอดีตจนถึงปจจุบัน สวนที่สาม แนวโนมของการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา ไดแก แนวโนมของการเกิดแนวคิดใหม แนวโนมของการนํากลยุทธใหมมาใชในเรื่อง
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา แนวโนมของการเปลี่ยนประเด็นความสนใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
2. ทางสายใหมแหงวรรณกรรมไทย : ทัศนะวิจารณตอนวนิยายยุคแรก. กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2548.
[PN86 ท374 2548]
"ทางสายใหมแหงวรรณกรรมไทย : ทัศนะวิจารณตอนวนิยายยุคแรกมาจากการรวมนักวิจารณ
และนักวิชาการวรรณกรรม เพื่อวิจารณนวนิยายยุคบุกเบิกของไทย ประกอบดวย ภูมิหลังนวนิยายไทย
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ดอกไมสด (2448-2506) “รอยคนมีหนึ่งเทานั้นคือเธอ” นี่แหละโลก : การวิวาทะของสองโลก ศรีบูรพา
(2448-2517) เหลียวหลัง “แลไปขางหนา” : แผนที่นําทาง (roadmap) ประเทศไทยในวิสัยทัศนของ
ศรีบูรพา ปาในชีวิต : ความเปลี่ยนแปลงที่จําเปนตองเปนไป ไม เมืองเดิม (2448-2485) แผลเกา :
ประกาศทารบของไม เมืองเดิม นวนิยายกับการสรางตัวตนในสังคมสมัยใหม : กรณีศึกษาจาก “ขุนศึก”
ของ ไม เมืองเดิม เปนตน

หนังสือดานวิทยาศาสตร (Q)
1. ศาสตรปริศนา. / โดย สุทัศน ยกสาน. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547. [Q111 ส778ศ 2547]
" หนังสือเลมนี้กลาวถึง ความสนใจของมนุษยวาไมมีวันสิ้นสุด อยากรูไปทุกสิ่งตั้งแตเรื่องใกลตัว
ที่ไมคอยมีใครอยากพูดถึง เชน การผายลม จนถึงความเปนไปในอวกาศอันกวางใหญไพศาลเกินกวา
มนุษยจะจินตนาการ เชน การชนกันของกาแล็กซี่ นอกจากนี้ยังมีการคนหาสิ่งที่อยูในจิตใจ เชน ทําไม
บางคนจึงคลั่งไคลดารา ทําไมคนเราจึงชอบนินทา ภายในเลมยังประกอบดวยเรื่องราวอันหลากหลายที่
คนควา หาคําตอบดวยวิธีทางวิทยาศาสตร เชน การนินทา เพชร ทับทิม หรือแมแตการตั้งชื่อก็ไมนาเชื่อ
วามีเรื่องราวนาสนใจซอนอยู เปนตน
2. สารพัดสัตวโลก. / โดย สุทัศน ยกสาน. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548. [QL791 ส778ส 2548]
"สารพัดสัตวโลกเปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวอันไมธรรมดาหลากหลายแงมุมของสัตวนานา
ชนิด ตั้งแตสัตวขนาดเล็ก เชน ผึ้ง หิ่งหอย มด ไปจนถึงสัตวขนาดใหญที่สุดในโลกปจจุบัน คือ ปลาวาฬ
สําหรับผูที่ยังไมรูจักสัตวแปลก ๆ ชื่อไมคุนหู เชน ปลาซีลาแคนท นกปกษาสวรรค นกโมอา ก็สามารถ
ทําความรูจักชีวิตพิสดารของสัตวเหลานี้ไดเชนกัน
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หนังสือดานแพทยศาสตร (R)
1. ผลของสมุนไพรไทยตอสัตวปกและสุกร. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ :
ประชาชน, 2548. [RM666.H33 น425ผ 2548]
" หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมผลการวิจัยในสัตวปกและสุกร โดย Search ขอมูลจากฐาน
PHARM (ตั้งแตป 1901-ปจจุบัน) ฐานขอมูล Scifinder (ตั้งแตป 1907-ปจจุบัน) และฐานขอมูล pubMed
(ตั้งแต 1950 – ปจจุบัน) ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดสนับสนุนใหมีการวิจัยสมุนไพรในการ
ผลิตสัตว และไดจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใชในการผลิตสัตวปก สุกรและสัตวน้ํา โดยรายชื่อพืช
ได ม าจากการรวบรวมข อ เสนอจากภาคเอกชนและที่ ท างสํ า นั ก งานผู ป ระสานงานโครงการตรวจพบ
นอกจากฐานขอมูลแลวยังไดจัดทําบทสรุปวิเคราะหผลการวิจัยของพืชแตละชนิด
2. สุขภาพดี มีสุข. กรุงเทพฯ : วิวัฒน, ม.ป.ป. [RA776.9 ส743]
" เนื้อหาในเลมมีเนื้อหาประกอบดวยเรื่อง เผยเคล็ดลับในการดูแลรักษาสุขภาพ การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติอยางไรเมื่อจะไดเปนมารดา อาการปกติของหญิงตั้งครรภ อาการผิดปกติ
ของหญิงตั้งครรภปฏิบัติงานกอน-หลัง คลอด การออกกําลังกายกอน-หลัง คลอด เตรียมอะไรไวใหลูกรัก
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หนังสือดานเกษตรศาสตร (S)
1. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตปุย (ปุยอินทรีย, ปุยอินทรียคุณภาพสูง, ปุยชีวภาพ). / โดย สุริยา
สาสนรักกิจ และคณะ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,
2548. [S654 ส866ท 2548]
"จากสภาวการณในปจจุบันพื้นที่การเกษตรประมาณรอยละ 53 มีความอุดมสมบูรณต่ํามาก
โดยมีอินทรียวัตถุนอยกวารอยละ 1.5 นอกจากนี้พื้นที่การเกษตรโดยทั่วไปยังขาดธาตุอาหารพืชหลัก คือ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสคอนขางรุนแรง ทําใหศักยภาพในการผลิตต่ํา อันสงผลกระทบตอการผลิตพืช
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผลผลิตสูงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศจึงตองมีวิธีการและ
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม โดยทั้งนี้ปุยเคมีและปุยอินทรียเปนปจจัยการผลิตสําคัญอีกกระบวนการหนึ่ง
ที่ตองใหความสําคัญและนํามาปรับใชใหเหมาะสมตอการใชงาน
2. เสนทางสูความสําเร็จ การผลิตปาลมน้ํามัน. / โดย ธีระ เอกสมทราเมษฐ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. [SB299.P3 ธ662ส 2548]
"หนังสือเลมนี้ไดประมวลองคความรูตาง ๆ ที่สําคัญสําหรับการผลิตปาลมน้ํามัน ไดแก ภาพรวม
ของอุตสาหกรรมการผลิตปาลมน้ํามัน พันธุ การผลิตเมล็ดพืชและการอนุบาลตนกลาปาลมน้ํามัน การ
จัดการสวนปาลมน้ํามัน การเก็บและเตรียมตัวอยางดินสงวิเคราะหหองปฏิบัติการ การเก็บและเตรียม
ตัวอยางใบสงวิเคราะหหองปฏิบัติการ การแปลความหมายผลวิเคราะหดินและใบปาลมน้ํามัน และการให
ปุยในระบบน้ํากับปาลมน้ํามัน
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หนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย (SC/FIC)
1. โทษฐานที่รูจักกัน. / โดย อุดม แตพานิช. กรุงเทพฯ : สามสี, 2539. [SC อ785ท 2539]
"หนังสือโทษฐานที่รูจักกันไดนําเสนอความบันเทิง 12 เรื่องสั้น ไดแก กลวิธีหลีหญิง กตัญู
กตเวทิตา ครั้งหนึ่งในชีวิตกับแตงโมปน สาวยาคูไขปญหา 1 มาชารสชาติของความเปนคน สาวยาคูไข
ปญหา 2 มารยาหญิง วิธีเปนเจาพอดวยเงินเจ็ดสิบบาท เลนเกมอยางไรใหตกรอบ โคตรหงุดหงิดของผม
ปฏิบัติการกูภัยไรแหว และผูหญิงในอุดมคติของผม
2. บานฟาใส. / โดย ชมัยภร แสงกระจาง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546.
