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สาระสังเขปหนังสือใหม
KKKKKKKKK

คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย โดยกลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ ไดดําเนินการจัดทํามา
เปนปที่ 6 แลว
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด
โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลข
โทรศัพท 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ e-mail : Panlika_bud@hotmail.com

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
พฤศจิกายน 2550
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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

ชื่อหมวดหนังสือ
ดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแตง. ครั้งที่พมิ พ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปทพี่ ิมพ. [เลขหมูหนังสือ]

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ตัวอยาง

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. พระมหากษัตริย นักปกครอง นักกฎหมาย. / โดย ธนะชัย ผดุงธิติ. กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมพระราชดําริและพระบรมราโชวาทในทางปกครองและ
กฎหมายที่ไดพระราชทานแกคณะบุคคลในวาระตาง ๆ ทําใหทราบถึงพระอัจฉริยภาพทางการปกครองและ
กฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมถึงพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายตาง ๆ อาทิ พระราชอํานาจในการแตงตั้งพระรัชทายาท พระราช
อํานาจในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระราชอํานาจในการแตงตั้งองคมนตรี พระราชอํานาจ
ในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พระราชอํานาจในทางศาสนา พระราช
อํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก พระราชอํานาจในการประกาศสงคราม การทําสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น ๆ เปนตน
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หนังสือหมวดปรัชญา
และศาสนา (B)
1. ตามรอยพอ. / โดย จุม จะริง. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2550.
[BQ4570.L5 จ636ต 2550]
หนังสือเลมนี้สมมติใหสองพอลูกไดพูดคุยกันในค่ําคืนที่ปลอดจากภารกิจของวัน โดยอุปโลกน
ใหผูเลนบทคุณพอเปนผูทรงความรูเกี่ยวกับโลกและชีวิต มีความรูเกี่ยวกับโลกและชีวิต มีความรูที่แตกฉาน
และเขาถึงความจริงที่เปนสมมติ เปนสภาวะและเปนปรมัตถ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตอบคําถามใหกับผูเ ลนบท
ลูกสาวเจาปญญา ชางคิด ชางฝน ชางซัก ชางถาม ในที่สุดเธอก็ไดพบกับความสวางกระจางชัด สามารถ
นําความรูไปปรับแกไขสิ่งผิดพลาดแลวเติมเต็มสิ่งดีใหชีวิต ทําชีวิตของเธอใหมีคุณคา นําไปสูความรุงเรือง
และศานติ อนึ่งขอเขียนนี้มีทั้งสวนที่เปนสาระ ควรคาแกการนําประดับไวกับชีวิตกับสวนที่เปนอสาระ
ที่ควรรูเทาทัน และไปเอาจิตเขาไปผูกติดเปนทาสใหเกิดความเห็นผิด ซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดความหลงชีวิต
ตองวกวนผิดหวัง เหนื่อยยากลําบาก เวียน วาย ตาย เกิด ไมรูจบ
2. ธรรมะเดลิเวอรี่ เลม 1 ธรรมะวัยรุน. / โดย พระมหาสมปอง ตาลปตโต. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2549. [BQ5335 พ358ธ ล.1]
หนังสือธรรมะเดลิเวอรี่ เลมนี้ไดชี้ใหเห็นวา ธรรมะเปนเรื่องที่แทรกตัวอยูในการใชชีวิตประจําวัน
ของทุกคนอยางกลมกลืนสําคัญ ธรรมะไมจําเปนตองใชถอยคํายาก ๆ มาอธิบาย และอันที่จริงแลววัยรุน
วัยหนุมสาวกลับเปนวัยที่ตองการธรรมะมากกวาคนวัยอื่น ๆ เพราะวัยรุนหนุมสาวเปนชวงเวลาที่ตองเผชิญ
กับเรื่องราวตาง ๆ มากมายตาง ๆ ทั้งรายและดี ในขณะที่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณจิตใจยังไมมั่นคง
เขมแข็ง คําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่สอนใหเราดําเนินชีวิตตามทางสายกลางหรือที่เราใชคํา
วา “มัชฌิมาปฏิปทา” แทที่จริงแลวก็คือการดําเนินชีวิตอยางมีสตินั่นเอง หากเราดําเนินชีวิตอยางมีสติและ
มีธรรมะในใจแลว ก็ยากที่จะมีใครทําใหเกิดทุกขได
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. พระอุบาลีคุณูปมาจารยสิริจนโท (จันทร) นักปราชญจากแดนอีสาน. / โดย อเนก นาวิกมูล.
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550. [BQ992 อ893พ 2550]
พระอุบาลีคุณูปมาจารยสิริจนโท (จันทร) ไดชื่อวาเปนพระนักเทศนผูมีโวหารดีคนหนึ่งในสมัย
รัชกาลที่ 5-7 ทานเคยเปนเจาอาวาสผูบูรณะปฏิสังขรณวัดบรมนิวาสใหคืนดี และจากพลังศรัทธาที่เจานาย
ผูใจบุญทั้งหลายมีตอตัวทานไดกอใหเกิดกุฏิสวย ๆ ขึ้นในวัดมากมาย เปนผูสรางวัดสิริจันทรนิมิตรหรือวัด
เขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และเปนผูมีความรูอันนาทึ่งเกี่ยวกับชื่อบานนามเมือง เปนผูเผยแพรศาสนาใน
ภาคอีสานของไทย และนครจําปาศักดิ์หรือจําปาสักประเทศลาว และเปนผูเคยไปเผยแพรศาสนาถึงเมือง
เชียงตุงในประเทศพมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 พระอุบาลีมีนามเดิมวาจันทร เกิดเมื่อวันที่ 11 ทุมเศษ วันศุกร
แรม 10 ค่ํา เดือน 4 ปมะโรง พ.ศ.2399 ซึ่งถานับจาก พ.ศ.2545 นี้เทากับเมื่อ 146 ปมาแลว เปนบุตรหัวป
ของนายสอนและนางแกว อาชีพทําสวนทํานามีพี่นอง 11 คน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวด
ประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. จักรพรรดินักรบนโปเลียน. / โดย บรรยงค บุญฤทธิ์. กรุงเทพฯ : อนิเมท กรุป, 2550.
[DC203 บ177จ 2550]
นโปเลียน โบนาปารค กําเนิดที่เมืองอาจักซิโอ บนเกาะคอรซิกาในครอบครัวของนักกฎหมายทีม่ ี
ฐานะไมดี โดยผูเปนบิดามีเจตนาจะใหเขาเรียนกฎหมายสืบทอดเจตนารมณตอไป แตวิถีชีวิตอันนาอัศจรรย
ซึ่งจะเปนดวยวาสนาหรือวาความสามารถอันเปนอัจฉริยะของเขา ทําใหนโปเลียนมีโอกาสไดเรียนวิชาทหาร
แลวจบเปนนายทหาร ไดออกสนามรบใชความรูที่เรียนมาเปนวิชาชีพอยางจริงจัง ความสามารถในการรบ
ของเขาโดดเดนขึ้นอยางรวดเร็ว นําทัพออกรบที่ไหนก็ไดรับชัยชนะกลับมา จึงสรางความรัก ความศรัทธา
ใหกับประชาชนมากขึ้นเปนลําดับ แมวาบางครั้งการกรีธาทัพออกไปรบกับประเทศมหาอํานาจอยางอังกฤษ
จะมี ความเสี ยเปรียบในด านกําลังพลอยูมาก แตดานกลยุทธ การรบบวกกั บความเฮงที่อยูเหนือความ
คาดหมาย และการควบคุมทําใหเขาไดรับชัยชนะในศึกครั้งใหญ
2 จักรพรรดินักรบนโปเลียน เลม 2. / โดย บรรยงค บุญฤทธิ.์ กรุงเทพฯ : อนิเมท กรุป, 2550.
