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ตัวอยาง

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. นักการเมือง : จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน การคอรรัปชั่น สภาพปญหา สาเหตุ ผลกระทบ
แนวทางแกไข. / โดย ธีรภัทร เสรีรังสรรค. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[JQ1745.A55.P64 ธ636น 2553]
หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดยที่ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาสาเหตุสภาพปญหาทางดานจริยธรรม
ของนักการเมือง ผลกระทบที่เกิดจากปญหานี้และแนวทางในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว โดยเนื้อหา
ภายในประกอบดวย สวนที่ 1 ปฐมบท ( Introduction) กลาวถึง ความหมายของนักการเมือง นักการเมือง
และจริยธรรมของนักการเมือง สวนที่ 2 ความคิดพื้นฐาน ( The Basic Idea) กลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมของนักการเมือง ผลประโยชนทับซอน และการคอรรัปชั่น สวนที่ 3 บริบทดานจริยธรรม
ผลประโยชนทับซอนและการคอรรัปชั่นของนักการเมืองไทย ( The Context of Ethics, the Conflict of
Interests and the Corruption of Thailand Politicians) กลาวถึง สภาพทั่วไปดานจริยธรรมผลประโยชน
ทับซอน และการคอรรัปชั่นในประเทศไทย อาทิ ชวงระหวางป พ.ศ.2475-2516, ชวงระหวางป พ.ศ.25162535 และชวงระหวางป พ.ศ.2535-2552 พรอมกับปญหาผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองไทยและ
แนวทางในการแกไขปญหา ผลประโยชนทับซอนในประเทศไทย ตลอดจนปญหาการคอรรัปชั่นในประเทศไทย
ปญหาการคอรรัปชั่นและแนวทางการแกปญหาในระดับสากล อีกทั้งจุดเริ่มตนของอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003 ภาพรวมของอนุสัญญาฯ สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานสากลวาดวยการ
ตอตานการทุจริต สวนที่ 4 การวิเคราะหและประเมิน : จริยธรรมของนักการเมืองไทย ( Analysis and
Evaluation : The Ethics of Thai Politicians) กลาวถึง จริยธรรมของนักการเมืองไทย : สภาพปญหา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกไข รวมทั้งการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม แนวทางรัฐธรรมนูญ
นิยมกับการแกไขปญหาการเมืองไทย พรอมดวยการศึกษาเกี่ยวกับ “จริยธรรมของนักการเมืองไทย” ผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ สวนที่ 5 ปจฉิมบท ( Conclusion) กลาวถึง บทสรุปของผูปกครอง
ที่มาจากนักการเมือง และการสรางจริยธรรมทางการเมืองในหมูนักการเมือง
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หนั งสือหมวดปรั ชญาและศาสนา
(B)
1. กลยุทธ….การสอนการคิดแกปญหา. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,
2551. [BF441 ส881ก 2551 ล.10]
หนังสือเลมนี้เปนลําดับที่ 10 จาก 13 เลม ของหนังสือชุดครบเครื่องเรื่องการคิด การคิดแกปญหา
คือ ความสามารถในการจัดสภาวะความไมสมดุลที่เ กิดขึ้น โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหผสม
กลมกลืน กลับเขาสูสภาวะสมดุล โดยเนื้อหาในเลมมีการบอกคุณสมบัติของการคิดแกปญหา บทบาทของ
ผูสอนในการสงเสริมการฝกทักษะการคิดแกปญหา ลักษณะของกระบวนการคิดแกปญหา และมีกิจกรรมให
ผูอานไดฝกการคิดแกปญหาอีกดวย
2. กลยุทธ.....การสอนคิดเชิงกลยุทธ. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2551.
[BF441 ส881ก 2551 ล.9]
หนังสือ กลยุทธ...การสอนคิดเชิงกลยุทธ เปน 1 ใน 13 เลมของหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องการ
คิด” หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ อีกทั้งยังกลาวถึง ความหมาย
ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ ลักษณะของนักคิดกลยุทธ ทั้งนี้เพื่อใหผูอานสามารถกําหนดการทํางานใหมีความ
ยืดหยุน พลิก แพลง เพื่อใหบ รรลุเปาหมาย ผูเ ขียนไดจัดแบบฝกหัดคิดเชิ ง กลยุท ธ การจัดการเรียนรูที่ใช
กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดเชิงกลยุทธอีกดวย
3. กลยุทธ...การสอนคิดเชิงมโนทัศน. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2553.
[BF441 ส881ก 2553 ล.8]
หนังสือ กลยุทธ...การสอนคิดเชิงมโนทัศน หนังสือหนึ่งในชุดครบเครื่องเรื่องการสอน ผูเขียนมี
ความตองการใหผูอานสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลได โดยมีการจัดระบบ จัดลําดับความสําคัญ
เพื่อสรางมโนทัศนได ภายในเลมประกอบดวย เนื้อหา โครงสรางความรู Mind Map เรื่องมโนทัศน การเรียนรู
องคประกอบของมโนทัศน หลักการคิดเชิง มโนทัศน ตัวอยางผลงานการจัดกรอบมโนทัศนรูปแบบตาง ๆ
ขั้นตอนการจัดกรอบมโนทัศน เทคนิคการสอนคิดเชิงมโนทัศน (ความคิดรวบยอด) วิธีตรวจสอบความคิดเชิง
มโนทัศน รวมทั้งแบบฝกหัดและกิจกรรมการฝกคิดเชิงมโนทัศน
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4. กลยุทธ..การสอนคิดบูรณาการ. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2551.
[BF441 ส881ก 2551 ล.11]
หนังสือ “กลยุทธ..การสอนคิดบูรณาการ” เปน 1 ใน 13 เรื่องของหนังสือชุด “ครบเครื่องการ
คิด” ในหนัง สือเลมนี้ไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ทักษะ (การบูรณาการ กลาวถึง ความหมาย ลักษณะและ
องคประกอบของการบูรณาการ กระบวนการคิดบูรณาการ ผูเขียนไดรวบรวมไวหลากหลาย นอกจากนี้ภายใน
เลมประกอบดวย กิจกรรมและแบบฝก หัดคิดบูรณาการเพื่อใหเขากับสถานการณ ผูอานก็จ ะไดฝก การคิด
บูรณาการและการนําไปใชไดอีกดวย
5. กลยุทธ..การสอนคิดประยุกต. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2551.
[BF441 ส881ก 2551 ล.7]
หนังสือ “กลยุทธ..การสอนคิดประยุกต” เปน 1 ใน 13 เลม ของหนังสือ “ครบเครื่องเรื่องการ
คิด” ในเลมนี้ผูเขียนไดเขียนรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี หลักการการคิดประยุกต ทั้งนี้เพื่อใหผูอานสามารถนํา
ความรูหรือสิ่งอื่นที่เหมาะสมหรือสอดคลองมาประยุกตใหเขากับบริษัทตาง ๆ ในเลมนี้ไดมีการนําเอาตัวอยาง
การคิดประยุกต กระบวนการคิดหรือการสอนการคิดประยุกต นอกจากนี้ไดนํากิจกรรมฝกการคิดประยุกตมา
ใหผูอานไดลองทดสอบการคิดประยุกตอีกดวย
6. กลยุทธ....การสอนคิดเปรียบเทียบ. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,
2551. [BF441 ส881ก 2551 ล.3]
หนังสือ “กลยุทธ...การสอนคิดเปรียบเทียบ” เปน 1 ใน 13 เลม ของหนังสือชุด “ครบเครื่องการ
คิด” ภายในเลมจะสอนใหผูอานรูจักการเทียบเคียง ความเหมือน ความแตกตางกับสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งและ
ผูเขียนไดกลาวถึง ลักษณะการเปรียบเทียบ ทั้งการเทียบเคียงและเปรียบเปรยแบบอุปมาอุปไมย ทั้งยังสอนถึง
กระบวนการคิดเปรียบเทียบและหลักการ นอกจากนั้นเพื่อใหผูอานไดเขาใจกลยุทธการสอนมากยิ่งขึ้น ผูเขียน
ไดเพิ่มกิจกรรมการฝกคิดเปรียบเทียบและแบบฝกการคิดเปรียบเทียบไวอีกดวย
7. กลยุทธ..การสอนคิดวิเคราะห. / โดย สุวิทย คํามูล. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2553.
[BF441 ส881ก 2553 ล.2]
หนัง สือเลม นี้เปนหนัง สือ ลําดับ ที่ส องของหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องการคิด ” สอนทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหทั้งเรื่องของคุณสมบัติที่เอื้อตอการคิดวิเคราะห องคประกอบของการคิดวิเคราะห
ลักษณะการคิดวิเคราะห ตัวอยางการคิดวิเคราะห ประโยชนการคิดวิเคราะห รวมไปถึงการจัดการเรียนรูที่ใช
กระบวนการคิดวิเคราะห กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห และแบบฝกหัดตาง ๆ ในการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูอาน
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหที่ดีสามารถจําแนก แยกแยะหรือหาความสัมพันธเชิงเหตุผลขององคประกอบของ
วัตถุ สิ่งของหรือเรื่องราวตาง ๆ ได
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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8. กลยุทธ...การสอนคิดวิพากษ. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2551.
[BF441 ส881ก 2551 ล.5]
หนังสือ “กลยุทธ...การสอนคิดวิพากษ” เปน 1 ใน 13 เลม ของหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องการ
คิด” ภายในเลมนี้จะสอนใหผูอานรูจักการพิจารณา ประเมินและตัดสินใจ โดยใชเหตุผล ผูเขียนไดเขียนบอกถึง
ความแตกตางระหวางวิพากษ วิจารณ เพื่อใหผูอานไดเ ขาใจมากยิ่งขึ้น ไดนําเสนอกระบวนการคิดวิพากษ
นอกจากนี้ภายในเลมไดมีกิจกรรมการฝกคิดวิพากษและแบบฝกการคิดวิพากษ เพื่อที่ผูอานจะเขาใจแนวการ
สอนคิดวิพากษไดมากยิ่งขึ้น
9. กลยุทธ...การสอนคิดสรางสรรค. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2550.
[BF441 ส881ก 2550 ล.12]
หนังสือ “กลยุทธ...การสอนคิดสรางสรรค” เปน 1 ใน 13 เรื่องของหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่อง
การคิด” ในเลมไดอธิบายความหมายและคุณลักษณะของความคิดสรางสรรควาเปนเชนไร อีกทั้งยังมีกิจกรรม
เสริมแนวทางในการใชความคิดสรางสรรค เทคนิคตาง ๆ ในการสงเสริมความคิดสรางสรรค นอกจากนี้หนังสือ
เลมนี้ยังมีกิจกรรมและแบบฝกหัดใหทานผูอานลองทําหรือนําไปใชเพื่อฝกการใชความคิดสรางสรรคไดอีกดวย
10. กลยุทธ...การสอนคิดสังเคราะห. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,
2550. [BF441 ส881ก 2553 ล.2]
หนังสือ “กลยุทธ...การสอนคิดสังเคราะห” เปนสวนหนึ่งของหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องการคิด”
หนัง สือที่ร วบรวมหลัก การ แนวคิด และทฤษฎีของการคิดสัง เคราะห เพื่อใหผูอานรูจัก กระบวนการคิด
สังเคราะห มีตัวอยางผลงานการคิดสังเคราะห แนวทางการสงเสริมการคิดสังเคราะห การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานพรอมทั้งมีกิจกรรมเพื่อฝกการคิดสังเคราะหในรูปแบบตาง ๆ และทําใหทราบความแตกตางระหวาง
การคิดสังเคราะหกับการคิดแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการคิดสังเคราะหเพื่อสรางสิ่งใหม
11. กลยุทธ....การสอนคิดอนาคต. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2551.
