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ตัวอย่าง

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. ข้าราชการไทย : ความสํานึกและอุดมการณ์. / โดย กระมล ทองธรรมชาติ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
[JQ1746.Z1 ก219จ 2551]
ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยทั้งในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐ
มีอํานาจหน้าที่ในการรักษากฎระเบียบข้อบังคับ รักษาความสงบเรียบร้อย ความยุติธรรมในสังคม มีบทบาท
สํา คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิจ สั งคม หนั ง สื อ เล่ ม นี้จึ ง จัด ทํ า ขึ้น เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้
ข้าราชการได้ใช้อํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย
พัฒนาเนื้อหามาจากรายงานการวิจัย เรื่อง “ความสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์
ของข้าราชการไทย” โดยมีการนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม โดยในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ได้เพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไว้ในภาคผนวก อีกทั้ง
ปรับปรุงเนื้อหาว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และข้าราชการ
เพิ่มเติมไว้ด้วย
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. เทพและเทพีอียิปต์. / โดย บรรยง บุญฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553.
[BL2450.G6 บ117ท 2553]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ตํานานและเรื่องเล่าของประเทศอียิปต์ในสมัยโบราณ นับเป็นองค์ความรู้
สําคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของชนชาติอียิปต์มากขึ้น นอกจากตํานานต่าง ๆ แล้วผู้เขียนยัง
ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทพ เทพีในตํานาน สัญ ลักษณ์และความหมาย สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งความคิดความเชื่อต่าง ๆ ของชาวอียิปต์ที่ควรค่าแก่การศึกษา และมีความน่าสนใจ
2. พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในสยามประเทศ : ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปตั้งแต่มหาภิเนษกรมณ์
ถึงมหาปรินิพพาน. / โดย ไขศรี ศรีอรุณ, คุณหญิง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : กระทรวง
วัฒนธรรม, 2553. [BQ5125 ข962พ 2553]
พระพุทธรูป คือ สัญลักษณ์ที่สําคัญทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทําความดีและประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาได้มีการสร้างพระพุทธรูป
ประดิษฐานตามวัดวาอารามต่าง ๆ ในอิริยาบถหรือปางต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น สื่อความหมายถึงพระพุทธประวัติใน
ตอนนั้น ๆ ทั้งนี้ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความคิดของคนไทยในการ
สร้างพระพุ ทธรูปโดยเน้นตั้งแต่เมื่ อรับพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ผ่านมาทางศรีลั งกาตั้ งแต่ประมาณพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 18 และในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการแก้ไขคําผิดและเพิ่มเติมข้อความโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
3. มหัศจรรย์แห่งรัก เล่ม 1. / โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เทน้ําเทท่า, 2552.
[BQ4570.L6 ว111ม 2552]
หนังสือ “มหัศจรรย์แห่งรัก” หรือ Love Analysis นี้ ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้แต่งได้วิเคราะห์ถึงความ
รัก โดยนําหลักของพระพุทธศาสนาเข้ามาจับและอธิบายความรักในมิติต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาค 1
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Love Actually ความจริงแห่งรัก ภาค 2 Love Analysis วิเคราะห์เจาะรักใน 14 มิติ แต่ใน เล่ม 1 นั้น ได้
นําเสนอไว้เพียง 7 มิติก่อน ดังนี้ คือ มิติที่ 1 รักแรก มิติที่ 2 รักบริสุทธิ์ มิติที่ 3 คู่รัก มิติที่ 4 คู่ชีวิต มิติที่ 5 แม่
สามี กับศรีสะใภ้ มิติที่ 6 รักแห่งมิตรภาพ และมิติที่ 7 ของรักของหวง การวิเคราะห์ความรักแทรกหลักธรรม
ตามความเป็นจริงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง
4. รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 18 ภาค คณะสงฆ์.
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2553. [BQ199.T5 ว394ร 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาโดยเป็นการรวบรวมคํากล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมของประธานฝ่าย
สงฆ์ พร้อมกับคํากล่าวรายงานและการบรรยายพิเศษของอธิบดีกรมการศาสนา ตลอดจนผลการประชุมกลุ่ม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่าง ๆ อีกทั้งได้รวบรวมรายนามผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันของศูนย์ฯ รวมทั้งบทสรุปของผู้บริหาร
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์
(C)
1. ตะวันออก-ตะวันตก....ใครสร้างโลกสมัยใหม่. / โดย อเนก เหล่าธรรมทัศน์. กรุงเทพฯ : มติชน,
2552. [CB251 อ893ต 2552]
หนั ง สื อ “ตะวั น ออก-ตะวั น ตก.....ใครสร้ า งโลกสมั ย ใหม่ ” นี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ราเกิ ด มุ ม มองใหม่
จินตนาการใหม่และเกิดจิตสํานึกที่จะพาประเทศชาติพ้นวิกฤต ผู้แต่งได้รวบรวมข้อเท็จจริงที่แปลกใหม่และให้
ข้อถกเถียงในการเกิดขึ้นของ “ตะวันออก” ก่อน “ตะวันตก” และวิเคราะห์เอกสารข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้อย่าง
น่าสนใจ นําเสนอถึงศักยภาพของประเทศทางตะวันออก ซึ่งมีประวัติศาสตร์การบุกเบิกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ไม่ใช่เพียงตะวันตกเท่านั้นที่บุกเบิกโลกสมัยใหม่
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
(D)
1. ตํานานนางกษัตริย์. / โดย กิตติ วัฒนะมหาตม์. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2553.
[DS570.5 ก673ต 2553]
หนังสือเรื่อง “ตํานานนางกษัตริย์” เป็นหนังสือแนวสืบค้นความจริงจากตํานานเป็นเรื่องราวของ
นางกษัตริย์ทั้ง 16 พระองค์ไว้อย่างละเอียด แม้ในทางวิชาการนั้นมีนางกษัตริย์หลายพระองค์ในหนังสือนี้ที่
นักวิชาการเชื่อว่าไม่มีพระองค์จริง แต่ทุกพระองค์ยังคงมีผู้กราบไหว้บูชาจนทุกวันนี้ ซึ่งผู้แต่งก็ไม่ได้ยืนยันแน่
ชัดว่าทรงมีตัวตนจริงเป็นอย่างไร แต่ก็ทําให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับแต่ละพระองค์ ซึ่งแอบ
แฝงอยู่ในตํานานนี้ว่าควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
2. เตียง ศิริขันธ์ ขบวนการเสรีไทยสกลนคร. / โดย ปรีชา ธรรมวินทร. กรุงเทพฯ : แม่คําผาง, 2553.
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด รําลึก 100 ปี ขุนพลภูพาน-เตียง ศิริขันธ์ มีที่มาจากงานวิจัย
เรื่อง “ขบวนการเสรีไทยสกลนคร” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของขบวนการเสรีไทยสกลนคร หรือที่เรียกว่า เสรีไทยภูพาน ซึ่งเป็นสามัญชนที่ต่อสู้เพื่อเอกราชอธิปไตย
ของไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาของหนังสือภายในเล่มกล่าวถึง การเกิดขึ้นของขบวนการเสรี
ไทยสกลนคร ซึ่ ง มี น ายเตี ย ง ศิ ริ ขั น ธ์ เป็ น ผู้ นํ า การเคลื่ อ นไหวในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 บทบาทการ
เคลื่อนไหวของสมาชิกเสรีไทยสกลนครหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และบทความพิเศษเรื่อง “เตียง ศิริขันธ์ ทําไม
ต้องถูกเก็บ” โดย ปรามินทร์ เครือทอง
3. เตียง ศิริขันธ์ ลับสุดยอดเมื่อข้าพเจ้าเป็นเสรีไทย. / โดย สวัสดิ์ ตราชู. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
แม่คําผาง, 2553.
หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 3 ของหนังสือชุด รําลึก 100 ปี ขุนพลภูพาน-เตียง ศิริขั นธ์ มีเนื้อหา
เกี่ ยวกั บ ขบวนการเสรีไ ทย ซึ่ งนําโดย ฯพณฯ รัฐ บุรุ ษอาวุ โส ปรีดี พนมยงค์ และกลุ่ ม ขบวนการเสรีไ ทย
สกลนคร ซึ่งมีผู้นําคือ นายเตียง ศิริขันธ์ โดยกล่าวถึง การปฏิบัติการกู้ชาติในอดีต ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็น
ความลับสุดยอด และเพื่อความปลอดภัยของขบวนการจึงไม่อนุญาตให้เก็บเอกสารใด ๆ ไว้ ผู้เขียนได้นํา
เรื่องราวจากประสบการณ์มาถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ อีกทั้งยังมีการนําเสนอผลงานของนายเตียง ศิริขันธ์ ที่
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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เคยทําไว้ในอดีต ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ คือ การได้นําบทความ “กําเนิดเสรีไทย” มาตีพิมพ์ไว้เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของขบวนการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบทความนี้เขียนขึ้นโดย ศุขปรีดา พนมยงค์ บุตรของท่านปรีดี
พนมยงค์ ผู้นําขบวนการ โดยเขียนขึ้นจากการรับฟังข้อมูลจากผู้เป็นบิดา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ สนใจศึกษา
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
4. เตียง ศิริขันธ์ วีรชนนักประชาธิปไตย ขุนพลภูพาน. / โดย วิสุทธิ์ บุษยกุล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
แม่คําผาง, 2553.
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อระลึกถึง คุณเตียง ศิริขันธ์ ผู้แทนราษฎรจากภาคอีสาน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความเสียสละ อุทิศตนเพื่อทําหน้าที่ให้กับประชาชน มีจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน คุณเตียง
เป็นนักประชาธิปไตยได้ต่อสู้กับระบบคอมมิวนิสต์ ได้อย่างไม่เกรงกลัวอันตราย แต่สุดท้ายอันตรายก็มาถึง
ทําให้ท่านต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด รําลึก 100 ปี ขุนพลภูพาน-เตียง
ศิริขันธ์ โดยเนื้อหาภายในหนังสือกล่าวถึง ชีวประวัติของคุณเตียง ทําหน้าที่การงานบทบาททางการเมือง
บทความระลึกถึงครูเตียงจากบุคคลใกล้ชิด รวมถึงคําพิพากษาคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่น่า
ยกย่องและคนรุ่นหลังควรเอาเป็นแบบอย่าง
5. อัตชีวประวัติและผลงานของ เสนาะ อูนากูล. / โดย เสนาะ อูนากูล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552. [DS578.32 ส915อ 2552]
ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของท่าน ทั้งชีวิตครอบครัว และชีวิตการทํางานในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้
อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นกรณีศึกษาจากชีวิตของบุคคลร่วมสมัยที่มีตัวตนอยู่จริงบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่
น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นความรักในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัว รักเพื่อนมนุษย์ สังคมและ
เหนือสิ่งอื่นใดคือความรักต่อประเทศชาติ
6. อินเดีย : ขุมทรัพย์ใต้กองขยะกับตลาดมหึมา ประชากร 1.1 พันล้านคน. / โดย พลเดช วรฉัตร.
กรุงเทพฯ : พีเค พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2552. [DS421 พ439อ 2552]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การรวบรวมข้ อ เขี ย นบทความ “สํ า รวจ....อิ น เดี ย ” จํ า นวน 28 ตอน ใน
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยผู้เขียนได้เล่าถึงประสบการณ์ของตนและครอบครัวที่ได้สัมผัสระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่
ในอินเดีย โดยมุ่งเน้นในการทําความเข้าใจกับอินเดียในฐานะของประเทศแห่งโอกาส สําหรับการไปเที่ยว
ไปเรียนหรือค้าขายลงทุน ซึ่งผู้เขียนเป็นอัครราชทูตไทยประจํากรุงเดลีได้พบปะคนอินเดียหลากหลายระดับ
ตั้งแต่ชาวบ้านร้านถิ่นไปจนถึงนักธุรกิจ นักลงทุน นักการทูต และนักปกครอง โดยในเล่มนี้เขาได้บอกเล่า
เรื่องราวศักยภาพของอินเดียในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่ไปพบเห็นจากการใช้ชีวิตที่เดลี
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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7. อุษาคเนย์ที่รัก. / โดย สุเจน กรรพฤทธิ์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
[DS521 อ864 2553]
หนังสือ “อุษาคเนย์ที่รัก” จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาโครงการ
เอเชียตะวั นออกเฉีย งใต้ศึ กษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ โดยรวบรวมบทความต่าง ๆ
เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกี่ยวกับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รวมทั้งสิ้น 29 บทความ
ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ปาฐกถา ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน สัมภาษณ์
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และพุทธศาสนากับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์ โดย ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริวิวัฒน์ เป็นต้น