[DC203 บ177จ 2550]
จั กรพรรดิ นั ก รบนโปเลีย น เลม 2 มี เ นื้ อ หาเกี่ย วกับ การเป ด ศึ ก สงครามในแถบยุ โรป โดยมี
รายละเอียดการจัดทัพ และรายชื่อของนายพลตาง ๆ ที่เขาบัญชาการรบ รวมทั้งเปดเผยกลยุทธในการ
วางแผนทางกลยุ ท ธ ศ าสตร และยุ ท ธวิ ธี ต า ง ๆ ที่ จ ะเอาชนะข า ศึ ก ฝ า ยตรงข า ม ในการรบทุ ก สมรภู มิ
จักรพรรดินโปเลียนไดแสดงพระอัจฉริยภาพเปนนักรบที่ยิ่งใหญของโลก พระองคทรงนําทัพเขารบกับ
อาณาจักรสเปน อาณาจักรออสเตรีย อาณาจักรรัสเซีย อาณาจักรเนเปล และอีกหลายอาณาจักร แผนดิน
ในยุคนั้นจักพรรดินโปเลียนมีอาณาจักรกวางใหญไพศาล พระองคมีอํานาจมากที่สุดแตอํานาจและความ
ยิ่ ง ใหญ ไ ม ไ ด อ ยู กั บ พระองค ต ลอดไปเมื่ อ พระองค ท รงนํ า ทั พ เข า บุ ก รั ส เซี ย เมื่ อ ครอบครองยุ โ รปก็ ถู ก
กองทัพสหพันธมิตรที่รวมมือกันโจมตีกองทัพของนโปเลียนตอตานการรุกรานขยายอาณาจักรฝรั่งเศส
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. โบกี้สีแดงบนเสนทางสายโรแมนติก. / โดย เฟราฟองดู. กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2550.
[DQ26 ฟ622บ 2550]
สวิสเซอรแลนดเปนประเทศที่ผูเขียนตั้งความหวังเอาไวตั้งแตยังเปนเพียงเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ วา
จะตองไปเยือนใหไดสักครั้งในชีวิต สวิสเซอรแลนดเปนหนึ่งในประเทศที่คาครองชีพสูงที่สุดในโลก แตภาพ
ความโรแมนติกที่ติดตาจากการที่มีโอกาสเห็นผานสื่อตาง ๆ ทําใหหลายคนอยากไปเยือน สวิตเซอรแลนด
เปนประเทศเล็ก ๆ ที่โอบลอมไปดวยประเทศใหญ ๆ ทั้งสี่ดาน ภาษาที่ใชในสวิตเซอรแลนดจึงแตกตางไป
ตามภูมิภาค คือ ภาษาเยอรมันใชกันมากที่สุดราว 64% ของประเทศรองลงมา คือ ฝรั่งเศส อิตาเลียน และ
โรมานซ สวิสเซอรแลนดมี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ฤดูใบไมผลิ
เริ่มในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูรอนเริ่มเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และใบไมจะเริ่มรวงในเดือน
กันยายนถึงตุลาคม ชวงฤดูหนาวถือเปนสวรรคของคนรักกีฬาฤดูหนาว เชน สกีและสโนวบอรด
4. ดอยสุเทพ เทพสถานวิมานเวียงพิงค. / โดย สมัย สุทธิธรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2550.
สารคดีนารูชุด มหัศจรรยลานนาคุณคามรดกไทยไดกลาวถึงอาณาจักรลานนาเกิดจากการ
รวมตัวของบานเมืองตาง ๆ ที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําระหวางหุบเขาอันอุดมสมบูรณสองแหง คือ
บริเวณที่ราบลุม เชียงราย และพะเยา กับบริเวณที่ราบลุมเชียงใหม และลําพูน โดยมีบานเมืองที่เกาแกที่สุด
อยูที่หริภุญไชยหรือเมืองลําพูน ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 13 หรือหลังพุทธศักราช 1200 โดย
เนื่องมาจากขยายอิทธิพลของแควนละโวขึ้นมา ในเวลาตอมาเมื่อพญามังรายมหาราชทรงไดรวบรวมและ
ขยายอิทธิพลควบคุมหัวเมืองตาง ๆ เขาไวในอํานาจไดแลวก็เสด็จขึ้นไปสรางเมืองเชียงใหมเพื่อใหเปน
ศูนยกลางของอาณาจักรในตนสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 และทรงเรียกอาณาจักรลานนามาจนบัดนี้ ดอยสุ
เทพ เทพสถานวิมานเวียงพิงค ประกอบดวยเรื่อง ยุคทองในสมัยลานนา กษัตริยกือนาเชียงใหม เวียงชัย
กับพระพุทธสิหิงค นครพิงคกับตํานานพระบรมธาตุ ศรัทธา ศาสตรรวมใจ ไหวพระธาตุดอยสุเทพ
5. ผูนําจอมโหด อีดี้ อามิน. / โดย รวิโรจน. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป, 2550.
[DT433.283 ร166ผ 2550]
เปนเรื่องนาแปลกใจที่วา ทุกวันนี้มีคนจํานวนไมนอยที่สารภาพกันอยางตรงไปตรงมาวาที่พวก
เขารูจักประเทศอูกันดาไดก็เพราะวาไดรับรูเรื่องราวอันไมชอบมาพากล พิสดารตาง ๆ นานาของ อีดี้ อามิน
ในชวงที่ขึ้นดํารงตําแหนงเปนผูนําสูงสุดของอูกันดา ในชวงทศวรรษที่ 70 นั่นเอง อีดี้ อามิน เปนผูนําคนหนึ่ง
ของประเทศอูกันดาที่โดงดังขึ้นมาในชวงป ค.ศ.1971-1979 (พ.ศ. 2514 – พ.ศ. 2522) รวมเปนระยะเวลา
เรืองอํานาจ 8 ป อาชีพของเขาเปนทหาร เริ่มตนยศนายสิบตรีเมื่อป ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) โดยมีทหารใน
ควบคุมจํานวนหนึ่งหมวด เขาเปนทหารที่ฝมือยอดเยี่ยมในการรบ ตําแหนงจึงพุงขึ้นแบบกาวกระโดดและ
โดดเดนกวาใคร ๆ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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6. มารธา สจวรต : แบรนดแหงแรงบันดาลใจของผูหญิงทั้งโลก. / โดย อัลเลน, ลอยด.
พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มารเก็ตเธียร, 2549.
เรากําลังจะมารูจักความเปนผูหญิงยุคใหม ผานชีวิตของผูหญิงคนหนึ่งที่ชื่อมารธา สจวรต ซึ่ง
บางคนอาจเรียกวาแมบานตนแบบ หรือหลายคนมองเธอคนนี้ในฐานะแบรนดแหงคุณภาพและนาเชื่อถือ
ในสหรัฐฯ หรืออีกหลายประเทศ ในอเมริกาเหนือและยุโรปมักไดเห็นคนที่บูชามารธา หลายคนรักเธอใน
เวลาอันรวดเร็ว และติดตามเธอในทุก ๆ สื่อ ทุก ๆ วัน จนทุกวันนี้เกือบ 20 ป ที่มารธาคงความเปน ไอดอล
สําหรับผูหญิงในสหรัฐฯ ตั้งแตวัยรุนถึงวัยชรา ชีวิตของหญิงแกรง คนนี้กําลังสรางอิทธิพลใหกับผูหญิงอีก
หลายสิบลานคนและก็อีกหลายสิบลานครอบครัวดวยคนไทยยังรูจัก มารธา สจวรต นอยมาก กอนขาว
ครึกโครมของมารธาในเดือนมิถุนายน 2004 คุณจะไดรูจักมารธาชัดเจนมากขึ้นจากชีวิตที่คนทั่วไปเห็นใน
การทํางานทั้งดานที่ชื่นชมและตําหนิ
7. ลัมภะกัปปะเจดีย ศรีแหงเวียงตะกอน. / โดย สมัย สุทธิธรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2550.
[DS588.N6 ส292ล 2550]
สารคดีนารูชุด มหัศจรรยลานนาคุณคามรดกไทยไดกลาวถึงอาณาจักรลานนาเกิดจากการ
รวมตัวของบานเมืองตาง ๆ ที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําระหวางหุบเขาอันอุดมสมบูรณสองแหง คือ
บริเวณที่ราบลุม เชียงราย และพะเยา กับบริเวณที่ราบลุมเชียงใหม และลําพูน โดยมีบานเมืองที่เกาแกที่สุด
อยูที่หริภุญไชยหรือเมืองลําพูน ซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 13 หรือหลังพุทธศักราช 1200 โดย
เนื่องมาจากขยายอิทธิพลของแควนละโวขึ้นมา ในเวลาตอมาเมื่อพญามังรายมหาราชทรงไดรวบรวมและ
ขยายอิทธิพลควบคุมหัวเมืองตาง ๆ เขาไวในอํานาจไดแลวก็เสด็จขึ้นไปสรางเมืองเชียงใหมเพื่อใหเปน
ศูนยกลางของอาณาจักรในตนสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 และทรงเรียกอาณาจักรลานนามาจนบัดนี้ ลัมภะ
กัปปะเจดียประกอบดวย เลาเรื่องเวียงเขลาวงค ลัมพางคเวียงละกอน ยอนตํานานพระธาตุประวัติศาสตร
เจาเจ็ดคน ยอดพระธาตุลําปางหลวง หางมหัศจรรย
8. โอปรา วินฟรีย เจาแมทอลคโชว รวยสะทานโลก. / โดย โครหน, แคทเธอรีน. กรุงเทพฯ : สันสกฤต,
2549.