[BF441 ส881ก 2551 ล.13]
หนังสือ “กลยุทธ...การสอนคิดอนาคต” เปนหนึ่งในหนังสือชุดครบเครื่องเรื่องการคิด เนื้อหาใน
เลมนี้จะมีทั้งสวนของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการคิดอนาคต ซึ่งการคิดอนาคตคือความสามารถในการ
คาดการณ แนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางชัดเจนและสามารถนําสิ่งที่คาดการณนั้นมาใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสม มีการเปรียบเทียบอดีตปจจุบันและอนาคต บอกประโยชนของการคิดอนาคต ลักษณะของ
คนที่ขาดการคิดอนาคต หลัก การและกระบวนการคิด คาดการณภาพอนาคต มีเ ทคนิคการสรางความคิด
อนาคต รวมถึงการคิดแบบหมวก 6 ใบ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการฝกคิดแบบอนาคตและแบบฝกหัดการคิด
อนาคต เพื่อใหผูอานนําไปใชไดจริง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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12. กลยุทธ...การสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ,
2550. [BF441 ส881ก 2550 ล.6]
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเพื่อสอนใหผูอานคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ การ
คิดที่มีเหตุผลผานการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ มีการสอน
วัตถุประสงคของการคิดอยางมีวิจารณญาณ พฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ แบบสํารวจ
เด็กที่มีความคิดอยางวิจารณญาณ สอนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตัวอยางการพัฒนารูปแบบการ
สอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และกิจกรรมการฝกคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อผูอานจะไดฝกกระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ
13. ครบเครื่องเรื่องการคิด. / โดย สุวิทย มูลคํา. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2553.
[BF441 ส881ค 2553]
หนังสือ “ครบเครื่องเรื่องการคิด” เปน 1 ใน 13 เลมของหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องการคิด”
ภายในหนังสือเลมนี้รวบรวมความคิดนานาทรรศนะของแตละบุคคลมารวมกัน การพัฒนา EQ และ IQ ที่
เกี่ยวของกับความคิด กระบวนการพัฒนาทางปญญา แนวคิดทฤษฎีของตางประเทศและในประเทศ ทั้ง นี้
ผูเขียนไดนําบัญญัติ 10 ประการในการสอนคิด และการประเมินผลกระบวนการคิด เพื่อเปนตัวชวยสําคั ญให
ผูอานไดเขาใจการสอนเรื่องการคิดมากยิ่งขึ้น

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนั งสือหมวดวิชาการเกียวกั บ
ประวัติศาสตร์ (C)
1. ปริศนา ความลับคนดัง. / โดย เกศณี ไทยสนธิ. กรุงเทพฯ : ฐานบุค, 2553.
[CT203 ก772ป 2553]
หนังสือเลมนี้เปนเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่เปนความลับของบุคคลหรือสิ่งที่มีชื่อเสียงของโลก
โดยเนื้อหาไดเรียบเรียงมาจากคอลัมน “เปดกรุคนดัง” จากนิตยสารหญิงไทย เรื่องที่นอยคนจะรู ความลับ
มากมายบนโลกที่คุณรูแลวอาจจะประหลาดได ความจริงในบางมุมของหลายเรื่องราวจะถูกเปดเผยที่นี่ เรื่อง
ความลับนอกจากจะบันเทิงแลวยังมีสาระดี ๆ ซอนอยูอีกดวย เมื่ออานหนังสือเลมนี้จบแลวคุณจะรูวาบนโลก
ใบนี้ยังมีเรื่องที่คุณไมรูอีกมากมายอยางนอยก็มี 30 เรื่องที่คุณเพิ่งไดรู เมื่อคุณเปดอาน “ปริศนา ความลับ
คนดัง”

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนั งสือหมวดประวั ติศาสตร์ ทัวไป
(D)
1. การเมืองในประวัติศาสตร ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช. / โดย พิเศษ
เจียจันทรพงษ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. [DS577 พ763ก 2553]
หนังสือเรื่อง “การเมืองในประวัติศาสตร ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช”
เปนหนังสือที่ใหขอมูลทางประวัติศาสตร การสถาปนากรุงศรีอยุธยา อิทธิพลของราชวงศสุพรรณภูมิที่เกี่ยวดอง
กับราชวงศสุโ ขทัย ทั้ง นี้ผูเ ขียนไดเ นนย้ําถึงการเมืองในยุคสุโ ขทัย -อยุธยาวาเปนเชนไร และการกลับ มาซึ่ง
อํานาจของราชวงศสุโขทัยกับการครองราชยกรุงศรีอยุธยา เมื่อผูอานไดศึกษาหนังสือเลมนี้จะทําให ไดเรียนรู
ประวัติศาสตรดานการเมืองในยุคสุโขทัย-อยุธยา วาเปนเชนไร
2. คิดแบบสมัคร สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คนที่ 25. / โดย เริงศักดิ์ กําธร. กรุงเทพฯ :
บางหลวง, 2552. [DS578.32 ส291ค 2552]
หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดกลาวถึง ชีวประวัติของนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี เนื้อหา
ภายในเลมนี้ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาวาทานเปนใคร และกาวสูเสนทางการเมืองไดอยางไร อีกทั้งกอนที่
ทานจะเดินทางเขาสูสายการเมืองทานยังโลดแลนอยูในวงการสายน้ําหมึก เปนนักเขียนคอลัมนนิสตใหกับ
หนังสือพิมพ ตาง ๆ จนผันตัวเองมาเปนนักการเมืองจนไดรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี คนที่ 25 ของประเทศ
ไทย ทั้งนี้ผูเขียนยังไดเขียนถึงวาระสุดทายของคุณไวอยางละเอียด และจะทําใหทานผูอานไดสัม ผัสถึงตัวตน
ที่แทจริงของคุณสมัคร สุนทรเวช ในแงมุมที่ไมเคยสัมผัส
3. จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป รศ.๑๑๖. / โดย พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยศิริ). กรุงเทพฯ :
แสงดาว, 2553. [DS582 ศ268จ 2553]
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การจดบั น ทึ ก เรื่ อ งราวการเดิ น ทางเสด็ จ ประพาสยุ โ รปครั้ ง แรกของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระองคทรงมองเห็นถึงความสําคัญทางการทูตวาจะสามารถ
ชวยใหประเทศไทยพนจากการลาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจได ในครั้งนี้พระองคจึงเสด็จประพาส
ทั้ง สิ้น 13 ประเทศ และประเทศเยอรมนีเ ปนประเทศที่พระองคท รงมี พระประสงคที่จ ะมุง ไปอยางมาก
เนื่องจากเยอรมนี คือ มหาอํานาจที่ไมเ คยรุก รานไทย ในหนัง สือจดหมายเหตุเ ลม นี้นอกจากจะกลาวถึง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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เรื่องราวตาง ๆ ขณะที่ทรงเสด็จประพาสยุโรปแลวยังมีเหตุการณตอนรับพระองคหลังเสด็จกลับอีกดวย เพื่อ
เปนการชี้ใหเห็นวาพสกนิกรชาวไทยปลาบปลื้มกับการเสด็จกลับมากเพียงใด จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป
รศ.116 เลมนี้เปนการแสดงความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่ทรงนําพาประเทศไทยพนการ
ลาอาณานิคมจากมหาอํานาจไดอยางเต็มภาคภูมิ
4. ถึงฉันไมมีวันไดกลับ ก็ขอใหเธอหลับฝนดี. / โดย ตวงพร อัศววิไล. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
แพรวสํานักพิมพ, 2553. [DS578.3 ต215ถ 2553]
หนัง สือเลม นี้ไดก ลาวถึง วีร บุรุษที่เ สียสละและอุทิศตนใหกับ การปฏิบัติห นาที่ในสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใตจนถึงวาระสุดทายของชีวิต ผูเขียนไดกลาวถึง วีรบุรษุ ซึ่งมีหลากหลายอาชีพ เชน ทหาร ตํารวจ
เจาหนาที่นิติวิทยาศาสตร และเจาหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พวกเขามายังสามจังหวัดชายแดนภาคใตดวยความ
มุงหวังวาทุกอยางจะดีขึ้นในไมชา แตแลวกลับตองพบกับความสูญเสีย เรื่องราวของผูที่ถูกเรียกวา วีรบุรุษ ได
ถูกนําเสนอในแงมุมตาง ๆ ทั้งหนาที่การงาน ชีวิตสวนตัว และเหตุการณที่ทําใหพวกเขาจากไปอยางไมมีวัน
กลับ เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหคนขางหลังและคนทํางานเรงแกปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหสําเร็จโดยเร็ว
5. ธิราชเจาจอมสยาม. / โดย กองบรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2553.