[SC ช182ป 2546]
" หนังสือเรื่องบานฟาใส เปนเรื่องราวของเด็กกลุมหนึ่งที่มีความแตกตางกันทั้งนิสัย ใจคอ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตองมาอยูรวมกัน กอใหเกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางสันติสุข ดวย
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือผูที่ออนแอกวา รูจักการเปนผูนํา ผูตามที่ดี ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่รวมกัน
กําหนดขึ้น ถือหลักความถูกตอง ยุติธรรม ฯลฯ อันเปนวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่นําความสงบสุขมาสูสังคม
อยางแทจริง
3. ผูชายไมใชเทวดา ผูชายเลวกวาหมา ภาค 2. / โดย พัชรศรี เบญจมาศ. กรุงเทพฯ : ลอดชอง, 2547.
[SC พ516พ 2547]
" หนังสือเลมนี้กลาวถึงนิสัยและพฤติกรรมที่คุณผูหญิงทําแลวผูชายชอบเบปาก และปรามาสวา
“ไมเขาทา” วาทําไมเราถึงทําอยางนั้นอยางนี้ และสิ่งที่ทํานั้นลวนมีเหตุผลและที่มาที่ไปทั้งสิ้น รายละเอียด
ประกอบดวย ศึกหนาจอทีวีครั้งนี้ใหญหลวงนัก ผูหญิงขี้ไหลผูชายขี้เหนียว สะบัดอวัยวะ ทําไมผูหญิงตอง
รองไห ผูหญิงเมาทแตก อกหักเรื่องเล็กอกเล็กเรื่องใหญ เปนตน และยังมีอีกมากมายในหนังสือเลมนี้
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หนังสือรายงานการวิจัย
1. กระบวนการมีสวนรวมเพื่อเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใชจากผลผลิตผักปลอดสารพิษโดยความ
รวมมือ ของกลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขนุน รวมกับคณะเกษตรศาตร.
/ โดย ปยะมาศ คําทิพย และคณะ. อุตรดิตถ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2548.
[ว SB324.85 ป622ก 2548]
" เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใชจากผลผลิตผักปลอดสารพิษ โดยใช
กระบวนการวิ จั ย แบบมี ส ว นร ว มของกลุ ม เกษตรกรปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ผลการศึ ก ษาพบว า ก อ นที่
คณะวิจัยไดมีการดําเนินโครงการกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานปาขนุนจะทําการปลูกผักปลอดสารพิษ
เพียงอยางเดียว สมาชิกในกลุมมีการขัดแยงกัน สมาชิกในกลุมบางคนไมยอมสงผักเขามาขายใหแกกลุม
ทําใหเกิดปญหาเรื่องการบริหารจัดการกลุมอยางตอเนื่อง โครงการนี้เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดพูดคุยกัน
จนสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในกลุมสมาชิก โดยผูวิจัยทําหนาที่ที่ปรึกษาเทานั้น จนไดสมาชิกที่
เขมแข็งเพียง 21 คน ที่ทํางานดวยความเขาใจกัน
2. กลไกทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 :
ศึกษากรณีการจับ. / โดย พิมพเพ็ญ พัฒโน. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542. [ว KS16 พ718ก 2542]
"วิทยานิพนธเรื่องนี้มีเนื้อหาขอบเขตในการศึกษาครอบคลุมถึงการคุมครองสิทธิของบุคคลตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครองสิทธิของผูถูกจับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
ญี่ ปุ น เป น ต น เพื่ อ เป น แนวทางในการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั บ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ตลอดจนเปนแนวทางในการรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่อง
นี้ตอไปในอนาคต
3. กลยุทธการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวในเชิงสุขภาพสําหรับธุรกิจโรงแรม. / โดย พันธุมดี
เกตะวันดี และ ศันธยา กิตติโกวิท. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
[ว TX911 พ572ก 2548]
"กลยุ ท ธ ที่ เ หมาะสมเมื่ อ พิ จ ารณาจากสภาพการแข ง ขั น และสภาวะแวดล อ มทางด า นการ
ทองเที่ยวไทยในปจจุบันพบวาควรเปนกลยุทธเติบโตแบบ concentration โดยพัฒนาความเชี่ยวชาญที่มีอยู
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ให ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น โดยจั ด หาประเภทของบริ ก ารที่ ส ามารถครอบคลุ ม และเพิ่ ม ฐานลู ก ค า ให ก ว า งขึ้ น
นอกจากนี้หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรมุงพัฒนาใหการบริการสปากลายเปนสินคาหรือสัญลักษณของ
สิ น ค า การท อ งเที่ ย วไทยในรู ป แบบเดี ย วกั บ การมาเยื อ นวั ด วั ง การขี่ ช า ง เที่ ย วตลาดน้ํ า การพั ฒ นา
มาตรฐานการใหบริการและกลยุทธ การสรางเอกลักษณใหกับการบริการควรเปนการตอยอดโดยพัฒนา
แบรนดเนมของประเทศไทยหรือแบรนดเนมระดับโรงแรม
4. กลวิธีทางภาษาที่ใชโจมตีรัฐบาลทางออมในปริจเฉกการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ.
/ โดย พรรณธร ครุธเนตร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
[ว PL4157 พ262ก 2547]
"จากการศึกษาพบวาการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจจะตองดําเนินไปตามขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ซึ่งกําหนดเวลา สถานที่ ผูเขารวมเหตุการณ จุดมุงหมาย ลําดับขั้นตอนและ
ลักษณะภาษาที่ใชในความจริง จุดมุงหมายของการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจไมไดเปนไปเพื่อ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเพียงอยางเดียว แตพรรคฝายคานยังตองการใหประชาชนไดรับทราบวา
รั ฐ บาลบริ ห ารประเทศบกพร อ งอย า งไร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ป ระชาชนเลื อ กฝ า ยตนเข า มาทํ า หน า ที่ บ ริ ห าร
ประเทศชาติในการเลือกตั้งครั้งตอไป ผลการศึกษาเรื่อง กลวิธีทางภาษาพบวา พรรคฝายคานใชกลวิธีทาง
ภาษาเพื่อโจมตีรัฐบาลทางออม 8 กลวิธี ไดแก การใชถอยคํานัยผกผัน การถาม การใชรูปประโยคเงื่อนไข
การใชคํา อางถึงโดยไม ระบุ ชื่อ การใชความเปรียบเทียบหรืออุปลักษณ การใชสํานวนการยกตัว อยา ง
เปรียบเทียบเพื่อใหผูฟงตีความผิดและการเลนคํา
5. การติดตามการใชประโยชนในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน. / โดย สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2548.