โอปรา วินฟรีย พิธีกรทอลคโชวทางทีวีที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร เริ่มตนอาชีพ
พิธีกรดวยการเลียนแบบคนที่เธอชื่นชม แตวันนี้เธอคือตนแบบพิธีกรทอลคโชวสะทานโลก มีแฟนรายการถึง
38 ลานคน แพรภาพไปถึง 112 ประเทศทั่วโลก ความสําเร็จของเธอมาจากความยากจนที่เธอไมยอมกมหัว
ใหวัยเด็กอันปวดราวของชีวิตคนผิวดํา และประสบการณเลวรายจากการถูกขมขืนตั้งแตอายุ 9 ขวบ เปน
แผลเปนที่ฝงรากลึกและเธอหาทางเยียวยาดวยการตอสู มุงมั่น ทะเยอทะยานจนกลายเปนโอปราหในวันนี้
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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หนังสือหมวด
สังคมศาสตร (H)
1. การจัดการเทคโนโลยี : สรางฝนสูน วัตกรรม : กลยุทธการจัดการเทคโนโลยี. / โดย บดินทร
รัศมีเทศ. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550. [HD45 บ116ก 2550]
หนังสือ การจัดการเทคโนโลยี (Management of technology) เลมนี้ ไดนําเสนอความหมาย
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีกับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย ความทาทายการจัดการนวัตกรรม
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน รวมทั้งนําเสนอแบบจํานองกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี จุดกําเนิด
นวัตกรรมเพื่อจุดประกายความคิดสรางสรรคและพัฒนาแนวคิดสินคา แนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรม
โดยการเขาใจตลาดและผูใช การจัดการผลิตอยางเปนระบบ การนําสินคาออกสูตลาดและติดตามความ
เคลื่อนไหวของสินคาในตลาด พรอมทั้งนําเสนอขอความตระหนักสําหรับผูบริหารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
เทคโนโลยี
2. เกงงานไดทั้งงายและสนุก. / โดย คัตสึมิ, นิชิมูระ. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน), 2550. [HD62.17 ค252ก 2550]
การทํางานเกง ไมไดมีมาตั้งแตเกิด ไมใชวาเปนพรสวรรคของแตละคนที่คนอื่นเลียนแบบไมได
สําหรับความหมายของการทํางานเกงก็คือ การ “การทํางานไดอยางรวดเร็ว ไมผิดพลาด” เมื่อมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นหลายคนมักจะโยนความผิดไปใหกับเทคนิคการทํางาน วาขาดทักษะการทํางาน แตจริง
แลว สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปญหาเปลือกนอก การขาดความมุงมั่นในงานตางหากที่เปนสาเหตุที่แทจริง
เพราะเรามักจะคิดวาการทํางานนั้นผิดพลาดบางก็ไมเปนไร ทําใหการคิด การกระทํา ขาดความรอบคอบ
ขาดการคิดที่เปนขั้นเปนตอน ผลงานจึงออกมาเปนประเภทที่วา “ขอไปตายเอาดาบหนา” หรือสุกเอาเผากิน
แตหากเริ่มตนจากการคิดวา ถาทํางานไมเสร็จหรือผิดพลาดแลวจะเกิดอะไรขึ้น หรือผลลัพธตอผูอื่นหรือ
ตอตนเองจะเปนอยางไรไดแลว “ความรับผิดชอบหรือความมุงมั่นตองานนั้น” จะเกิดขึ้น
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. บิลล เกตส เจาพอไมโครซอฟต. / โดย เลสชินสกี้, ญานน เอ็ม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สันสกฤต,
2549. [HD9696.63.U62G37 ล796บ 2549]
บิลล เกตส เจาพอไมโครซอฟต ที่รวยที่สุดในอเมริกาหรืออาจในโลกดวย มีชีวิตที่นาสนใจและ
นาเรียนรู ถึงแมวาเขาจะเปนคนฉลาดปราดเปรื่องเปนทุนอยูแลวก็ตาม แตเขาอาจไมมีวันนี้ หากเขาไมมี
ความมุงมั่น ทุมเททั้งกายและใจเรื่องราวของเขาใหแงคิดและนาเรียนรู เมื่ออายุ 8 ขวบ เขาอานสารานุกรม
หนังสือโลก พอ 13 ขวบ เขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนครั้งแรก เขาเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยฮารวารด
และในวัยตน 20 ก็ลาออกมาเพื่อตามลาหาความฝนดวยการเปดบริษัทของตัวเอง เขาทํางานหนักวันละ 16
ชั่วโมงติดตอกันเปนเวลาหลายป บริษัทของเขาดูไมเหมือนบริษัท พนักงานนุงยีนส แขวนโปสเตอรขางขวา
ฟงดนตรีร็อค บางคนมาทํางานตอนบายไมถึงเย็น ออกไปหาอะไรกิน หรือไปดูหนังคอยกลับมาทํางานตอ
ตอนดึกแลวโซเซกลับบานตอนเชามืด และกลับมาทํางานใหมตอนเที่ยง เรื่องราวในชีวิตของเขานาทึ่งอยาง
ที่สุด
4. มันนียมอนสเตอรสอนหนูใหรวย. / โดย อึน, ซอง แจ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
ปจจุบัน หลายสิ่งที่อยูรอบตัวเราตั้งแตที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อาหารและเครื่องนุงหม หรือ
อะไรก็ตามที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ลวนถูกตีคาเปนเงินแทบทั้งสิ้น พูดไดวาเงินมีอิทธิพลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในหลายดาน ขณะเดียวกันก็เปนปจจัยชี้ความอยูรอดของคนในสังคมดวย เพราะเหตุนี้เราจึง
ตองหันมาใสใจ และใหความสําคัญตอการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรกันมากขึ้น หนังสือรูเรื่องเงินกับมันนีย
มอนสเตอร เลมนี้มีเนื้อหาที่เนนใหความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรสําหรับเด็ก เชน การเงิน การธนาคาร
และการตลาด โดยใหขอคิดและแนวทางในการบริหารเงินอยางงายผานตัวเอกของเรื่องที่มีชื่อ “มันนีย
มอนสเตอร”
5. 50 บทเรียนฝาพนวิกฤตธุรกิจ. / โดย แมทธิวส, เจนา. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส, 2549.
ในโลกแหงความเปนจริง มีนักธุรกิจและผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จอยูเปนจํานวนมาก
และในอีกดานหนึ่งมีผูที่ยังไปไมถึงไหนอยูเปนจํานวนไมนอย เขาเหลานั้นทําอะไรพลาดไปหรือ และคุณก็
กําลังทําสิ่งเดียวกับเขาหรือเปลา 50 บทเรียนฝาพนวิกฤตธุรกิจ บทเรียนจากเรื่องจริงของเจาของที่เคยพบ
ความลมเหลว และขั้นตอนที่เขาทําจนสามารถฟนตัวจากวิกฤตเหลานั้น จนพบกับหนทางแหงความสําเร็จ
จะชวยใหคุณไดเห็นและเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจตาง ๆ พรอมใหแงคิดและแนวทางปองกันทางเลือก
แผนการ และกลยุทธที่จะชวยใหฝาวิกฤตไดรวบรวมเรื่องราวจากผูประกอบการกวารอยคนใหคุณไดเตรียม
ตัวใหพรอมที่จะหลีกเลี่ยงปญหาที่จะพาใหธุรกิจเขาสูวิกฤต

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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6. สุดยอดผลิตภัณฑเดนของจังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO). กรุงเทพฯ : กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2549.