[DS582 จ657ธ 2553]
ธิราชเจาจอมสยาม เลมนี้เปนหนังสือที่จัดพิมพในวาระโอกาสสําคัญครบรอบ 100 ป แหงการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในปพุทธศักราช 2553 เพื่อนอมรําลึกถึงในพระมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญที่ทรงมีตออาณาประชาราษฎรและสยามประเทศมาตราบทุกวันนี้ โดยเนื้อหาภายในเลม
เปนการกลาวถึงความรักอันยิ่งใหญของพระองคที่มีตอแผนดินสยามและพสกนิกรชาวสยามที่ไดสะทอนอยูใน
การบริหารเทศตลอด 42 ป แหงการครองราชย และสามารถจําแนกรายละเอียดของเนื้อหาไดเปน 3 ตอน
ซึ่งไดแก ตอนที่ 1 ความรักตอราชตระกูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิบัติพระองคใน
ฐานะองคพระประมุขแหงราชตระกูลโดยสมบูรณ พระราชทานพระเมตตาเกื้อกูล ดูแลทํานุบํารุงพระบรม
วงศานุวงศทุกระดับชั้นอยางทั่วถึง ตลอดจนขาราชการขาราชสํานักทั้งฝายหนาฝายใน ตอนที่ 2 ความรักตอ
แผนดินสยามเปนความรักอันยิ่งใหญที่ทรงผูกพันเปนพระราชภาระอันสําคัญยิ่งพระองคไดบริหารปกครอง
และดําเนินพระราโชบายอยางสุขุมรอบคอบเพื่อใหสยามสามารถดํารงไวซึ่งเอกราชอธิปไตย พนภัยคุกคาม
ของลัทธิจักรวรรดินิยมจากมหาอํานาจตะวันตก รวมทั้ง สามารถพัฒ นาประเทศใหเจริญ รุงเรืองทัดเทียม
อารยประเทศยืนยงมั่นคง ตอนที่ 3 ความรัก ตอพสกนิกร พระองคสนพระทัยที่จะขจัดทุกขบํารุงสุขใหแก
ราษฎรโดยไมเลือกเชื้อชาติและลัทธิศาสนา ทรงพยายามขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคมใหประชาชนไดรับสิทธิ
เสมอภาค มีอิสรภาพในการดําเนินชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกใน
การรวมพลังเพื่อสรางคุณประโยชนตอประเทศชาติ โดยการยกเลิกระบบไพรและไดกลายมาเปน “เสรีชน” ใน
รัชสมัยของพระองคพระราชกรณียกิจ ตามกรอบพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล า
เจาอยูหัว คือ “อธิปไตย พัฒนา สามัคคี” และในรัชสมัยของพระองคไดมีการจัดสรางตราอารมแผนดินไวเปน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สัญลักษณแหงประเทศชาติยุคใหม นอกจากนี้ภายในเลมมีภาพประกอบขอมูลเพื่อใหผูอานไดเขาใจในเนื้อหา
ยิ่งขึ้น
6. อังกฤษไมสิ้นมนตขลัง. / โดย ดวงใจ. กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2553. [DA632 ด164อ 2553]
หนังสืออังกฤษไมสิ้นมนตขลัง ถือเปนหนังสือสารคดีทองเที่ยวเลมหนึ่งที่มีความนาสนใจมาก โดย
ผูเขียนไดนําเสนอการเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศอังกฤษครั้งที่ 20 ของเธอ ซึ่งเสนทางที่เลือกคือ จาก
ลอนดอนไปคอรนวอลลบาธ และโคเอ็นทรี หนังสือเลมนี้แสดงใหเห็นวา อังกฤษเปนประเทศที่มีเสนห แมวา
เมืองนั้นจะเปนเมืองเล็ก ๆ ก็ตาม ผูเขียนบรรยายใหเห็นถึงสถานที่ที่ตาง ๆ อยากเชิญชวน และมีขอมูลของ
สถานที่เหลานั้นมาประกอบ พรอมกับภาพที่ใชประกอบยิ่งชวนใหอยากไปดูบาง และอยากลองไปทองเที่ยว
ตามเสนทางในหนังสือ
7. 13 ปราสาทเล็กโรแมนติกใน “สาธารณรัฐเช็ก”. / โดย เนตรนภา แกวแสงธรรม. กรุงเทพฯ :
ซันมูนทรี, 2551. [DB2022 น785ส 2551]
Unseen Castles เปนเรื่องราวของปราสาททั้ง 13 แหงในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งทั้ง 13 แหงก็มีความ
สวยงาม ความสําคัญและเปนมาที่ตางกัน แตก็ลวนเต็มไปดวยความโรแมนติกของกรุงปราก ผูอานจะไดซาบซึ้ง
กับกลิ่นอายของยุโรปตะวันออกอยางแทจริง ความสวยงามของสถาปตยกรรมทําใหรับรูไดถึงอารยธรรมที่
เกาแกของชาวเช็ก หนังสือเลมนี้นอกจากจะเปนคูมือทองเที่ยวไดแลว ยังสามารถเปนหนังสือประวัติศาสตรได
อีกดวย และในสวนทายของหนังสือเลมนี้มีก ารบอกศัพทที่จําเปนในการทองเที่ยวแถมดวยขอมูล ตาง ๆ ที่
จําเปนในการเที่ยวชมสาธารณรัฐเช็กใหผูอานไดรูอีกดวย
8. โฮจิมินท เทพเจาผูยังมีลมหายใจ. / โดย ศุขปรีดา พนมยงค. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2553.
[DS560.72.H6 ศ666ฮ 2553]
หนังสือ “โฮจิมินท เทพเจาผูยังมีลมหายใจ” เลมนี้เปนเรื่องราวชีวิตของผูนํายิ่งใหญของเวียดนาม
คือ ประธานโฮจิมินท รายละเอียดในเลมไดเลาถึงประวัติของโฮจิมินหไปถึงเสนทางทางการเมือง การเปนผูนํา
และการตอสูเพื่อกอบกูเอกราชใหแกประเทศเวียดนาม และยังรวมถึงสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางโฮจิมินทกับ
ปรีดี พนมยงค วีรกรรมครั้งยิ่งใหญของชาวเวียดนามที่รวมกันตอสูกับฝรั่งเศสเพื่อปกปองประเทศ และการ
ตอสูเพื่อรวมดินแดนเวียดนามใหเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเปนความหวังสุดทายของโฮจิมินท วีรบุรุษ ผูยิ่งใหญ
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หนั งสือหมวดภ ู มิศาสตร์ ทัวไป
(G)
1. ของเลนของเรา. / โดย อเนก นาวิกมูล. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[GV1218.5 อ893ข 2553]
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับของเลนในอดีต ซึ่งปจจุบันไมคอยไดพบเห็น เวนแตมีเก็บสะสมใน
พิพิธภัณฑตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ของเลนของไทยมีไมมากนัก แตละอันลวนมีเสนหและทรงคุณคาแก
การศึกษา ควรอนุรักษไวเพื่อคนรุนหลัง เรื่องราวของของเลนถูกรวบรวมไว โดยไดนําเสนอผานรูปภาพ
ประกอบสีสันสดใส นอกจากนี้ยังกลาวถึงประวัติความเปนมา วิธีการละเลน อธิบายลักษณะเฉพาะของของ
เลนชิ้นนั้น รวมถึงสถานที่จัดเก็บและแนะนําพิพิธภัณฑตาง ๆ ใหกับผูที่มีความสนใจ
2. โขน อัจฉริยะลักษณแหงนาฏศิลปไทย. / โดย สิงหคม บริสุทธิ์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร, 2552. [GV1783.K46 ศ58ข 2552]
โขนเปนนาฏศิล ปป ระจําชาติสืบ เนื่องมาตั้ ง แตส มัยกรุง ศรีอยุธยาปรากฏหลัก ฐานในพระราช
พงศาวดารวา โขนเปนมหรสพที่เลนสมโภชในงานหลวงและงานพระราชพิธีสําคัญ ๆ ผูแสดงโขนตองฝกฝนจน
เกิดทักษะเชี่ยวชาญ กระบวนทากระบวนรําและขั้นตอนในการแสดงมีจารีตแบบแผน มีครูเปนผูถายทอดสืบ
ตอกันมาอยางตอเนื่อง ดังนั้น หนัง สือ “โขน อัจฉริยะลักษณแหงนาฏศิลปไทย” เลมนี้มีเนื้อหาเปนการให
ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ โขน เริ่ม ตั้ ง แตป ระวั ติความเปนมาสมัย กรุง ศรีอ ยุธยาจนถึ ง สมัยกรุ ง
รัตนโกสินทร วิธีแสดง ตลอดจนจารีตพิธีกรรมตาง ๆ
3. สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), 2553. [G8027 พ534ส 2553]
สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม เลมนี้เ ปนหนัง สือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยเปนการรวบรวมภาพถายที่ได
จากอวกาศและขอมูลที่สําคัญ และมีเนื้อหาครอบคลุมถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตรที่เกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับ
จังหวัดตาง ๆ ทุกจังหวัด โดยใหความสําคัญกับภาพจากดาวเทียมที่จัดแสดงทั้งที่มีรายละเอียดภาพต่ํา ปาน
กลาง สูง จนถึงสูงมาก
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนั งสือหมวดสั งคมศาสตร์
(H)
1. กลโกงโรงพยาบาล. / โดย หลิวยง. กรุงเทพฯ : โพสตบุกส, 2553. [HV6691 ย113ก 2553]
หนังสือ กลโกงโรงพยาบาล เลมนี้เปนหนังสือที่เปดเผยแงมุม ดานมืดของวงการแพทย ความ
ผิดพลาดในการรักษาของแพทยทั้งในการผาตัด การวินิจฉัยโรคผิด การทําคลอดที่ตางมีการผิดพลาดที่เกิดจาก
ความสะเพราและเห็นแกตัวของคนใสเสื้อกราวน ผูเขียนไมไดเปนคนในวงการแพทย แตใกลชิดจนรูทุกเรื่อง
ลับของวงการนี้ และที่เขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นเพื่อตองการใหชาวบานทั่วไปรูทันกลตาง ๆ ที่ใชในโรงพยาบาล
เพื่อจะไดหลีกเลี่ยงและปกปองอันตรายที่อาจเกิดกับตัวเองหรือคนที่รักจากความไรจรรยาบรรณของผูรักษา
บางคน
2. จากรากหญาถึงขอบฟา : อดีต ปจจุบัน และอนาคต ขององคกรพัฒนาเอกชนไทย. / โดย
สงวน นิตยารัมภพงศ และ สุรพล มุละดา. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2544.
[HS719.T5 ส139จ 2544]
หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึง วิวัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนไทย หรือ NGO จากอดีตถึงปจจุบัน
ซึ่งผูเขียนไดเขียนถึง ความเปนมาขององคกรวาเกิดขึ้นเมื่อไหร จัดขึ้นเพื่อสิ่งใด บทบาทขององคกรพัฒนา
เอกชนที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาสังคม โดยองคกรจะเนนพัฒนาบุคคลและการมีสวนรวมของประชาชน แตสังคมไทย
ยังไมเขาใจลักษณะการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน หนังสือ “จากรากหญาถึงขอบฟา : อดีต ปจจุบัน และ
อนาคต ขององคกรพัฒนาเอกชนไทย” เลมนี้ผูอานจะเขาใจบทบาท หนาที่ แนวคิดขององคกรมากยิ่งขึ้น
3. ตลาดเกา (50-200 ป). / โดย อุดม เชยกีวงศ. กรุงเทพฯ : ภูมิปญญาสรางสรรค, 2552.
[HF5475 อ785ต 2552]
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมความเปนมา วิถีชีวิตของผูที่อาศัยอยูในตลาดเกาของประเทศไทยนับ
30 แหลงจาก 13 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตลาดแตละแหลงมีความนาสนใจ มีจุดเดนที่แตกตางกัน ตลาดเหลานี้
มีอายุมากกวา 50 ป ฉะนั้นทุกแหลงลวนเต็มไปดวยประวัติศาสตรดานวิถีชีวิตของผูคน และการที่ตลาดเกาแก
เหลานั้นยังคงความเปนดั้งเดิมไวได ก็เนื่องจากผูคนในชุมชนตางก็หวงแหนและรูถึงคุณคาของบานเกิดของตน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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นอกจากจะมีวิธีการดํารงชีวิตของคนที่นาสนใจแลว ตลาดเหลานี้มักมีของดีที่ซอนไวหลายอยาง หนังสือเลมนี้
จะดึงสิ่งดี ๆ ของตลาดทั้งสามสิบแหลงมาใหทานผูอานไดชื่นชมไปพรอมกัน
4. เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม. / โดย สมคิด บางโพ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, 2551.
