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คําชี้แจงวิธใี ช
“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]
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ตัวอยาง

หนังสือดานรัฐศาสตร
(J)
1. การเมือง “อุบายมารยา” แบบมาคิอาเวลลีของพระเจาปราสาททอง. / โดย สุจิตต วงษเทศ.
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
"กรุงศรีอยุธยา หลัง พ.ศ.2112 (ชวงเวลาที่รูทั่วกันวา เสียกรุงครั้งแรก) มีความตึงเครียดทาง
การเมืองการปกครองสูงทั้งภายในและภายนอก ความตึงเครียดภายในมาจากการเติบโตของขุนนาง ทําให
สถานการณของราชวงศที่มีมากอนไมมั่นคง มีการชิงอํานาจทุกรัชกาล ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอก
ก็ทวีบทบาทสูงขึ้น โดยเฉพาะการคาและการเมือง นอกจากนั้นเทคโนโลยีสมัยใหมแบบยุโรป เชน ปน ฯลฯ
มีอํานาจมาก สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญในชวงเวลาตั้งแตรัชกาล
สมเด็จพระเจาปราสาททอง แตความรูเรื่องสมเด็จพระเจาปราสาททองยังอยูในรูป “พงศาวดาร” ที่เต็มไป
ดวยกฤดาภินิหารแบบตํานาน ทําใหไมเห็นลักษณะประวัติศาสตรสังคมที่มีเศรษฐกิจ-การเมืองเปนปจจัย
หลักผลักดันใหเปลี่ยนแปลงขนานใหญ รายละเอียดในเลมจึงรวบรวมเรื่องราวความรูเกี่ยวกับสมเด็จ
พระเจาปราสาททอง โดยยกเอาคํา “อุบายมารยา” จากพระราชกระทูพระราชนิพนธรัชกาลที่ 5 กับชื่อ
มาคิอาเวลลี มาตั้งเปนชื่อหนังสือ
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หนังสือดานปรัชญาและ
ศาสนา (B)
1. ถอดกฎ พบกรรม ทฤษฎีธรรมประยุกต. / โดย โอฬาร เพียรธรรม. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549.
"กฎแหงกรรม เปนคําสอนขอสําคัญในพุทธศาสนาที่ชาวพุทธโดยทั่วไปมีความศรัทธาเชื่อมั่น
ในหลักธรรมขอนี้ ซึ่งโดยหลักการแลวแตกตางจากคําสอนในศาสนาที่มีพระผูเปนเจา เพราะหลักของกฎ
แหงกรรมก็คือ ผูใดทํากรรมไวไมวาดีหรือชั่วก็จะไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เรื่องราวของธรรมะจึงเปน
สิ่ ง ที่ ค วรศึ ก ษาและหาความรู เ พราะเราในฐานะชาวพุ ท ธ ผู ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธมี พ ระพุ ท ธเจ า เป น
พระศาสดา คําสอนตาง ๆ ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นมีมากมาย และมีผูมาเผยแผและ
ถายทอดตอ ๆ กันมาจนถึงปจจุบัน หนังสือเลมนี้ก็เปนการเผยแผศาสนาอีกทางหนึ่งที่เปนการนําเสนอ
เรื่องราวของกรรม โดยมีเรื่องของธรรมชาติ และวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของดวย
2. ธรรมะจากประวัติศาสตร. / โดย พระมหานรินทร นรินโท. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง, 2549.
"หนังสือ ธรรมะจากประวัติศาสตร เลมนี้เนื้อหาเปนการบอกเลาเรื่องราวในประวัติศาสตรที่มี
ธรรมะสอดแทรก อาทิเรื่อง องคุลิมาล : จอมโจรกลับใจ กีสาโคตมี : สตรีผูไมรูจักความตาย กุณฑลเกสี :
ผูหญิงตาบอด และ คนบา : ปฏาจารา ศรีสุริโยทัย ศรีสุดาจันทร : สตรีที่ถูกใสราย ในพงศาวดาร ในปจฉิม
พจนไดกลาวถึง กมฺมุนา วตตติ โลโก : สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
3. บริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจา. / โดย กมล ฉายาวัฒนะ. กรุงเทพฯ :
ชบา พับลิชชิ่ง เวิรกส, 2549.
"การบริหารงานใหประสบความสําเร็จนั้นยอมตองมีผูบริหารที่ดี มีความสามารถโดยผูบริหาร
ตองอาศัยหลักการในการบริหารงานหลายประการ เพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จแตมีสิ่งหนึ่งที่ผูบริหาร
ทั้งหลายควรจะมีคือ คุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อจะนํามาบริหารองคกรของตนให
เจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จสูงสุด หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมหลักธรรมคําสอนมาเปนกลยุทธสาํ คัญ
ในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ อาทิ คุณสมบัติและแบบแผนในการดําเนินชีวิตสูการเปนผูบริหาร
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ที่ดี หลักธรรมตาง ๆ ที่ตองนําไปใชในการบริหารงาน การวางแผนงาน จัดระบบงาน การวิเคราะหและ
พัฒนาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว การคลี่คลายปญหาความขัดแยงในองคกร และสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
บริ ห ารงาน คื อ ผู บ ริ ห ารจะต อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ของตน เป น ต น
นอกจากนี้รายละเอียดในเลมยังมีเนื้อหาที่สําคัญอีกมากมาย ซึ่งลวนแลวแตยกหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจามาทั้งสิ้น และยังจะเปนแนวทางในการนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาไปบริหารคนและ
งาน เพื่อกาวสูการเปนนักบริหารที่ดี มีคุณธรรมและประสบความสําเร็จตลอดไป
4. พุทธพจนกฎแหงกรรม. / โดย ฉลอง เจยาคม. กรุงเทพฯ : รมฟาสยาม, ม.ป.ป.
"กฎแห ง กรรมถื อ เป น คํ า สอนหลั ก ถื อ ได ว า เป น สั ญ ลั ก ษณ อ ย า งหนึ่ ง ของศาสนาพุ ท ธ ค า ที่
พระพุทธองคพระบรมศาสดาทรงใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เคยทรงสอน ทรงอธิบายไวมากมายหลายที่
กระจัดกระจายอยูในพระคัมภีรตาง ๆ ผูเขียนจึงไดรวบรวมพุทธพจนที่พระองคทรงสอนหรือทรงอธิบาย
เกี่ยวกับกฎแหงกรรมในทุก ๆ ที่มารวมไวในหนังสือ “พุทธพจนกฎแหงกรรม” เพื่อชี้ใหเห็นวากฎแหงกรรม
ตามแนวทางพระพุทธเจานั้นเปนอยางไร กฎแหงกรรมที่แทจริงตามพระเจตนารมณของพระพุทธองคนั้น
เปนอยางไร
5. พระพุทธรูปล้ําคาและวัตถุมงคล. / โดย ปจจะ ยาตรา. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549.
"ประเทศไทยมีพระพุทธรูปล้ําคาและเปนที่เคารพสักการะบูชาของปวงชนชาวไทยมากมาย
หลายองคประดิษฐานอยูทั่วทุกมุมเมือง มีองคพระพุทธรูปพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแกว
มรกต เปนศูนยกลางเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองที่สําคัญยิ่ง พระพุทธรูปเปนรูปเคารพแทนพระพุทธองค
ไดถูกสรางขึ้นเปนครั้งแรกในแควนคันธารราษฎร เมื่อประมาณป พ.ศ. 668 โดยฝมือของชางชาวโยนก
ภายหลังจากรัชสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระพุทธรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั้นเชื่อกันวาเกิดขึ้นในรัชสมัย
พระเจากษิษกะแหงราชวงศกุษาณะ ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ. 662-706 พระพุทธรูปที่สรางขึ้นในครั้งนั้น
นับวาเปนฝมือของชางกรีกโรมัน รายละเอียดในเลมประกอบดวย “พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร” (พระแกว
มรกต) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร “พระพุทธโสธร” วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา พระพุทธมหาพิมพ “พระพุทธรูปวัดไชโย” วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อางทอง “พระพุทธ
ประฏิมากรมงคลบพิตร” วัดมงคลบพิตร อ.พระนครศรีอยุธยา “หลวงพอวัดบานแหลม” วัดเพชรสมุทร
วรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม “หลวงพอธรรมจักร” วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท
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6. พุทธานุภาพ พุทธมนตตัดกรรม เสริมดวงใหดี สรางบารมีใหเดน. / โดย พุทธวรกาญจน.
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549.
"แม วาพระพุ ทธเจ าจะปรินิ พพานไปเป นเวลานานแลว แตคําสอนและพุทธมนตตา ง ๆ ของ
พระองคนั้นยังคงปรากฏอยู และที่สําคัญคือ พุทธศาสนิกชนทุกคนตางก็นอมรับสิ่งนั้นมายึดถือปฏิบัติ
เพื่อที่จะไดดําเนินรอยตามพระองคและคนพบกับความสุขและความสงบตามวิถีของชาวพุทธอยางที่รูกัน
อยูวาแนวคิดของศาสนาพุทธก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางจะตองเรียนรูและปฏิบัติเองจึงจะรูเอง เห็นเอง และใช
สติปญญาไตรตรองพิจารณาตามความหมาย รายละเอียดในเลมประกอบดวย พุทธานุภาพ พุทธมนต
ตัดกรรม พุทธมนตกับอํานาจจิต กรรม การสวดมนตกับการตัดกรรม มูลเหตุแหงการทําวัตรสวดมนต
พุทธภาวนาคาถาแกกรรม ระเบียบการสวดมนตและปฏิบัติตน การเตรียมตัวกอนสวดมนต ตารางสรุปการ
สวดมนตในสัปดาหหนึ่ง บทมนตที่พึงสวดในแตละวัน สวดมนตทําวัตร มนตสําหรับสวดเสริมเติมพลังมนต
พุทธมนตสําหรับแกกรรมโดยเฉพาะ บทมนตเสริมดวงเพิ่มบารมี มนตกอนสวด 7 ตํานาน มนตกลุม 7
ตํานาน มนตสําหรับสวดหลังสวด 7 ตํานาน อานิสงฆและความสําคัญพุทธมนต 7 ตํานาน มนตที่นิยมใช
สวดประจําวัน คาถาที่ควรสวดประจํา สิ่งที่จะชวยเสริมเติมชีวิตใหดีขึ้นได รักษาจิตใหดีเพิ่มเติมบารมีดวย
เมตตา ตั้งเจตนากรวดน้ํา ขอคิดพิจารณาบางอยาง
7. เรื่องกรรมในมุมมองของพุทธทาส. / โดย พุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2548.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมคําสอนและธรรมบรรยายของทานอาจารยพุทธทาส อาทิ
การศึกษาพุทธศาสนาอยางวิทยาศาสตรเรื่องเวทนา การศึกษาพุทธศาสนาอยางวิทยาศาสตร เรื่อง เวทนา
(ตอ) ถาม-ตอบ รวมถึงการศึกษาพุทธศาสนาอยางวิทยาศาสตรเรื่องกรรม ซึ่งทานพุทธทาสภิกขุนี้องคการ
ยูเนสโก ไดประกาศยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก ประจําป 2549-2550 และผลงานที่โดดเดน คือ
ทานไดอุทิศตนเพื่อสั่งสอนธรรมะใหมนุษยไดอาศัยอยูกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางกลมกลืน
8. สวรรคในทุกอิริยาบถ. / โดย พุทธทาสภิกขุ. นนทบุรี : อนัญญา, 2549.