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น การรวบรวมเรื่ อ งราวและภาพสุ ด ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ เ ด น ของจั ง หวั ด
(Provincial Star OTOP : PSO) จํานวน 187 ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณภูมิปญญาทองถิ่น มีคุณคาเปนที่
นิยม มีศักยภาพดานการผลิต และความสามารถดานการตลาดที่ผานการคัดสรรดวยกระบวนการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสนับสนุนผลิตภัณฑเดนของแตละจังหวัด
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหสามารถขยายผลดานการตลาดและการทองเที่ยว อาทิ จังหวัดสิงหบุรี ไดแก
ปลาชอนแมลา “แมลา” คือ ลํานําที่ไหลผานจังหวัดสิงหบุรี น้ํานิ่งไมมีโคลนตม ทําใหปลาในลําน้ํามีรสชาติ
อรอยไมเหม็นโคลน นํามาปรุงอาหารและมีผูนําไปเปนของฝากจนกลายเปนแมลาปลาชอนเศรษฐกิจของ
จังหวัดสิงหบุรี ปจจุบันมีการแปรรูปเปนปลาชอนแดดเดียว ปลาหยอง ปลาผัดพริก และขนมเคกปลาชอน
ฯลฯ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือดานหมวด
กฎหมาย (K)
1. พระมหากษัตริย นักปกครอง นักกฎหมาย. / โดย ธนะชัย ผดุงธิติ. กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมพระราชดําริและพระบรมราโชวาทในทางปกครองและ
กฎหมายที่ไดพระราชทานแกคณะบุคคลในวาระตาง ๆ ทําใหทราบถึงพระอัจฉริยภาพทางการปกครองและ
กฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมถึงพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายตาง ๆ อาทิ พระราชอํานาจในการแตงตั้งพระรัชทายาท พระราช
อํานาจในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระราชอํานาจในการแตงตั้งองคมนตรี พระราชอํานาจ
ในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พระราชอํานาจในทางศาสนา พระราช
อํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก พระราชอํานาจในการประกาศสงคราม การทําสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึกและสัญญาอื่น ๆ เปนตน
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 . / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
หนัง สื อเล ม นี้ ก ล า วถึ ง พระราชบัญญัติ ก ารสาธารณสุข (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่ง เปน การ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2525 ในสวนของบทนิยามคําวา “มูลฝอย”
“ราชการสวนทองถิ่น” และ “เจาพนักงานทองถิ่น” ในสวนของคณะกรรมการสาธารณสุข และในสวนของ
หมวดที่ 3 การกํา จั ดสิ่ง ปฏิ กูลและมู ลฝอย เพื่อใหการดํา เนิ นงานเรื่องการกํ าจั ดสิ่ งปฏิกู ลและมูลฝอย
สามารถกระทําอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 28ก หนา 1 เมื่อ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สํานักกฎหมายจึงไดรวบรวมและจัดพิมพกฎหมายดังกลาว พรอมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมา
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ในการตราพระราชบัญญัติและขั้นตอนการพิจารณาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจในพระราชบัญญัตินี้
3. พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. / โดย
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 41 ก หนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2550
และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยกฎหมาย
ฉบับนี้เปนการคุม ครองผูถูกกระทํา ดวยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีการกําหนดรูปแบบ วิธีการและ
ขั้นตอนแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการ
กระทําผิดซ้ํา รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได หนังสือเลมนี้แบงออกเปน 5 สวน
คือ สวนที่ 1 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 สวนที่ 2 สรุป
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 สวนที่ 3
ประวั ติแ ละความเป น มาในกระบวนการตราพระราชบั ญญัติคุ ม ครองผูถูก กระทํา ดว ยความรุน แรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 สวนที่ 4 การพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ และสวนที่ 5 แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
4. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปน
กฎหมายที่จะทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถ
ทําไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124
ตอนที่ 52 ก หนา 1 เมื่อวันศุกรที่ 7 กันยายน 2550 และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป หนังสือเลมนี้จึงไดดําเนินการรวบรวมและจัดพิมพกฎหมาย
ดั ง กล า วพร อ มทั้ ง จั ด ทํ า ภาคผนวก ซึ่ ง ได อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป น มาในกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ดั ง กล า ว รวมทั้ ง สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550
นอกจากนี้ยังไดรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ดวย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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5. พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550. / โดย
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึง พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ.
2550 ซึ่งตราขึ้นเนื่องจากในปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยไดทําหนาที่ดําเนินการรักษาเสถียรภาพของ
คาเงินบาท จึงไมมีความจําเปนตองมีทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อทําหนาที่ดังกลาวตอไป
สมควรยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและกําหนดวิธีการจัดการทรัพยสิน โดยไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 40 ก หนา 1 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป สํานักกฎหมายจึงไดดําเนินการรวบรวมและ
จัดพิมพกฎหมายดังกลาว พรอมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติ และ
ขั้นตอนการพิจารณาพระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550 เพื่อเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของและสนใจใน
พระราชบัญญัตินี้
6. สาระสําคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม. / โดย
สํานักงาน ก.พ.. กรุงเทพฯ : โกลบอล อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น, 2550.
หนังสือเลมนี้เปนการสรุปสาระสําคัญและกรอบแนวคิดในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ซึ่งรางขึ้นโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม หลักความรูความสามารถ หลักผลงาน หลักการ
กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบ ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดีและหลักความสมดุลระหวางคุณภาพ
ชีวิตและการทํางานของขาราชการเปนสําคัญ โดยแบงการอธิบายเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สาระสําคัญและ
กรอบความคิดในการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม ซึ่งจะรวบรวมบทความที่
เกี่ ย วกั บเรื่ อ งนี้ ไว อาทิ เ ช น ยกเครื่อ งขา ราชการไทยโดยคุ ณ หญิ ง ทิพ าวดี เมฆสวรรค พ.ร.บ.ระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือนฉบับใหมดีจริงหรือ? โดย สีมา สีมานันท เปนตน และสวนที่ 2 รางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... กลาวถึงรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดภาษา
และวรรณคดี (P)
1. สตีเวน สปลเบิรก พอมดฮอลลีวูด. / โดย พาวเวอร, ทอม. กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2549.
[PN1998.3.S65 พ621ส 2549]
ไดโนเสารออกอาละวาดในหนังสือ จูแรสสิก พารค อี.ที.มนุษยตางดาวตัวจอยนั่งในตะกรา
รถจักรยานที่พุงทะยาน ฉลามยักษไลลางาบคนใน “จอวส” แสฟาดฟนใน “อินเดียนา โจนส” ไปจนถึงการ
ฆาลางเผาพันธุชาวยิวใน “ชินดเลอร ลิสท” และหนังอีกหลายตอหลายเรื่องนับไมถวนที่ครองใจคนทั่วโลก
มานานนับสิบ ๆ ป เปนผลงานของ สตีเวน สปลเบิรก พอมดแหงฮอลลีวูด ผูที่อยูเบื้องหลังกลองถายหนังใน
ฐานะผูกํากับที่ทําเอาหัวใจคนดูแทบหยุดเตนดวยความระทึกใจกับการลุนภาพที่ปรากฏอยูบนจอ ตอนเปน
เด็กเขาขี้กลัว เพี้ยน แปลกประหลาดไมเหมือนใคร เขาไมไดเปนดาวเดนของโรงเรียน ไมเคยเปนนักกีฬา
ไมใชเด็กเรียนดี ไมมีความโดดเดนใด ๆ เลย แตวันนี้เขาคือผูยิ่งใหญอันดับตน ๆ แหงโลกเซลลูลอยด
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. พลานุภาพอากาศยานไทย : รวมเครื่องบินไทย เลม 1. / โดย รัชต รัตนวิจารณ. กรุงเทพฯ :
อนิเมทกรุป, 2550. [TL716.T5 ร332พ 2550]
พลานุภาพอากาศยานไทย เลมนี้ถือเปนหนังสือที่มีคุณคา เหมาะสําหรับผูที่มีความรักและ
ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการบิน เพราะไดมีการรวบรวมเรื่องราวและรูปภาพของอากาศยานของกองทัพไทย
ไวมากมาย ซึ่งผูเขียนหนังสือเลมนี้ คือ พันจาอากาศเอก รัชต รัตนวิจารณ เปนผูมีความมานะพยายาม
และมีความตั้งใจจริง ทานไดรวบรวมภาพของอากาศยานของกองทัพไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ภาพ
การกํา เนิดการบิ น ในสยาม ภาพเครื่องบิน ของไทยในยุ คเริ่ ม ตน ชื่อ ของเครื่ องบิ น ต า ง ๆ เครื่ อ งบิ น ใน
กองทัพบก เครื่องบินในกองทัพอากาศ เครื่องบินราชนาวีไทย และเครื่องบินกรมแผนที่ทหาร เปนตน
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หนังสือหมวด
นาวิกศาสตร (V)
1. สูอาศรมคนกลา ซีล ทีม วัน. / โดย อุดมพร สมพงษ. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป, 2549.