[HF5549.5.T7 ส234ท 2551]
หนั ง สื อ “เทคนิ ค การฝ ก อบรมและการประชุ ม ” เล ม นี้ จ ะเป น ตั ว ช ว ยสํ า คั ญ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของผูที่เกี่ยวของ โดยภายในเนื้อหาจะแบงเปน 2 หมวด คือ หมวดการฝกอบรมจะ
กลาวถึง การพัฒนา การจัดองคการ ฝกอบรม การวางแผนและการเขียนโครงการอบรม อีกทั้งผูเขียนยังมีการ
สอดแทรกเทคนิคการฝกอบรมอีกมากมาย หมวด 2 การประชุม ในเนื้อหาสวนนี้จะกลาวถึงการวางแผนการ
ประชุม รูปแบบของการประชุม นอกจากนั้นผูเขียนยังมีกิจกรรมเพื่อใหผูอานทดสอบตนเองวาทานเขาใจ
เนื้อหามากนอยเพียงใด ดังนั้นเมื่อผูอานไดศึกษาแลวอยางเขาใจจะทําตัวผูอานมีประสิทธิภาพในการฝกอบรม
และการประชุมมากยิ่งขึ้น
5. ไมอยากเสียคนเกงในองคการตองทําอยางไร. / โดย กฤติน กุลเพ็ง. กรุงเทพฯ : อาร เอส เซ็นเตอร,
2551. [HF5549 ก277ม 2552]
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ผูบริหารองคการควรอาน ภายในเลมมีแนวคิดในการบริหารจัดการและ
การคัดเลือกพนักงานดาวเดน ขั้นตอนการระบุคนเกงขององคกร การพัฒนาความสามารถใหพนักงาน มีการ
ประเมินผลเพื่อการใชประโยชนจากพนักงานดาวเดน กลยุทธการสรางแรงจูงใจและการรักษาพนักงานดาวเดน
ไวกับองคกร รวมทั้งการสัมภาษณงานแบบไหนถึงจะไดพนักงานดาวเดนมาทํางานใหบริษัท นอกจากนี้ยังมี
แนวคิดในการบริห ารคนเกงจากองคก รหลักทั้ง 6 ไดแก บริษัท ชิน คอรป อเรชั่น บริษัท CISCO บริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
และบริษัท โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใหผูอานไดกรอบแนวคิดในการสรรหาพนักงานที่เกง
มาเปนดาวเดนในบริษัท
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หนั งสือหมวดรั ฐศาสตร์
(J)
1. การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475. / โดย นครินทร เมฆไตรรัตน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ฟาเดียวกัน,
2553. [JQ1745.A1 น131ก 2553]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 เปนหนังสือลําดับที่ 1 ในหนังสือชุด “สยามพากษ” งานชิ้นนี้พิมพครั้ง
แรกในป พ.ศ.2535 ในวาระครบรอบ 60 ป ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยสรุปรวบยอดทางความคิด
เกี่ยวกับ “การปฏิวัติสยาม” ของผูแตง โดยอธิบายใหเห็นถึง “ความจําเปนของประวัติศาสตร” ที่จะตองเกิด
การเปลี่ยนแปลงดวยเหตุปจ จัยแวดลอมในมิติตาง ๆ โดยแบง เนื้อหาออกเปน 2 ภาค คือ ภาคที่ 1 การ
เคลื่อนไหวทางภูมิปญญาของกลุมสังคมตาง ๆ ของสยามในทศวรรษ 2470 และภาคที่ 2 การปรับ ตัวของ
สถาบันการเมือง กระบวนการปฏิวัติและผลสืบเนื่อง
2. ทองแท ไมกลัวไฟ. / โดย วัชระ เพชรทอง. กรุงเทพฯ : สามสหาย, 2553.
[JQ1745.A5 ว382ท 2553]
หนังสือ “ทองแทไมกลัวไฟ” เลมนี้เปนการรวบรวมบทความทางการเมืองที่คัดสรรแลวของ ส.ส.
วัชระ เพชรทอง ที่ไดเขียนไวในหนังสือพิมพแนวหนา สมัยที่ยังไมไดเปน ส.ส. โดยในเนื้อหาเปนการกลาวถึง
ระบอบทักษิณที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทุกกรณีมาถึงการรัฐประหาร 19-9-49 และรัฐบาลขิงแก พลเอก
สุรยุทธ จุลานนท ซึ่งประกอบดวยบทความอาทิ “ชวน หลีกภัย” คนดีไมมีวันตาย, อหังการทักษิณ, 19-9-49,
กอนที่รัฐบาลทักษิณลมสลายลงในคืนวันอังคาร ฯลฯ
3. นักการเมือง : จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน การคอรรัปชั่น สภาพปญหา สาเหตุ ผลกระทบ
แนวทางแกไข. / โดย ธีรภัทร เสรีรังสรรค. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[JQ1745.A55.P64 ธ636น 2553]
หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดยที่ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาสาเหตุสภาพปญหาทางดานจริยธรรม
ของนักการเมือง ผลกระทบที่เกิดจากปญ หานี้และแนวทางในการปองกันแกไขปญ หาดังกลาว โดยเนื้อหา
ภายในประกอบดวย สวนที่ 1 ปฐมบท (Introduction) กลาวถึง ความหมายของนักการเมือง นักการเมือง
และจริยธรรมของนัก การเมือง สวนที่ 2 ความคิดพื้นฐาน (The Basic Idea) กลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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จริ ย ธรรมของนั ก การเมื อ ง ผลประโยชน ทับ ซ อ น และการคอร รัป ชั่ น ส วนที่ 3 บริบ ทด านจริ ยธรรม
ผลประโยชนทับซอนและการคอรรัปชั่นของนักการเมืองไทย (The Context of Ethics, the Conflict of
Interests and the Corruption of Thailand Politicians) กลาวถึง สภาพทั่วไปดานจริยธรรมผลประโยชน
ทับซอน และการคอรรัปชั่นในประเทศไทย อาทิ ชวงระหวางป พ.ศ.2475-2516, ชวงระหวางป พ.ศ.25162535 และชวงระหวางป พ.ศ.2535-2552 พรอมกับปญหาผลประโยชนทับซอนของนัก การเมืองไทยและ
แนวทางในการแกไขปญหา ผลประโยชนทับซอนในประเทศไทย ตลอดจนปญหาการคอรรัปชั่นในประเทศไทย
ปญหาการคอรรัปชั่นและแนวทางการแกปญหาในระดับสากล อีกทั้งจุดเริ่มตนของอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003 ภาพรวมของอนุสัญญาฯ สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานสากลวาดวยการ
ตอตานการทุจริต สวนที่ 4 การวิเ คราะหและประเมิน : จริยธรรมของนักการเมืองไทย (Analysis and
Evaluation : The Ethics of Thai Politicians) กลาวถึง จริยธรรมของนักการเมืองไทย : สภาพปญหา
สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกไข รวมทั้งการปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม แนวทางรัฐธรรมนูญ
นิยมกับการแกไขปญหาการเมืองไทย พรอมดวยการศึกษาเกี่ยวกับ “จริยธรรมของนักการเมืองไทย” ผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ สวนที่ 5 ปจฉิมบท (Conclusion) กลาวถึง บทสรุปของผูปกครอง
ที่มาจากนักการเมือง และการสรางจริยธรรมทางการเมืองในหมูนักการเมือง
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หนั งสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายเนติบัณฑิต ภาค 1 เลม 2. / โดย วิรัช เมฆอรุโณทัย. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม,
2553. [KT80 พ642ก 2553]
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมและเรียบเรียงตัวบทของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเฉพาะ
มาตราที่เกี่ยวของกับการเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ละเมิดอํานาจศาล การนั่งพิจารณาคดี เลื่อน
การพิจ ารณา คูความมรณะ รายงานและสํานวนความ การดําเนินคดีของผูไรความสามารถ และรองสอด
รวมทั้งนําคําพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนตัวอยางขอสอบและธงคําตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเขาไวดวยกัน
เพื่อใหนักศึกษาวิชากฎหมายในระดับตาง ๆ ใชเปนคูมือในการเตรียมตัวสอบ และเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การศึกษา คนควาและใชเปนคูมือปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
2. กฎหมายเนติบัณฑิต ภาค 1 เลม 3. / โดย วิรัช เมฆอรุโณทัย. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม,
2553. [KT80 พ642ก 2553]
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมและเรียบเรียงตัวบทของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเฉพาะ
มาตราที่เกี่ยวของผูรับมอบอํานาจ ผูรับมอบฉันทะและทนายความ การยื่นและสงคําคูความหรือเอกสาร และ
การขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลในการฟองหรือตอสูคดี รวมทั้ง นําคําพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนตัวอยาง
ขอสอบและธงคําตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเขาไวดวยกัน เพื่อใหนักศึกษาวิชากฎหมายในระดับตาง ๆ ใชเปน
คูมือในการเตรียมตัวสอบ และเพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาและใชเปนคูมือปฏิบัติงานของนัก
กฎหมาย
3. ความจริงสูอธรรม คําแถลงการณปดคดีพรรคประชาธิปตย 2553. กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปตย,
2553. [KB25 ฝ211ค 2553]
หนั ง สื อ คํ า แถลงการณ เ ล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น การประมวลข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมายที่ พ รรค
ประชาธิปตยใชเปนหลักฐานและเหตุผลในการตอสูคดีที่ไดมีผูตั้งขอกลาวหาใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
ประชาธิปตย ทั้งนี้ก ารนํา เสนอของเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย สวนที่ 1 คําแถลงการณปดคดีพรรค
ประชาธิปตย พ.ศ.2553 วาดวยขอกลาวหา ขอเท็จจริง ประเด็นพิจารณา ตลอดจนถึงยุบพรรค-ตัดสิทธิ และ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สัมพันธเบื้องลึกเบื้องหลัง สวนที่ 2 ภาคผนวกเปนรายนามพรอมรูปภาพของบุคคลในคณะกรรมการเลือกตั้ง
(กกต.) และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคณะผูวาคดีและคณะทํางานฝายกฎหมาย นอกจากนี้ยังมี
ภาพบรรยากาศการตอสูคดีของพรรคประชาธิปต ยในศาลรัฐธรรมนูญ พรอมดวยบทสัมภาษณของนายบัณฑิต
ศิริพันธ ทนายคดีพรรคประชาธิปตย
4. คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนาตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน. /
โดย สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2553.