"สวรรคในทุกอิริยาบถ เลมนี้เปนการกลาวถึง การทําหนาที่ที่ถูกตองอยูคราใด อิริยาบถใด จึง
เทากับดํารงอยูในสวรรคทุกเมื่อ ซึ่งในเนื้อหาเปนการรวบรวมคําสอนและธรรมบรรยาย อาทิ สวรรคในทุก
อิริยาบถ ของขวัญชิ้นที่สอง มีธรรมะอยูในหนาที่ที่ทํา ธรรมทั้งโดยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ สิ่งที่ทานกําลัง
มองขาม ที่ไหนมีหนาที่ ที่นั่นมีธรรมะ ธรรมะขณะประกอบอาชีพ หนาที่คือ พระเจา ธรรมะคือคูชีวิต มี
ธรรมะทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้ว สวรรคในชีวิตประจําวัน สวรรคเมื่อเจ็บไข : นิพพานเปนของใหเปลา
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9. ไหวแลวดี ๕ สุดยอดสิริมงคลแหงชีวิต. / โดย บูรพา ผดุงไทย. กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2549.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวความเรนลับและประวัติความเปนมาของสถานดินแดน
มหามงคลอัน ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ มี ปรากฏอยูใ นประเทศไทย และหลายเรื่ อ งที่ ได เ คยนํ า เสนอออกอากาศทาง
โทรทัศนมาแลว นอกจากนี้ทานผูอานจะไดรูเกี่ยวกับประวัติ ตํานานและความเปนมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังไดทราบเกี่ยวกับเคล็ดลับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แตละแหงนั้นมีดีอยางไร
มีเคล็ดลับในการสักการบูชาอยางไร ซึ่งจะทําใหการบนบานศาลกลาวของทานสัมฤทธิ์ผลตามที่ไดตั้งใจ
ปรารถนาไว
10. ปรัชญาธรรม กอเกิด สติ-ปญญา. / โดย ม.ปรัชญา. กรุงเทพฯ : วันชนะ, 2549.
"การจะใชชีวิตอยูในสังคมบนโลกนี้อยางสุขสงบตองรูจักที่จะเรียนรูนิสัยใจคอของผูรวมโลกที่อยู
ใกลชิดรอบ ๆ ตัวเรา และผูที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน การไมเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผูอื่นเปนสิ่งที่
จะตองพึงระลึกไวเสมอวาไมควรกระทํา เพราะนั่นยอมสงผลใหทั้งตัวทานและผูอื่นเดือดรอนหาความสงบ
สุขใหกับตัวเองไมได ในหนังสือเลมนี้เปนคําสอนอิงธรรมะที่สามารถใชในการดําเนินชีวิตใหเปนไปในทาง
ที่ดีและถูกตอง ที่คนเราทุกคนควรจะใหความใสใจ เพราะการทําดีไมไดเปนเพียงแคตัวเราเทานั้นที่ไดรับผล
จากการทําดี แตผูอื่นหรือผูเกี่ยวของกับตัวเรา ก็ยอมไดรับผลจากการทําดีนั้นดวยเพราะการเลือกทําแตสิ่ง
ที่ดียอมทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง
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หนังสือดานประวัติ
อารยธรรมโลก (C)
1. คูมือตั้งชื่อ เปลีย่ นนาม ตามราศีดวยหลักคัมภีรทกั ษา. / โดย ปภัสสระเมธี (เปรียญ). กรุงเทพฯ :
บุคส ทู ยู, 2549.
"เปนหนังสือที่ไดคัดเลือกชื่อและการทํานายเฉพาะการปรากฏของดวงดาวแหงราศีที่มีอิทธิพล
ตอการดําเนินชีวิตของผูที่เกิดในราศีนั้น ๆ โดยอาศัยการเลือกอักษรทักษา และโฉลกของแตละราศี ขอดี
ขอควรหลีกเลี่ยง และขอสงเสริมมงคลสําหรับสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ที่ตองการเปลี่ยนชีวิตของแตละคนตาม
ราศีเกิดนั้น ๆ ซึ่งผูเขียนไดศึกษาและคนควาหาวิธี แกโฉลกในการเลือกชื่อ เปลี่ยนนาม ของคนแตละคนใน
แตละราศี เมื่อเลือกชื่อ เปลี่ยนนามแลว ชื่อนั้น ๆ สามารถอํานวยประโยชนสงผลที่เปนมงคลของเจาของชื่อ
ใหบังเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการเลือกตั้งชื่อเด็ก ผูใหญ หรือเปลี่ยนชื่อเพื่อใหเกิดโชคดีมีสิริมงคลแกชีวิตก็ตาม
ดังไดกลาวมานั้น การตั้งชื่อใหถูกตองตามราศีเกิด โดยอาศัยหลักอักษรภาษาของคัมภีรทักษา ผูเลือกตั้งชื่อ
เปลี่ยนนาม พึงควรเขาใจวาเปนเพียงสวนหนึ่งขององคประกอบของการดําเนินชีวิตตามวิถีทางของแตละ
คน หาใชเปนสวนสําคัญของทั้งชีวิตไม ฉะนั้น การเลือกตั้งชื่อควรดูที่รายการชื่อที่ใหมาดวย เพื่อใหมีความ
หมายเรียกงาย อานงาย ถูกตองตามหลักภาษาไทย ไมควรเลนชื่อมากเกินไปจนทําใหภาษาวิบัติ ควรคิด
พูดและกระทําในสิ่งที่ดี ๆ แลวชื่อนั้นก็จะอํานวยผลและสิริมงคลใหกับตัวเอง
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หนังสือดานประวัติศาสตร
ทั่วไป (D)
1. เตือนใจตอนไปนอก. / โดย เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน. กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน,
2550. [DS578.32 ต832ต 2550]
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมบทความที่เคยพิมพลงในหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน
และสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ตั้งแตป 2545 เปนเรื่องของการเดินทางไปเยือน 8 ประเทศในฐานะสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) และไปสวนตัวอีก 3 ประเทศของผูเขียน ภายใตชื่อหนังสือ “เตือนใจตอนไปนอก” และใน
เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย พักจากรัฐสภาเดินทางเรียนรูโลกเพื่อ (รักษ) โลก ลัดฟาสูเมืองมายซ
เยอรมัน สวยงามดังฝนที่กุยหลิน- คุณหมิง เจริญสติสงบนิ่งที่อินเดีย เปดโลกเอเชีย (กลาง) ที่คาซัคสถาน
อารยธรรมออนหวานที่เกียวโต สูเม็กซิโกเปยมสีสัน สามวันในจําปาสัก ผูคนนารักในสก็อตแลนด ชื่นชม
ดินแดนของลุงโฮที่เวียดนาม โตนเลสาบงดงามที่เสียมเรียบ จิตสงบเงียบกราบพระที่พมา นอกจากนี้ยัง
ประกอบดวย ภาพถายของสถานที่ตาง ๆ ที่ไดเดินทางไปเยี่ยมเยียนและมีชื่อเสียงของประเทศนั้น ๆ
2. ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค คูชีวิตผูอภิวัฒนประชาธิปไตย. / โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร. กรุงเทพฯ :
แมคําผาง, 2550. [DS578.32 พ857ท 2550]
"เรื่องราวชีวิตและการงานของทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค มีผูบันทึกเรื่องราวไวในหลาย
แงมุมมากพอจะหาศึกษาคนควาไดสําหรับผูสนใจแตไมมากนักสําหรับเรื่องราวของผูหญิงคนหนึ่งที่เปน
คูชีวิตเปนคูคิดตลอดกาลของทาน เรื่องราวของทานรัฐบุรุษอาวุโสจะสมบูรณไปไมไดหากมิไดกลาวถึง
ผูหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยูเคียงขางเปนกําลังใจอยางสําคัญตลอดมาคือทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค หากศึกษา
ประวัติของทานแลวจะพบวาครอบครัวของทานเปนครอบครัวที่ใหความสําคัญตอการศึกษา ทานไดรับการ
ปลูกฝงความคิดประชาธิปไตยมาแตเยาววัย สืบขึ้นไปถึงคุณปูของทาน คือ พระยาไชยวิชิตสิทธิสาตรา
(นาค ณ ปอมเพชร) ก็เปนขาราชการ 1 ใน 11 ทานที่ทําหนังสือกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ใหทรงปรับปรุงการปกครองใหทันสมัยเยี่ยงอารยประเทศที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต
รัฐธรรมนูญการปกครองแผ นดิน ซึ่ง นับวาเปนทัศนะกาวหน าที่สุ ดรวมทั้ง มีความกลาหาญอยางยิ่งใน
ยุคสมัยนั้น แมจะไมเปนผลสําเร็จในขณะนั้นแตทานผูหญิงพูนศุขและลูกหลานตางถือเปนความภาคภูมิใจ
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ของตระกูลตลอดมา ทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค มีบทบาทเปนแมของลูกและเปนภริยาของผูที่ถือวามี
อํานาจสูงสุดในยุคนั้น ทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมพยงค ทําหนาที่ในหลายบทบาทเปนผูรวมกอการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เปนนักการเมืองที่เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี เปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคและตําแหนงเกียรติยศที่พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 8 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ยกยองไวใหเปนรัฐบุรุษอาวุโส นาสนใจวาในชวงเวลาที่ชีวิตของทานทั้งสองเปนผูไดรับเกียรติและยกยอง
อยางสูงยิ่งเชนนี้ ทานผูหญิงพูนศุขกลับมิไดปลอยใหเกียรติยศชื่อเสียงมาครอบงําใหฟุงเฟอหลงลืมตน
ดํารงตนอยูในที่อันควรอยางพอเหมาะพอดี แตเมื่อประเทศชาติเรียกรองตองการทานก็อุทิศตนทุมเทกําลัง
ทํางานอยางเต็มกําลังโดยเฉพาะการเขาไปมีสวนชวยเหลืองานของขบวนการเสรีไทย และยังมีรายละเอียด
อีกมากมายอยูในเลมนี้
3. พระญาติ ราชสกุล กรุงรัตนโกสินทร. / โดย เล็ก พงษสมัครไทย. กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, 2549.