[VA66.S4 อ791ส 2549]
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น เรื่ อ งที่ ผู เ ขี ย นพยายามจะเรี ย บเรี ย งในเชิ ง สารคดี จ ากเค า ความจริ ง และ
ประสบการณผูเขียนที่ไดผานการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนายทหารชั้นสัญญาบัตรแหงราชนาวีไทย
ในฐานะนักทําลายใตน้ําจูโจม ผูซึ่งไดผานการฝกอบรมในหลักสูตรการรบพิเศษ ทั้งบนบกและใตน้ํามาแลว
อยางครบถวนกระบวนยุทธ และไดรวมปฏิบัติภารกิจที่สําคัญมากมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ
มาแลวอยางโชกโชน แทบจะเอาชีวิตไมรอด เขามีเทคนิคตาง ๆ ตลอดจนยุทธวิธีตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการใตน้ําและอาวุธประจํากายชนิดตาง ๆ ของหนวยจูโจมพิเศษ อีกทั้งมีความกลาปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเสียสละเพื่อความอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ (ว/Res)
1. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับวัฒนธรรมการระงับขอพิพาทในทองถิ่นไทย. / โดย
อังคณา บุญสิทธิ์. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึง การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับวัฒนธรรม
การระงับขอพิพาทในทองถิ่นไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมการระงับขอพิพาทในทองถิ่น เพื่อ
ศึกษาบริบทสังคมที่ทําใหวัฒนธรรมการระงับขอพิพาทในทองถิ่นคงดํารงอยู และเพื่อเปรียบเทียบแนวคิด
หลักการ และวิธีการปฏิบัติของวัฒนธรรมการระงับขอพิพาทในทองถิ่นไทยกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท การวิจัยจะเริ่มดวยการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการระงับ
ขอพิพาทในทองถิ่นไทย รวมทั้งหลักการแนวคิดทฤษฎีของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และการเก็บ
ขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณเจาะลึก (in depth interview) การสังเกต การสนทนากลุม (focusgroup interview)
เพื่อบูรณาการวัฒนธรรมระงับขอพิพาททองถิ่นไทยกับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
2. การจัดทําสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทย. / โดย ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2549.
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดโปรแกรมฐานขอมูลที่แสดงระดับความสามารถของ
เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไทย จากการสํารวจขอมูลทั่วประเทศ 1,380 โรงงาน เพื่อ
กอใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผูประกอบการและสามารถนําฐานขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ ผลการดําเนินงานจากการสุมสํารวจโรงงานพบวา โรงงานตาง ๆ ได
แสดงถึงปญหาและความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐในดานตาง ๆ ขึ้นกับขนาดของโรงงานที่ตั้งของ
โรงงาน เชน โรงงานขนาดเล็กในภาคเหนือตองการขอมูลดานเครื่องจักรมากที่สุด รองลงมาเปนขอมูล
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ทางดานเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ในขณะที่โรงงานขนาดเล็กในภาคกลางตองการขอมูลดาน
การตลาดมากที่สุด รองลงมาเปนดานระบบคุณภาพ สําหรับในภาคอีสานตองการขอมูลดานเทคโนโลยีการ
ผลิตมากที่สุด รองลงมาเปนดานเครื่องจักร เครื่องมือ เปนตน สําหรับโรงงานขนาดกลางและใหญตองการ
ขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานอาหาร กฎระเบียบ ระบบคุณภาพวัตถุดิบและการอนุรักษพลังงาน
เปนตน สําหรับดานการฝกอบรมนั้น พบวาโรงงานสวนใหญยังตองการดานการฝกอบรมดาน GMP และ
การตลาด
3. การเปดพื้นที่ของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม. / โดย จุฑารัตน เอื้ออํานวย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
หนังสือเลมนี้อธิบายการศึกษาเรื่องยุติธรรมชุมชน : การเปดพื้นที่ของชุมชนในการอํานวยความ
ยุติธรรม ซึ่งมุงหาคําตอบวายุติธรรมชุมชนคืออะไร มีหลักการ แนวคิดทฤษฎีเปนอยางไร ภูมิหลังความ
เปนมาของยุติธรรมชุมชนในสังคมไทยเปนอยางไร เงื่อนไขของยุติธรรมชุมชนที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบาง
บทเรียนจากตางประเทศจะประยุกตใชกับสังคมไทยไดอยางไร การศึกษานี้จึงเนนทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับสภาพ ความสําคัญ นิยามความหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ รวมทั้งระบบ รูปแบบและ
กิจกรรมของ “ยุติธรรมชุมชน” ในตางประเทศ สืบคนความเปนมาในสังคมไทย วิเคราะหบทเรียนจาก
ตางประเทศเกี่ยวกับ “ยุติธรรมชุมชน” และสงเคราะหประเด็นอันเปนสาระสําคัญที่ควรกําหนดในการ
ประยุกตใชกับสังคมไทย ตลอดจนวิเคราะหปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
แบงเนื้อหาออกเปน บทนํา ยุติธรรมชุมชน : ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ยุติธรรม
ชุมชน : ภารกิจหลักของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม กรณีศึกษาแบบจําลองยุติธรรมชุมชนใน
ตางประเทศ สืบคนแนวคิดยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาแบบจําลองยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย
การประยุก ตแนวคิดยุติธรรมชุมชนในสั งคมไทย สูความสําเร็จ ของยุติ ธรรมชุม ชนในสัง คมไทย และ
บทสรุปพรอมทั้งภาคผนวกตาง ๆ
4. การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการ : มาตรฐานการพัฒนา
คน CU. / โดย กมเลศน สันติเวชชกุล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณปจจุบันของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในสถานประกอบการของประเทศไทยและพัฒนาแนวทางการออกแบบระบบมาตรฐานพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย อั น จะนํ า มาซึ่ ง ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น และการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ของสถาน
ประกอบการในประเทศไทย รวมถึงการเสนอแนะแนวทางสนับสนุนรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการเพื่อยกระดับการแขงขันของประเทศ โดยไดทําการศึกษาจากทั้งการ
สัม ภาษณ เ ชิง ลึ ก ผู เ ชี่ยวชาญดานการจัดทํามาตรฐานการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย ใ นและตา งประเทศ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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การจัดประชุมกลุม รวมถึงการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จากองคการการศึกษาพบวาในปจจุบันองคการตาง ๆ กําลังใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มากขึ้น แตในทางกลับกันก็พบวาการปฏิบัติทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูขององคการตาง ๆ นั้น
ยั ง คงไม เ ป น ระบบอย า งครบรอบด า น อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดแนวทางที่ จ ะใช เ ป น หลั ก ปฏิ บั ติที่ ชั ด เจน จึง ทํ า ให
ไมสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. คุณภาพชีวิตของคนไทย : ผลจากการดําเนินการของรัฐภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. / โดย สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ : ทิพเนตร
การพิมพ, 2548.
หนั ง สื อ เล ม นี้ อ ธิ บ ายถึ ง โครงการวิ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยโดยศึ ก ษากรณี ผ ลจากการ
ดํ า เนิ น การของรั ฐ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ซึ่ ง เป น
โครงการวิจัยเชิงสํารวจที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยหลังการใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีบทบัญญัติกําหนดใหรัฐมีหนาที่ในการดูแลชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนไทยกอนและหลังการใชรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 พัฒนา
มาตรวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยหลังการใชรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 โดยแบงเนื้อหาออกเปน คือ บทนํา
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีการวิจัย ลักษณะทั่วไป วิถีชีวิตและการมีสวนรวม
ทางการเมืองของตัวอยาง การรับรูและการไดรับบริการ/ประโยชนจากการดําเนินการโครงการของรัฐ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 คุณภาพชีวิตของคนไทย คุณภาพชีวิตของคนไทยกับโครงการของรัฐ และสรุปและขอเสนอแนะ
นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกที่เปนรายละเอียดคุณภาพชีวิตของคนไทยและการรับรูและการไดรับบริการ/
ประโยชนจากโครงการของรัฐในชุมชนจําแนกตามภาคและทั่วประเทศ พรอมทั้งแบบสัมภาษณดวย
6. โครงการ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มาใชในสังคมไทย. / โดย เดช สังขวรรณ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), 2548.