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา
(F)
1. บันทึกสงครามปฏิวัติคิวบา. / โดย เกวารา เอร์เนสโต เช, ผู้แต่ง และ วาด รวี, ผู้แปล. กรุงเทพฯ :
ศรีปัญญา, 2552. [F1787.5 ก771ป 2552]
บันทึกสงครามปฏิวัติคิวบา เป็นบันทึกที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริง โดย เอร์เนสโต เช เกวารา
นักปฏิวัติวคิวบาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเขียนบันทึกขึ้นระหว่างทําสงครามปฏิวัติคิวบา ซึ่งเอร์เนสโต เช เกวารา เป็นชาว
อาร์เจนตินา และหลังจากสําเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศ
คิวบา และเข้าร่วมกับกลุ่มนักปฏิวัติคิวบา ซึ่งมีผู้นําการปฏิวัติและเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักปฏิวัติ คือ ฟิเดล
คาสโตร เพื่อร่วมโค่นล้มผู้นําเผด็จการแห่งคิวบา คือ พลูเก็นซิโอ บาทิสตา โดยเอร์เนสโต เช เกวารา ได้เขียน
บันทึกเล่มนี้เป็นภาษาสเปนและถูกนําไปแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งบันทึกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การปฏิวัติที่สําคัญครั้งหนึ่งของโลก ผ่านปลายปากกาของนักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ภาคปฏิบัต.ิ / โดย มอร์แกน, มาร์ค และ ณัฐยา สินตระการผล, ผูแ้ ปล.
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553. [HD30.28 ณ319ก 2552]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอกลยุทธ์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรหรือ
หน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ โดยผู้เขียนได้อธิบายการใช้กลยุทธ์ ซึ่งแบ่งกระบวนการบริหารจัดการเชิง
กลยุทธ์ออกเป็น 6 ขั้นตอน ผ่านตัวอักษรของคําว่า INVEST หรือการลงทุน ซึ่งได้แก่ กระบวนความคิดหลัก
ขององค์กร (Ideation) พื้นฐานขององค์กร (Nature) วิสัยทัศน์ (Vision) การเลือกโครงการ (Engagement)
การดําเนินงาน (Synthesis) และการเปลี่ยนผ่าน (Transition) นอกจากการแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 6 ขั้นตอน
เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ผู้เขียนยังได้นํากรณีตัวอย่างและกรณีศึกษาจริงทั้งในกรณีที่ล้มเหลวหรือ
ประสบความสําเร็จมาประกอบการอธิบาย พร้อมทั้งเสนอจุดบอดของผู้บริหาร เพื่อเป็นตัวอย่างและสามารถ
นําไปปรับปรุงใช้กับองค์กรของผู้ที่สนใจศึกษาได้
2. นายธนาคารเพื่อคนจน. / โดย สฤณี อาชวานันทกุล, ผู้แปล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[HG3290.6.A8G7 ย484น 2553]
หนังสือเล่มนี้ ศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส ได้นําเสนอเรื่องราวประวัติและชีวิตการทํางานของ
ตัวท่านเอง ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพประจําปี 2006 ผู้ก่อตั้ง “ธนาคารกรามีน” ธนาคารเพื่อ
คนจนแห่งแรกของโลก บทพิสูจน์จริงของแนวคิดสินเชื่อเพื่อคนจน ท่านได้บันทึกประสบการณ์จริงอันแลกมา
ด้วยความลําบาก ความอดทน และความเสียสละใหญ่หลวงด้วยการคิดค้นโมเดลการทําธุรกิจธนาคารแนวใหม่
ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของคนจนที่จะพัฒนาตนเอง สามารถปล่อยกู้ให้กับคนจน โดย
ไม่เรียกหลักประกันหรือการจํานอง แต่อัตราหนี้เสียก็อยู่ในระดับต่ําเช่นเดียวกับธนาคารอื่น ๆ
3. เศรษฐศาสตร์สัญชาตญาณสัตว์. / โดย แอคเคอร์ลอฟ, จอร์จ เอ. และ ชิลเลอร์, โรเบิร์ต เจ.
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. [HB74.P8 อ937ศ 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สัญชาตญาณสัตว์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นว่า
“มนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ ป ระเภทหนึ่ ง ที่ ดํ า เนิ น ชี วิ ต และตั ด สิ น ใจไปตามสั ญ ชาตญาณ” แนวคิ ด นี้ เ กิ ด มาจาก
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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เศรษฐศาสตร์แขนงหนึ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่งเรียกกันว่า เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาของหนังสือแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกเป็นการอธิบายความหมายของสัญชาตญาณสัตว์แต่ละรูปแบบ ส่วนภาคที่ 2 คือ
การนําความรู้และแนวคิดจากทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการตอบคําถามของปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน แสดง
ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ได้จริงกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. ข้าราชการไทย : ความสํานึกและอุดมการณ์. / โดย กระมล ทองธรรมชาติ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
[JQ1746.Z1 ก219จ 2551]
ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยทั้งในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐ มี
อํานาจหน้าที่ในการรักษากฎระเบียบข้อบังคับ รักษาความสงบเรียบร้อย ความยุติธรรมในสังคม มีบทบาท
สํา คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิจ สั งคม หนั ง สื อ เล่ ม นี้จึ ง จัด ทํ า ขึ้น เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้
ข้าราชการได้ใช้อํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย
พัฒนาเนื้อหามาจากรายงานการวิจัย เรื่อง “ความสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์
ของข้าราชการไทย” โดยมีการนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม โดยในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ได้เพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไว้ในภาคผนวก อีกทั้ง
ปรับปรุงเนื้อหาว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และข้าราชการ
เพิ่มเติมไว้ด้วย
2. CHANGE นายกมือใหม่ หัวใจประชาชน. / โดย ต่อพงษ์ เศวตามร์. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์,
2552. [JQ1745.A5 ต237ช 2552]
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้นําเรื่องราวในชีรีส์ยอดฮิทของญี่ปุ่น คือ เรื่อง CHANGE ซึ่งถ่ายทอด
เรื่องราวของสังคมการเมืองญี่ปุ่นผ่านตัวละครเอก คือ นายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาในซีรีส์ดังกล่าวมีความ
คล้ายคลึงกับเหตุการณ์การเมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีเป็น นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ และการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองกลุ่มพันธมิตรประชาธิปไตย ผู้เขียนจึงนําความคล้ายคลึงที่
8
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เกิดขึ้นในซีรีส์ CHANGE กับเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยมาเขียนเปรียบเทียบด้วยรูปแบบการ
สนทนาได้อย่างน่าสนใจและสนุกสนาน ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเกิดความผ่อนคลายแม้เรื่องที่อ่านจะเป็นเรื่องราวทาง
การเมืองและสามารถเพลิดเพลินไปกับตัวละครที่เป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีของประเทศ
ไทย พร้อมกับเปิดมุมมองการบริหารประเทศและการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศ

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว. / โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2552. [KS54.4 อ514ก 2552]
หนังสือกฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัวเล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็น
ระบบตามลั ก ษณะของประเทศที่ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมาย โดยได้ อ ธิ บ ายถึ ง เจตนารมณ์ ข องการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 อย่าง
เข้มข้นและทันสมัย พร้อมทั้งกล่าวถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน
และคดีครอบครัวซึ่งเป็นผลที่ได้มาจากการทําวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
2. กฎหมายคุ้มครองแพทย์ พยาบาล โรค ยา และสาธารณสุข. / โดย ฐาน ธนชัยวิวัฒน์. กรุงเทพฯ :
สูตรไพศาล, 2552. [KP22 ก116 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมกฎหมายคุ้มครองแพทย์ พยาบาล โรค ยาและสาธารณสุข จํานวน
26 พระราชบัญญัติ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กฎหมายการแพทย์ ได้แก่ การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์แผนไทย วิชาชีพ
กายภาพบําบัด วิชาชีพทันตกรรม วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพเภสัชกรรม และวิชาชีพการสัตวแพทย์
กลุ่มที่ 2 พยาบาล ได้แก่ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ว่าด้วยสภากาชาดสยาม สถานพยาบาลและ
สถานพยาบาลสัตว์ กลุ่มที่ 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องมือแพทย์และเครื่องสําอาง กลุ่มที่ 4 โรค ได้แก่ การ
ประกอบโรคศิลปะ โรคติดต่อ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคระบาดสัตว์และวัตถุอันตราย
กลุ่มที่ 5 ยา อาหาร ได้แก่ ยา อาหารและองค์การเภสัชกรรม และกลุ่มที่ 6 สาธารณสุข ได้แก่ การสาธารณสุข
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และสุขภาพจิต
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. เจรจาและร่างสัญญาธุรกิจ. / โดย อธึก อัศวานันท์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
[KS36.2 อ151จ 2552]
เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการเจรจาและทําสัญญานั้น ถือเป็นวิชาการอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจทางธุรกิจและทางกฎหมายในหลายด้าน หนังสือเจรจาและร่างสัญญาธุรกิจเล่มนี้จึงได้รวบรวม
ประเด็นต่าง ๆ ในการเจรจาและทําสัญญา โดยรวบรวมและอธิบายถึงวัตถุประสงค์และหลักการของข้อความ
ในสัญญาแต่ละข้อ โดยไล่เรียงตามลักษณะของสัญญาที่พบเห็นกันโดยทั่วไป กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ ชื่อของสัญญา
วันที่ของสัญญา และการระบุตัวคู่สัญญาเรื่อยไปจนถึงส่วนการลงนามของคู่สัญญา ซึ่งสามารถใช้ได้กับสัญญา
ระหว่างผู้มีภูมิลําเนาในประเทศไทยด้วยกัน และการทําสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
4. แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ.2544-2552) ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ศาลปกครอง
9 มีนาคม 2553. / โดย สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2553.
[KE151 ศ365 2553]
นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทําการตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 จนถึงปัจจุบันมีคําพิพากษาและคําสัง่
ของศาลปกครองที่นอกจากจะมีผลผูกพันคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ยังมีผลผูกพันบุคคลภายนอกในกรณีต่าง ๆ ด้วย โดยจะเป็นบรรทัดฐานและแนวทาง
ในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นในโอกาสครบรอบ 9 ปีของการจัดตั้งศาลปกครอง โดยได้รวบรวมคําพิพากษาและ
คําสั่งของศาลปกครองที่น่าสนใจตั้งแต่ พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน จัดทําเป็นแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อ
เผยแพร่สําหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครองและบุคคลทั่วไป
5. ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. / โดย กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2550.
[KF409.1 พ596ป 2550]
หนังสื อเล่ ม นี้กล่ าวถึ ง ปฏิ ญ ญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน พร้ อ ม
เอกสารประกอบ ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดทําแผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) พร้อมตารางเวลาดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางรองรับการดําเนินงานไปสู่
เป้าหมายในการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
แรงงานฝีมือโดยเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกและส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียน โดย
แผนงานดังกล่าวจะเสนอให้ผู้นําอาเซียนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น ในช่ ว งการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 13 เพื่ อ สร้ า งพั น ธสั ญ ญาระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ให้
ดําเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกันต่อไปในอนาคต
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
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6. ปัญหาภาษีสรรพากร. / โดย กองบรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ,
ม.ป.ป.
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การรวบรวมปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากรและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งจาก
กรมสรรพากร เพื่อให้การเสียภาษีของผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลัก
กฎหมายที่กําหนดไว้ โดยแบ่งปัญหาเป็น 7 ประเภท คือ (1) เงินได้ที่ต้องเสียภาษี จํานวน 31 ปัญหา (2) การ
เสียภาษีของคนต่างด้าว จํานวน 12 ปัญหา (3) การหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ปัญหา (4) เงิน
ได้ส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผล จํานวน 3 ปัญหา (5) การหักค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดา จํานวน 7 ปัญหา
(6) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จํานวน 3
ปัญหา และ (7) การขอคืนภาษี จํานวน 3 ปัญหา
7. แผนนิติบัญญัติ พ.ศ.2552-2554. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553.
[KC23 ค121ผ 2552]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง แผนนิติบัญญัติหรือแผนการตรากฎหมายที่จําเป็นต่อการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 ซึ่งเป็นแนวทางในการเสนอให้มีกฎหมายที่
จําเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินไปพร้อมกัน ตามนัยมาตรา 76 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะทําให้
รัฐบาลมีกลไกลที่จําเป็นต่อการผลักดันนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้ประสบความสําเร็จ โดย
แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน คือ (1) ความจําเป็นที่ต้องมีแผนนิติบัญญัติ (2) กระบวนการจัดทําแผนนิติบัญญัติ (3)
กฎหมายตามแผนนิติบัญญัติ (4) จํานวนกฎหมายที่แต่ละกระทรวงต้องรับผิดชอบ และ (5) จํานวนร่าง
กฎหมายที่คาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อหลักการในแต่ละปี
8. พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจและกฎหมาย ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย ฉบับย่อ. / โดย Rohre, Josef และ
ก้อง มังกรกาญจน์. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2551. [KA17.B87 น949พ 2551]
พจนานุกรมเล่มนี้นําเสนอคําศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและกฎหมาย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย รายการ
คําศัพท์มากกว่า 13,000 คํา ซึ่งเป็นคําศัพท์ที่จําเป็นในวงการธุรกิจและกฎหมาย ในส่วนของคําศัพท์ธุรกิจจะ
ครอบคลุมเนื้อหาในหมวดศัพท์การบัญชี ศัพท์การเงิน ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศัพท์การบริหาร ศัพท์
การตลาด ศัพท์การปฏิบัติการ และศัพท์การวิจัยธุรกิจ และในส่วนของคําศัพท์กฎหมายจะประกอบด้วย
คําศัพท์ที่จําเป็นต้องใช้ในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ทั้งนี้ในความเป็นจริงไม่ได้มีการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจน
ระหว่างคําศัพท์ในภาษาทั่วไปและคําศัพท์เฉพาะ ดังนั้น พจนานุกรมเล่มนี้จึงได้รวบรวมทั้งคําศัพท์ที่ใช้ใน
สถานการณ์ทั่วไปและคําศัพท์ในบริบททางธุรกิจและกฎหมายไว้ด้วย
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9. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542. / โดย พิชัย นิลทองคํา.
กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2551. [KE150.1 พ642พ 2551]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง จํานวน 4 ฉบับ คือ (1)