[ว HD1333.T5 ช154ก 2548]
"การติ ด ตามการใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น ของเกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ถื อ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ
ประการหนึ่ง ของการดํ าเนิน งานปฏิ รูปที่ ดิน ภายหลังจากที่ ไดจัดสรรที่ดิ น ใหเกษตรกรไปแลว เพื่อให
เกษตรกรใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนั้นจะทําใหทราบปจจัยที่ทําใหเกษตรกรไมทําประโยชนใน
ที่ดิน และแนวทางแกไขใหที่ดินการเกษตรตกอยูในมือของผูทําเกษตรกรรม และทราบถึงวิธีการเปลี่ยน
สิทธิของเกษตรกรและบุคคลใดใชประโยชน ซึ่งจะเปนขอมูลนําเสนอใหเกิดการพิจารณาแนวทางและ
มาตรการแกไขปญหาการไมทําประโยชนในที่ดิน
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6. การติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ. / โดย สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานราชทัณฑ. กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ, 2548. [ว HV9402.55.A5 น725ก 2548]
"เปน การศึกษาผลการดําเนิน งาน ปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินงาน และหาแนวทางที่
เหมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนางานในโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ โดยผลการศึกษา
พบวา ดานการดําเนินงาน การนําความรูไปใชหลังจากการเขาอบรมมีความเหมาะสม ผูเขารับการอบรม
สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ ครอบครั ว และชุ ม ชนได และผู เ ข า รั บ การอบรมต อ งการความช ว ยเหลื อ จาก
กรมราชทัณฑเรื่องเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
7. การประยุกตระบบโครงขายประสาทประดิษฐในการพยากรณปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา. /
โดย วราวุธ วุฒิวณิชย และคณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547.
[ว TC177 ว326ก 2547]
"งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองโครงขายประสาทประดิษฐ (ANN) สําหรับการ
พยากรณปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ํา โดยเลือกอางเก็บน้ําขนาดใหญในพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนบนจังหวัด
นครราชสีมา 4 อางเก็บน้ํา คือ อางเก็บน้ําลําตะคอง อางเก็บน้ําลําพระเพลิง อางเก็บน้ํามูลบน และอางเก็บ
น้ําลําแชะ เปนกรณีศึกษา การศึกษาแบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีการพยากรณแบบอางเก็บน้ําเดี่ยว และ
กรณีการพยากรณแบบหลายอางเก็บน้ําแตละกรณีไดทําพยากรณเปนรายวัน รายสัปดาหและรายเดือน
8. การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในงานราชทัณฑ. / โดย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบ
งานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ,
2548. [ว HV9800.55 น725ก 2548]
" มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพรอมของเจาหนาที่ในการนําประชาชนเขามามีสวนในงาน
ราชทัณฑและหาแนวทางในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อใหสามารถนําประชาชน
เขามามีสวนรวมในงานราชทัณฑตอไป ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบวาทุกสวนงานควรมีการประชาสัมพันธและ
ประสานความรวมมือจากภายนอก เพื่อใหระบบงานราชทัณฑมีประสิทธิภาพ และผูตองขังสามารถกลับ
เขาสูสังคมไดอยางแทจริง
9. การพัฒนาเครื่องสําอางทําความสะอาดผสมสมุนไพรเพื่อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. / โดย
อัษฎางค พลนอก และ อรรถวิทย สมศิริ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
[ว TP983.H4 อ581ก 2548]
"เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาสูตรตํารับเครื่องสําอางทําความสะอาดผสมสมุนไพรที่เหมาะสมจะ
ผลิตเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สูตรเครื่องสําอางทําความสะอาดสูตรหลัก ไดแก แชมพู ครีมนวด
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ผม และสบูเหลวถูกคิดคนขึ้น 3 สูตร ชุมชนไดผสมผสานสกัดสมุนไพรเขาไปเพื่อเปนการเสริมคุณภาพ รวม
แลวเปนการผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 9 สูตรดวยกัน
10. การพัฒนาจิตสํานึกความเปนพลโลกสําหรับเยาวชนตามแนวพุทธธรรม. / โดย สิริวรรณ
ศรีพหล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548. [ว BQ4570.C47 ส732ก 2548]
"เปนการศึกษาองคธรรมในพุทธศาสนาที่สามารถนําไปสูการพัฒนาจิตสํานึกความเปนพลโลก
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “องคธรรมเพื่อพัฒนาจิตสํานึกความเปนพลโลกกับรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบตาง ๆ โดยผลการศึกษาพบวา องคธรรมในพุทธศาสนาที่สามารถพัฒนาจิตสํานึกความ
เปนพลโลกของเยาวชนไดมีอยู 3 องคธรรม โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ อิทธิบาท 4 ปฏิจจสมุปบาทและพละ 4
11. การพัฒนาฉนวนอาคารจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร. / โดย ธนัญชัย ปคุณวรกิจ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548. [ว TH1715.T5 ธ211ก 2548]
"วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติความเปนฉนวนระหวาง
ฉนวนที่ผลิ ตจากซังข าวโพดและตนมันสําปะหลัง โดยวิเคราะห จากคาสัมประสิทธิ์การนํ าความรอน
คาความตานทานความรอนและคาความนําความรอน ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันความ
รอน และตนทุนวัสดุของฉนวนที่ผลิตจากซังขาวโพด และตนมันสําปะหลังกับฉนวนใยแกว โดยมีผนัง
ไฟเบอรซี เ มนต เ ป น ผนัง ภายนอก และมีไม อัดเป น ผนั ง ภายในซึ่ ง สามารถวิเ คราะห ได จ ากค า อุ ณ หภู มิ
ผิ ว ภายนอกผนั ง ทดสอบ อุ ณ หภู มิ ผิ ว ภายในผนั ง ทดสอบ และอุ ณ หภู มิ อ ากาศภายในกล อ งทดลอง
นอกจากนั้นยังศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันความรอน รวมถึงตนทุนวัสดุผนังภายในจาก
ซังขาวโพดและตนมันสําปะหลังกับผนังภายในไมอัด โดยผนังภายนอกเปนไฟเบอรซีเมนต โดยขึ้นตนเปน
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ค วามเป น ฉนวน โดยเครื่ อ งวั ด การนํ า ความร อ นนั้ น ต อ มาเป น การทดสอบ
ประสิทธิภาพการปองกันความรอนโดยตัวกลองทดลองที่มีผนังทดสอบหันไปทางทิศใตเก็บคาอุณหภูมิ
5 วัน จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหทางสถิติตอไป
12. การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหนอไมฝรั่ง. / โดย ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร และคณะ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544. [ว SB325 ป451ก 2544]
"หนอไมฝรั่งเปนพืชสงออกที่สําคัญของประเทศ แตในระบบการผลิตยังมีปญหาหลายประการ
ซึ่งตองแกไขและปรับระบบการจัดการการผลิตสูระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practive,
GAP) ตอไป ในป พ.ศ.2544 ไดมีการรวบรวมหนอไมฝรั่ง 17 สายพันธุ โดยการทดสอบในชวงแรกพบวามี
10 สายพันธุ ใหผลผลิตอยูในเกณฑ ดี สวนในการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหน อไมฝรั่ งในระดับแปลง