หนังสือนี้เลมนี้กลาวถึง กระบวนการยุติธรรมเชิงยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice)
ซึ่งถือวาเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เปนแนวคิดที่เนนการฟนฟูความเสียหาย
หรือผลกระทบจากการกระทําความผิดโดยการเยียวยาและบรรเทาความเสียหายใหกับทุกฝาย รวมทั้งการ
ระงับความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมและสลายปมปญหาสําคัญอันเปนสาเหตุของความขัดแยง
การศึกษาวิจัยในโครงการ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การนํากระบวนการเชิงสมานฉันทมาใชใน
สังคมไทย“
มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาผลการนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สมานฉันทมาใชในโครงการทดลองในงานคุมประพฤติ และ 2. เพื่อศึกษาระบบและรูปแบบกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่สามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับคดีความอาญา จากการศึกษาวิจัยตาม
โครงการนี้พบวา สภาพภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่นํามาใชงานคุมประพฤติยังมีประเด็น
ปญหาดานกฎหมายและความพรอมในการตรวจสอบและรับผิดชอบตอคดีความที่เขาสูการพิจารณาอยู
บาง แตโดยภาพรวมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีคุณูปการในฐานะของกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกที่ชวยเยียวยาผูเสียหาย ผูกระทําผิดและผูที่เกี่ยวของในมิติทางสังคมและอารมณความรูสึกของ
มนุษย ซึ่งมากไปกวาการเยียวยาดวยตัวเงิน
7. บทบาทอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (อสภ.) ในการปองกันอาชญากรรมและจัดการ
ความขัดแยงในชุมชน. / โดย ยศศักดิ์ โกไศยภานนท. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
ม.ป.ป.
หนังสือเลมนี้เปนการศึกษาวิจัยบทบาทอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (อสภ.) ในการ
ปองกันอาชญากรรมและจัดการความขัดแยงในชุมชน ซึ่งวิธีการในการนําเสนอขอมูลการวิจัยแบงเปน
6 บท คือ บทนํา กลาวถึง ความสําคัญของการวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยตาง ๆ ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ อาทิเชน แนวคิดชุมชนนิยมและการพัฒนาชุมชน แนวคิดประชาสังคมและการมีสวนรวมของ
ชุมชน เปนตน ขอมูลบริบทของชุมชนที่ศึกษา บทนี้จะอธิบายถึงลักษณะของความเปนชุมชนโดยทั่วไป
สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของชุมชนที่ศึกษา สภาพปญหาของชุมชนที่ศึกษา รูปแบบและวิธีการจัดการ
ความขัดแยงในชุมชนที่ศึกษา การจัดตั้งและบทบาทของอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (อสภ.)
ปจจัยทางกฎหมายและมาตรการรองรับบทบาทอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (อสภ.) จะอธิบายถึง
สภาพปญหาและจุดวิกฤติในกระบวนการยุติธรรมไทย ขอเปรียบเทียบกับบทบาทของอาสาสมัครไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวของ และแนวทางการแกไขปรับปรุงกฎหมายและสรางมาตรการรองรับ
ทางกฎหมาย บทสรุปและขอเสนอแนะพรอมทั้งภาคผนวกประกอบดวย
8. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการซากดึกดําบรรพในประเทศไทย. / โดย
ธีรพงศ ทองมาก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549.
หนังสือเลมนี้กลาวถึง การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ซากดึกดําบรรพของประเทศไทย ซึ่งพบวาประเทศไทยมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับซากดึกดําบรรพ
หลายฉบับ แตบทบัญญัติกฎหมายเหลานั้นไมไดวางกลไกและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการซากดึกดําบรรพที่มีประสิทธิภาพ จึงไมสามารถนําบทบัญญัติดังกลาวเทาที่มีอยูทั้งหมดมาปรับใชใน
การบริหารจัดการซากดึกดําบรรพได ผูเขียนจึงไดวิเคราะหและเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการซากดึกดําบรรพของตางประเทศแลวเห็นวา ประเทศไทยตองมีกฎหมายที่จะนํามาใชในการ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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บริหารจัดการซากดึกดําบรรพเปนการเฉพาะ โดยไดเสนอโครงสรางของรางกฎหมายที่มีเนื้อหาสําคัญ
เกี่ยวกับการขุดคน การเก็บรักษา การจัดระบบการศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ การกําหนดกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน
ตลอดจนการจัดระบบการควบคุมการคาและการสงออกนอกราชอาณาจักรไทยและเห็นควรใหมีมาตรการ
บังคับทั้งในทางปกครอง แพง และอาญา เพื่อใหกลไกการบังคับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบง
เนื้อหา 5 เรื่อง คือ บทนํา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ ปญหาในการบริการจัดการซากดึกดําบรรพในประเทศไทย บทสรุป
และขอเสนอแนะ
9. ปญหาและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. / โดย
อารีรัตน โกสิทธิ์. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
หนั ง สื อเล ม นี้ ก ลา วถึง สภาพปญหาที่ เ กิ ดขึ้น และมาตรการทางกฎหมายที่เ กี่ย วข อ งกั บ การ
จัดการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีทุนทางดานทองเที่ยวสูง แตยังขาดการจัดการดาน
ทองเที่ยวที่ดี ประกอบการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยวยังไมมีประสิทธิภาพที่ดีพอ จึงทําใหเกิด
ปญหาดานตาง ๆ ดังนั้นจึงตองหามาตรการทางดานกฎหมายที่เหมาะสมที่จะนํามาใชบังคับเพื่อแกปญหา
ที่เกิดขึ้นและชวยเพิ่มศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายใหดียิ่งขึ้น งานวิจัยฉบับนี้จึง
ศึกษากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเทาที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงราย เชน กฎหมาย
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน ฯลฯ โดยขอบเขตพื้นที่ที่จะศึกษาปญหา คือ ในเขตพื้นที่อําเภอ
เมือง อําเภอแมสายและอําเภอเชียงแสน โดยเก็บขอมูลจากการประชุมระดมความคิดจากผูที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับการท องเที่ ยวของจังหวั ดเชียงราย ผลการศึ กษาโดยภาพรวมควรมีการทบทวนกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องการผังเมืองในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เพื่อปองกันปญหาการบุกรุกสถานที่ทองเที่ยว รวมทั้ง
สรางภูมิทัศนที่ดีสําหรับสถานที่ทองเที่ยว ในสวนปญหาเกี่ยวกับผูใหบริการนั้น ภาครัฐควรพยายามจัดใหมี
โครงการ One Stop Service เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว รวมทั้งตองมีการควบคุมการตรวจ
เอกสารของนักทองเที่ยวอยางเขมงวดเพื่อปองกันการปลอมแปลงเอกสารและเนนมาตรการเพื่อตรวจ
สิ่งเสพติดจากนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
10. ผลกระทบของการคาชายแดนภาคเหนือจากขอตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area).