[KO27.3 ท532ค 2553]
หนังสือเลมนี้เปนการจัดทําคูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนาตามมาตรา 84
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา คือ ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการไดมาซึ่งที่ดินของวัดวา
อารามตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอารามตามมาตรา 84 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และการขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิคริสตจักรตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตลอดจนการขอไดมาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และรวมถึง
การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
5. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [KQ30.3 ว872พ 2553]
เนื่ อ งจากมี ก ารปฏิ รู ป โครงสร า งระเบี ย บบริ ห ารราชการและการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ทําใหการ
บริหารงานของสวนราชการที่เกี่ยวของกับกิจการลูกเสือเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกฎหมายวาดวยลูกเสือ
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานทําใหไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ศ.2551 ขึ้น โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 42 ก หนา 92 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม
2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
6. รพี 2553. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2553.
[KC41 ร145 2553]
หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเนื่องในวันรพีป 2553 โดยเนื้อหาประกอบดวย พระประวัติสัง เขปของ
พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และบทความวิชาการดานกฎหมายทั้งหมด 21 บทความ เชน
เรื่องเรียนกฎหมายอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ เรื่องโครงสรางประเทศไทยดานกฎหมายในอนาคต เรื่อง
การดําเนินคดีอาญา เรื่องระบบการอุทธรณฎีกาในคดีผูบริโภค เรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะเพิกถอนคําพิพากษาได
หรือไม เรื่องวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย เรื่องจะฟอง
มหาวิทยาลัยเอกชนตอศาลปกครองไดหรือไม เรื่องการตั้งขอหากอการราย เรื่องการเชาอสังหาริมทรัพย และ
เรื่องหนี้ที่ไมอาจขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย เปนตน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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7. รูทัน-ปองกัน-แกไข คดีครอบครัว ทําคดีเองอยางเซียน. / โดย ทัศนีย จรรยาชูกลุ และ
ปมุข ศิริอังกุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. [KS54 ท364ร 2553]
หนังสือเลมนี้ อธิบายถึงขอกฎหมายเกี่ยวกับคดีครอบครัว กระบวนการหรือขั้นตอนทางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสิทธิหนาที่ของบิดามารดาและบุตร รวมถึงความสัมพันธระหวางสามีภรรยาเพื่อใหผูอานไดทราบ
และเขาใจหลักกฎหมายดังกลาว นอกจากนั้นยังอธิบายถึง หลักเกณฑการดําเนินคดีครอบครัวดวยตนเอง ซึ่ง
เปนการอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินคดีจนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาล โดย
จะเปนประโยชนตอผูอานในการนําความรูทางกฎหมายไปปรับใชในกรณีที่เกิดคดีความครอบครัวหรือเพื่อใช
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคดีครอบครัวไดอีกดวย

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนั งสือหมวดการศึกษา
(L)
1. นักเรียน นักเลง ตํานานเลือดไมมีวันจบ. / โดย ยุทธ บางขวาง. กรุงเทพฯ : คิงแรท, 2553.
[LB609 ย351น 2553]
นักเรียน นักเลง ตํานานเลือดไมมีวันจบเลมนี้เปนหนังสือที่ผูเขียนซึ่งเปนเจาหนาที่ราชทัณฑได
เขียนขึ้นจากประสบการณจ ริงทั้งของตนเองประสบ และจากการรับรูมาจากผูอยูในเหตุการณจริง ๆ โดย
สะทอนใหเห็นวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยัง คงไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก นัก เรียน นักศึก ษา จาก
สถาบันตาง ๆ ยังยกพวกตีกัน แทงกัน ทํารายรางกายและอื่น ๆ อีกมากมาย มีการตาย บาดเจ็บ พิการ ถูก
จําคุกในเรือนจํา/ทัณฑสถาน /สถานพินิจตาง ๆ ตองเสียอนาคตเปนปญหาสังคม ซึ่งผูเขียนไดหวังไววาเนื้อหา
ในหนังสือเลมนี้จะชวยสะทอนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดตรงจุดและอยางแทจริง
2. ฮารวารด มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญตลอดกาล A Story of HARVARD. / โดย วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร.
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552. [LD2160 ว555ฮ 2552]
หนังสือเรื่อง “ฮารวารด มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญตลอดกาล” คือ หนังสือที่เ ขียนถึงประวัติความ
ยิ่งใหญของมหาวิทยาลัยฮารวารด ตั้งแตชวงแรกเริ่มการกอตั้งมหาวิทยาลัย เรื่องราวการเติบโตของฮารวารด
ในชวงแรกและชวงหลัง ทศวรรษที่ 20 และชวงทศวรรษที่ 21 ซึ่ง แสดงใหเ ห็นถึง วิวัฒ นาการที่ดีม ากของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้ พรอมทั้งมีภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกที่สําเร็จการศึกษาจากฮารวารด มหาวิทยาลัยที่
เกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของอเมริกา

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนั งสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. Good English เกงอังกฤษเรื่องหมู ๆ. / โดย ศศิเนตร จีระวัฒนา. กรุงเทพฯ : โนวเลดจ เมคเกอร,
2552. [PE1128 ศ292ก 2552]
หนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับผูที่มีความสนใจจะพัฒนาการใชภาษาอังกฤษดวยตนเอง โดยเฉพาะ
ดานไวยากรณ (Gramma) ซึ่งเปนเรื่องที่หลายคนคิดวายาก ผูเขียนไดพยายามนําเสนอสิ่งเหลานี้ใหเปนเรื่อง
งาย โดยอาศัยวิธีการอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงายไมซับซอน เพื่อชวยงานพื้นฐานในเรื่องภาษาอังกฤษแกผู
ตองการฝกฝนใหสามารถนําไปใชไดตลอดชีวิต พรอมทั้งตัวอยางตลอดเลม
2. ในกระจก : วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน. / โดย แอนเดอรสัน, เบเนดิกท. กรุงเทพฯ :
อาน, 2553. [PN86 อ945น 2553]
หนังสือเลมนี้เปนการจัดพิมพในพากยภาษาไทยของ “In the Mirror Literature and Polities
in Siam in the American Era” โดยรวมเรื่องสั้นไทย จํานวน 13 เรื่องที่นํามาแปลเปนภาษาอังกฤษโดย
เบเนดิกส แอนเดอรสัน และรุจิรา เมนดิโอเนส โดยตีพิมพครั้งแรกในป 2528 ซึ่งตอมาโครงการ Southeast
Asia Program Publications ของมหาวิทยาลัยคอรแนล นําไปพิมพเพื่อใชเปนตําราสําหรับผูสนใจและผูที่
ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยและประวัติศาสตรการเมืองไทย สําหรับการนํามาทําพากยภาษาไทยครั้งนี้ได
รวมตนฉบับทั้ง 13 เรื่องมาพิมพใหม โดยชําระเปรียบเทียบกับฉบับพิมพตาง ๆ เทาที่หาได นอกจากนี้ยังมี
ภาคผนวก ชีวประวัติ นักเขียนเรื่องสั้นและบทสัมภาษณแอนเดอรสัน อีกดวย

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนั งสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1. รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2552. / โดย ยุพดี ศิริสินสุข, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพอักษรสัมพันธ (1987) จํากัด, 2553. [RS141.T5 ร451 2552]
เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบดวย บทนํา ซึ่งเปนการกลาวถึง สถานการณโดยรวมของระบบยา
นโยบายแหงชาติดานยาและผลกระทบของระบบการคาเสรีที่มีตอระบบยา สวนที่สองเปนการประมูลขอมูล
สถานการณระบบยาของประเทศไทย ตามตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อสะทอนระดับของการบรรลุเปาหมายที่สําคัญ
ของระบบยา 7 ดาน สวนที่สามเปนบทความที่นําเสนอสัญญาณอันตรายในระบบยาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยนําเสนอบทความทั้งสิ้น จํานวน 8 บทความ สวนสุดทายเปนการกลาวถึงผลงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวง
ระบบยา รวมถึงหนวยงานตาง ๆ ไดดําเนินการรวมมือกันแกไขสถานการณปญหาของระบบยาใหดีขึ้น และใน
สวนทายของรายงานฯ ฉบับนี้เปนการนําเสนอผลการดําเนินงาน กพย. ในรอบปที่ผานมาใหผูสนใจไดรับทราบ
เชน กิจกรรมที่ผานมา เครือขายความรวมมือกันและทิศทางการทํางานในปจจุบัน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนั งสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. กระชากหนากากอุตสาหกรรมอาหาร. / โดย ไซมอน, มิเชล. กรุงเทพฯ : เปนไท พับลิชชิ่ง, 2553.
[TX360.U6 ซ952ก 2553]
ในขณะนี้สั ง คมอเมริกั นกํา ลัง โต แย ง กั นไปทั้ ง ประเทศวา เป นความผิด ของใครที่ทํ าใหวิ ก ฤต
สาธารณสุขวาดวยโรคอวนและความเจ็บปวยที่เกี่ยวกันกับอาหารการกิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูเด็กลุกลาม
ขยายตัวออกไป บริษัทยักษใหญอยางคราฟต, โคคา-โคลา และแม็คโดแนลด แสดงปฏิกิริยาตอบโตกลับคํา
วิพากษวิจารณและทําเสมือนวาตนเองเปนสวนหนึ่งของทางออกของปญหา แตในเวลาเดียวกันบริษัทเหลานี้
เองก็พากันขัดขวางไมใหมีการใชนโยบายโภชนาการที่ชอบดวยเหตุผลและสามั ญสํานึก (Commonsense
nutrition policies) ประเทศไทยจะรับมือจากอุตสาหกรรมอาหารขามชาตินี้ไดอยางไร “กระชากหนากาก
อุตสาหกรรมอาหาร” หนังสือเลมนี้แปลมาจาก Appetite for Profit ซึ่งในเนื้อหาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ การ
บอนทําลายสุขภาพมนุษยโดยอุตสาหกรรมอาหารที่หวังผลกําไรสูงสุด
2. ตําราทํากับขาวฝรั่ง. / โดย จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, ผูแปล. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรบุคเซ็นเตอร, 2545. [TX714 จ657ต 2545]
ตําราทํากับขาวฝรั่งเลมนี้เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยูหัว ที่ทรง
แปลมาจากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส หนังสือเลมนี้รวบรวมวิธีการทําอาหารตะวันตกไวมากมายนับรอย
อยาง และแบงหมวดหมูไวอยางชัดเจนตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการประกอบอาหารชนิดนั้น ๆ ในสวนของ
วิธีการทําก็ทรงอธิบายไวอยางเขาใจงาย ทําใหผูอานสามารถนําไปประกอบอาหารไดจริง ทรงแบงหมวดหมู
อาหารออกเปน 14 ประเภท ไดแก ซุป เนื้อวัว แกะ กระตาย หมูตาง ๆ หมูแฮม เรื่องไก, เรื่องเปดและนก, กุง
ตาง ๆ ปลา ปู หอย, แมกโรนี สลัด, เห็ดตาง ๆ, ไข เนย, แซลวิช, ซอส และขนมตาง ๆ
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หนังสือหมวดบรรณารั กษศาสตร์
(Z)
1. หนังสือและสมุดคลาสสิค. / โดย อเนก นาวิกมูล. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553.