เกษตรกรในเบื้องตนพบวา เกษตรกรมีเทคโนโลยีการผลิตหนอไมฝรั่งทั้งที่แตกตางและคลายคลึงกัน อาจ
สาระสังเขปหนังสือใหม

26

เปนสาเหตุใหเกิดความแตกตางของผลผลิตและคุณภาพหนอไมฝรั่ง ซึ่งตองทําการศึกษาถึงเทคโนโลยีป
การผลิตและปจจัยตาง ๆ เหลานี้ตอไป
13. การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การประดิษฐตุงลานนาเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น. /
โดย อัจฉราพร เกษทอง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
[ว LB2365.L12 อ512ก 2548]
"เปนการศึกษาโดยมุงเฉพาะเพื่อสํารวจความตองการในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น และการประเมินผลการใชหลักสารท
ทองถิ่นเรื่องการประดิษฐตุงลานนา
14. การวิเคราะหหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับตาง ๆ. / โดย พัชลินจ จีนนุน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547. [ว PL4200.A7 พ524ก 2547]
"การวิเคราะหเรื่องหนุมานในวิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกกับสํานวนทองถิ่นตาง ๆ ไดแก รามเกียรติ์สํานวนภาคเหนือหรือ
ลานนาเรื่อง ปรัมมเหียร หอรมาน พรหมจักร ลังกาสิบโหและอสูรรายารส รามเกียรติ์สํานวนภาคอีสานคือ
เรื่อง พระลักพระราม และพระรามชาดก รามเกียรติ์ภาคใตฉบับวัดควนเกย และรามเกียรติ์ภาคตะวันตก
ฉบับวัดขนอน ผลการศึกษาพบวารามเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมีวัตถุประสงคสอน
เรื่องขาราชการที่ดี ในเวลาเดียวกันก็มุงสรางความบันเทิงดวยกวีใชกลวิธีการนําเสนอและการสรางหนุมาน
ทุกรูปแบบเพื่อใหหนุมานเปนตัวละครที่สมจริงและอยูในอุดมคติ รามเกียรติ์ฉบับทองถิ่นตาง ๆ สวนใหญมี
วัตถุประสงคตางกับฉบับลานนาใชสอนศาสนาภาคตะวันตก เพื่อความบันเทิงใชแสดงในหนังใหญทาง
ภาคใตเพื่อความบันเทิงใชแสดงในหนังตะลุง
15. การศึกษาศักยภาพผูตองขังที่เปนประโยชนตอกรมราชทัณฑ. / โดย สํานักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานราชทัณฑ กรมราชทัณฑ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548. [ว HV8655 น725ก 2548]
"เปนการศึกษาถึงศักยภาพของผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน ศึกษาถึงแนวทางที่จะพัฒนา
ศักยภาพของผูตองขัง ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สําหรับฝกอบรมพัฒนาอาชีพของผูตองขังมีไมเพียงพอ
ควรมีการจัดหาวิทยากรหรือบุคคลภายนอกมาฝกฝนหรืออบรมเพิ่มเติมใหแกผูตองขัง รวมถึงควรมีการจัด
ประชาสั ม พั น ธ แก บุค คลภายนอกเกี่ ย วกั บ ความรู ค วามสามารถของผู ตองขัง และจั ด หาตลาดรองรั บ
ความสามารถของผูตองขังเพื่อจะใหผูตองขังสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวตอไป
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16. การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุมน้ําจันทบุรี. / โดย เสถียร รุจิรวนิช.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. [ว HC445.Z7C4 ส894ก 2548]
" การศึกษาไดทําการสุมตัวอยางครัวเรือนจํานวน 825 ครัวเรือน รวม 4 อําเภอ ที่ตั้งบานเรือนใน
เขตลุมน้ําจันทบุรี จากการสํารวจพบวาปญหาขาดแคลนน้ําในการประกอบอาชีพเกือบทุกพื้นที่ ราษฎร
ประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา และปใดที่เกิดภาวะน้ําทวมทําใหรายไดลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการที่เก็บ
ผลผลิตไดนอยลง นอกจากนี้บางพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวหรือชวงที่วางจากการประกอบอาชีพหลัก
จะขาดการประกอบอาชีพเสริม ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตนรัฐควรเขาไปพัฒนาและดูแลระบบ
สาธารณูปโภคสงเสริมและฝกอบรมวิชาชีพสรางระบบชลประทานบอน้ํา และสงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นแกประชาชน
17. การสรางแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. / โดย อาภา
จันทรสกุล และคณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546. [ว BF442 อ634ก 2546]
" การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่มีความเปนแบบวัด
มาตรฐานสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยมี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1. ศึ ก ษาองค ค วามรู เ รื่ อ งวิ ธี คิ ด แบบ
โยนิโสมนสิการจากตําราตาง ๆ โดยตําราหลักที่ศึกษาไดแก งานนิพนธของพระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต)
2. ศึกษาปญหารวมสมัยที่นักศึกษาประสบแลวนํามาสรางเปนสถานการณใหนักศึกษาตอบ รวมทั้งสิ้น
8 สถานการณ 3. การหาคุณภาพของแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการใหผูเชี่ยวชาญคือ พระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตโต) เปนผูตรวจสอบความตรงตามโครงสรางและความตรงตามที่เนื้อหา สวนคาความเที่ยงใชวิธี
สอบซ้ําโดยเวนระยะของการสอบครั้งแรกกับการสอบครั้งที่ 2 หางกันประมาณ 2 สัปดาหกับกลุมทดลอง
จํานวน 120 คน
18. คนรับใชในบาน : แรงงานอพยพจากพมามาไทย. / โดย สุรียพร พันพึ่ง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2548. [ว HD6300 ส867ค 2548]
"รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอผลการวิจัยที่ดําเนินการโดยสมาชิกของเครือขายปฏิบัติงานสตรีไท
ใหญ และองคกรสตรีกะเหรี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับเด็กหญิงและผูหญิงที่ยายถิ่นจากพมามาเปนคนทํางาน
บานในประเทศไทย การวิจัยดําเนินการในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ผลการวิจัยชี้ใหเห็นสภาพชีวิตที่ลําบากยากแคนและสภาพแวดลอมในการทํางานของคนทํางานบาน
ซึ่ง มั ก จะถูก นายจ า งปฏิ บั ติ โ ดยมิชอบ แมผลการวิจั ยครั้ง นี้ไมอ าจฉายให เ ห็ น ภาพกว า งของประชากร
คนทํางานบานยายถิ่นในประเทศทั้งหมด แตก็ชี้ใหเห็นรายละเอียดของสภาพชีวิตจริงของคนทํางานบาน
จากพม า เผชิ ญ อยู ใ นประเทศไทย และทํ า ให เ ห็ น ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งคุ ม ครองสิ ท ธิ นั้ น พื้ น ฐานของ
คนทํางานกลุมนี้ในฐานะที่เปนผูยายถิ่นและคนทํางานบาน
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19. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน. / โดย ชนินทร จารุจันทร. กรุงเทพฯ :
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2540. [ว HN25.T5 ก469ค 2540]
"การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในชีวิตของเกษตรกรที่
ไดรับที่ดินจากการปฏิรูป โดยใชตัวแปรเหตุ 4 ตัว คือ การไดรับแรงสนับสนุนทางกาย แรงสนับสนุนทางใจ
ระดั บ สภาวะสุ ข ภาพกายและระดั บ สภาวะสุ ข ภาพจิ ต และผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ตั ว แปรทั้ ง 4 มี
ความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม ไดแก ถิ่นอาศัย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ
และระดับความรู
20. โครงการพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดําเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต.