พระราชบัญญัติจั ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ระหว่างหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน (2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่ง
เป็ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ในการดํ า เนิ น งานทางปกครอง (3)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ และ (4) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
10. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว. / โดย พิชัย
นิลทองคํา. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2551. [KT104.1 พ642พ 2551]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมกฎหมายทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติ อันได้แก่ (1) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครั ว พ.ศ.2534 (2) พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแขวงและวิ ธี ค วามอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
(3) พระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 (4) พระ
ธรรมนูญยุติธรรม (5) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (6) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 (7) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว
พ.ศ.2548 (8) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้น
ในคดีอาญา พ.ศ.2545 (9) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายขังใน
คดีอาญา พ.ศ.2545 และ (10) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณา
คดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ศ.2545
11. ภาคผนวกแผนนิติบัญญัติ พ.ศ.2552-2554. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553.
[KC23 ค121ภ 2552]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ภาคผนวกแผนนิติบัญญัติ พ.ศ.2552-2554 โดยทําเป็นตารางเสนอหรือ
ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนดไว้ ซึ่งได้กําหนดนโยบายไว้ 8 นโยบาย คือ
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ นโยบาย
ที่ 3 นโยบายสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิ จ นโยบายที่ 5 นโยบายที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
12
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12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 พร้อม
คําอธิบายและคําถาม-คําตอบ. / โดย สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.. กรุงเทพฯ : สวัสดิการสํานักงาน
ก.พ.. 2552. [KE60.3 ส413ร 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.2547 ซึ่งระเบียบนี้กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ นอกเหนือจากสวัสดิการที่
ทางราชการจัดให้ข้าราชการอยู่แล้ว และกําหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการมีหน้าที่กําหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการ ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ปัญหาและกํากับดูแลการ
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเนื้อหาของเล่มประกอบด้วย คําอธิบายเกี่ยวกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 คําถาม-คําตอบเกี่ยวกับ
ระเบียบดังกล่าว ประกาศของคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัด
สวัสดิการ 4 เรื่อง รวมทั้งกฎหมายและประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับการบริจาคให้กองทุนสวัสดิการของส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการกําหนดขึ้นใหม่
13. วารสารที่ดิน ฉบับพิเศษ ครบรอบ 109 ปี กรมที่ดิน. / โดย กรมที่ดิน. กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน,
2553. [KO21 ท532ว 2553]
หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากครบรอบ 109 ปี ของกรมที่ดิน โดยได้อธิบายประวัติความเป็นมา
ของกรมที่ดิน และรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดิน ได้แก่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวง พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2552 และกฎกระทรวง พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 และ
กฎกระทรวง พระราชบัญญัติเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมถึงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2552
14. ศัพท์และสํานวนรัฐธรรมนูญ. / โดย สํานักภาษาต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552. [KA17.C66 อ812ศ 2552]
หนั ง สื อ ศั พ ท์ แ ละสํ า นวนรั ฐ ธรรมนู ญ เล่ ม นี้ นํ า เสนอความรู้ เ กี่ ย วกั บ คํ า ศั พ ท์ แ ละสํ า นวนใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายในตัวเล่มมีคําศัพท์และสํานวน ทั้งแบบไทย-อังกฤษ
และอังกฤษ-ไทย เพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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15. ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง จาก....เคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน
สู่...ศาลปกครอง. / โดย ศาลปกครอง สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : ดินดีไซน์, 2553.
[KI150 ศ365จ 2553]
ศาลปกครองไทยได้เปิดดําเนินการมาจนครบรอบ 9 ปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 แต่หากนับเริ่มต้น
ขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองจนกระทั่งมาเป็นศาลปกครองนั้นได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
นับแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตราพระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษา
ราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นคณะที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดิน ช่วยร่างกฎหมายและพิจารณาเรื่องราว
ความเดือดร้อนของประชาชน ภายหลังได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช
2476 กระทั่งในปี พ.ศ.2492 จึงมีการผลักดันให้มีคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ และต่อมาได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้น และในที่สุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
กลางจึงได้เปิดทําการขึ้นครั้งแรก และได้ขยายเขตอํานาจศาลปกครองชั้นต้นออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือประวัติศาสตร์และวิชาการศาล
ปกครอง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลปกครอง อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ศึกษากฎหมายปกครองและประชาชนผู้สนใจต่อไป
16. หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ. / โดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
[KS15.5 ห332 2553]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอเนื้อหาจากการอภิปรายทางวิชาการของคณะผู้จัดการอภิปรายทั้งสี่สถาบัน
คือ โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันจัดให้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันใน
เรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ การบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพในทุกมิ ติ ซึ่ งมี เนื้ อหาประกอบด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษั ตริย์ใ นสั งคมประชาธิ ปไตย เรื่ อง
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับความมั่นคงของรัฐ เรื่องผลกระทบจากข้อกล่าวหากรณีหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ และเรื่องสิทธิมนุษยชนกับความกลัวในสังคมไทย เพื่อเสนอแง่มุมปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ตุลาการไทยปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในคดีประเภทนี้อย่างโปร่งใส และคํานึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ มากน้ อ ยเพี ย งใด นอกจากนี้ ผู้ จั ด การอภิ ป รายได้ นํ า บทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก สองเรื่ อ งของ
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ Mr.Tjaco Van Den Hout มารวมพิมพ์ไว้ในภาคผนวกด้วย
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. พลิกปูมรามคําแหง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552.
[LG395.R3 ร446พ 2552]
พลิกปูมรามคําแหงเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในแง่มุมของเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อสร้าง โดยคนเล่าเรื่องเป็นผู้ก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยเป็นการเล่าเรื่องจาก
ชีวิตและประสบการณ์ที่เกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังเป็นบันทึกความทรงจําทําให้ชนรุ่นหลังได้ทราบถึงว่า
รามคําแหงสร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณเพียง 5 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่าจะเป็นตลาดวิชามหาวิทยาลัยรามคําแหงในทุกวันนี้ตลอดระยะเวลา 36 ปี