[Z1029 อ893ห 2553]
หนังสือเลมนี้เปนสารคดีที่เกี่ยวกับการสะสมของที่รวบรวมเนื้อหามาจากคอลัมน “มุมสะสม” ของ
นิตยสารสารคดีและยังไดเพิ่มเติมรูปภาพที่เกี่ยวของที่ไมไดลงไวในคอลัมนเพิ่มอีกดวย เรื่องราวของการสะสมที่
มีอยูในเลมนี้สวนใหญจะเปนเรื่องของหนังสือ อาทิ เรื่องของ ม.ล.มานิจ ชุมสาย ที่เก็บสะสมหนังสือที่เกี่ยวของ
กับประเทศไทยที่อยูตางประเทศ, ประยงค อนันทวงศ ผูที่มีหนังสืองานศพเลมแรกของไทยไวในครอบครอง
รวมทั้งหนังสือละครรองอีกหลายเลม รวมทั้งยังมีเรื่องราวของการประกวดหนังสือเกาและการตูนสมัยแรก ๆ
ในเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกหลากหลาย ซึ่งทุกเรื่องลวนแตนาสนใจและมีคุณคายิ่ง พรอมทั ้ง
รูปภาพที่ใชประกอบในหนังสือเลมนี้นั้น คมชัดและสวยงามมาก ฉะนั้นหนังสือและสมุดคลาสสิกจึงเปนหนังสือ
อีกเลมที่นักสะสมและทุกทานควรอาน
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หนั งสือหมวดเรืองสั น นวนิยาย
(SC/FIC)
1. คนเหมือนกัน. / โดย สุทัสสา ออนคอม. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551.
[Fic ส778ค 2551]
หนังสือ “คนเหมือนกัน” เปนเรื่องราวของงบและหลง เด็กชาย 2 คนที่อยูอาศัยกับครอบครัวใน
ชุมชนแออัด อยูในสภาพแวดลอมที่มีแตสิ่งไมดี แตเด็กทั้งสองก็รูจักการใชชีวิตอยูอยางพอเพียงไมหลงผิดคิดชั่ว
โดยเรื่องนี้จะสะทอนถึงความแตกตางทางสังคมระหวางคนมีเงินกับคนจน การดิ้นรนเพื่อความอยูรอดเด็กสอง
คนนีเ้ ขาจะเปนคนดีไดถึงเมื่อไหร สังคมจะมีความยุติธรรมหรือไม เรื่องสั้นเลมนี้จะทําใหทานเขาใจสภาพ
จิตใจของเด็กสลัมที่ตองการเปนคนดีเพื่อแทนคุณผูมีพระคุณ
2. นายแพทยชิวาโก. / โดย บอริส ปาสเตรแนก. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553. [Fic ป569น 2553]
นายแพทย ชิวาโก หนังสืออมตะวรรณกรรมระดับโลกที่ทําใหบ อริส ปาสเตอรเน็ก ผูแตง ไดรับ
รางวั ล โนเบล ประจําป 1958 และนวนิ ยายเรื่องนี้ก็ก ลายเปนนวนิย ายการเมือง ซึ่ง เปน เรื่อ งราวของ
นายแพทยหนุมที่มีชีวิตอยูภายใตมหาสงครามโลก (ครั้งที่สอง) การปฏิวัติของรัสเซีย การตอสูดิ้นรนของคน
เพื่อหาโอกาสและชีวิตที่ดีกวา การใชชีวิตอยูดวยความโศกเศรา ความแตกตางกันในการดําเนินชีวิตของคนใช
แรงงานกับคนชนชั้นกลาง อีกทั้งเรื่องราวความรักที่มีพลังลุกโชนทามกลางไฟสงคราม ผลงานที่สรางความ
ประทับใจในการนําเสนอความจริงจนผูอานรูสึกเจ็บปวดกับสงครามตามไปดวย และเปนนวนิยายที่มีเนื้อหา
สะเทือนไปถึงวงการเมืองจนไมสามารถตีพิมพไดในโซเวียต
3. นารีผล. / โดย สุทัสสา ออนคอม. พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2552.
[Fic ส778น 2552]
หนังสือเรื่อง “นารีผล” เปนหนังสือธรรมนิยายชุด สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม โดยที่เนื้อหา
ภายในเลมกลาวถึง หลักธรรม โดยผูเขียนใชเ นื้อหานิยายเปนการเลาเรื่อง ชวยจรรโลงจิตใจใหบริสุทธิ์ ซึ่ง
ผูเขียนใชตัวละครที่เปนพระสงฆชื่อ พระครูเจริญ เปนผูเลาเรื่องราวตาง ๆ ซึ่งเรื่องนารีผลจะทําให ผูอานได
ประจักษแจง นอกจากนั้นผูเขียนยังสอดแทรกพุทธศาสนาสุภาษิตไวอีกดวย อีกทั้งยังสอนหลักธรรมตาง ๆ คน
ดียอมไดดี คนชั่วทําชั่วยอมไดชั่ว
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หนั งสือหมวดวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจ ัย
1. การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
นนทบุรี. / โดย สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ และคณะ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2553. [ว LA1224.N61 ส776ก 2553]
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อพัฒ นากระบวนการจัดการศึก ษาที่ส นับ สนุนการเรียนรู ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย การบริห ารโดยใชโ รงเรียนเปนฐานการพัฒ นาบุคลากร กระบวนการจัดการเรียนรูของครู
กระบวนการเรียนรูผูเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การประกันคุณภาพภายในและการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน การประเมินกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับ สนุนการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประเมิน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเ รียน พบวาโดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑเปาหมายของโรงเรียน
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดีและคุณลักษณะของผูเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของพบวา อยูในระดับมาก การประเมินกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการ
เรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา หลังการทดลองใชกระบวนการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบัติมากกวากอนการทดลองใช และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
2. การศึกษาแนวทางสงเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2553. [ว HM821 ก522]
การศึกษาเรื่องนี้เปนการมุงหาความสัมพันธของสองแนวคิด คือ เรื่องความเสมอภาคหญิงชายและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหาวิธีบูรณาการทั้งสองแนวคิดไปสูภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยกลไก
ภาครัฐที่ทํางานในเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายจากการวิเคราะหการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
และองคอิส ระตาง ๆ ผานกลไกผูบริห ารดานการเสริมสร างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality
Officer – CGEO) และศูนยประสานงานดานความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point – GFP) พบวา
มีความแตกตางหลากหลายของโครงการและกิจกรรมขอคนพบที่สําคัญ คือ การไดเห็นถึงความกาวหนาและ
ความพยายามของหนวยราชการในการทําโครงการใหมีสวนตอบสนองเรื่องมิติหญิงชาย อันเปนสิ่งสะทอนวา
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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การขับเคลื่อนเรื่องมิติหญิงชายนั้นไมไดเผชิญทางตัน อันจะเปนกําลังใจใหผูปฏิบัติงานดําเนินการภารกิ จ ซึ่ง
ผูวิจัยไดเลือกศึกษาประเทศที่มีความกาวหนาในดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระดับสากล คือ
ฟลิปปนส ฟนแลนด นิวซีแลนด และรวันดา ทั้งในเชิงประวัติศาสตรความเปนมา กลไกการขับเคลื่อน บทบาท
ของภาคสวนตาง ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมหรือมาตรการพิเศษที่แตละประเทศนํามาใช ทั้งนี้เพื่อเสริมองคความรู
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อถอดบทเรียนจากจุดแข็ง
จุดออนของแตละประเทศมาสูบริบทของประเทศไทย
3. การศึกษาหมูบานในตําบลหนองสองหอง อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร : กรณีปญหาดาน
สิ่งแวดลอม การโยกยายถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ การมีสวนรวมในการปกครองตนเอง
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม. / โดย ชนาธิป ชินะนาวิน. ม.ป.ท. : โครงการวิจัยอิสระ,
2553. [ว HN700.55.A8 ช149ก 2553]
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบสังคมของคนในหมูบานจังหวัดสมุทรสาครในดานปญหา
สิ่ง แวดลอม การโยกยายถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ การมีสว นรวมในการปกครองตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนในหมูบาน ผลการศึกษาพบวาหมูบานนี้เปนหมูบานที่ชาวบานมีอาชีพทํา
การเกษตร โดยการทําสวน สภาพหมูบานในปจ จุบันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีการตัดถนนผานหมูบาน
ชาวบ า นจึ ง หั น มาถมคลองแล ว ใช ถ นนแทน ซึ่ ง สะดวกและรวดเร็ ว ทํ า ให ป ริ ม าณลํ า คลองลดลงและ
สภาพแวดลอมในลําคลองมีความเสียหายมากขึ้นจากการใชสารเคมีทางการเกษตรในหมูบาน มีวัฒนธรรม
แบงออกเปนสามกลุมใหญ คือ คนไทยซึ่งยายมาจากตางถิ่นเพื่อมาทํางานรับจางทางการเกษตร คนไทยเชื้อ
สายจีนที่อยูในบริเวณนี้มานานและคนไทยเชือ้ สายลาวซงที่อยูในบริเวณนี้มานานแตยังสามารถคงวัฒนธรรมไว
ได ทางดานการเมืองนั้นชาวบานในหมูบานมีการเขาใจในเรื่องการเมืองเปนอยางดี นอกจากนี้ขอเสนอแนะคือ
ควรมีการศึกษาเพื่อหาทางแกไขปญหามลพิษทางน้ําที่เกิดขึ้นและดําเนินการแกไขควรมี การควบคุมการใช
สารเคมีทางการเกษตรควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดํารงไวซึ่งชาติพันธุและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อ
สายจีน และคนลาวซงเปนพิเศษ และภาครัฐบาลควรใหการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น
4. ความพึงพอใจในงาน : กรณีศึกษาขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. / โดย
สราพร เจนนุวัตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553.
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงคเ พื่อศึก ษาระดับ ความพึง พอใจในงานของขาราชการ สํานัก งาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผลการวิจัยขาราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีความพึงพอใจ
ในงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคา เฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
ดานการยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานการปกครองบังคับ
บัญชา ดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ดานนโยบาย
และการบริหารงาน และดานสภาพการทํางาน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

24

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ

5. ความสัมพันธของการเสพสุรากับอาชญากรรม. / โดย สุมนทิพย จิตสวาง. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. [ว HV5600.55 ส841ค 2553]
การเสพสุราเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและดํารงอยูเคียงขางกับสังคมโลกมาเปนเวลานาน รวมทั้ง
สังคมไทยซึ่งมองวาการเสพสุราเปนพฤติกรรมปกติธรรมดาทั่วไป แตแทจริงแลวไดกอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ
ตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญ หาสุขภาพ ปญ หาความยากจน ปญหาการทะเลาวิวาทหรือแมแตปญหา
อาชญากรรม รายงานวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการเสพสุรากับการประกอบ
อาชญากรรมที่เปนความผิดตอชีวิตและรางกายวาการเสพสุราเปนปจจัยหลักหรือปจจัยรองในการประกอบ
อาชญากรรม เพื่อศึกษาถึงปจจัยสําคัญอื่น ๆ ที่มีสวนสัมพันธกับการประกอบอาชญากรรมของผูที่เสพสุราใน
ประเภทคดีความผิดตอชีวิตและรางกาย และเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญ หาอาชญากรรมที่เ กิดขึ้น
เนื่องจากการเสพสุรา
6. ทรัพยสินทางปญญา : กรณีศึกษา SMEs ไทย. / โดย พิริยะ ผลพิรุฬห และ พันธรบ ราชพงศา.