/ โดย เหรียญ บุญดีสกุลโชค และคณะ. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.. [ว TS183 ห728ค]
" ศึกษาการพัฒนากระบวนงานสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาตอเปนระบบสารสนเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต พรอมออกแบบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนกระบวนงานและ
ระบบสารสนเทศ โดยจัดทําใหมการวัดสมรรถนะของการดําเนินธุรกิจตามรูปแบบดัชนีวัดสมรรถนะการ
ผลิตที่เคยไดทําการวิจัยไวแลว
21. โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน. / โดย ทศพร
ศิริสัมพันธ และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. [ว JF1358 ท237ก]
"งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการตรวจสอบการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เล ม นี้ เ นื้ อ หา
ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งเครื่องมือการบริหารงานสมัยใหม กลาวถึงเครื่องมือการบริหารงาน
สมัยใหมที่มีความสําคัญและชวยกอใหเกิดการกํากับดูแลที่ดี ประกอบดวย บทที่ 1 ถึงบทที่ 4 วาดวยการ
วางแผนเชิงกลยุทธ การวางแผนโครงการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การวัดผลการดําเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง การประเมินควบคุมดวยตนเอง สวนที่สองเครื่องมือสําหรับการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
กลาวถึง เครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผน ดินที่สําคัญ ประกอบดวย บทที่ 6 ถึงบทที่ 7
วาดวยการตรวจสอบ การวัดผลการดําเนินงาน บทที่ 7 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน
22. แนวทางการจัดตั้งองคการอิสระคุมครองผูบริโภคตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 2540. / โดย วิทยา กุลสมบูรณ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, 2548. [ว KP69 ว582น 2548]
"เปนการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดระดับนานาชาติ อาทิเชน องคการสหประชาชาติ สหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและญี่ปุน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดตั้งองคการอิสระ
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คุมครองผูบริโภคของไทย การศึกษาครอบคลุมถึงประเด็นกฎหมายอันเปนปรัชญาพื้นฐานขององคการ
อิสระ การตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ขอบเขตอํานาจหนาที่และเจตนารมณการจัดตั้งองคการอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ทั้งที่ไดประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานที่เกี่ยวของกับการรางรัฐธรรมนูญและ
การคุมครองผูบริโภคเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหประเด็นตาง ๆ เพื่อใหไดแนวทางการจัดตั้งองคการอิสระที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น
23. แนวโนมการพัฒนาทางการเมืองของไทย. / โดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532. [ว JQ1745.A6 จ683น 2532]
" การศึกษาครั้งนี้ไดประเมินจุดออนจุดแข็งและแนวโนมของสถาบันทางการเมืองแตละสถาบัน
คือ รัฐสภา พรรคการเมือง ผลประโยชน กองทัพ และระบบราชการ และนําไปสังเคราะหเพื่อชี้ใหเห็น
ภาพรวมของแนวโนมการพัฒนาทางการเมือง ซึ่งจากการศึกษาพบวาระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
ไดรับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากการเปดเสรีการแขงขันทางการเมืองในอนาคตอันใกล สถาบันการเมือง
ตามแนวทางประชาธิปไตยจะพัฒนาตนเองใหมี ความเขม แข็ง และความสัม พัน ธระหวางอํ า นาจทาง
เศรษฐกิจกับการเมืองชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดชองวางทางการเมืองระหวางประชาชนกับผูมีอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ และนักธุรกิจมีแนวโนมเขามาเกี่ยวของกับการเมืองมากขึ้นเพื่อใชอํานาจทางการเมืองเขามา
แสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ
24. ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ. / โดย ณรงค สัจพันโรจน. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร, ม.ป.ป. [ว KD255.21 ณ214ป]
"ได ศึ ก ษาวิ เ คราะห โ ครงสร า ง บทบาท และอํ า นาจหน า ที่ ตลอดจนวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมาธิการวามีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงใดและควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมาธิการวามีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงใดและควรมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมาธิการอยางใด โดยเปรียบเทียบกรณีองคกรตางประเทศดวย วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปและศึกษาทางเลือกของรูปแบบและวิธีการของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ
รายจายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย
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25. พลังการวิจารณ : ศิลปะการละคร. / โดย ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2547.