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

15

สาระสังเขปหนังสือใหม่

พฤศจิกายน 2553

หนังสือหมวดวิจิตรศิลป์
(N)
1. มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์. / โดย แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. กรุงเทพฯ : สํานัก
ราชเลขาธิการ, 2537. [NA1522 น891ม 2537]
หนังสือชุด “มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์” จะประกอบด้วย หนังสือภาพสถาปัตยกรรมที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ รวม 3 เล่ม โดยเรียงลําดับตามสถาปัตยกรรมที่
เกิดขึ้นในแต่ละรัชสมัยตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เรื่อยมาจนถึงรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมคําบรรยายอธิบายสถาปัตยกรรมเหล่านี้โดยละเอียดอย่าง
สมบูรณ์ อีกทั้งมีการจัดหมวดหมู่สถาปัตยกรรมตามฐานานุศักดิ์ของผู้ใช้อาคารด้วย

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. รู้ทัน...สันดาน TENSE. / โดย เฑียร ธรรมดา. กรุงเทพฯ : บริษัท ลีลาภาษา จํากัด, ม.ป.ป.
[PE1301 ฑ711ร 2551]
TENSE เป็นหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษและอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของภาษาอังกฤษก็ว่าได้
เพราะ TENSE หรือไวยากรณ์จะเป็นหลักพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในการทําความเข้าใจ แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ทําให้เรื่องที่ซับซ้อนเหล่านี้
สามารถเข้าใจง่ายขึ้น โดยการอธิบายธรรมชาติของ TENSE ต่าง ๆ โดยการนําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์มาใช้ในการอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ ต่อไป
2. รู้ทัน....สันดานศัพท์. / โดย เฑียร ธรรมดา. กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จํากัด,
2552. [PE1449 ฑ711ร 2552]
รู้ทัน...สันดานศัพท์ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนนําคําศัพท์ในภาษาอังกฤษมาอธิบายคําศัพท์ต่าง ๆ ให้
สามารถเข้าใจและจดจําได้ง่ายขึ้น ผ่านการนําเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวหรือในชีวิตประจําวันมา
เชื่อมโยงกับคําศัพท์เหล่านั้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ รวมไปถึงเทคนิคการแปล
ความหมายคําศัพท์ ที่มาของคําศัพท์ต่าง ๆ คําศัพท์ที่มีคําขึ้นต้นและคําลงท้ายเหมือนกันอีกด้วย
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย
1. กลไกการส่งออกข้าวของ สปป.ลาว. กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา, 2551. [ว HD9066.L3 ร276ก 2551]
รายงานการศึกษาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการผลิตและสถานการณ์การผลิต รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าวของ สปป.ลาว ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษากลไกทางการตลาดและ
การค้าข้าว โรงสี การแปรรูปเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก อีกทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
จากการสรุปผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์การผลิตข้าวของ สปป.ลาว ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาในภาพรวม
แล้วมีปริมาณเพียงพอแก่การบริโภคภายในประเทศ แต่มีประเด็นรายละเอียดต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อเตรียมการเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวในอนาคต นอกจากนี้เพื่อให้มีการพัฒนาการผลิตข้าวของ
สปป.ลาว มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพดีสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
คือ ควรมี การปรั บปรุงการผลิ ต กระจายพันธุ์ดีแ ละให้เปลี่ยนไปปลูก พันธุ์ข้าวเจ้ าเพราะมีตลาดมากกว่ า
ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา ปรับปรุงระบบชลประทาน สนับสนุนให้มีการสร้างโรงสีข้าวให้มีมาตรฐาน
ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ
2. การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. / โดย คิม ไชยแสนสุข.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552.
[ว LB2341 ร446ก 2552]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบั นอุดมศึกษาของรั ฐและของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงส่วนมากจะเหมือนกันและที่แตกต่างกันคือ มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคณะกรรมการ
อํ า นวยการสรรหาและคณะกรรมการดํ า เนิ น การสรรหาส่ ว นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี นอกจากนี้ ผ ลการเปรี ย บเที ย บกระบวนการสรรหาอธิ ก ารบดี พ บว่ า
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
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มหาวิทยาลัยรามคําแหงและสถาบันอื่น ๆ ได้กําหนดกระบวนการสรรหาอธิการบดีขึ้นกับระเบียบข้อบังคับการ
สรรหาอธิการบดีและพระราชบัญญัติแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน
3. การพัฒนาซอฟท์แวร์สังเคราะห์เสียงภาษาถิ่นไทย. / โดย วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ และคณะ.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสังเคราะห์เสียงภาษาถิ่นไทยที่สามารถ
อ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาถิ่นไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมกับสามารถใช้งานโปรแกรมได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าโปรแกรมสังเคราะห์เสียงโดยใช้เทคนิคการเชื่อมต่อและปรับแต่งสัญญาณเสียง รวมทั้ง
การประมวลผลข้อความเพื่อวิเคราะห์แยกคําวลีและคําสะกดที่เหมาะสม ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์สังเคราะห์
เสีย งภาษาถิ่ น ไทยได้อ าศั ยข้ อมูล จากขั้น ตอนของการวิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบพั ฒ นาเป็ น โปรแกรม
สังเคราะห์เสียง ประกอบด้วยเมนูการใช้งานได้แก่ การฝึกพูด การจัดเก็บข้อมูลและเสียง การเลือกเสียง การ
เลือกแหล่งกําเนิดเสียง การสังเคราะห์เสียง การค้นหาคําศัพท์ การบันทึกคําศัพท์ การแก้ไขคําศัพท์ การ
ช่วยเหลือและการสมัครสมาชิก เป็นต้น จากการติดตั้งใช้งานระบบออนไลน์
4. รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณี
ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. / โดย สําราญ ทองแพง และคณะ.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. [ว HD30.28 ส698ร 2552]
การวิจัยเล่มนี้ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ Balanced Scorecard เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับ
สถาบันอุดมศึกษาโดยยกเอามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบระบบ
การวัดประสิทธิภาพและการติดตามประเมินผลองค์กรตามหลักของ Balanced Scorecard มีขั้นตอนการ
วิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
พัฒนาโปรแกรมต้นแบบเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ผลการวิจัยทําให้มีการพัฒนาซอฟแวร์ที่ประกอบไปด้วย ระบบหลัก ๆ ได้แก่ การจัดทําผังองค์กร
การจัดทําแผนที่กลยุทธ์ขององค์กร การจัดทําดัชนีชี้วัด การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ การเก็บ
ข้อมูลดัชนีชี้วัด และการประเมินผลข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลจัดทํารายงาน
5. รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. / โดย สมบัติ นพรัก และ
จิติมา วรรณศรี. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. [ว LB2831.826 ส254ร 2553]
การวิ จั ย เล่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก
ผู้บริหารเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการ
พัฒนาฯ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาฯ ขั้นตอนที่ 4 เป็นการประเมินรูปแบบการพัฒนาฯ
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 องค์ประกอบ
19
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ได้แก่ หนึ่ง....แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ลักษณะการพัฒนาเป็นกลุ่ม
และรายบุคคลและจํานวนครั้งในการพัฒนา สองเครื่องมือในการพัฒนาคิดสร้างสรรค์มี 3 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรม แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ สาม
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มี 3 องค์ประกอบย่อได้แก่ การทดสอบก่อนทดลอง การดําเนินการ
พั ฒ นา และการทดสอบหลั ง การพั ฒ นา และหลั ง การทดลองพบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มทดลองมี ค ะแนนความคิ ด
สร้างสรรค์สูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. แรงจูงใจในการเข้าศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในส่วนภูมิภาค. / โดย สมจิตรา เรืองศรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552.
[ว LG395.R3.S78 ส236ร 2552]
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าศึกษาโครงการศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงในส่วนภูมิภาค จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ใน
การทํางาน รายได้และสาขาวิชาที่ศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการจําแนกนักศึกษาที่มีเพศต่างกันแรงจูงใจอยู่ในภาพรวม และรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ในด้านอายุ ประสบการณ์ ในการทํางาน
รายได้และสาขาวิชาศึกษา แนวจูงใจในการเข้าศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัวด้านลักษณะของมหาวิทยาลัย ด้านสังคม ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องและด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. วิเคราะห์โครงสร้างการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์. / โดย สุวัฒน์ ประเสริฐสม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552.
[ว LG395.R3 ส876ว 2552]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ระยะเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตร ทั้งนําเสนอ
โครงสร้างหลักสูตรและหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผลการศึกษาพบว่า ด้านระยะเวลาการศึกษาพบว่าการใช้ระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษา
ฯลฯ จะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะได้พยายามรณรงค์ให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาเร็วขึ้น ด้าน
โครงสร้างการบริหารหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรของปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง ด้านวิทยานิพนธ์ได้วิเคราะห์จัดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์เป็นตามสาขาวิชาเอก ซึ่งได้รวบรวมวิทยานิพนธ์
ของผู้จบการศึกษาปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดมาไว้ โดยเรียงตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่
นักศึกษาที่จบการศึกษาคนแรกจนถึงคนสุดท้าย โดยมีชื่อมหาบัณฑิต รหัสประจําตัวและหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่
เสนอเพื่อขอรับปริญญา
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รฐั บาล
1. 78 ปี รัฐสภาไทย. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2553. [สผ 08 4.2 328.3 2553]