กรุงเทพฯ : สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน), 2553.
[ว KS101 พ733ท 2553]
หนังสือเลมนี้ไดเรียบเรียงมาจากงานวิจัยเรื่อง “ทรัพยสินทางปญญากับประเด็นทางดานการคา
และการพัฒนา : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย” โดยในเนื้อหาไดกลาวถึง ประเด็น
ตาง ๆ ของทรัพยสินทางปญญาตอการคาและการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการ
มีทรัพยสินทางปญญาในมิติทางดานการคา การลงทุน และการกําหนดโครงสรางตลาดที่เหมาะสมของตลาด
ทรัพยสินทางปญญาเชื่อมโยงถึงความสําคัญของทรัพยสินทางปญญาตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ของไทย นอกจากนี้ยั ง ไดนํ าขอเสนอทางนโยบายเกี่ ยวกับ ทรั พย สินทางปญ ญาทั้ง นโยบายใน
ระดับประเทศและนโยบายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย โดยพิจารณากําหนด
นโยบายทางดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศในแบบบูรณาการและใหความสําคัญกับการรักษาสมดุลที่
เหมาะสมของนโยบายทรัพยสินทางปญญา
7. ภูมิทัศนของเมืองกับพื้นที่สีเขียว : มูลคาของพื้นที่สีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร. / โดย
โสมสกาว เพชรานนท และ วลัยภรณ อัตตะนันทน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2553. [ว HT243.T5 ส991ก 2552]
การศึกษานี้เปนการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร โดยใช
วิธีการสมมุติเหตุการณและประยุกตใชแบบจําลองการวิเคราะหถดถอยของ Carneron ผลการศึกษาพบวา
สวนใหญเ ห็นดวยกับ การจัดตั้ง กองทุนเพื่อพัฒ นาและบริห ารจัดการพื้นที่สีเ ขียวและเต็ม ใจจายเงินเพื่ อ
สนับสนุนกองทุนในรูปเงินบริจาค โดยใหเหตุผลวาพื้นที่สีเขียวชวยใหคุณภาพอากาศดีขึ้น โดยปจจัยที่มีผลตอ
ความเต็มใจที่จะจายในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ไดแก จํานวนเงินเริ่มตนที่เสนอ เพศ รายได
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และอายุ ของกลุ ม ตั วอย าง ดัง นั้น ผูกํ าหนดนโยบายของกรุง เทพมหานครควรนํ าผลการศึก ษานี้เ พื่ อใช
ประกอบการวางแผนในการดูแลและพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครตอไป
8. รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา : ศึกษาเปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี.
/ โดย ปทมา สูบกําปง. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา, 2553.
[ว KD211.1 ป533ร 2553]
หนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษาเปรียบเทียบระบบรัฐสภารวมไปถึงระบบหรือกลไกสนับสนุนการทํางานของ
รัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง จัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบรัฐสภาไทย ซึ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกวาดวยระบบรัฐสภา ประกอบดวย โครงสราง
ที่มา องคประกอบและอํานาจหนาที่ สวนที่ส องเปนระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา วาดวยเรื่องที่
เกี่ยวกับโครงสรางองคกร บุคลากร รวมทั้งอํานาจหนาที่และการสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา โดยทั้งนี้
ผูเขียนไดนําเสนอองคความรูในลักษณะภาพรวมของทั้งสองประเทศ และในบทสุดทายจัดทําเปนบทสรุป
วิเ คราะหและเสนอแนะ โดยแยกแยะเปนรายประเด็นแบงออกเปน 4 สวน ไดแก บทสรุป วิเ คราะหและ
เสนอแนะในดานภาพรวม ดานโครงสรางรัฐสภา ดานบทบาทและอํานาจหนาที่ และดานหนวยงานสนับสนุน
การทํางานของรัฐสภา
9. วัฒนธรรมการสรางและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคเหนือ : ซึงกลางและกลองปูเจ.
/ โดย ปกรณ รอดชางเผื่อน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.
[ว ML345.T5 ป117ว 2553]
การวิจัยนี้มี วัตถุป ระสงคเ พื่อศึก ษาถึ ง วัฒ นธรรมการสรา งและคุณภาพของเครื่อ งดนตรีไทย
ภาคเหนือประเภทเครื่องดีด (ซึงกลาง) และกลองปูเจ เปนวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัยพบวาวิธีสรางซึงกลาง
สวนใหญมัก ใชวัสดุและอุป กรณที่หาไดในทองถิ่นสวนโรงงานที่มีขนาดใหญก็ใชเครื่องมือที่ทันสมัย โดยให
เหตุผลวาประหยัดเวลา งานรวดเร็วและเพิ่มปริมาณไดมาก แตทวาในบรรดาชางสรางซึงกลางมีกรรมวิธีการ
ผลิตที่คอนขา งแตกตางออกไป โดยเฉพาะรูป แบบและขนาดสว นขั้นตอนการตกแตง เสีย งนั้นมีลัก ษณะ
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก ับประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเทียบเสียงและจากการศึกษาวิธีการสราง
กลองปูเ จ พบวาชางกลองปูเจสวนใหญมัก ใชวัสดุและอุปกรณที่ห าไดในทองถิ่น สวนนอยใชเครื่องมือที่
ทันสมัยอาจมีบางในบางโรงงานใชเครื่องมือในลักษณะผสมผสานระหวางเครื่องมือที่หาไดในทองถิ่นและ
เครื่องมือทันสมัยมักทําหุนกลองจากไมและหนังหุมดวยหนังวัว มีกรรมวิธีเปนแบบภูมิปญญาชาวบานโดยมี
ลักษณะรูปแบบและขนาดใกลเคียงกัน
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หนั งสือหมวดสิงพิมพ์ ร ั ฐบาล
1. คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี. / โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2553. [วช – 3.2 001.44 2555]
คูมือฯ เลมนี้เนื้อหาโดยภาพรวมเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและประเมินผลขอเสนอ
การวิจัย การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ.2555 ใหเปน
ระบบและรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยในฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงเนื้อหาภายในประกอบดวย ปฏิทินการ
ประเมินผล ขอเสนอการวิจัย แนวทางการประเมินผลขอเสนอการวิจัย แบบแสดงแผนความตองการภาพรวม
งานวิจัย (แบบ ว-6) แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปที่
หน วยงานจั ดเรีย งลํ าดั บ ความสํ าคั ญ (แบบ บช-3) แบบเสนอแผนงานวิ จัย (แบบ ว-1ช) แนวทางการ
ประเมินผล แผนงานวิจัย (นท –1ช) แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) และแนวทางการประเมินผล
โครงการวิจัย (นท –1ด) เพื่อใชเปนคูมือสําหรับ นัก วิจัยและผูที่เ กี่ยวของใชเ ปนแนวทางในการจัดทําและ
ประเมินผลขอเสนอการวิจัยเพื่อประกอบการของบประมาณ ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2555 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
2. ทศวรรษใหมขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไทย : 118 ป วันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2553. [ศธ – 8.2 2553]
หนังสือเลมนี้จัดพิมพเนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ป วันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
โดยหนวยงานนี้มีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหแกบุคคลทั่ว ๆ ไป ซึ่งไดมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนของยุค
สมัย โดยในชวงนี้เปนชวงของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ทั้งนี้
โดยเนื้อหาภายในเลมนี้เปนการสรุปผลงานเดน ๆ สําหรับเปนขอมูลสําคัญในการศึกษาคนควาและอางอิง ทั้ง
ยังเปนการเผยแพรความกาวหนาในการจัดการศึกษาของชาติและเปนแนวทางในการนําการปฏิรูปการศึกษาสู
แนวปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานตาง ๆ ภายใตสังกัดและการกํากับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
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3. แนวทางการดําเนินงานตามแผนปรองดองแหงชาติ. / โดย กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป. [ศธ 03 10.5 302 2553]
หนังสือแนวทางการดําเนินงานตามแผนปรองดองแหงชาติเลมนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึง การรวม
พลังจากทุกภาคสวนของสังคมไทยในการรวมกิจกรรมการสรางสัง คมที่เปนเอกลัก ษณของคนชาติไทย ซึ่ง
สาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย สวนที่ 1 แผนปรองดองแหงชาติ ประกอบดวย ปฏิรูปประเทศไทยดวย
แผนปรองดองแหงชาติ หลักการสําคัญ 5 ประการของแผนฯ สวนที่ 2 การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง
เปนการวาดวยจากแผนปรองดองแหงชาติถึงการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง สวนที่ 3 ยุทธศาสตรวา
ดวยการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง สวนที่ 4 โครงการ/กิจกรรม เปนการสรุปผลโครงการ/
กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปรองดองแหงชาติของกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวยกิจกรรมเดนของการ
ดําเนินงานตามแผนปรองดองแหง ชาติ ตามระยะเวลาที่เปนตัวกําหนดใหปฏิบัติงาน สวนที่ 5 การติดตาม
ประเมินผล
4. ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จังหวัดสุรินทร ป 2553 ในชวง 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553). / โดย ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุรินทร. สุรินทร : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด, 2553.