[ว PN1707 ป554พ 2547]
"เปนการศึกษาเพื่อตองการที่จะสรางองคความรูดานการวิจารณใน 4 สาขา คือ วรรณศิลป
ทัศนศิลป ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป เพิ่มความเจนจัดในการวิจารณใหคลุมบุคคลตาง ๆ สราง
เครือข ายระหวางศิลปน นักวิชาการ นักวิจารณและผู สนใจโดยทั่วไป รวมทั้งการวิ จารณศิลปะในการ
เสริมสรางพลังทางปญญาและวัฒนธรรมแหงการวิจารณใหแกสังคมรวมสมัย
26. ภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลาง : จังหวัดนครสวรรค. / โดย สุพัตรา จิรนันทนาภรณ
และ อัญชลี สิงหนอย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548. [ว P40.T5N32 ส831ภ 2548]
" เปนการศึกษาภูมินามของหมูบานในเขตภาคเหนือตอนลางจังหวัดนครสวรรค อันประกอบดวย
การศึกษาโครงสรางภาษาศาสตร ภูมินามหมูบาน จํานวน 1,403 หมูบาน มีจํานวน 1,116 ชื่อ ซึ่งจากการ
วิเคราะหโครงสรางทางภาษาศาสตรของหมูบาน ชื่อหมูบานประกอบดวย จํานวนคําหนึ่งหนวยคํา สอง
หนวยคํา สี่หนวยคํา และหาหนวยคํา การจําแนกลักษณะของนามทั่วไปของชื่อหมูบานจําแนกตามกลุม
ความหมาย ไดแก น้ําและแหลงน้ํา ภูมิประเทศอื่น ๆ สิ่งกอสราง/สถานที่ ตําแหนง/ทิศทาง พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว สิ่งของ รวมจํานวนชื่อที่จําแนกตามกลุมความหมาย 1,116 ชื่อ นอกจากนี้ยังแยกกลุม
ความหมายแตล ะกลุ ม ออกเปน ชื่อยอย ๆ ที่มี อยูในแตละกลุ ม ดว ย พร อมกับประวัติ ความเป น มาและ
ความหมายของชื่อหมูบาน
27. มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท : Standard Pharmacognostic Characteristic of
Thai Herbal Medicine. / โดย สมพร ภูติยานันต และคณะ. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2548. [ว RS164 ส265ม 2548]
" เปนการวิจัยพิสูจนเอกลักษณของพืชสมุนไพรที่สุมมาเปนตัวอยาง 4 ตัวอยาง คือ กระชายดํา
เจียวกูหลาน หญาหวาน รางจืด ซึ่งเปนสมุนไพรที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ
โดยนําสวนที่สามารถใชประโยชนไดศึกษาเอกลักษณทางพฤกษอนุกรมวิธาน เอกลักษณทางเภสัชเวท และ
ศึกษาตรวจสอบสารสกัดเบื้องตนพบวาเอกลักษณเฉพาะของพืชแตละตัวอยางทางพฤกษอนุกรมวิธาน
เภสัชเวทและสารสกัดเบื้องตนมีความแตกตางกันตามมาตรฐานของพืชสมุนไพรแตละชนิด เอกลักษณของ
พืชสมุนไพรประกอบดวย ชื่อทางพฤกษศาสตร สารประกอบสําคัญ ประโยชนที่นาํ ไปใช ลักษณะของผลพืช
สมุนไพรและการตรวจสอบเบื้องตนของสารสกัดไดจากพืชแตละตัวอยาง ซึ่งมีความสําคัญมากในการใช
เปนมาตรฐานเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบการปนปลอมหรือปนเปอนของยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร
ตอไป
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28. รายงานการศึกษาขอมูลเชิงวิชาการกรณีปญหาเหมืองแรเพื่อกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย. /
โดย คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบกรณีปญหาเหมืองแร. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2547. [ว TN274 ค123ร 2547]
"เปนการรวบรวมขอมูลที่สืบเนื่องมาจากปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการดําเนิน
โครงการเหมืองแรตาง ๆ และไดรองเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยไดรับการศึกษา
และตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบกรณีปญหาเหมืองแร ซึ่งการศึกษาจะมุงรวบรวม
ข อ มู ล ภาพรวมของนโยบายการกํ า หนดแหล ง ทรั พ ยากรแร ข องประเทศไทยที่ มี ผู เ กี่ ย วข อ งหลั ก ได แ ก
กรมอุต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมือ งแร และสํ า นัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม ซึ่งสัมพันธกับขอปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ อีกมากหมายและอีกสวนหนึ่งคือ ขอมูล
กรณีนําปญหาตาง ๆ มาเปนกรณีศึกษากลุมลักษณะปญหาซึ่งจะสรุปรวมถึงสภาพสาเหตุ ผลของปญหา
วิธีการแกไขปญหาและผลของการแกไขปญหา สรางเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรแรและทรัพยากรกรณีอื่น ๆ ของชาติตอไป
29. ศิลปกรรมทองถิ่น : กรณีศลิ ปกรรมชุมชนภาคเหนือตอนลาง. / โดย จิรวัฒน พิระสันต.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. [ว N7321 จ512ศ 2547]
" เปนการศึกษาศิลปกรรมทองถิ่นของชุมชนภาคเหนือตอนลาง โดยคัดเลือกมาจากการคัดสรร
สุดยอด “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” ซึ่งเปนผลิตภัณฑของชุมชนที่มีคะแนนเกิน 90 คะแนน จาก 3 ประเภท
ของกรมพัฒนาชุมชน ไดแก ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ประเภทของใชและของประดับตกแตง และ
ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก จํานวนประเภทละ 2 ชุมชน รวมภาคเหนือตอนลาง 8 จังหวัด ซึ่งได
บอกเลาแงมุมตาง ๆ ทั้งในแงประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ประชากร อาชีพ ทรัพยากร วัฒนธรรม ศิลปกรรม
เพื่อจะสงถึงการอนุรักษสืบสาน พัฒนาและสรางสรรคมิติตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตอไป
30. สภาพการทํางานและปญหาในงานบางชวงเวลา. / โดย กุศล สุทรธาดา และคณะ. กรุงเทพฯ :
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2548. [ว HD5110.2.T5 ก729ส 2548]
" โครงการศึกษาวิจัยนี้ไดวิเคราะหสภาพการจางงาน สภาพการทํางาน สถานการณและแนวโนม
การจางงานบางชวงเวลาในสถานประกอบการและในประเทศไทย วิเคราะหมาตรฐานแรงงานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศของประเทศตาง ๆ 6 ประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบการคุมครองแรงงานในการทํางาน
บางชวงเวลา ผลการศึกษาวิจัยนี้ไดนํามาใชเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานบาง
ชวงเวลา ที่สําคัญการวิจัยครั้งนี้ยังไดกําหนดคํานิยาม “งานบางชวงเวลา” ในประเทศไทย ซึ่งยังไมไดมีการ
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นิยามไว อันจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนายจางและลูกจางในการ
พัฒนางานบางชวงเวลาใหไดมาตรฐานสากลและขยายโอกาสการมีงานทําใหมากขึ้นตอไป
31. สาเหตุของการวางงานในเชิงโครงสรางของผูมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา. / โดย
กรมการจัดหางาน. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2548.
[ว HD5822.55 ก446ส 2548]
" ในขณะที่กําลังแรงงานของประเทศที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนการมีงานทําเพิ่มขึ้น
ในทุกภูมิภาคของประเทศ แตกําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาสวนหนึ่งมีสภาพวางงาน การ
วางงานดังกลาวมีสาเหตุและที่มาของปญหาที่หลากหลาย ซับซอน และเงื่อนไขที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน
เรื่อง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ลักษณะของสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะการแกปญหาการ
วางงานโดยการปรับระบบการศึกษาใหเอื้อตอการเสริมประสบการณการทํางานสภาพจริง และสอดคลอง
ตอความตองการของชุมชน และสถานศึกษาและสถานฝกอบรมจะตองรวมมือกับฝายผูประกอบการใน
ทองถิ่น เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในการเขาสูตลาดแรงงาน
32. เอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคการคา ค.ศ. 1450 – 1680 เลม 1 ดินแดนลมใต และเลม 2
การขยายตัวและวิกฤตการณ. / โดย แอนโนนี รีด. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั , 2548. [ว DS525 ร495อ 2548]
"หนังสือแปลเลมนี้เปนผลงานคนควาวิจัยสําคัญเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวง
สมั ย ที่ น า สนใจมากที่ สุ ด ช ว งหนึ่ ง ของประวั ติ ศ าสตร ข องภู มิ ภ าคนี้ อั น ได แ ก ช ว งต น สมั ย ใหม (early
modern) การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับภูมิภาคทั้งในดานโครงสรางทางภายภาพ วัตถุ
วัฒนธรรม และสังคม จุดเดินของหนังสือคือ การวิเคราะหสภาพชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมตาง ๆ และ
การเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการเมืองและการคา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนของระบบการปกครองในดินแดน
ตาง ๆ ของภูมิภาค โดยแบงออกเปน 2 ภาค ภาคแรกตีพิมพออกมาเปนเลมที่ 1 ไดแก ดินแดนลมใต
(The Lands Below the Winds) และภาคที่สองตีพิมพออกมาเปนเลมที่ 2 ไดแก การขยายตัวและ
วิกฤตการณ (Expansion and Crisis)
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หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล
1. การสํารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจําป 2548.