/ โดย นิสิต พันธมิตร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
รายงานการวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษารูปแบบการคาชายแดน บทบาทของเงินบาท
และปญหาอุปสรรคของการคาชายแดนโดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement)
ระหวางจีน-ไทย สงผลกระทบตอการคาชายแดนในภาคเหนืออยางไร ผลการศึกษาพบวารูปแบบการคา
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ระหวางไทย-จีน ประกอบดวย 2 ฝาย คือ ไทยและจีน รูปแบบและการชําระเงินคาสินคาไมนิยมผานระบบ
ธนาคารพาณิชยแตเปนการกําหนดแลกเปลี่ยนระหวางคูคาเอง การชําระโดยเงินสกุลบาทจํากัดอยูเพียง
บริเวณชายแดนไทยที่ผูประกอบการติดตอการคาระหวางกันอุปสรรคที่สําคัญ คือ ปญหาในเรื่องของการ
จัดการการคาชายแดน ความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการคา สวนผลกระทบของ
ขอตกลงฯ พบวากอนที่จะมีขอตกลง ผูประกอบการคาของไทยจะไดรับประโยชนจากภาษีในการสงออก
สินคาแตการนําเขาเปนการคานอกระบบ แตภายหลังจากการมีความตกลงเรงลดภาษีสินคา ผักและผลไม
ระหวางไทย-จีน (พิกัดศุลกากร 07-08) ลงใหเหลือรอยละ 0 ทันทีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมานั้น
การนําเขาทั้งผักและผลไมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนการสงออกสินคาจากไทยไปยังจีนนั้นมีเพียงผลไม
สําคัญ คือ ลําไย ที่มีการเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก สามารถกลาวไดวาขอตกลงการคาเสรีในหมวดของผัก
และผลไมนั้นไมไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการคาชายแดน เพียงแตทําใหมูลคาการคาชายแดนระหวาง
ไทย- จีนตอนใตเพิ่มขึ้น

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือสิง่ พิมพรัฐบาล
1. 9 ป กกต. มิติใหมแหงการเลือกตั้ง. / โดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน โดยสวนแรกเปนการนําเนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่มาของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง การดําเนินงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย บทความ 6 เรื่อง
“อดีต ปจจุบันและกาวตอไปของ กกต. และบทความเรื่อง “ผลงานของ กกต. รอบ 8 เดือน” และบทความ
เรื่อง “พรอมหรือยังกับการออกเสียงประชามติ” รวมถึงบทความเรื่อง “การเลือกตั้งมิติใหม” พรอมดวย
บทความเรื่อง “การหาเสียงเลือกตั้ง : มิติใหมการเมืองไทยหรือยอนยุค” รวมทั้งบทความเรื่อง “ผูนํามิติใหม
ในสถานการณการเมืองปจจุบัน สวนที่สองเปนการนําเสนอรายงานการศึกษาวิจัยฉบับภาษาอังกฤษของ
International Foundation for Election System หรือ TFES พรอมดวย บทคัดยอภาษาไทย เรื่อง “รายงาน
การประเมินผลทางเทคนิคกอนการเลือกตั้งป พ.ศ. 2550 และในสวนที่สามเปนการรวบรวมสถิติการใช
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476-2549 นอกจากนี้ยังได
รวบรวมสถิติการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2543-2549 ไวให
ศึกษาอีกดวย
2. จาก กดส. สูสภารางฯ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2550.
จาก กดส. สูสภารางฯ เลมนี้เปนหนังสือที่ไดรวบรวมประมวลเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 100 คน ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ไดกําหนดไวโดยการ
สรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติครั้งนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับดูแลการสรรหา
สมาชิก สมัชชาแหงชาติ (กดส.) และมีสํา นั ก งานเลขาธิก ารสภาผูแทนราษฎรทํ าหน า ที่เ ปนสํา นัก งาน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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เลขาธิการสมัชชาแหงชาติ ทั้งนี้ในการประมวลเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไดเรียงลําดับเหตุการณโดยถือเอาวัน
เปนสําคัญ รวมทั้งไดมีการนําเหตุการณที่เกิดขึ้นมาประกอบไวในหนังสือเลมนี้ดวย
3. ประมวลขอมูลสถิติที่สําคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2550. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550.
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมขอมูลสถิติที่สําคัญและเปนที่นาสนใจทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม สําหรับใหบริการแกผูใชขอมูล เชน นักบริหาร ผูวางแผน และผูใชทั่วไป สําหรับเนื้อหา
ภายในเลมนี้ไดนําเสนอขอมูลที่รวบรวมจากรายงานผลสํามะโนและสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ
รวมทั้งรายงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งขอมูลสถิติที่นําเสนอไดระบุแหลงที่มาของขอมูลไว
ในตารางสถิติทุกตาราง ซึ่งประกอบดวย สถิติประชากรศาสตร ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติ
การศึกษา การฝกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการ
สั ง คม สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ หญิ ง และชาย ตลอดจนสถิ ติ ร ายได แ ละรายจ า ยของครั ว เรื อ น สถิ ติ ด า นสั ง คม
ประชากรศาสตร และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติการเกษตร การปาไมและการประมง
สถิติอุตสาหกรรม สถิติการขนสง ฯลฯ
4. รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ปงบประมาณ 2549. / โดย กรมชลประทาน.
กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ม.ป.ป.
หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานการพัฒนาแหลงน้ําของ
กรมชลประทานและงานพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับโอนมาจากหนวยงานอื่น เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
วางแผนการพั ฒ นาทรั พยากรน้ํา รวมทั้ งการใชประโยชนจากแหลง น้ํ า ชลประทาน อี ก ทั้ งเพื่ อเปน การ
เผยแพรใหหนวยงานราชการ เอกชน และผูที่สนใจสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได นอกจากนี้ในการ
จัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศปงบประมาณ 2549 มีเนื้อหาสาระแบงออกไดเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1
ความหมายดานการชลประทาน สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานการพัฒนาแหลงน้ําถึงสิ้นปงบประมาณ 2549
สวนที่ 3 เปนรายละเอียดขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทานขนาดใหญ ในรอบปงบประมาณ 2549 และ
ในภาคผนวกยังไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของ 25 ลุมน้ําประธานของประเทศไทย
5. รายงานประจําป 2549 กรมชลประทาน. / โดย กรมชลประทาน. กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2549 ของกรมชลประทาน ฉบับนี้เนื้อหาภายในประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูล
ภาพรวมวาดวยแผนยุทธศาสตรของหนวยงานป 2549 โครงสรางการบริหารขอบเขตภารกิจ สัดสวนและ
จํานวนบุคลากรของหนวยงาน และแผนงบประมาณรายจายประจําป 2549 สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ว า ดว ยผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการป ง บประมาณ พ.ศ. 2549 และผลการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร รวมทั้งผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
กรมชลประทาน สวนที่ 3 รายงานการเงินวาดวยตนทุนผลผลิตและกิจกรรม สถิติภาคการเงิน สวนที่ 4 ผล
การดําเนินงานและกิจกรรมในรอบปวาดวยการบริหารจัดการน้ําในป 2549 พรอมกับกิจกรรมเดนในรอบป
2549 สวนที่ 5 ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคตขององคกรวาดวยแผนงานและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ที่สํา คัญ ในอนาคต การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและภาคผนวก นอกจากนี้ยั ง มีป ระวัติก าร
ชลประทานในประเทศไทย
6. รายงานประจําป 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. / โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2549 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ฉบับนี้เปนหนังสือ
ที่ไดรวบรวมขอมูลการดําเนินโครงการตาง ๆ ตามภารกิจของกรมฯ ในปที่ผานมาเพื่อนํามาเผยแพรให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลดานการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานของประเทศ พรอมกับ
รวมมือในการบริหารจัดการพลังงาน การพัฒนาองคความรูดานพลังงาน รวมทั้งกระตุนจิตสํานึกในการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน ผล
การปฏิบัติราชการ รายงานการเงินราชการ งานสนับสนุน ตลอดรวมทั้งรายนามและภาพของผูบริหารสวน
ราชการ โครงสรางการบริหาร ประวัติ อํานาจหนาที่ การแบงสวนราชการ
7. รายงานประจําป 2549 กรมศุลาการ. / โดย กรมศุลกากร. กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2549 ของกรมศุลกากร ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวมผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในรอบปผานมาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบถึงผลการดําเนินงาน
โดยสาระสํ า คั ญ ภายในเล ม นี้ ป ระกอบด ว ย ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ภาพรวมของกรมศุ ล กากร กล า วถึ ง แผน
ยุทธศาสตรและขอมูลพื้นฐานของกรมศุลกากร สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการและความกาวหนาของ
การบูรณาการกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ กลาวถึง ยุทธศาสตรทั้ง 6 ของกรมศุลกากร สวนที่ 3 รายงาน
การเงิน กลาวถึง งบแสดงฐานะ งบรายไดและคาใชจาย ตนทุนผลผลิตและกิจกรรม รวมทั้งการวิเคราะห
ทางการเงิน สวนที่ 4 ผลการดําเนินการอื่น ๆ กลาวถึง ผลสําเร็จตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2549 การจัดเก็บรายได การใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากร การปองกันและปราบปราม
การแกไขปรับปรุงกฎระเบียบ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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8. รายงานประจําป 2549 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. / โดย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
ม.ป.ป.
หนังสือรายงานประจําป 2549 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลมนี้เปน
การรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานในรอบป ที่ ผ า นมาของหน ว ยงาน อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป น การเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบถึงผลการดําเนินงาน ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย 3
สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวาดวยวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงสรางกระทรวง งบประมาณ สวนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2549 วาดวยตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูภายใตสังกัดการกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สวนที่ 3 เปนผลการดําเนินงานวาดวยผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
(2549) นอกจากนี้ยังประกอบดวย ภาคผนวกวาดวยแผนภูมิแสดงขอมูลสถิติดาน ICT และขอมูลตัวชี้วัด
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. รายงานประจําป 2549 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. / โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2550.