หนังสือ “78 ปี รัฐสภาไทย” เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อรําลึกถึงบุคคลและเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับรัฐสภาไทยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาภายในได้กล่าวถึงรัฐสภาไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ.2475-2553 รัฐธรรมนูญของไทย การยุบสภา และรวมทั้งสถิติการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั่วประเทศ นอกจากนี้แล้วยังได้รวบรวมรายนามของผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในวงงานรัฐสภา อาทิ
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ตลอดจนรวมถึงทําเนียบประธาน ทําเนียบผู้นํา
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทําเนียบนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยทําเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2. ผลการดําเนินงานปี 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกํากับ
ของ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553. [ทส 02 1.2 2552]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการสรุปผลการดําเนินงานปี 2552 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ การกํากั บของนายสุ วิท ย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ของการดําเนินงานของกระทรวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สาระสําคัญของ
เนื้อหาประกอบด้วย วิสั ยทั ศน์ พันธกิ จ โครงสร้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม รวมถึง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พร้อมด้วยการดําเนินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ
เหลือง-ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและโครงการสํ า คั ญ อาทิ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ด้ า นการบริ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและ
ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมเด่นในรอบปี 2552
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3. รายงานประจําปี 2552 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม กรมคุม
ประพฤติ. กรุงเทพฯ : กรมคุมประพฤติ, 2553. [ยธ 03 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้เป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติในรอบปีงบประมาณ 2552 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถนําไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย รายนามและภาพประกอบของผู้บริหารของหน่วยงาน
ส่วนที่ 1 ข้ อมู ลภาพรวมของหน่ วยงานว่าด้วย วิสั ยทั ศ น์ พันธกิจ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ กรอบอัตรากําลัง
โครงสร้าง ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์พร้อมกับการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่ 3 รายงาน
การเงิน ประกอบด้วย งบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ส่วนที่ 4 ผลงานสําคัญ
ในรอบปี 2552 อาทิ ผลงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการดําเนินงานของหน่วยงานพหุภาคี
เป็นต้น
4. รายงานประจําปี 2552 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. / โดย ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย, 2553. [ธน 06 1.1 2552]
รายงานประจํ า ปี 2552 ของธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํ า เข้ า แห่ ง ประเทศไทย ฉบั บ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อํานาจหน้าที่รับผิดชอบขององค์กร
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถนําข้อมูล สถิติ ไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าอ้างอิงประกอบเหตุผล
ซึ่งเนื้อหาเป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ นโยบายการดําเนินงานของปี 2553 พร้อมด้วยภาพรวมการส่งออกของไทยปี 2552
และแนวโน้ ม ปี 2553 ทั้ ง เหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ในรอบปี 2553 การกํา กั บดู แ ลกิ จ การ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตลอดจนรายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อ รายงานทางการเงิ น นอกจากนี้ ยั ง
ประกอบด้วย ทําเนียบนามของธนาคารฯ เช่น ที่อยู่ของสํานักงานใหญ่ สาขาและสาขาย่อย
5. รายงานประจําปี 2552 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. / โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, 2553. [พม 04 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ อํานาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เพื่อสาธารณชนได้รับทราบและสามารถนําข้อมูล สถิติไปใช้ประโยชน์ใน
22
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การค้นคว้า อ้างอิง ประกอบเหตุผล โดยในเนื้อหาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นการกล่าวถึง
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ยุทธศาสตร์ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พร้อมด้วยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงผลการปฏิบัติราชการของ สค. ประกอบด้วย
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2552 และผลการปฏิบัติราชการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2552 ส่วนที่ 3 เป็นรายงานการเงินของ สค. ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงิน
6. รายงานประจําปี 2552 สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักระงับข้อพิพาท. กรุงเทพฯ : สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม, 2553.
[ศย 13 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552 ทั้งเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ
นําไปใช้ประกอบการศึกษา อ้างอิง โดยรายละเอียดของเนื้อหาภายในเล่มเป็นการกล่าวถึง ความเป็นมาของ
สํานั ก ระงั บข้ อพิ พาท อํ า นาจหน้ าที่ การแบ่ง ส่ว นราชการภายใน พร้อมกั บ สรุ ป ผลการรายงานประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งเกี่ยวกับผลการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด อาทิ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก ศูนย์ฝึกอบรมและ
เผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก กลุ่มช่วยอํานวยการ
7. สรุปการจัดหาและการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 2552. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน.
กรุงเทพฯ : กรมธุรกิจพลังงาน, 2552. [พน 04 2.2 665.5 2552]
เอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดําเนินงานด้านการจัดหาและการ
จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ปี 2552 ของกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ
ข้ อ มู ล อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสามารถนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาอ้ า งอิ ง ทั้ ง นี้
สาระสําคัญประกอบด้วย รายนามของผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 สถานการณ์น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย
และสถานการณ์ราคาน้ํามัน นอกจากนี้ยังประกอบด้วย การสรุป ปริมาณการจัดหาและการจําหน่ายน้ํามัน
เชื้อเพลิง การผลิต การนําเข้า การส่งออกของน้ํามันเชื้อเพลิง พร้อมกันนี้ในภาคผนวกประกอบด้วย ปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมดิบของประเทศไทย สถิติปริมาณการผลิต การนําเข้า การจําหน่ายและ
การส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิง ปี 2535-2552 อัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันเชื้อเพลิงปี 2542-2552 ค่าการตลาด
น้ํามันเชื้อเพลิงปี 2542-2552 ทั้งนี้ในการนําเสนอของเนื้อหาภายในเล่มนี้อยู่ในรูปของตาราง สถิติ และ
แผนภูมิกราฟ
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8. สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา. / โดย สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักการประชุม. กรุงเทพฯ : สํานักการประชุม, 2553.
[สผ 14 1.2 2551-2552]
เอกสารสิ่งพิมพ์เล่มนี้เนื้อหาเป็นการสรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 และการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาในปีที่ 3 สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ 21 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553) ปีที่ 3
สมัยวิสามัญ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2553) ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาได้แบ่งเป็น
หมวดหมู่ ประกอบด้วย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ การพิจารณาญัตติ การพิจารณากระทู้ถ าม ตลอดจนการ
พิจารณาเรื่องรับทราบและการขอปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม นอกจากนี้ยังประกอบด้วย การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
9. สรุปผลงานวุฒิสภา ประจําปี 2552. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์.
กรุงเทพฯ : สํานักประชาสัมพันธ์, 2553. [สว 02 1.2 2552]
หนั ง สื อ สรุ ป ผลงานวุ ฒิ ส ภาประจํ า ปี 2552 เล่ ม นี้ เ นื้ อ หาเป็ น การสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานวุฒิสภาในรอบปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป
ได้รับทราบ อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการใช้ประโยชน์อ้างอิงในการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหา
ภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 งานด้านนิติบัญญัติ การประชุมวุฒิสภาและประชุมรัฐสภา ส่วนที่ 2 งานด้าน
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนที่ 3 งานด้านการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คําแนะนําหรือให้ความ
เห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น ๆ ส่วนที่ 4 งานด้านการถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหน่ง ส่วนที่ 5 งานด้านกรรมาธิการ ส่วนที่ 6 งานด้านต่างประเทศและในส่วนที่ 7 นี้
เกี่ยวกับงานด้านอื่น ๆ
10. 35 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. / โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, 2553.
[ศธ 07/1 8.2 2553]
35 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของสถาบันฯ ทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนขอบเขตของอํานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบและสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง โดยเนื้อหาประกอบด้วย
ประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ บทบาทอํานาจหน้าที่ รายนาม/รูปของผู้บริหาร รวมถึงรายนามของอาจารย์
และนักวิจัย พร้อมด้วยโครงการวิจัยที่หน่วยงานได้ดําเนินการระหว่างปี พ.ศ.2528-2552 การประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพจากปัญหาสารพิษ รวมทั้งความจําเป็นในการนําการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
24
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สาระสังเขปหนังสือใหม่