/ โดย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548.
[วช03 7.3 658.57 2548]
" เอกสารรายงานการสํารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
ประจําป 2548 ฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อแสดงขอมูลที่เปนดัชนีเครื่องชี้วัดการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบด ว ย ค า ใช จ า ยและจํ า นวนบุ ค ลากรทางการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศ ที่ สํ า รวจได ใ นช ว ง
ระยะเวลาที่กําหนดสามารถใชเปนขอมูลอางอิงถึงสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อนําไป
กําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของประเทศ โดยในรายละเอียดของเนื้อหาเปนการกลาวถึงภาพรวม
คาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยป 2546 และรวมทั้งการสํารวจคาใชจาย
และบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาในแตละภาค นอกจากนี้มีภาคผนวกและตารางประกอบขอมูลภายใน
ไวศึกษาคนควาเพิ่มเติม
2. กําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน 2547. / โดย สํานักงานพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน.
กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ., 2547. [นร10 3.5 342.04 2547]
" เอกสารนี้เปนการเสนอภาพของกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการ
ตาง ๆ ทั่วประเทศปงบประมาณ 2547 ในสวนเกี่ยวกับจํานวนตําแหนง จํานวนขาราชการชายหญิง ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนง การกระจายของกําลังคนในราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น
และพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจําแนกเปนขาราชการแตละประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการ
ครู ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการรัฐสภาสามัญ ขาราชการตํารวจ ขาราชการอัยการ
ขาราชการตุลาการ ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ขาราชการครูกรุงเทพฯ ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนั กงานสวนตําบล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครู เทศบาลและขาราชการในสว น
ราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งขอมูลกําลังคนในตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงระดับสูงบางตําแหนงและ
ลูกจางประจํา
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3. กําลังคนภาครัฐ 2547 : ขาราชการพลเรือนสามัญ. / โดย สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนง
และคาตอบแทน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ., 2547. [นร10 3.5 342.04 2547]
" เอกสารนี้เปนการเสนอภาพของกําลังคนภาครัฐในฝายพลเรือนปงบประมาณ 2547 (ณ วันที่ 1
มีนาคม 2547) เฉพาะในสวนของขาราชการพลเรือนสามัญโดยรวมถึงขาราชการพลเรือนในพระองค ซึ่ง
ปฏิบัติงานในกระทรวง กรมตาง ๆ จํานวน 147 สวนราชการ และอยูในความดูแลของ ก.พ. ในสวนที่
เกี่ยวกับจํานวนตําแหนง จํานวนขาราชการชายหญิง ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง อายุ การกระจายของ
กําลังคนในราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งกําลังคนในตํ าแหนง
ผูบริหาร ตําแหนงระดับสูงบางตําแหนง และขอมูลลูกจางประจําในสวนราชการตาง ๆ
4. คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548.
/ โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบขาราชการ, 2548. [นร13 3.1 321 2548]
" คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจ เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนปที่สองของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนั้นสํานักงาน
ก.พ.ร. จึ ง ได ป ระมวลคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ กระทรวงและกลุ ม ภารกิ จ ฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ใช
ประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใหเกิดประโยชนแกประชาชนตอไป
5. คูมือการปฏิบัติงานสํานักกฎหมาย. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย, 2548. [สผ15 3.2 328.32 2548]
" หนังสือคูมือการปฏิบัติงานของสํานักกฎหมาย เลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมหนาที่ความ
รับผิดชอบของสํานักในขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมงานบริหารทั่วไป สํานักกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอน
การยกรางกฎหมาย รูปแบบการเสนอกฎหมาย การรางญัตติและการรางกระทูถาม ขั้นตอนการดําเนินการ
สอบสวนวินัย รูปแบบการสอบปากคําและบันทึกถอยคําบุคคล รวมทั้งรูปแบบการรายงานการสอบสวน
พรอมผังการแสดงขั้นตอนในการรางรูปแบบตาง ๆ
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6. ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน ของกระทรวงคมนาคม (ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2548). /
โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2548. [คค08 1.2 2547-2548]
"ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนของกระทรวงคมนาคม (ตุลาคม 2547 – มีนาคม 2548) เลมนี้
เนื้อหาภายในเลมกลาวถึงภาพรวมของกระทรวงคมนาคมและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรตามแผนบริหาร
ราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับกระทรวงคมนาคม สรุปผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการดานการคมนาคมที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการ
แผนดิน และยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พรอมดวยนโยบายรัฐบาลในขอ 2 นโยบายพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
7. ผลการดําเนินงานป 2544 – 2547 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล. / โดย คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2548. [ศธ07/6 1.2 2548]
"หนังสือผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร ป 2544 – 2547 เลมนี้ เนื้อหาเปนการรวบรวม
ความกาวหนาและการพัฒนาการดานตาง ๆ จากการบริหารและการดําเนินงานในระยะ 4 ปที่ผานมา โดย
ในรายละเอียดกลาวถึง โครงสรางการบริหารคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) รวมถึงผลงานดานบริหารขององคกรภายใน ผลงานดานการ
บริ ห ารทางการแพทย ฯลฯ นอกจากนี้ ไดก ลาวถึง ผลการดํ าเนิ น งานของภาควิช าตา ง ๆ ภายในคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
8. แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547-2556). / โดย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547.