"พระญาติ ราชสกุล กรุงรัตนโกสินทร เปนหนังสือรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งเนื้อหาในแตละ
เรื่องแสดงใหเห็นถึงสายสัมพันธทางการสมรสระหวางพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศกับกุลสตรี
ในราชสกุลหรือราชนิกูลหรือสกุลของสามัญชน รวมทั้งพระประวัติและพระกรณียกิจของเจานายชั้นพระเจา
บรมวงศเธอ ซึ่งเปนตนราชสกุลตาง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทรหรือสายราชสกุล อาทิ กิติยากร ณ อยุธยา,
เทวกุล ณ อยุธยา, นพวงศ ณ อยุธยา, สุประดิษฐ ณ อยุธยา, โสณกุล ณ อยุธยา ตลอดจนประวัติความ
เปนมาของราชนิกุลบางสกุล เชน “ณ บางชาง” “สุจริตกุล” พร อมกับสอดแทรกเรื่ องราวที่เ กี่ยวของมี
ความสัมพันธกันทั้งในเรื่องบุคคลและเหตุการณตาง ๆ นอกจากนี้ยังประกอบดวย บางเรื่องที่มิไดเปนเรื่อง
ในแนวพระญาติ ร าชสกุ ล หากแต เ ป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ โบราณราชประเพณี ห รื อ เนติ ธ รรมแห ง สถาบั น
พระมหากษัตริย
4. ลูกแมถวน ชวน หลีกภัย. / โดย วิศนุ ทรัพยสุวรรณ. นนทบุรี : ฉลองบุญ, 2550.
[DS578.32 ช266ล 2550]
"บนถนนสายการเมืองเรามักจะคุนกับนักการเมืองที่เปนผูมาจากตระกูลดีมีชื่อเสียง หรือเปนผูที่
มีฐานะร่ํารวย คงไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอยนักที่จะมีนักการเมืองที่เติบโตมาจากลูกชาวบานธรรมดา
หากแตไดดิ้นรนตอสูในทุกวิถีทางจนรูสึกคุนเคยกับความยากลําบากนานัปการมาตั้งแตเยาววัย ดวยการที่
มี แ ม เ ป น นั ก สู มี พ อ ที่ เ ป น ผู เ ข ม งวดในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย ในช ว งชี วิ ต วั ย รุ น ก็ ไ ด ใ ช ชี วิ ต ใกล ชิ ด กั บ
พระพุทธศาสนาโดยไดอาศัยวัดและขาวกนบาตรเมื่อไดมีโอกาสเขามาศึกษาในเมืองหลวง เขาเริ่มสนใจ
การเมืองมาตั้งแตเยาววัย และตัดสินใจกาวเขาสูถนนสายการเมืองโดยเริ่มตั้งแตเปนนักการเมืองเล็ก ๆ ที่
ทุกคนมองขามซึ่งตองใชเวลานานเกือบ 30 ป ในการฟนฝามรสุมทางการเมืองจนสามารถกาวขึ้นเปน
นักการเมืองที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยไดเปนนายกรัฐมนตรีมาแลว 2 สมัย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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แตถึงอยางไรเขาก็ยังคงใชชีวิตอยางสมถะเรียบงายไมเคยใชตําแหนงทางการเมือง เพื่อสรางความร่ํารวย
ใหแกตนหรือครอบครัวจนไดชื่อวาเปนนักการเมืองที่มีความออนนอมถอมตน มีความซื่อสัตยสุจริต บุคคลที่
กลาวถึงผูนี้คือ อดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย หนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวมคําบอกเลาถึงภูมิหลัง อุปนิสัย
และความวิริยะอุตสาหะของเด็กวัดคนหนึ่งที่มีความใฝดี พยายามครองตนอยูในความดีงาม แมเมื่อไดกาว
ขึ้นมาสูตําแหนงสูงสุดทางการเมือง ไมเคยกอบโกยความสุขแสวงหาความร่ํารวยใหแกตน อะไรคือสิ่งที่
นายกฯ ชวนยึดมั่นเปนหลักธรรมประจําใจ อุดมคติและอุดมการณในการทํางานเปนอยางไร และนายกฯ
ชวนไดทดแทนพระคุณพระศาสนาที่ใหรมไมชายคาอยางไรบาง
5. วิกฤต วิสัยทัศน และวงชีวิตสูโลกอนาคต. / โดย รอฮีม ปรามาท. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
"รายละเอียดในเลมประกอบดวย บทแรกจุดเปลี่ยนผานของมนุษยชาติ กลาวถึง ชวงเวลา 50 ป
นั บ จากนี้ ไ ปจะมี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ในประวั ติ ศ าสตร ข องมนุ ษ ยชาติ เ ป น การตั ด สิ น อนาคตของเผ า พั น ธุ
มนุษยชาติ มนุษยจะเลือกเสนทางอนาคตที่ยั่งยืนไดหรือไม ประชากรโลก : ดุลยภาพที่ผันแปร กลาวถึง
ประชากรมนุษยที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของประชากรรุนหนุมกับรุนสูงอายุ ประชากรร่ํารวยกับ
ยากจน ประชากรในชนบทกับประชากรในเมือง การแกไขปญหาความยากจน โดยการนําระบบแบบตลาด
และโลกาภิวัตนชวยทําใหประชากรหลุดพนจากภาวะยากจน การรักษาสภาวะหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
กล า วถึ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพว า เป น องค ค วามรู ใ หม เ กี่ ย วกั บ การสู ญ พั น ธุ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน กลาวถึง การใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ศักยภาพของที่ดินทํากิน
แปลงเล็ก กลาวถึง ระบบชลประทานตนทุนต่ําและการเขาถึงตลาด การสาธารณสุขยุคใหม กลาวถึง
โรคภัยไขเจ็บที่เรื้อรังหลายชนิดไดแพรกระจายทั้งในประเทศที่พัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา เศรษฐกิจ
ในโลกที่จํากัด กลาวถึง เศรษฐกิจโลกที่สามารถขยายตัวไปไดตลอด โดยไมมีขีดจํากัด ซึ่งผูมีสวนในการ
กํ า หนดนโยบายและแผนจํ า ต อ งคิ ด แสวงหาแนวทางใหม ๆ ในการสร า งความอยู ดี กิ น ดี แ ละมั่ ง คั่ ง
บทสุดทาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญดานนโยบาย
6. หลากชาติ หลายพันธุ ใตรมเงาสยาม. / โดย อาณัติ อนันตภาค. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2549.
"”หลากหลาย ชาติพันธุ ใตรมเงาสยาม” เปนหนังสือที่วาดวยความเปนมาของหลากชาติพันธุใน
สยามประเทศเมื่อครั้งอดีต โดยมีการตั้งคําถามซึ่งเปนประเด็นของเรื่องวา “พวกเราลวนใชไทยแทหรือไม?
และในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย การเขามาของชาวตางชาติในสยาม โปรตุเกส ฝรั่งชาติแรกใน
แผนดินสยาม ฮอลันดาชาติที่เขามาเพื่อการคา ฝรั่งเศสเปาหมายอยูที่ยึดเมืองและใหพระนารายณเขารีต
อังกฤษขาดทุนเพราะถูกกลั่นแกลง จีนพอคาตัวจริงในสังคมสยาม “แขกมัวร” จากพอคาสูเสนาบดี มลายู
ชวา (มักกะสัน) จาม ชนกลุมนอยคูสังคมไทย มอญญาติสนิทชาวสยาม ญวนนักลี้ภัยตลอดกาล ญี่ปุน
ซื่อสัตยและเด็ดเดี่ยว พรอมกับความหลากหลายคือเอกลักษณที่นาชื่นชม
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือดานภูมศิ าสตร
มานุษยวิทยา (G)
1. เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (อุษาคเนย). / โดย ปราณี วงษเทศ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
"หนังสือเลมนี้เปน การรวบรวมขอมูลทางดานประวัติศาสตรและชาติพันธุ วรรณาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบทบาทหญิงชายในสังคมอุษาคเนยทั้งภาคพื้นทวีปและในเขตหมูเกาะ รวมถึงขอถกเถียงทาง
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเพศสภาวะในสั ง คมที่ มิ ใ ช ต ะวั น ตก เพื่ อ ใช ป ระกอบการสอนวิ ช าเพศและ
วัฒนธรรมและวิชาปญหาบทบาทหญิงชายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้บทความและผลงานวิจัย
ที่เลือกมานําเสนอมีความหลากหลายทั้งในดานเนื้อหา ประเด็นการศึกษา วิธีการ แนวความคิดและมิติของ
เวลา ซึ่งผูเขียนหวังวาหนังสือเลมนี้จะชวยปูพื้นฐานใหนักศึกษาที่สนใจเรื่องเพศสภาวะในอุษาคเนยที่จะ
ศึกษา คนควา เปรียบเทียบ ตั้งคําถามและทําความเขาใจตอปญหาเพศสภาวะในสังคมเราเองเพื่อยุติการ
ใชอํานาจทุกรูปแบบในการเอาเปรียบกดขี่ กดดัน บีบบังคับ ขูเข็ญ ระหวางมนุษยดวยกันไมวาระหวางเพศ
ชนชั้น วัย หรือชาติพันธุ
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หนังสือดานสังคมศาสตร
(H)
1. การบริหารนวัตกรรมอยางยั่งยืนและพอเพียง. / โดย วรภัทร ภูเจริญ. กรุงเทพฯ : อริยชน, 2550.
"หนังสือเลมนี้เนื้ อหาเกี่ยวกับการบริหารความรูเพื่อนํ าไปสูองคกรเรียนรูเป นองคก รที่ยั่งยืน
องคกรแบบ Good to great องคกรพอเพียงและเปนองคกรที่มีความสุข ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหา
กลาวถึง นวัตกรรมคืออะไร? การบริหารนวัตกรรม สาเหตุหลักที่ทําลายนวัตกรรม ระบบกับวัฒนธรรม...คน
ละเรื่องเดียวกัน รวมถึงการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม สําคัญกวาผลงานดานนวัตกรรม อีกทั้งกลาวถึง การ
ทํานวัตกรรมที่ใจผูบริหารกอน นอกจากนี้ยังกลาวถึง เกลียวความรู AAR ทั้งภายนอกและภายใน นวัตกรรม
ตองเริ่มจากศูนย โครงการนํารอง Hansei สํานึกผิดแบบญี่ปุน TQM, TPM, QCC และการบริหาร
นวัตกรรม ตลอดจนการประเมินผลแบบ Pentagon สิทธิบัตรและการทํานวัตกรรมและ 10 บทบาทของนัก
บริหารนวัตกรรม พรอมดวย Do and Don’t ในการทํานวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีการถาม-ตอบเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู การบริหารนวัตกรรมในชวงบทสรุปทายเลม
2. การวิเคราะหแผนที่ความยากจน. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550.
"หนังสือการวิเคราะหแผนที่ความยากจน เลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเอกสารทางวิชาการที่ชวย
ใหเกิดองคความรูและเปนคูมือแนะนําแนวทางการวิเคราะหขอมูลความยากจน ซึ่งไดจากการทําแผนที่
ความยากจน (Poverty Mapping) ใหกับผูที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา ประกอบดวย เนื้อหา ไดแก บทนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ความยากจนและความเปนมา แนวคิด
การวัดความยากจน แนวคิดเชิงทฤษฎีและขั้นตอนการจัดทําแผนที่ความยากจน ตัวชี้วัดในแผนที่ความ
ยากจน การตรวจสอบขอมูลแผนที่ความยากจนในพื้นที่จริง การวิเคราะหความยากจนและการวิเคราะห
การกระจายรายได โดยใชขอมูลแผนที่ความยากจนจังหวัดนครพนม
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3. กับดักความสุขรุกฆาตความสําเร็จ. / โดย สุกิจ ศุภกิจเจริญ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง, 2549.