พฤศจิกายน 2553

(Strategic Environmental Assessment, SEA) มาใช้ในประเทศไทย ตลอดจนการฟื้นฟูเมือง (Urban
Renewall) พร้อมกับกิจการของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

หนังสือหมวดอ้างอิง
1. สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน. กรุงเทพฯ : ปตท., 2553.
[อ AE950.P47 ส678 2553]
หนังสือสารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ของธุรกิจปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนและเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการ
ค้นคว้าและเรียนรู้สําหรับประชาชนและเยาวชนในการทําความรู้จักกับโลกของปิโตรเลียม ทั้งนี้ในการนําเสนอ
ของเนื้อหาประกอบด้วย การสํารวจและการผลิตปิโตรเลียม การกลั่นน้ํามันและการแยกก๊าซธรรมชาติ ระบบ
ลอจิสติกส์ปิโตรเลียม การตลาดและการจัดจําหน่ายผลผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก สิ่งแวดล้ อมและการจั ดการ นอกจากนี้ยังมีดัชนีภาษาอั งกฤษและดั ชนี ภาษาไทย รวมทั้ งวิธีใ ช้
สารานุกรม

]]]]]^^^^
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งานแต่งงานครั้งประวัตศิ าสตร์ของโลก : ชาร์ลส์ & ไดอานา
โดย วิจิตรา ประยูรวงษ์
หลังจากสํานักพระราชวังอังกฤษ ได้แถลงอย่างเป็นทางการถึงการหมั้นหมายระหว่าง
"เจ้าชายวิลเลียม" รัชทายาทลําดับที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ กับ "น.ส.แคเธอรีนหรือ เคท มิดเดิลตัน" เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา โดยพิธีอภิเษกสมรสของทั้งคู่จะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดู
ร้อนในปี 2554 ทําให้ย้อนรําลึกถึงงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอานาที่จัด
ขึ้นอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ (HRH the Prince Charles, The Prince of Wales
พระนามเต็ม ชาร์ลส์ ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ; ประสูติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491) ทรงเป็นพระราชโอรส
พระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และ เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ เจ้าชายทรง
สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เกียรตินิยม ส่วนไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์
(Princess of Wales พระนามเต็มคือ ไดอานา ฟรานเซส สกุลเดิม สเปนเซอร์ Diana Frances, The Lady
Diana Spencer ; ประสูติ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ) ทรงเป็นธิดาคนที่ 3 ของเอิร์ล สเปนเซอร์ที่ 8 และฟราน
เซส ชานด์ คิดด์ สําเร็จการศึกษาด้านการเรือนในสวิตเซอร์แลนด์