[วท08 10.5 354.4 2547]
"จัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชนไดทราบนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
จัดสรรทรัพยากรของหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทําใหการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศกาวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก และสามารถแขงขันไดในระยะยาว ซึ่งสอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
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9. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. / โดย
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2548. [สผ01 10.5 328.32 2548]
" เปนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรเชิงปฏิบัติการ (Strategic Operation Plan) ระยะ
ปานกลางที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 ของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ดําเนินการ
ไปใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารราชการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฉบับนี้สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเลือกใชวิธีการ
จัดทําแผนแบบมีสวนรวมของทุกฝาย โดยใหสวนราชการภายในจัดทําภารกิจหลัก ยุทธศาสตรและงาน/
โครงการ ที่ ห น ว ยงานต อ งการจะบรรลุ ภ ายในช ว งระยะเวลาของแผนนํ า เสนอให ร องเลขาธิ ก าร
สภาผูแทนราษฎรที่กํากับดูแลใหความเห็นชอบ ซึ่งยุทธศาสตรและงาน/โครงการของหนวยงานภายใน
ดังกลาวจะถูกนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2549 เปนอันดับ
แรก และเมื่อคณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบแลวก็จะนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและแผนการ
บริหารราชการ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและประธานรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
10. แผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ (พ.ศ.2547-2557). / โดย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. [ทก- 10.4 629.435 2548]
"เปนการนําเสนอแผนแมบทการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึงป
2557 อาทิ ภาพรวมกิจการอวกาศในบริบทโลก กรอบนโยบายอวกาศของไทย แนวทางพัฒนากิจการ
อวกาศในภาพรวม แนวทางการใชประโยชนจากกิจการในดานตาง ๆ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
เพื่อรองรับกิจการอวกาศและแนวทางการสรางเอกภาพในการประสานงานและพัฒนากิจการอวกาศของ
ประเทศ
11. รายงานประจําป 2547 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. / โดย การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย. นนทบุรี : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.. [รก37 1.1 2547]
"รายงานประจําป 2547 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับนี้รายละเอียดของเนื้อหา
เป น การรวบรวมผลการดํา เนิ น งานที่ สํา คัญ ของหนว ยงานในรอบปที่ผา นมา (2547) ซึ่งประกอบดว ย
รายนามของคณะกรรมการ กฟผ. และคณะผูบริหารพรอมรูปภาพ โครงสรางองคกร การกํากับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณไฟฟา การดําเนินงาน การพัฒนา
ระบบไฟฟา การจัดการดานการใชไฟฟา การพัฒนาองคการและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนงานธุรกิจและ
บริษัทในเครืองานดานสิ่งแวดลอม ภารกิจเพื่อสังคม พรอมดวยเหตุการณสําคัญในรอบปของหนวยงาน อีก
ทั้งขอมูลและสถิติและรวมถึงรายงานฐานะทางการเงินของ กฟผ.
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12. รายงานประจําป 2547 สํานักงานตํารวจแหงชาติ. / โดย สํานักงานตํารวจแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2548. [ตช- 1.1 2547]
" รายงานประจําป 2547 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เลมนี้เนื้อหาแบงไดเปน 2 สวน คือ สวน
ที่ 1 ประกอบด ว ย แนวทางปฏิ บั ติ ห รื อ นโยบายในอนาคต คื อ ยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
คํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบดวย สถานการณและแนวโนม วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ ผลลัพธ การติดตามและประเมินผล สวนที่ 2 เปนผลงานการปฏิบัติในรอบ
ปที่ผานมาเปนการสรุปเปรียบเทียบสถานภาพอาชญากรรมประเภทตาง ๆ เปรียบเทียบระหวางหนวยในป
เดียวกันเปรียบเทียบยอนหลัง 10 ป ในหนวยนั้น ๆ พรอมแยกแยะวิเคราะหชี้ใหเห็นแนวโนมของสถิติใน
อดีตและแนวโนมในอนาคต
13. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ของสภาผูแทนราษฎร. / โดย สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ :
สํานักงบประมาณ, 2548. [นร07 7.1 352.4 2548]
" เปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณตามบทบัญญัติของกฎหมาย การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล การ
จัดสรรงบประมาณ รายจายงบกลาง การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดการ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
14. สรุปผลงานสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 21 ปที่ 4 สมัยสามัญทั่วไป พ.ศ.2547. / โดย สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547,
[สผ08 1.2 328.32 2547]
" เปนหนังสือสรุปผลงานซึ่งไดรวบรวมเหตุการณและผลงานของสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ 4
กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2547 เพื่อเปนการเผยแพรผลงานในดานนิติบัญญัติคือ การตรา
กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารแทนประชาชน และการใหความเห็นชอบใน
กิจการสําคัญของประเทศ ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวมีเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรอันปรากฏในหนังสือเลมนี้
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15. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ปที่ 23 ประจําป 2547. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, ม.ป.ป. [กร- 8.2 2547]
"หนั ง สื อเล ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ การแบงสวนราชการสํานักงาน กปร. คณะผูบริหารสํานักงาน กปร. ตลอดจนอัตรากําลัง
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ความหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภารกิจสําคัญในการ
ดําเนินงานประจําป 2547 อีกทั้งการประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. พรอมดวย การดําเนินงานดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธและเอกสารเผยแพรของสํานักงาน กปร.
16. อํานาจหนาที่ของรัฐสภา. / โดย สํานักประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร, 2547. [สผ08 3.2 328.3 2547]
"หนังสือเลมนี้ไดอธิบายถึงอํานาจหนาที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ทั้งในดานอํานาจหนาที่ในการตรากฎหมาย อํานาจหนาที่ในการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน และอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ
17. สรุปโครงการสงเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปงบประมาณ 2545. / โดย สํานักสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2547.
[ศธ05 7.5 378.16 2547]
"หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการ ปญหา อุปสรรค ขอสรุป และขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษาที่พบในขณะปฏิบัติงานโครงการ ตั้งแตปงบประมาณ 2521 ถึงปจจุบัน โดยคิดวา
กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเปนสวนเติมเต็มใหนิสิตและนักศึกษามีความพรอมไปดวยความรู ความสามารถ
วิจารณญาณ เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม และสุขภาพพลานามัยดี
18. แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส. / โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2548. [ทก- 10.5 342.04 2548]
" จากสภาพการพัฒนาภาครัฐใน e-Government ที่ผานมามีมาตรฐานที่แตกตางกันทั้งดาน
ขอมูล การเชื่อมโยงระหวางเครือขายและความไมพรอมในโครงสรางพื้นฐาน และปจจัยอื่น ๆ ที่สําคัญทําให
ระบบที่มีอยูไมสามารถบูรณาการเชื่อมโยงใหเกิดบริการแกประชาชน และภาคธุรกิจไดตามเปาประสงคที่
กําหนด ดังนั้นเพื่อผลักดันใหพัฒนา e-Government ไดเปนรูปธรรมอยางจริงจัง กระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไดจัดทําแผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government Road
map) ฉบับนี้ในชวงป พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2550 รวม 15 แผนงานใน 4 หัวขอ คือ Services, Infrastrcuture,
Regulation และ MICT
19. เอกสารโครงการ (Smart Card). / โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2547. [ทก- 10.5 304.66 2547]
" เอกสารโครงการ (Smart Card) ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเสนอชี้แจงเกี่ยวกับการงบประมาณแก
คณะกรรมาธิการฯ โดยในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย มติ ครม. ที่อนุมัติใหกระทรวง ICT จัดซื้อ
บัตรและเครื่องอานบัตร พรอมกับ TOR และสัญญาจางเหมาจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค
(Smart Card) พรอมดวยคําสั่งคณะกรรมการ e-Auction และผลการพิจารณาผูที่ผานเกณฑการคัดเลือก
ตลอดจนผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการการตรวจรับบัตรฯ
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