"รายละเอียดในเลมแบงออกเปน 3 ภาค คือ ภาค 1 วิธีทํางานใหสําเร็จที่สามารถนําไปปฏิบัติได
ภาค 2 ใชชีวิตอยางไรใหมีความสุข เปนแนวคิดงาย ๆ ที่ปฏิบัติไดทุกคนและจะสงผลดีตอตัวเอง ครอบครัว
ตลอดจนสังคม ภาค 3 ทํางานอยางไรใหมีความสุขเปนขอแนะนําที่เกิดจากประสบการณของผูเขียนในการ
ทํางานกับองคกรและบริษัทมากกวา 30 แหง เชน คิดบวก คิดถึงประโยชนของงาน มีมนุษยสัมพันธดีกับ
ทุกคน มีเปาหมายในการทํางาน ชวยใหคนพบแนวทางในการทํางานอยางมีความสุขได
4. จุดระเบิดความคิดธุรกิจ “ธุรกิจ : Innovative or die”. / โดย ดนัย เทียนพุฒ. กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2550. [HD30.28 ต123จ 2550]
"หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอประเด็นทางธุรกิจและการแขงขันของประเทศในเวทีโลก โดย
เนื้อหาแบงออกเปน 3 ภาคของความคิดทางธุรกิจ ดังนี้ เปดฉาก : อุนเครื่องความคิดธุรกิจ จะประกอบดวย
ธุรกิจและชาติตองเดินหนาหมดเวลารอแลว จะแขงไหวหรือ : ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตีโจทยไมแตกก็แขงไมได ธุรกิจจะรอดในศตวรรษที่ 21 ไดอยางไร ธุรกิจอันดับ 1 และ 2 ก็ไมรอด และ
ชวยกันดีดเศรษฐกิจใหรุงกันเถอะ แตงองค : ยกเครื่องประเทศไทยและธุรกิจสูเวทีโลก ประกอบดวย
คลัสเตอรธุรกิจในดานความหมายวาคืออะไรและจะลงแขงดวยคลัสเตอรไดอยางไร กับยกเครื่องประเทศ
ไทยและธุรกิจ เปนตัวอยางจากประสบการณในการจัดการเปลี่ยนแปลงองคกรในประเทศไทย
ลงสนามแขง : ธุรกิจ Innovative or die รวมเนื้อหาเกี่ยวกับนักลาฝนแหงลุมน้ําเจาพระยา คือ ทั้ง
ยุทธศาสตรของธุรกิจ และประเทศกับความสําเร็จของธุรกิจ SMEs สุดทายเปนนวัตกรรมทางธุรกิจที่รวมไว
ในเรื่อง การสราง คุณคายกกําลังสอง บทสรุป : นวัตกรรมโดดเดนจึงไมตาย
5. The World is flat ใครวาโลกกลม เลม 1. / โดย Friedman, Thomas L.. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
วีเลิรน, 2549.
"ป ค.ศ. 1492 คริสโตเฟอร โคลัมบัส ออกเดินทางทองโลกและคนพบวาโลกกลมในอีกหารอยป
ตอมา โทมัส ฟรีดแมน ไดออกเดินทางทองไปทั่วโลกเชนเดียวกับโคลัมบัส แตเขากลับไดขอสรุปที่ตรงกัน
ขาม คือ แทจริงแลวโลกในปจจุบันไมไดกลมอยางที่คิด แตเปนโลกที่แบน เนื้อหาในหนังสือเลมนี้จะอธิบาย
ใหคุณเขาใจอยางชัดเจนวาโลกแบนลงไดอยางไร การแบนราบของโลกสงผลตออนาคตของประเทศ บริษัท
ที่ทํางาน ชุมชนที่อาศัยและตัวของเราเองอยางไรบาง ที่สําคัญที่สุดหนังสือเลมนี้จะแนะแนวทางใหรัฐบาล
ภาคสังคม ภาคธุรกิจและกระทั่งตัวเราเองใหสามารถปรับตัวเพื่อรับมือและแขงขันในสภาวะที่โลกแบนราบ
ลงได
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6. Before you quit your job เตรียมตัวใหพรอมกอนจะเปนเจาของธุรกิจ. / โดย Kiyosaki,
Robert T. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
"10 บทเรียนจากชีวิตจริงที่เจาของธุรกิจจะตองรูเกี่ยวกับการสรางธุรกิจเงินลาน “Before you
quit your job เตรียมตัวใหพรอมกอนจะเปนเจาของธุรกิจ” ในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดบอกเลาถึง
ประสบการณตาง ๆ ที่เขาไดรับมา รวมทั้งขอคิดและคําสอนของพอที่ใหคําปรึกษาแกเขาในการสรางการ
รักษาและการกูคืนธุรกิจของเขาขึ้นมาใหมอีกครั้ง รวมถึงกระบวนการที่เขาตั้งใจจะทําเพื่อ “ยกระดับความ
เปนอยูที่ดี ทางการเงินของมนุษยชาติ” อีกทั้ง หนังสือเลมนี้จะชวยเตรียมคุณใหพรอมกับสิ่งที่คุณตองทํา
เพื่อใหธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
7. มหาเศรษฐีสอนลูก. / โดย ยาดา สุยะเวช. กรุงเทพฯ : ผูจัดการ, 2548.
"การใหมุมมองและทัศนคติที่ดีในเรื่องเงินแกลูกตั้งแตวัยเด็ก เปนเรื่องจําเปนมาก ทวาจะมั่นใจ
ไดอยางไรวามุมมองและทัศนคติที่พอแมมีหรือไดรับการถายทอดมานั้นเหมาะสมและใชประโยชนไดจริง
คําแนะนําหลาย ๆ อยางใชไดกับพอแมทุกคน เชน วิธีการสอนลูกใหรูจักเงิน แนวคิดการใหเงินประจํากับลูก
มุมมองการรับมือกับฐานะการเงินที่เปลี่ยนกระทันหัน สวนคําแนะนําสําหรับพอแมที่ร่ํารวยโดยเฉพาะ ไดแก
การสอนลูกเรื่องความไมเทาเทียมในสังคม มองเห็นโลกในความเปนจริง การชวยเหลือผูอื่น หนังสือเลมนี้
ช ว ยให ส ามารถปรั บ มุ ม มองเรื่ อ งเงิ น ความร่ํ า รวยในทิ ศ ทางที่ เ ป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
วัตถุประสงคประการหนึ่งของหนังสือนี้ก็เพื่อชวยใหใชความร่ํารวยเปนเครื่องมือในการเลี้ยงลูกมากกวาจะ
กอใหเกิดปญหาครอบครัวที่มั่งคั่งสามารถใหโอกาสที่เหลือเชื่อแกลูก ๆ โอกาสที่ไมเพียงเลี้ยงดูเด็กที่มี
สุขภาพจิตดีเทานั้น แตยังสามารถทําใหเขากลายเปนนักบริหารเงินที่มีความรับผิดชอบดวย
8. Marketing Classroom เหนือคูแขงดวยการตลาดเชิงยุทธ. / โดย วิทวัส รุงเรืองผล. กรุงเทพฯ :
เนชั่นบุคส, 2549.
"หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชี้แนะกลเม็ด ตลอดจนแนะแนวทางในที่ควรจะเปนผานการ
ถายทอดเคล็ดวิชาโดยประสบการณของผูเขียน อีกทั้งเนื้อหาในหนังสือเลมนี้หลายตอนที่ผูเขียนไดระบุถึง
ชื่อบุคคล องคกรตาง ๆ ที่เปนประเด็นขาวในชวงนั้น ๆ มาเปนกรณีศึกษาวิเคราะหและเปนตัวอยางอธิบาย
ใหผูอานเขาใจเรื่องราวเชิงกลยุทธทางการตลาด
9. รูวิเคราะหเจาะเรื่องหุน. / โดย จิรัตน สังขแกว. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,
2548. [HG4637 จ529ร 2548]
"หนังสือ รูวิเคราะหเจาะเรื่องหุน เลมนี้กลาวถึง หลักการลงทุนแนวคิดพื้นฐานสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ
การลงทุน ขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนตอการลงทุนในหุน การวิเคราะหและการเลือกหุน รวมทั้งการวาง
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แผนการลงทุนในหุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนในหุนไดศึกษาและสรางความพรอมที่จะกาวสูการเปนนัก
ลงทุนคุณภาพไดอยางมั่นใจและตัดสินใจลงทุนไดอยางเหมาะสม ซึ่งผูอานสามารถนําความรู ความเขาใจ
ดานการลงทุนสรางผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนตามเจตนารมณที่ตั้งไว
10. เรียนรูและสรางสรรคจากความผิดพลาด. / โดย โยทาโร, ฮาตะมูระ. กรุงเทพฯ : สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2549.
"หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมเนื้อหาตั้งแตความรูพื้นฐานจนถึงวิธีการที่ชัดเจนในการใชประโยชนจาก
ความผิดพลาด โดยแบงรายละเอียดออกเปน การรวบรวมกฎตาง ๆ ที่แสดงแนวความคิดพื้นฐานของการ
เรียนรูความผิดพลาดไว สําหรับผูที่เริ่มรูจักการเรียนรูความผิดพลาดเปนครั้งแรก การรวบรวมหลักการ
เพื่อที่จะรูถึงความผิดพลาดใหรับมือกับความผิดพลาดไดหลังจากที่ทําความเขาใจลักษณะของความ
ผิดพลาดแลว วิธีการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด การปองกันตัวเองจากความผิดพลาด ตอนบุคลากรใน
องคกร การรวบรวมหลักการเกี่ยวกับความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการบริหารองคกร การอธิบายถึง
แนวคิดในการเชื่อมโยงการเรียนรูความผิดพลาดไปสูการสรางสรรค รวมทั้งอธิบายถึงความผิดพลาดที่มัก
เกิดขึ้นในกระบวนการสรางสรรค
11. เศรษฐกิจกับการดําเนินชีวิต. / โดย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2548.
"เศรษฐกิจการดําเนินชีวิต เลมนี้เปนเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา Economy and Living
ตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสังคมศาสตร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคุลมเกี่ยวกับทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่
สําคัญ ความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยกับการใชทรัพยากร หลักการสําคัญในดาน
ธุรกิจ การจัดการการตลาด การเงิน การธนาคารการคลังของรัฐบาล การคา การลงทุนกับตางประเทศ โดย
เนนใหเห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ความเกี่ยวของกับระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบัน
12. 2 พลังความคิด ชีวิตและงาน 2 ทรัพยากรมนุษยพันธุแท. / โดย พิชญภูรี จันทรกมล. กรุงเทพฯ :
Chira Academy Publishing, 2549.