ครอบครัวสเปนเซอร์ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์มานานแล้ว เลดี้ฟรอยเมยซึ่งเป็นคุณยายของ
เจ้าหญิงนั้น เป็นพระสหายและนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระราชชนนีอลิซาเบธ มาเป็นเวลานาน ประกอบ
กับการที่เจ้าชายแห่งเวลส์ทรงเคยคบหาอยู่กับเลดี้ซาราห์และเลดี้เจน พี่สาวของเลดี้ไดอานา ทําให้พระองค์
ทรงคุ้นเคยกับไดอานาพอสมควร และเมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระชนมายุได้ราว 30 พรรษา พระองค์ได้รับการ
ร้องขอให้ทรงอภิเษกสมรส อีกทั้งสมเด็จพระราชชนนี ทรงมีพระราชประสงค์จะให้พระองค์เองกับเลดี้ฟรอม
เมยได้เป็น "ทองแผ่นเดียวกัน" เจ้าฟ้าชายผู้ทรงรักสมเด็จยายมากจึงทรงยอมตามพระทัย และทรงขอหมั้นเลดี้
ไดอานาด้วยพระธํามรงค์ไพลินน้ํางาม เจียระไนเป็นรูปไข่ ล้อมรอบด้วยเพชรอีก 14 กะรัต และทองคําขาว 18
กะรัต (ซึ่งเป็นวงเดียวกับที่เจ้าชายวิลเลียมใช้หมั้นกับนางสาวเคท มิดเดิลตัน)
สํานักพระราชวังบัค กิงแฮมประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ว่ าพระราชพิธี
อภิเษกสมรสจะจัดขึ้นที่โบสถ์เซนต์ปอล ในลอนดอน ในวันที่ 29 กรกฎาคม ปีเดียวกัน โดยมีแขกได้รับเชิญ
จํานวนกว่า 3,500 คน และมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนี้ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกกว่า 100
แห่ง ในกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเลดี้ไดอานา สเปนเซอร์ ได้เริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่คืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2524 ด้วยการจุดพลุและดอกไม้ไฟอย่างเอิกเกริกกันทั่วประเทศ เจ้าฟ้าชาย
ชาร์ลส์ ทรงเริ่มจุดชนวนดอกไม้ไฟชุดแรกซึ่งร้อยเป็นโซ่ยาวจากไฮปาร์ค ผ่านจุดสําคัญ ๆ หลายจุด พลุและ
ดอกไม้ไฟกว่า 12,000 ดอก ได้แตกออกเป็นรูปต่างๆ กลางอากาศ สีสันงามตระการ ดอกไม้ไฟชุดพิเศษก็คือ
ชุดดอกไม้ไฟที่ควงตัวหมุนแล้วแตกออกเป็น พระฉายาลักษณ์ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และเลดี้ไดอานา อีกชุด
หนึ่งก็คือ ชุดดอกไม้ไฟกลุ่มใหญ่ที่แตกออกเป็นรูปพระราชวัง ซึ่งมีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 12 เมตร

ประชาชนกว่า 500,000 คน ได้หลั่งไหลกันเข้ามายืนออในพื้นที่ 341 เอเคอร์ ของ
สวนสาธารณะกลาง กรุงลอนดอน เพื่อชมความงามของพลุ และดอกไม้ไฟด้วยตาของตนเอง ทําให้มีผบู้ าดเจ็บ
จากการเบียดเสียดของฝูงชนถึง 940 คน

พระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งนี้ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงเป็นผู้เลือกสถานที่ประกอบพระราชพิธี
ที่มหาวิหารเซนต์ปอลเอง โดยให้เหตุผลว่ามหาวิหารเซนต์ปอลใหญ่กว่ามหาวิหารเวสมินสเตอร์ เพราะสามารถ
จุคนได้มากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนยังจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมขบวนแห่พระราชพิธีอย่างเต็มที่ เพราะ
ระยะทางจากพระราชวังบัคกิงแฮมไปยังมหาวิหารเซนต์ปอล จะเป็นระยะทางประมาณ 3 ไมล์ ซึ่งนับเป็น
ระยะทางที่ยาวพอที่พสกนิกรจะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างจุใจ ตลอดเส้นทางเสด็จนั้น งามสะพรั่งไปด้วยไม้ดอก
หลากสีถึง 5,000 กระถาง บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรีย ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้า
พระราชวัง ได้ถูกประดับประดาด้วยดอกเจอเรเนียม สีแดง ชมพู ม่วง และขาว ถึง 14,000 ช่อ พอตัดเข้าถนน
เดอะมอลล์ สองข้างทางก็เจิดจ้าไปด้วยสีชมพู สีม่วง และฟ้าของดอกพิโทเนีย เบอร์มิน่า และฟล็อกซ์ ซึ่งห้อย
ระย้าสลับกันเป็นช่วงๆ

ก่อนหน้าที่ ขบวนราชรถจะได้ฤ กษ์เคลื่ อนออกจากพระราชวั งบั ค กิงแฮมมายั งมหาวิ หาร
เซนต์ปอล บรรดาราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ และแขกของรัฐบาลนานาประเทศได้ทยอยเข้าสู่มหาวิหารเซนต์
ปอล เพื่อรอรับเสด็จที่นั่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จแทนพระองค์ไปร่วมงาน
พระราชพิธีครั้งนี้ด้วย ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดา สีฟ้าสดใส ประทับใกล้ๆกับมกุฎราชกุมารอากิฮิโต
และเจ้าหญิงมิชิโกะ แห่งญี่ปุ่น บรรดาสุภาพสตรีที่ได้รับเชิญส่วนใหญ่ล้วนแต่งกายด้วยชุดสีฟ้าอันเป็นสีโปรด
ของเลดี้ไดอานา
ครั้นได้เวลาตามหมายกําหนดการ ขบวนราชรถก็เคลื่อนออกจากพระราชวังไปยังมหาวิหาร
เซนต์ปอลทันที นําขบวนโดยสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ตามด้วยขบวนเสด็จของสมเด็จพระพันปี
หลวง ขบวนเสด็จของเจ้าบ่าว และขบวนราชรถแก้วของเจ้าสาว ซึ่งเป็นราชรถแก้วปิดประทุน เทียมม้าสีขาว
2 คู่ ท่ามกลางเสียงโห่ร้อง และโบกธงแสดงความยินดีของประชาชน ซึ่งเรียงรายอยู่สองข้างทาง เลดี้ไดอานา
ภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีงาช้างและชุดวิวาห์สีขาวได้ยิ้มแย้มและโบกมือให้ทุกคนอย่างสดชื่น ก่อนเข้าสู่มหาวิหาร
เซนต์ปอลเพื่อประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสตามขั้นตอนของศาสนาคริสต์นิกายอังกฤษ จึงนับได้ว่า
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นางวิจิตรา
นางสาวอารีรัตน

พันธุเปรื่อง
วัชราภรณ
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