รายงานประจํา ป 2549 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับนี้ เปน การรวบรวมผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2549 ของหนวยงาน อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อให
บุคคลทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสารขององคกร ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบดวย ประวัติการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย คณะกรรมการ ททท. ป 2549 รวมทั้งคณะผูบริหาร ททท. โครงสรางองคกร ททท. พรอมดวย
การดําเนินงานของคณะกรรมการ ททท. และการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ททท. นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวย นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยป 2540-2549 รายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ททท. ปงบประมาณ 2549 และผลการดําเนินงาน โครงการเดน อีกทั้งรายงาน
ดานการเงินและงบประมาณป 2549 รวมทั้งนามสงเคราะหสถานที่ตั้งสํานักงาน ททท. ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
10. รายงานประจําป 2549 สถาบันพระปกเกลา. / โดย สถาบันพระปกเกลา. นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกลา, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2549 ของสถาบันพระปกเกลา ฉบับนี้เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมาของหน วยงาน อีก ทั้งเพื่อเปนการเผยแพร และประชาสั มพันธ ใหบุคคลทั่ วไปที่ สนใจได
รับทราบ และเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา ขอมูลอางอิงทางดานสถิติ พรอมกันนี้รายละเอียด
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ของเนื้อหาภายในประกอบดวย โครงสรางการบริหาร ประวัติสถาบัน แผนภูมิองคกร อัตรากําลังและ
งบประมาณ รวมทั้งการรายงานการใชเงินในงบประมาณป 2549 พรอมกับการสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2549 ตลอดจนรวมถึงผลงานกิจกรรมเดนในรอบป 2549 รายงานการประเมินผล
รายงานการเงิน พรอมดวยภาคผนวก
11. รายงานประจําป 2549 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. / โดย สํานักงานสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550.
รายงานประจําป 2549 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการ
รวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 2 เพื่อใหทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ทั่วไปและบุคคลที่เกี่ยวของในวงงานสภาที่ปรึกษาฯ ไดรับทราบซึ่งในสาระสําคัญภายในเลมประกอบดวย
เจตนารมณของการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ และสวนที่ 1 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติวาดวยองคประกอบขั้นตอนและกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ อํานาจหนาที่และ
กรอบการดําเนินงาน โครงสรางการทํางาน สวนที่ 2 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กลาวถึง ขอมูลทั่วไปของสํานักงานฯ อาทิ โครงสรางอัตรากําลัง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2549 ฯลฯ สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ (ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) กลาวถึง การ
รวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน 8 เรื่อง และใน
สวนที่ 4 เปนการกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
12. รายงานประจําป 2549 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, ม.ป.ป.
เอกสารรายงานประจําป ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่ทําใหภาคประชาชนและองคกร
ภาครัฐตาง ๆ เขาใจถึงบทบาท ภาระหนาที่ของสํานักงานที่มีตอกระบวนการดานกฎหมายของประเทศที่ได
ดําเนินการในปงบประมาณ 2549 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผนดิน โดยรายละเอียดของเนื้อหาแบงไดเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ภาพรวมของหนวยงาน
กลาวถึง ความเปนมา อํานาจหนาที่ โครงสราง แผนผังองคกร ผูบริหาร อัตรากําลัง วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ กลาวถึง ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามยุทธศาสตร
พรอมดวยสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ สวนที่ 3 รายงานการเงิน
กลาวถึง รายงานฐานะการเงินงบประมาณ สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานดวยการจัดทํากฎหมายและให
ความเห็นทางกฎหมายเปนการกลาวถึง ผลงานทางดานกฎหมายของสํานักงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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13. รายงานประจําป 2549 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. / โดย สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน. กรุงเทพฯ : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550.
รายงานประจําป 2549 ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ฉบับนี้จัดทําขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ในการเสนอแนะนโยบายและ
แผนพลังงานที่ชวยแกปญหาวิกฤตดานพลังงานที่เกิดขึ้นในรอบป และในสวนที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชน
ต อ ทุ ก ภาคส ว น ซึ่ ง ได นํ า เสนอสาระสํ า คั ญ ภายในเล ม ว า ด ว ย ข อ มู ล ทั่ ว ไป วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร ภาพและรายนามของผูบริหารสํานักงานฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และสถานการณพลังงานในป 2549 และแนวโนมป 2550 นโยบายและแผนพัฒนาพลังงาน การ
จัดหาพลังไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ยังวาดวยรายงานฐานะการเงิน รวมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14. รายงานประจําป 2549 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. / โดย สํานักงานประกัน
สังคม. กรุงเทพฯ : สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2550.
รายงานประจําป 2549 ของสํานักงานประกันสังคม ฉบับนี้สาระสําคัญเปนการรวบรวมผลการ
ดําเนิ นงานในรอบปงบประมาณที่ ผานมาเพื่อเผยแพรและประชาสัม พัน ธใหบุคคลทั่ว ๆ ไปที่สนใจได
รับทราบ นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย โครงสรางองคกร ผลงานเดนในรอบป 2549
รวมทั้งภาพกิจกรรมและผลการดําเนินงาน ตลอดจนการรายงานงบการเงิน พรอมกันนี้ยังประกอบดวย
รายนามของผูบริหารและคณะกรรมการ อีกทั้งรวมถึงนามสงเคราะหของหนวยงานสถานที่ติดตอสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลสารประโยชน สิทธิประโยชนของผูประกันตนเอง
15. รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. / โดย
กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2550.
รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมบัญชีกลาง ฉบับนี้วัตถุประสงคในการจัดทํา
เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณที่ผานมาให
เขาใจถึงบทบาทและภาระหนาที่ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งในเนื้อหาประกอบดวย สวนที่ 1 กลาวถึงขอมูลภาพ
รวมของหนวยงานวาดวยแผนยุทธศาสตร ขอมูลพื้นฐาน ประวัติความเปนมา คณะผูบริหาร สวนที่ 2
กลาวถึงผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานวาดวยผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนการปฏิบัติราชการประจําป สวนที่ 3 เปนรายงานการเงิน
สวนราชการวาดวยงบการเงินตนทุนผลผลิตและกิจกรรม สวนที่ 4 เปนผลการดําเนินงานที่สําคัญของ
กรมบัญชีกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 วาดวยแผนงานการกํากับดูแล แผนงานการใหบริการ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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แผนงานสนับสนุน รวมถึงงานตามนโยบายรัฐบาล และในสวนที่ 5 วาดวยแผนงาน และโครงการทีส่ าํ คัญใน
อนาคต
16. รายงานประจําป 2549 – 2550 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. / โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศึกษาเรียนรู
ชุมชนเพื่อบริการวิชาการแกชุมชนแบบชุมชนมีสวนรวม สาระสําคัญของเนื้อหาเปนการสรุปกระบวนการ
และผลการดําเนินงานของโครงการฯ จํานวน 20 โครงการ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการเรียนรู
ตลอดชีวิต โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผูที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความตองการพิเศษ
แหงชาติ โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการจัดการความรูทางพฤกษศาสตร และโครงการพัฒนาครอบครัว
เขมแข็งและคุณภาพเยาวชนดวยเครือขายครอบครัว โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครนายก
โครงการเภสัชสนเทศและฐานขอมูลยา ผลิตภัณฑ สุขภาพและสมุนไพร ฯลฯ
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หนังสืออางอิง
1. แผนที่ประวัติศาสตร (สยาม) ประเทศไทย. / โดย สุจิตต วงษเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2550.
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น คํ า อธิ บ ายเรื่ อ งราวทางสั ง คมวั ฒ นธรรมของดิ น แดนและผู ค นที่ มี
หลักฐานประวัติศาสตรโบราณคดีที่พบบริเวณภูมิภาคอุษาคเนยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีชื่อเรียก
ผืนแผนดินใหญอยางรวม ๆ วาสุวรรณภูมิ แตเนนเฉพาะบริเวณที่เคยมีชื่อในเอกสารวา สยาม, สยาม
ประเทศ แลวสืบมาเปนประเทศไทยปจจุบัน และนอกจากนี้จุดเดนในการนําเสนอเปนการเสนอเรื่องราวการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมผานมิติชวงเวลาตาง ๆ รวมทั้งเป นแนวทางการศึกษา ค นควา และ
รวบรวมความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น
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