"2 พลังความคิด ชีวิตและงาน 2 ทรัพยากรมนุษยพันธุแท เลมนี้นับเปนหนังสือแนวพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งไดถายทอดแนวคิดหรือทฤษฎีในการพัฒนาคน 2 คน คือ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค
และ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ แลวนํามาเรียบเรียงวาดวยเนื้อหาทฤษฎีพัฒนาคน “8H’s” : ทฤษฎีบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคุณหญิงทิพาวดี และ 8 K’s : ทฤษฎีทุนในทรัพยากรมนุษยของ ศ.ดร.จีระ
ที่ครอบคลุมถึงความคิดชีวิต และงาน
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13. 16 กฎทองแหงความสําเร็จในการทํางานแบบเครือขาย. / โดย เหรียญชัย นําชัยศรีคา.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ม.ป.ป.
"หนังสือเรื่อง “16 กฎทองแหงความสําเร็จในการทํางานแบบเครือขาย” เลมนี้เปนผลงานของ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกการจั ด การดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การธุ ร กิ จ ในเนื้ อ หาได แ บ ง เป น 6 แนว
ประกอบดวย แนวคิดดานการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง อาทิ กฎวาดวย การกาวใหทันการ
เปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา : สถานีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. เปนตน 2. แนวคิดดานการวางแผน
(planning) อาทิ กฎหมายวาดวยตองมีสาขาใหเหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่ไดหมด กรณีศึกษา : ตัวอยาง
การจัดทําแผนธุรกิจรานอาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน 3. แนวคิดดานการจัดองคกร (Organizing) อาทิ กฎวา
ดวยการจัดคนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร กรณีศึกษา : ไมเนอร ฟูด กรุป และปูนซีเมนตไทย เปนตน
4. แนวคิดดานการนํา (Leading) อาทิ กฎวาดวยการสรางภาวะผูนําในแตละสาขา กรณีศึกษา เซเวนอีเลฟ
เวนเมืองไทย เปนตน 5. แนวคิดดานการควบคุม (Controlling) กฎวาดวย การควบคุมเปนสิ่งที่ตองทํา
อยางสม่ําเสมอ กรณีศึกษา : การลมสลายของธนาคารแบริ่งส เปนตน 6. แนวคิดดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ กฎวาดวยการกาวไปใหทันโลก กรณีศึกษา : บริษัท Procter & Gamble P&G เปนตน
14. สูสังคมยุติธรรม บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน. / โดย คณะทํางานโครงการนํารอง
พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมขอมูลและผลของการดําเนินการจริงในชุมชนนํารองที่เปนบทเรียน
จากประสบการณของการทํางาน ซึ่งภาครัฐรวมกับภาคประชาชนในมิติใหมที่มิใชการสั่งการเปนการทํางาน
แบบรวมมือกันที่ตองการใหความยุติธรรมเปนสิ่งที่ประชาชนทุกระดับสามารถเอื้อมถึงไดโดยงาย ซึ่งใน
รายละเอียดของเนื้อหากลาวถึง สานตอยุติธรรมชุมชน สรางสังคมยุติธรรม เก็บเกี่ยวองคความรู กาวสู
หุนสวนยุติธรรม ประสานมือเทศบาลที่หมูบานริมแมน้ําปง รวมทั้งวิถีธรรมที่บานศาลาแดง ชุมชนเขมแข็ง
ณ ลุมน้ําเจาพระยา อีกทั้งไดกลาวถึงมุสลิมกับความยุติธรรมสมานแผลชุมชนเมืองหลวง สมานฉันทที่
คุนชินกับแผนที่เดินดินของ “กิ่งเพชร” และกลาวถึง “ทายโขด-ซากเล็ก” เล็กพริกขี้หนูสูยาเสพติด ดับไฟใต
สกัดไฟการเมือง เพื่อนําพาสังคมไทยไปสูความสมานฉันทและสงบสุขอยางยั่งยืน
15. R & D of Products เพื่อการแขงขันทางธุรกิจ. / โดย อาร แอนด ดี เอ็นจิเนียร. กรุงเทพฯ :
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2549.
"หนังสือเลมนี้นําเสนอวิธีจัดการดาน R & D ของธุรกิจไทยอยางเปนรูปธรรมและครอบคลุมทุก
ดาน อาทิ การวางระบบ R & D ในองคกร การกําหนดเปาหมายและแนวทางในการดําเนินการ เทคนิคที่
สําคัญและแนวทางการประยุกตใช การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตัวอยางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตาง ๆ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเริ่มตนธุรกิจ รายละเอียดในเลมประกอบดวย R&D of Products เพือ่ การ
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แขงขันทางธุรกิจ ปจจัยเสริมเพื่อสรางโอกาสสําหรับการแขงขัน มุมมองเริ่มตนของการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ เทคนิคสําคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การวางระบบการวิจัยและพัฒนาในองคกร
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ (จาก Basic สู Advance) ตัวอยางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเภทตาง ๆ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเริ่มตนของธุรกิจและภาคผนวกกลาวถึงหนวยงานที่สามารถให
คําแนะนําและคําปรึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
16. หากใจเราบางเบาดั่งขนนก. / โดย ฟเชล, รูธ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548.
"หากใจเราบางเบาดั่งขนนก เลมนี้เนื้อหาประกอบดวย ตัวอยางของผูที่มีประสบการณที่เลวราย
แตเมื่อใชสติเปนหางเสือ นําพาใหพนผานคืนวันที่มืดมนและเขาใจไดวาทุก ๆ คนตองเคยพบกับความ
เจ็บปวดและเศราโศกไมมีใครหลีกหนีความจริงขอนี้ไดไดพน ซึ่งผูเขียนเองไดผานประสบการณคับขันของ
ชีวิตอันเกิดจากการสูญเสียลูกชายดวยการกระทําอัตวินิบาตกรรมตนเหตุที่ทําใหความชื่นชมยินดีในจิตใจ
เลือนหายไปจากชีวิตของเธอหลังจากตองทุนทุกขทรมานอยางแสนสาหัส และตั้งคําถามวาตอไปชีวิตจะ
ดํ า เนิ น เช น ไร เธอพบกระบวนการบางอย า งที่ ทํ า ให เ ราสามารถมี ค วามสุ ข ได ภ ายใต ส ถานการณ
ทุกสถานการณของชีวิต กลาวโดยสรุปหนังสือเลมกลาวถึงวิธีที่เรียบงายสําหรับคนหาความสุขในทุก ๆ วัย
และกาวขาม ทุก ๆ อุปสรรคไดดวยสติ และการปลอยวาง เขาใจ เปาหมายของการมีชีวิตอยู
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หนังสือดานรัฐศาสตร
(J)
1. การเมือง “อุบายมารยา” แบบมาคิอาเวลลีของพระเจาปราสาททอง. / โดย สุจิตต วงษเทศ.
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
"กรุงศรีอยุธยา หลัง พ.ศ.2112 (ชวงเวลาที่รูทั่วกันวา เสียกรุงครั้งแรก) มีความตึงเครียดทาง
การเมืองการปกครองสูงทั้งภายในและภายนอก ความตึงเครียดภายในมาจากการเติบโตของขุนนาง ทําให
สถานการณของราชวงศที่มีมากอนไมมั่นคง มีการชิงอํานาจทุกรัชกาล ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกก็
ทวีบทบาทสูงขึ้น โดยเฉพาะการคาและการเมือง นอกจากนั้นเทคโนโลยีสมัยใหมแบบยุโรป เชน ปน ฯลฯ มี
อํานาจมาก สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญในชวงเวลาตั้งแตรัชกาล
สมเด็จพระเจาปราสาททอง แตความรูเรื่องสมเด็จพระเจาปราสาททองยังอยูในรูป “พงศาวดาร” ที่เต็มไป
ดวยกฤดาภินิหารแบบตํานาน ทําใหไมเห็นลักษณะประวัติศาสตรสังคมที่มีเศรษฐกิจ-การเมืองเปนปจจัย
หลักผลักดันใหเปลี่ยนแปลงขนานใหญ รายละเอียดในเลมจึงรวบรวมเรื่องราวความรูเกี่ยวกับสมเด็จ
พระเจาปราสาททอง โดยยกเอาคํา “อุบายมารยา” จากพระราชกระทูพระราชนิพนธรัชกาลที่ 5 กับชื่อ
มาคิอาเวลลี มาตั้งเปนชื่อหนังสือ
2. 7 ป ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตัวอยางผลงานการพิจารณาเรื่องรองเรียน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, 2550.
"หนังสือ 7 ป ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตัวอยางผลงานการพิจารณาเรื่องรองเรียน เลมนี้
เนื้อหาเปนการรวบรวมและนําเสนอตัวอยางของผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่นาสนใจ อีกทั้งเพื่อเปนการ
เผยแพรขอมูลสูสาธารณะ นอกจากนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาของผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนไดจัดเปน
กลุม ๆ เพื่อใหงายตอการศึกษาคนควา ไดแก เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล วส ง ศาลรัฐ ธรรมนูญ จํานวน 14 เรื่อง และเรื่อ งรองเรี ยนที่เ กี่ย วกับป ญหาความชอบด ว ย
รัฐธรรมนูญพิจารณาแลวสงศาลปกครอง จํานวน 4 เรื่อง เรื่องรองเรียนที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
รายงานใหวุฒิ สภาและสภาผู แทนราษฎรทราบเปน พิเศษเฉพาะเรื่อง จํานวน 2 เรื่อง เรื่ องร องเรีย นที่
ผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาเสนอแนะให มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย จํ า นวน 11 เรื่ อ ง
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เรื่องรองเรียนที่ผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมหรือไดรับการชดใชความ
เสียหายอยางเหมาะสมแลว จํานวน 15 เรื่อง เรื่องรองเรียนที่สํานักราชเลขาธิการขอขอมูลหรือขอความเห็น
จากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จํานวน 4 เรื่อง
3. อํานาจของปวงชน. / โดย ประมวล รุจนเสรี. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ, 2549.
"คําวา “ปวงชนชาวไทย” มีความหมายวา ชนชาวไทยทั้งหมดทั้งสิ้นไมใชคนไทยคนใดคนหนึ่ง
กลุมใดกลุมหนึ่งหรือเผาพันธุใดเผาพันธุหนึ่ง และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับโดยเฉพาะ
ฉบับป 2540 มาตรา 3 ระบุวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย” อํานาจสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตย
เปนของชนชาวไทย ทั้งหมดทั้งสิ้นมิใชของกลุมใดคนหนึ่งที่ไดรับเลือกตั้งเขามาจนมีสิทธิปกครองประเทศ
แลวจะอางเอาอํานาจอธิปไตยของชาติบานเมืองมาเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมคนกลุมเดียว เหตุผลดังกลาว
ขางตนจึงเปนที่มาของหนังสือ “อํานาจของปวงชน” ซึ่งในเนื้อหาจะกลาวถึงอํานาจของปวงชนชาวไทยทั้ง
โดยทางตรงและทางออม ซึ่งผานกระบวนการตาง ๆ อาทิ พื้นฐานแหงอํานาจ อํานาจสูงสุด อํานาจจากการ
เลือกตั้ง อํานาจผานพรรคการเมือง อํานาจในการปกครองตนเอง อํานาจของพลเมืองดี อํานาจเกิดจาก
ความรูและขอมูลขาวสารและการใชอํานาจดวยธรรมะ
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หนังสือดานกฎหมาย
(K)
1. หลักการพื้นฐานในการทําวิทยานิพนธทางกฎหมาย. / โดย ธานี วรภัทร. กรุงเทพฯ : วิญูชน,
2549.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ อ ธิ บ ายถึ ง หลั ก การพื้ น ฐานในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ท างกฎหมาย ซึ่ ง การทํ า
วิทยานิพนธนั้นเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในประเทศไทย วิทยานิพนธในทาง
กฎหมายก็มีหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกับศาสตรสาขาอื่นอยู
บ า ง ผู ที่ จ ะทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ต อ งทํ า ความเข า ใจหลั ก การพื้ น ฐานก อ น จึ ง จะสามารถดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
วิทยานิพนธทางกฎหมายไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ โดยหนังสือเลมนี้ไดแบงการอธิบาย คือ หลักการ
พื้น ฐานเกี่ยวกับการทํา วิทยานิพนธ ทางกฎหมาย หัวขอวิทยานิ พนธและการเก็ บขอมูลทางกฎหมาย
การเขียนเคาโครงวิทยานิพนธทางกฎหมาย และการเขียนวิทยานิพนธทางกฎหมาย รวมทั้งรูปแบบการ
พิมพงานวิทยานิพนธและการนําเสนอ ตลอดจนการอางอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก นอกจากนี้
ในสวนของภาคผนวกไดมีการยกตัวอยางวิทยานิพนธเพื่อใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น
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หนังสือดานภาษาและ
วรรณคดี (P)
1. นบพระภูมิบาลบุญดิเรก : ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2549.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนวรรณกรรมรอยกรองประเภทลิลิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหา
มงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไดพรรณา
พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระองคทาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทรง
ปฏิบัติบําเพ็ญเพื่อความผาสุกรมเย็นของปวงชนชาวไทย และเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตาม
หัวขอเรื่องที่ประมวลมารวม 33 เรื่อง โดยกวีสําคัญของชาติ จํานวน 32 คน รวมรังสรรควรรณกรรมรอย
กรองประเภทลิ ลิต อีกทั้ง ยังเปนการสืบทอดประเพณีการประพัน ธวรรณกรรมสดุดีพระเกีย รติคุณของ
พระมหากษัตริยเชนที่กวีไทยในอดีตเคยปฏิบัติสืบมาแตโบราณกาล
2. วาทะคมเฉียบจากทําเนียบขาว. / โดย ฝง แปซิฟก. กรุงเทพฯ : ศูนยภาษา I.O.U., 2549.
"วาทะคมเฉียบจากทําเนียบขาว เลมนี้เปนหนังสือรวมคําคมของประธานาธิบดีอเมริกันทั้ง 43
ทาน จากอดีตจนถึงปจจุบัน แตละคําคมเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย เสรีภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และอื่น ๆ ซึ่งในแตละทานไดแสดงไวในระหวางดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและกําลังจะอําลาจากทําเนียบ
ขาว อี ก ทั้ ง ในเล ม นี้ คํ า คมทั้ ง หมดที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษของท า นประธานาธิ บ ดี ถู ก นํ า มาเขี ย นใหม เ ป น
ภาษาอังกฤษแบบธรรมดาและเขาใจงาย ตลอดจนเหมาะสําหรับผูที่กําลังศึกษาภาษาอังกฤษ นักพูด นัก
โตวาที รวมทั้งนักเจรจาทั้งหลาย อาทิ วาทะคําคมของแคลวิน คูลิดจ “I Think I am the person of the
most power in the world but it is meaningless without limitation : ขาพเจาคิดวาขาพเจาเปนบุคคลมี
อํานาจมากที่สุดในโลกแตอํานาจที่มีมากนั้นจะปราศจากความหมายถาไมมีขีดจํากัด” ฯลฯ
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3. สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน. / โดย นิรามิส เกียรติบุญศรี. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
แสงสวางเวิลดเพรส, 2549.
"เป น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมบทสนทนาภาษาจี น กลางที่ ค รอบคลุ ม สถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทายและถามทุกขสุข การแนะนําตัว การตอนรับ การแสดงความขอบคุณ การ
ขอรอง การสอบถามตาง ๆ เชน ถามเวลา ถามทาง การซื้อของ การสั่งอาหาร การติดตอทางโทรศัพท การ
เดินทาง เปนตน ซึ่งจะชวยปูพื้นฐานใหกับผูที่ไมมีความรูภาษาจีนกลางมากอน และชวยเสริมความรูใหกับ
ผูที่เคยมีพื้นฐานมาบางแลว สําหรับตัวอักษรภาษาจีนที่ใชในเลมนี้มีทั้งตัวอักษรแบบตัวยอและแบบตัวเต็ม
ซึ่งจะชวยใหผูอานสามารถนําไปใชไดในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เนื่องจากในปจจุบัน ตัวอักษรทั้งสอง
แบบนี้ยังคงใชกันทั่วไป เชน ประเทศจีน สิงคโปร ใชตัวอักษรแบบตัวยอขณะที่ในไตหวัน ไทย ใชตัวอักษร
แบบตัวเต็ม
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หนังสือดานแพทยศาสตร
(R)
1. เสียศูนย อยารอจนสูญเสีย. / โดย มานพ ประภาษานนท. กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย, 2549.
"การเสียศูนย คือ มหันตภัยรายตอชีวิตมนุษย กลาวอยางนี้อาจดูนากลัวแตมันคือ ความจริง
เพราะโครงสรางรางกายมนุษยทุกคนธรรมชาติสรางใหมีความสมดุล จึงทําใหมนุษยสามารถเดิน วิ่ง นั่ง
นอน และเคลื่อนไหวอิริยาบถไดอยางอิสระ และดวยความสมดุลของโครงสรางรางกายอีกเชนกัน ที่ทําให
มนุษยมีสุขภาพที่ดี ไมเปนโรคภัยเรื้อรังโดยหาตนเหตุไมพบ ทวาเมื่อเวลาผันผานทุกอยางยอมมีเสือ่ มสภาพ
โครงสรางของรางกายมนุษยก็เชนเดียวกัน ยอมมีการเบี่ยงเบนบิดเบี้ยวและเสื่อมสมรรถภาพลง แตนา
เสียหายที่มนุษยหลาย ๆ คนกลับยิ่งเรงใหโครงสรางรางกายเสื่อมลงกอนเวลาอันควร โดยการไมใสใจกับ
ความสมดุลของรางกายจนทําใหโครงสรางรางกายเกิดความบกพรอง เสียสมดุลหรือที่เรียกงาย ๆ วาการ
เสียศูนยนั่นเอง อันตรายจากการเสียศูนยในรางกาย ไมใชมีเพียงแคทําใหรางกายคดงอ เดินไมตรงหรือตัว
เอียงไปขางใดขางหนึ่ง แตยังนํามาซึ่งความเจ็บปวดและโรครายอีกมาก อาทิ ปวดหลัง ปวดหัว ปวดหู ปวด
ขอ ปวดเมื่อยเนื้อตัว รวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพและโรคเบาหวาน เปนตน เพราะฉะนั้นเรา
ทุกคนจึงควรหันมาใสใจกับการปรับสมดุลโครงสรางรางกาย อยาใหรางกายเสียศูนย เพื่อรักษาสุขภาพ
และบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้น ผูเขียนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญศาสตรการแพทยทางเลือกในการจัดโครงสรางรางกาย
ไดรวบรวมศาสตรการรักษาสมดุลของโครงสรางรางกายดวยตัวเอง รวมถึงแนะนําการสรางบุคลิกภาพที่ดี
ในชีวิตประจําวัน ควบคูไปกับการปรับโครงสรางรางกายใหเขาที่ตามระบบของอวัยวะนั้น ๆ ดวยวิธีงาย ๆ ที่
ทุกคนสามารถทําไดดวยตนเอง
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หนังสือดานเทคโนโลยี
(T)
1. วิถีแหงโตโยตา. / โดย วิทยา สุหฤหดํารง, ผูแปล. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร
พับลิชชิ่ง, 2549. [TL278 ล979ว 2549]
"หนังสือวิถีแหงโตโยตา เลมนี้ไดแสดงใหเห็นถึง แนวทางการบริหารจัดการที่ประสบความสําเร็จ
ของอุตสาหกรรมยานยนตโตโยตา ซึ่งผสมผสานเทคนิคการบริหารแบบตะวันตกและตะวันออกไดอยาง
ลงตัว การสรางทีมงานที่แข็งแกรงและการมองภาพองคกรแบบองครวม นอกจากนั้นความสําเร็จของ
โตโยตายังอยูที่การใหความสําคัญกับรายละเอียดในทุกกระบวนงาน โดยการลงไปสัมผัสกับปญหาอยาง
ถองแทของผูบริหาร และการตัดสินใจอยางรอบคอบ รวดเร็ว รวมทั้งการใหความสําคัญกับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยในเนื้อหาของหนังสือนี้ไดแบงเปน 3 สวน สวนที่ 1 วาดวย พลังความสามารถระดับโลกของ
“วิถีแหงโตโยตา” สวนที่ 2 วาดวยหลักการทางธุรกิจของ “วิถีแหงโตโยตา” สวนที่ 3 เปนการประยุกตใชวิถี
แหงโตโยตาในองคกรของคุณ
2. เศรษฐกิจไฮโดรเจน : การปฏิบัติเครือขายและการจัดสรรพลังงานโลก. / โดย ริฟกิน, เจเรมี.
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2549.
"รายละเอี ย ดในเล ม กล า วถึ ง ไฮโดรเจนและเซลลเ ชื้ อ เพลิ ง อาจจะทํ า ให เ กิ ด การปฏิวั ติ ใ หม
ทางดานเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีอิทธิพลทั้งตอการคา สังคม และการเมือง เหมือนกันกับที่ถานหิน
และพลังไอน้ําเคยเฟองฟูในศตวรรษที่ 19 ทั้งน้ํามันและเครื่องยนตเผาไหมภายในเคยทรงอิทธิพลใน
ศตวรรษที่ 20 แตไฮโดรเจนแตกตางจากพลังงานอื่น ๆ ในยุคกอนหนา นั่นคือ ไฮโดรเจนเปนพลังงานใหมที่
ยั่งยืนไมกอมลภาวะ หนังสือเลมนี้ประกอบดวย ความเปนจริงสองดาน พลังงานกับการเรืองอํานาจและลม
สลายของอารยธรรม ศักราชเชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อโลกถึงกาลลมสลาย รุงอรุณแหงเศรษฐกิจไฮโดรเจน
โลกาภิวัตนใหมอีกครั้งจากลางขึ้นบน เปนตน
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3. Auto CAD ฉบับ Workshop for Home Design. / โดย ทัศนระวี ประไพพงษ. กรุงเทพฯ :
วิตตี้กรุป, 2550.
"เนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนการอธิบายวิธีการใชงานแตละคําสั่งที่จําเปนตอการเขียนแบบ ซึ่งถือ
วาเปนคําสั่งพื้นฐานที่ควรตองใชใหเปน รวมถึงตัวอยางการเขียนแบบบานพักอาศัย 2 ชั้น โดยสอนตั้งแต
เริ่มตนจากหนากระดาษเปลา ๆ ใหเปนชิ้นงานขึ้นมา มีวิธีการคิด การเริ่มตนแบบ การใชแบบซ้ําวาทํา
อยางไร มีเทคนิคอยางไร และดีกวาเขียนแบบดวยมืออยางไร และหนังสือเลมนี้เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา
ที่เ รีย นเกี่ย วกับ งานทางด านการออกแบบเขียนแบบหรือผู สนใจเขี ยนแบบไว เ ป นอาชีพ เสริม สามารถ
นําไปใชงานไดโดยตรง
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หนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย
(SC/FIC)
1. มังกรเยาวราช. / โดย ภราดร ศักดา. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอรบุคส, 2546.
"มังกรเยาวราช เลมนี้เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตรเหตุการณจลาจลของคนจีนที่ขัดแยงทาง
ความคิดซึ่งกันและกันจนมีการแบงแยกออกเปนสองฝกสองฝาย ทั้งที่ตนสายปลายเหตุมิไดอยูที่เมืองไทย
เลยแมแตนอย เหตุการณจลาจลของหมูคนจีนดวยกันในแถบเยาวราชเกิดขึ้นในชวงปพุทธศักราช 2488
ตอเนื่องพุทธศักราช 2489 แตดวยพระบารมีปกเกลาขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลที่
ได เ สด็ จ เยี่ ย มชาวจี น ในย า นสํ า เพ็ ง ทํ า ให ช าวจี น ที่ ไ ด เ ดิ น ทางมาพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภารก็ ก ลั บ เข า สู
สภาวการณแหงความสุขสงบ เรื่องราวการตอสูระหวางแกงมาเฟยสายพันธุมังกรบนแผนดินสยามผูรวมกอ
เหตุจลาจลนองเลือดกลางเยาวราชในพุทธศักราช 2489 ที่เรียกวา “ศึกเลี่ยะพะ” ทามกลางความรูสึก
บุณคุณตองทดแทนความแคนตองชําระ พรอมกับขอมูลลับเฉพาะที่ตองดัดแปลงออกมาในรูปนวนิยายที่
ไมเหมือนใคร
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หนังสือรายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ (ว/Res)
1. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรครอบครัวและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย อารี จําปากลาย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2550.
"การศึกษานี้เปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใตในประเด็น
ทางประชากร ครอบครั ว และสถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยใชข อ มู ล ทุติ ย ภูมิ ที่เ ป น ตั ว แทน
ประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และอีกทั้งชี้ใหเห็นชองวางที่คนถูกทําใหเกิดความเทาเทียมกันใน
ทุกกลุมประชากรที่แมจะแตกตางกันในเรื่องศาสนาและภาษาพูด แตไมควรตางกันในการเขาถึงโอกาสของ
ชีวิต นอกจากนี้ผลการศึกษาชี้ใหเห็นถึงความแตกตางในการเขาถึงโอกาสตาง ๆ ของชีวิตระหวางประชากร
มุสลิมและไมใชมุสลิม และระหวางประชากรมุสลิมที่ใชภาษาไทยและมุสลิมที่ใชภาษามลายู
2. การพัฒนาฐานขอมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ. / โดย ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"งานวิ จั ย เล ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล สํ า หรั บ สื บ ค น
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการไทย (ฐานขอมูล TCI) พรอมทั้งรายงานคาดัชนี
ผลกระทบการอางอิงของวารสารไทยระหวางป พ.ศ.2545-2549 โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 – 30 มิถุนายน 2550 ผลการดําเนินงานของโครงการพบวา ปจจุบันฐานขอมูล
TCI มีวารสารในฐานขอมูลจํานวน 166 รายการ และมีจํานวนบทความที่ตีพิมพระหวางป พ.ศ.2544-2549
จํานวน 21,184 บทความ โดยมีปริมาณการอางอิงเทากับ 9,555 ครั้ง คิดเปนอัตราสวนที่ถูกอางอิงเทากับ
0.451 ครั้ง/บทความ นอกจากนี้ศูนย TCI ยังไดดําเนินงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงคุณภาพวารสารอยางตอเนื่อง โดยในระหวางป พ.ศ.2545-2549 ศูนยฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ
ทั้งหมด 11 บทความ แบงเปนบทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ จํานวน 7 เรื่อง บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 3 เรื่อง และบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง
อีกทั้งการดําเนินงานของโครงการพัฒนาฐานขอมูลวารสารวิชาการภายในประเทศกอใหเกิดผลกระทบตอ
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วงการวิชาการของประเทศหลายประการ อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ เปนตน
3. การเพิ่มผลิตภาพกําลังแรงงานอาเซียน. / โดย พัชราวัลย วงศบุญสิน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"หนังสือเลมนี้เปนโครงการวิจัยและพัฒนารองรับการปรับตัวของอาเซียนและประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยและอาศัยแนวคิดดานการวิเคราะหเชิงบริบทของกระบวนการเชิงนโยบายสู
การปฏิบัติกรอบแนวทางการปรับตัวดานนโยบายและกลไกเชิงยุทธศาสตรของอาเซียนและประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะประเทศไทย อีกทั้งเปนผลจากกระบวนการศึกษาวิจัยเอกสาร การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ/ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนในประเทศไทย
ผลการดํ า เนิ น งานของโครงการวิ จั ย นี้ เ ป น ที่ ย อมรั บ ในด า นคุ ณ ประโยชน แ ละนั ย สํ า คั ญ ต อ การขยาย
ผลการวิจัยบูรณาการสูกิจกรรมและแผนงานของกระทรวงแรงงานและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในทุก
ภาคสวนทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคในการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยใชประโยชนจากโอกาส
ดานการปนผลทางประชากรอยางเต็มที่บนฐานความรวมมือแบบหุนสวนในการเพิ่มผลิตภาพกําลังแรงงาน
ภูมิภาค อีกทั้งรายงานผลการวิจัยนี้แบงออกเปน 2 เลม คือ เลมที่ 1 เปนรายงานผลการวิจัยที่เปนฉบับ
สมบูรณและเลมที่ 2 ประกอบดวย บทสังเคราะหเพื่อการตีพิมพเผยแพร บทความสําหรับการเผยแพร
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการไปใชประโยชนและตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่
วางแผนไว กิจกรรมที่ดําเนินการมาผลที่ไดรับตลอดโครงการ
4. การผนึกกําลังของกลุมผลประโยชน : ศึกษากรณี “สภาที่อยูอาศัยไทย”. / โดย สุจิตรา
กิติพรพิศาล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
"วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ เ ป น การศึ ก ษากรณี ก ารผนึ ก กํ า ลั ง ของกลุ ม ผลประโยชน ใ นธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย ประกอบดวย สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย สมาคมธุรกิจบานจัดสรร และสมาคมอาคารชุด
ไทย โดยใชวิธีการศึกษาทั้งแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ทั้งเอกสารและการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก อีกทั้งพรรณนาวิเคราะห (Analytical description) ผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานที่วา
ผลประโยชนของทั้งสามสมาคมไดรับผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน พ.ศ. 2540 เปนเหตุให
มาผนึกกําลังกันและผลักดันนโยบาย ในการนี้โครงสรางโอกาสทางการเมืองชวงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ทําให “สภาที่อยูอาศัยไทย” เปนทางเลือกที่สามารถผลักดันเปนนโยบายไดสําเร็จ
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5. นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุงผลสัมฤทธิ.์ / โดย นรินทร สิริกุลรัตน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางนวัตกรรมสําหรับการบริหารงานวิจัยแบบมุง
ผลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง ได นํ า แนวคิ ด ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ ตลอดจนการนํ า แนวคิ ด ผั ง ดุ ล ดั ช นี (Balanced
Scorecard) มาเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหและกําหนดตัวชี้วัด โดยประยุกตใชกับขั้นตอนการบริหาร
โครงการวิจัยเพื่อกอใหเกิดผลผลิตของงานและผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม จากการศึกษาวิเคราะหพบวา
การบริหารของสถาบันฯ อยูในระดับดีถึงดีเลิศ อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการบริการของสถาบัน
ฯ มีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงไดศึกษาวิเคราะหรูปแบบและระบบจากหนวยงานอื่นทั้งใน
และตางประเทศ รวมทั้งนําแนวคิดที่ไดมาประมวลกับผลการวิเคราะหทั้งภายในสถาบันฯ เองและจาก
หนวยวิจัยเครือขายเพื่อปรับปรุงระบบการทํางานของสถาบัน
6. ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสํารวจกลุมผูสูบบุหรี่ระดับ
ประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549). / โดย บุปผา ศิริรัศมี. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
"การวิ จัยครั้ ง นี้เ ป น การสํา รวจติ ด ตามผลระยะยาว (รอบ 2) ภายใต โ ครงการ International
Tobacco Control Policies Survey - Southeast Asia (TIC-SEA) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตาม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่และการรับรูเกี่ยวกับการรณรงคที่เกี่ยวของกับ
การสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางเดิมที่ทําการสํารวจไวในรอบที่ 1 อีกทั้งเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ผลกระทบ การรณรงค ที่เ กี่ ยวของกับการสูบบุห รี่ของกลุ มตั ว อยาง รวมทั้งการประเมิน ผลกระทบของ
นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย โดยติดตามกลุมตัวอยางที่ศึกษาระหวางรอบที่ 1
(2548) และรอบที่ 2 (2549) จากผลการวิจัยที่คนพบในการสํารวจรอบที่ 2 ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจากสํารวจรอบที่ 1 นั้น ผลการวิจัยไดนําไปสูขอเสนอแนะเชิง
นโยบายที่สําคัญ คือ ควรมีนโยบายหรือมาตรการชี้ใหเห็นโทษของการสูบบุหรี่ อีกทั้งควรมีการรณรงคเรื่อง
การหามสูบบุหรี่ในบานเนื่องจากสมาชิกจะมีความเสี่ยงสูงตอการรับควันบุหรี่ รัฐบาลควรเพิ่มชนิดภาพ
คําเตือนบนซองบุหรี่มากขึ้น และควรมีการรณรงคที่เขมขนและตอเนื่องเพื่อใหมีการลด/เลิกสูบบุหรี่มากขึ้น
รวมถึงควรสรางและขยายเครือขายในการชวยเหลือผูที่ต องการเลิกสูบบุหรี่อย างเปน ระบบและมีการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหกลุมเปาหมายเขาถึงบริการไดงายขึ้น
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7. สถานภาพของสิทธิการสื่อสารในประเทศไทย : การสื่อสารในมณฑลสาธารณะ. / โดย
พิรงรอง รามสูต. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"งานวิจั ยนี้เปนการศึกษาสถานภาพของสิท ธิการสื่อสารในประเทศไทยในประเด็นหลัก คือ
กฎหมายและการกํ า กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข อ ง เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชน เสรี ภ าพของข อ มู ล ข า วสาร ความ
หลากหลายของเนื้อหาและมณฑลสาธารณะในสื่อมวลชน ระเบียบวิธีการวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เปนหลัก อาทิ การสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสาร และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะห
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวามีกฎหมายและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจํานวนไมนอยที่สนับสนุนเสรีภาพของสื่อ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มาจากประชาชนถึงแมวาหลังจากนั้นจะเกิด
ความลมเหลวของการสรรหาสมาชิกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงแหงชาติ (กสช.) ซึ่งกอใหเกิด
สู ญ ญากาศทางการกํ า กั บ ดู แ ล ซึ่ ง เอื้ อ ให ผู ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นกรมประชาสั ม พั น ธ เ ข า มาแทรกแซงในการ
เคลื่อนไหวที่สําคัญตามเจตนารมยของการปฏิรูปสื่อ เชน วิทยุชุมชนในสวนของเสรีภาพของสื่อมวลชน
การศึกษาพบวามีปญหาและขอจํากัดหลายประการ การศึกษาจะมองใน 2 ชวงระยะเวลา คือ 1. ชวงเวลา
ในสมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะพบวา เสรีภาพของสื่อมวลชนถูกควบคุมอยางแนบเนียนผานการ
ฟองรองคดีหมิ่นประมาท การเซ็นเซอรในสื่อที่รัฐเปนเจาของ และ 2. ในชวงหลังการรัฐประหารพบวา
เสรีภาพของสื่อมวลชนมีอิสระในการทํางานสูงกวาในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนอกจากนี้ในสวน
ของความหลากหลายในเนื้อหาสื่อและมณฑลสาธารณะในสื่อมวลชนพบวา ความหลากหลายในรายการ
สื่อโทรทัศนมีต่ํา มักกระจุกตัวอยูที่รายการประเภทบันเทิงมากกวารายการที่เปนขาวสารและสาระ
8. สรางเสริมกลไกทองถิ่นเพื่อจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) จังหวัดมุกดาหาร. / โดย แมน
ปุโรทกานนท. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
"เนื้อหารายงานฉบับนี้ประกอบดวย ประเด็นปญหาและขอบเขตการวิจัยการผนึกรวมกันในอนุ
ภูมิภาค รวมถึงความเปนมาของจังหวัดมุกดาหารและความสัมพันธของกลุมทางสังคม รวมทั้งการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและผลกระทบ อีกทั้งเปนการขยายตัวของความเปนเมือง เศรษฐกิจทองถิ่นของเมือง
ชายแดน ตลอดจนเปนการสรุปผลและขอเสนอแนะ นอกจากนี้ยังเปนการสะทอนภาพการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน ชวยบอกเลาสภาพการณและแนวโนมของผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร
ในยุ ค ของการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ อย า งรวดเร็ ว จากปากเสี ย งของคนท อ งถิ่ น ที่ จ ะต อ งอยู กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาเยือนและผลของการศึกษานี้จะถูกนําไปใชในการสรางและปรับปรุงแนวทางการ
ทํางานพัฒนาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนทองถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร
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หนังสือสิ่งพิมพ
รัฐบาล
1. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ. / โดย สํานักกรรมาธิการ 1. กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2550.
"รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ ประกอบดวย สภาพปญหา นโยบายและแนวทางในการแกไขปญหาวาดวย
แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2547-2556) และแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญา พรอมดวย กิจกรรม เปาหมาย โครงการ ความมุงหวังในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อีกทั้ง ประกอบดวยขอเสนอของคณะกรรมาธิการ ตลอดจนขอเสนอที่จําเปนและเรงดวนของ
คณะกรรมาธิการ และในสวนภาคผนวกประกอบดวย รางพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. .... ขอมูล IMD ผลวิเคราะหการสํารวจศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศูนย
แหงความเปนเลิศ (center of excellence) กลไกและมาตรการสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาและทักษะวิศวกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยตามแนวอริยสัจสี่
2. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551. / โดย สํานักกรรมาธิการ 1. กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
"หนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ฉบับนี้ มีเนื้อหาประกอบดวย รายชื่อและภาพ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
พรอมดวย รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 สภานิติบัญญัติแหงชาติ และรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมทั้ ง รายการปรั บ ลด รายการเพิ่ ม ตลอดจนรายการเปลี่ ย นแปลง แผน
งบประมาณ-ผลผลิต/โครงการ งบรายจาย-รายการ
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3. รายงานประจําป 2549 การประปาสวนภูมิภาค. / โดย การประปาสวนภูมิภาค. กรุงเทพฯ :
การประปาสวนภูมิภาค, ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2549 ของการประปาสวนภูมิภาค ฉบับนี้วัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเปน
การเผยแพรผลการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาค รวมถึงรายงานสถานการณความกาวหนา
เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารน้ํ า ประปาให แ ก ป ระชาชนในส ว นภู มิ ภ าค 73 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ (ยกเว น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) นอกจากนี้เนื้อหาประกอบดวย ผังโครงสราง กปภ. ป 2549
และคณะผูบริหาร กปค. ป 2549 รวมทั้งทิศทางการดําเนินการงานหลักของ กปภ. ป 2549 บทวิเคราะห
การเงินและผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ การประปาสวนภูมิภาค และจุดเดนในรอบ 4 ป ของ กปภ.
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนประกอบดวย ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ของการประปาสวนภูมิภาค สรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2549 ของบริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้ําตะวันออกจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย อีกทั้งรายงานของผูสอบบัญชีและงบ
การเงิน
4. รายงานประจําป 2549 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง. / โดย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง.
กรุงเทพฯ : โรงงานยาสูบ, ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2549 ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมผล
การดําเนินงานในรอบป 2549 ของหนวยงานเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
ขอมูล อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง และการปฏิบัติงานของทั้งบุคลากรภายใน
หนวยงานและบุคคลภายนอก ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย รายนามผูบริหาร แผนภูมิองคกร
วิสัยทัศนและพันธกิจ รวมถึงการกํากับดูแลองคกรที่ดี นโยบายที่สําคัญของโรงงานยาสูบปงบประมาณ
2549 รวมทั้งบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร พรอมดวยสรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ
2549 และผลการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนปจจัยที่มีผลกระทบตอองคกร ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม การ
บริหารความเสี่ยง แผนงานและโครงการในอนาคต ภารกิจทางสังคม รวมทั้งขอมูลสถิติและขอมูลองคกร
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
5. รายงานประจําป 2549 สํานักงานตํารวจแหงชาติ. / โดย สํานักงานตํารวจแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2550.
"รายงานประจําป 2549 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคัญแบงไดเปน
3 สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติราชการหรือนโยบายที่สําคัญในการปฏิบัติภารกิจของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2549 ซึ่งรวมถึงความเปนมา
โครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติราชการ สวนที่ 2 ประกอบดวยผลการ
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ปฏิบัติราชการในรอบป ที่ผานมา ซึ่งแสดงใหเ ห็นถึงประมวลภาพ ผลงานสํ าคัญของสํ านักงานตํ ารวจ
แหงชาติ สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ สถิติคดีอาญาอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ เปรียบเทียบงบประมาณ
รายจาย สถานภาพกําลังพลและสถิติที่นาสนใจอื่น ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สวนที่ 3 ประกอบดวย
ขอมูลสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2550 และเทศกาลสงกรานต 2550 ซึ่งระบุถึงปจจัย
สาเหตุที่สําคัญของอุบัติเหตุและสถิติอุบัติเหตุในจังหวัดที่สําคัญ
6. รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2549. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม.
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลยุติธรรม, 2550.
"รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2549 ฉบับนี้จัดทําเพื่อเปนการรวบรวม
รายงานประจําปของศาลทั่วราชอาณาจักร โดยในเนื้อหาไดสรุปขอมูลและจัดทํารายละเอียดตาง ๆ ทาง
สถิติของศาลฎีกา ศาลอุทธรณและศาลอุทธรณ ภาค 1-9 ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร ศาลแรงงานกลาง
และศาลแรงงานภาค ศาลภาษีอากรกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และศาลลมละลายกลาง ตลอดจนการดําเนินงานอื่นที่นาสนใจ
เพื่อประโยชนในการบริหารงาน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย นอกจากสถิติคดีดังกลาวจะสะทอนใหเห็น
ภาพลักษณของสังคมไทย รวมทั้งเปนขอมูลสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมแลว ยังสามารถนําไปใชใน
การแกปญหาสังคมไดระดับหนึ่ง ซึ่งเหมาะสําหรับหนวยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
7. รายงานสรุปผลการประชุม ประจําป 2550 ของ สศช. เรื่อง ความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสังคมไทย. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550.
"เอกสารสิ่งพิมพฉบับนี้เปนการสรุปผลการประชุมประจําป 2550 ของ สศช. เรื่องความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในสังคมไทย และรายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย เพื่อนําเสนอ
รายละเอียด กรอบหลักการ แนวคิดพื้นฐานเรื่องความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และการพัฒนา
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย รวมทั้งรายงานผลความอยูเย็นเปนสุขรวมกันตามปจจัย
องคประกอบหลัก ซึ่งเปนปจจัยรวมในการสรางสุขในสังคมไทย เพื่อที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็น
อันจะนําไปสูขอเสนอแนวทางขับเคลื่อนสังคมไทยสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซึ่งในรายละเอียดของ
เนื้อหาประกอบดวย รายงานสรุปผลการประชุมประจําป 2550 ของ สศช. รายละเอียดและพิธีการเปด
ประชุม รวมทั้งสรุปผลการนําเสนอและอภิปราย พรอมกับรายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอย
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8. สถิติการคาระหวางประเทศของไทย ป 2549. / โดย สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย.
นนทบุรี : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย, 2550.
"หนังสือสถิติการคาระหวางประเทศของไทย ป 2549 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมขอมูลสถิติ
เพื่อประโยชน สํ า หรับ หน วยงานราชการและภาคเอกชนใชใ นการอ า งอิง การวิเ คราะห และวิจัย ซึ่ง ใน
รายละเอียดของเนื้ อหาแบง ออกเป น 3 หมวด ไดแก หมวดดุ ล การคา ประกอบด ว ย มู ลคา สิน คาออก
สินคาเขาและดุลการคาของไทย ป 2535-2549 ลําดับความสําคัญประเทศคูคาของไทยป 2540 กับ 2549
รวมทั้งมูลคาสินคาออก สินคาเขา และดุลการคาระหวางประเทศคูคาสําคัญป 2535-2549 หมวดการ
สงออก ซึ่ง แยกเปน สิ น ค า สงออกและตลาดส งออก และหมวดการนํา เข าไดแ ยกเปน สิน ค า นํา เขาและ
แหลงกําเนิดสําหรับขอมูลป 2549 ซึ่งเปนขอมูลเบื้องตน นอกจากนี้แลวการนําเสนอของเนื้อหาจัดอยูในรูป
ของตารางสถิติเปรียบเทียบ
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