[มท 03/68 1.2 2553]
เอกสารฉบับนี้เ นื้อหาเปนการรวบรวมสรุปสาระสําคัญของขอมูลสถานการณปญหายาเสพติด
นโยบายการปองกันแกปญหายาเสพติด ผลการดําเนินการปองกันแกไขปญหา (5 รั้วปองกัน 9 โครงการหลัก)
ตามนโยบายยุทธศาสตรกลไกลการแกปญหาของรัฐบาล โครงการกิจกรรมเดนในปงบประมาณ 2553 ชวง 6
เดือนแรก (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) รวมทั้งสําเนาคําสั่ง แผนปฏิบัติ หนังสือสั่งการที่สําคัญได
นําเสนอไวในภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานของจังหวัด /ศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทรใหสวนราชการหนวยงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูสนใจ
ไดรับทราบและใชประโยชน
5. รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป ประจําปงบประมาณ 2552. / โดย
กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ, ม.ป.ป. [ยธ 02 1.2 2552]
รายงานการดําเนินงานของรัฐฯ ประจําปงบประมาณ 2552 ของกรมราชทัณฑ ฉบับนี้เปนเอกสาร
สิ่งพิมพของหนวยงานภาครัฐที่มีเนื้อหากลาวถึง การสรุปผลพรอมกับการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่
ผานมา โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูที่สนใจทั่วไปไดรับทราบและเขาใจ
ในบทบาทอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ อีกทั้งสามารถเปนแหลงขอมูลในการศึกษา คนควา
เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาสามารถแบงได 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1
ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน ประกอบดวย แผนปฏิบัติการและขอมูลพื้นฐานของกรมราชทัณฑ สวนที่ 2 ผล
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประกอบดวย ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการและการปฏิบัติ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

28

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ

ราชการตามคํารับ รอง พรอมดวยผลการปฏิบัติร าชการตามคํารับรองการปฏิบัติร าชการ รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายไดและคาใชจาย หมายเหตุประกอบงบการเงิน สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานและขอมูล/สถิติที่สําคัญ
ประกอบดวย ผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบปที่ผานมา (2552) ตลอดจนขอมูล/สถิติที่สําคัญ อาทิ สถิติ
ผูตองหาราชทัณฑทั่วประเทศ แยกตามประเภท ลักษณะความผิด กําหนดโทษตามหมายศาล จํานวนครั้งที่
ตองโทษตามอายุ ตามประเภทคดีความประเภทตัวยา ฯลฯ โดยนําเสนอเปนตารางเปรียบเทียบสถิติ
6. รายงานประจําป 2552 สํานักงบประมาณ. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ.
กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, ม.ป.ป. [นร 07 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 สํานักงบประมาณ ฉบับนี้มีเนื้อหาเปนการรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ บทบาท ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ใหแกหนวยงานราชการ องคกรเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปไดรับทราบ อีกทั้งยังสามารถนําไปใชประกอบ
เหตุผลในการศึกษาคนควา อางอิง ทั้งนี้รายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมแบง เปน 4 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ประเด็นยุทธศาสตร โครงสราง
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน เปนการสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552 การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปเสนอตอรัฐบาลผานคณะรัฐมนตรีและฝายนิติบัญญัติ องคความรู /เครื่องมือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล สวนที่ 3 รายงานการเงิน ไดแก งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได
และคาใชจาย หมายเหตุประกอบงบการเงิน สวนที่ 4 การดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน เปนการนําเสนอโดย
ใชภาพประกอบ รวมทั้งใหคําอธิบายภาพประกอบ
7. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักกรรมาธิการ 1.
กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 1, 2553. [นร 07 5.1 352.4 2554]
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 ฉบับ นี้เ ปนหนัง สือชุด ประกอบดวยเอกสารทั้งสิ้ นจํานวน 6 เลม คือ เลม ที่ 1
(ตอนที่ 1) เปน รายงานผลการพิจ ารณาของคณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญ ตั้ ง แต ม าตรา 1 พระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ.2554 ถึง มาตรา 13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เลมที่ 1 (ตอนที่ 2) เปนรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตั้งแตมาตรา 14
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถึงมาตรา 23 กระทรวงสาธารณสุข เลมที่ 1 (ตอนที่ 3) เปน
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตั้งแตมาตรา 24 กระทรวงอุตสาหกรรมถึงมาตรา 32
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน พรอมดวยขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของสภาผูแทนราษฎร เลมที่
2 รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เลมที่ 3 เปนรายการปรับลดของ
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หนวยงานตาง ๆ (ตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 32) เลมที่ 4 เปนรายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงของงบประมาณตาม
หนวยงานตาง ๆ (ตั้งแตมาตรา 5 ถึงมาตรา 32)
8. รายงานประจําป 2552 การประปาสวนภูมิภาค. / โดย กระทรวงมหาดไทย การประปาสวนภูมิภาค.
กรุงเทพฯ : การประปาสวนภูมิภาค, ม.ป.ป. [รก 44 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของการประปาสวนภูมิภาค ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อมุง
เผยแพรประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานในรอบป 2552 ของหนวยงานใหประชาชนทั่วไปที่สนใจไดรับทราบ
ถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย รายนาม/ภาพประกอบของ
คณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค ป 2552 โครงสรางการบริหารงาน คณะผูบริหาร/ผังผูบริหาร กปภ.
ป 2552 นโยบายการกํากับดูแลที่ดี ผลการดําเนินงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม : CSR ป 2552 การ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ กปภ. พรอมดวยรายงานผลวิเคราะหการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
กปภ. ตลอดจนสถิติการดําเนินงานของ กปภ. ในรอบ 5 ป ระหวาง 2548-2552 มาตรฐานจรรยาบรรณของ
ผูบริหารและพนักงาน กปภ. รวมทั้งรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
9. รายงานประจําป 2552 ศาลรัฐธรรมนูญ. / โดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ม.ป.ป. [ศร 01 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมและประมวลผลการ
ดํา เนิ น งานของศาลรั ฐ ธรรมนูญ และสํ า นัก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในรอบป ที่ ผ า นมาเพื่ อ รายงานต อ สภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี อีกทั้งเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของ
หนวยงานใหประชาชนทั่วไปที่สนใจไดรับทราบและสามารถนําไปใชประโยชนในการเปนแหลงขอมูลอางอิง
โดยสาระที่นําเสนอแบงไดเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1 เปนโครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญและ
สํานัก งานศาลรัฐธรรมนูญ สวนที่ 2 กลาวถึง ผลการปฏิบัติร าชการปง บประมาณ พ.ศ.2552 อาทิ การ
พิจารณาวินิจฉัยคดี การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูความเปนเลิศในระดับสากล ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ และการเขารวมกิจกรรมกับองคกรอื่น ๆ สวนที่ 3 รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน ประกอบดวย
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน งบกระแสเงินสด
10. รายงานประจําป 2552 สถาบันพระปกเกลา. / โดย สถาบันพระปกเกลา. นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกลา, ม.ป.ป. [สบ 02 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสถาบันพระปกเกลา ฉบับ นี้มีเ นื้อหาเปนการรายงานสรุป ผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในรอบปที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหสาธารณชน
ผูส นใจไดรับทราบและเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับ ผิดชอบ อีก ทั้งสามารถเปน
แหลงขอมูลในการศึกษา คนควาที่เปนประโยชน ซึ่งสาระสําคั ญที่นําเสนอประกอบดวย รายนาม/ภาพของ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกลา ขอมูลทั่วไปของสถาบันพระปกเกลา ผลการดําเนินงานของสถาบัน
และผลงานกิจกรรมในรอบป 2552 พรอมดวย การรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รายงานผูตรวจ
บัญ ชี ตลอดจนภาคผนวกซึ่ง เปนผลงานดานการศึก ษาวิจัยที่จัดกลุม ตามประเด็นหลัก ของการศึก ษาวิจัย
ประกอบดวย 10 กลุม อาทิ ดานการเมืองการปกครอง ดานชุมชน ดานรัฐธรรมนูญและในดานอื่น ๆ เปนตน
11. รายงานประจําป 2552 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. / โดย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ม.ป.ป. [วท 04 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับนี้เปนเอกสารสิ่งพิมพของหนวยงาน
ภาครัฐที่จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดรับทราบและ
เขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายใหรับผิดชอบ อีก ทั้ง สามารถนําขอ มูล ไปใชป ระโยชนใน
การศึกษา คนควา และเปนแหลงอางอิงอีกทางหนึ่ง โดยเนื้อหาภายในเปนการรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมา ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของสํานักงาน อาทิ โครงสรางหนวยงาน บุคลากร วิสัยทัศนและ
พันธกิ จ รวมทั้ ง ผลการดําเนินงานที่ สําคั ญ ของหน วยงาน อาทิ การกํา กับ ดู แลความปลอดภัย ทางรัง สี /
ทางนิวเคลียร การดําเนินงานตามพันธกรณีของสนธิสัญ ญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโ ดยสมบูร ณ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สําคัญของหนวยงานพรอมภาพประกอบ
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หนั งสือหมวดอ้ างอิง
1. คลังคํา. / โดย นววรรณ พันธุเมธา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2553.
[อ AG660.T54 น311ค 2553]
คลังคํา เปนหนังสือคลายพจนานุกรม แตเปนหนังสือที่เรียงตามความหมาย โดยผูเขียนไดจัดเรียง
เปนหมวดหมูเพื่อจะไดงายกับการคนควา ในหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมคําทุกชนิดทั้งสํานวนโวหาร คําราชาศัพท
คําที่มาจากภาษาอื่น อาทิ บาลี จีน เขมร เปนตน พรอมกันนี้ผูอานยังไดประโยชนจากการศึกษาคลังคําเลมนี้
โดยไมยุงยากเพราะผูเขียนไดแบงแยกหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการคนคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
หมวดหมูเดียวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูอาน
2. ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. / โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. [อ AG520 ต391ศ 2552]
เพื่อเปนการผลักดันใหมีการอานตําราภาษาตางประเทศในดานรัฐประศาสนศาสตรไดเขาใจมาก
ขึ้น ผูแตงจึงไดรวบรวมคําศัพทรัฐประศาสนศาสตรในภาษาตางประเทศทั้งภาษาลาติน ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
อิตาเลียน สเปน เยอรมัน และกรีกเอาไวมากมาย โดยจัดเรียงตามอักษร A-Z ทั้งนี้ผูแตงไดอธิบายความหมาย
ของคําตาง ๆ เปนภาษาไทยไวอยางละเอียดลออ เหมาะสําหรับใชในการคนควาอางอิงประกอบการศึกษา
ทางดานการบริหารและรัฐประศาสนศาสตรไดอยางดี

*******************************
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การอางอิงทางบรรณานุกรม
โดย วิจิตรา ประยูรวงษ

การอางอิงทางบรรณานุกรม หมายถึง รายการเอกสาร สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใด ที่ผูผลิตผลงานทาง
วิชาการใชอางอิงในเอกสารผลงานของตน การแสดงรายการบรรณานุกรมจึงเปนการใหเกียรติและเคารพ
ผลงานทางปญญาที่ผูอื่นไดแสดงไว อีกทั้งยังมีประโยชนในการแสดงที่มาที่ไปขององคความรูเรื่องนั้นๆ ทําให
ผูสนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นได
การแสดงรายการทางบรรณานุก รม สามารถลงรายการไดห ลายรูป แบบตามความนิยมในแตล ะ
สาขาวิชา เชน ระบบ Vancouver ระบบ AMA และ ระบบ APA เปนตน การเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
นั้น ควรเลือกใชเพียงรูปแบบเดียวตลอด ไมควรนํารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาผสมหรือประยุกตใชปนกัน การ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบใดนั้น เราควรพิจารณาเลือกรูปแบบที่เปนสากล หรือตามที่สถาบันกําหนด ซึ่งสวนใหญ
ศึกษาไดจ ากคูมือการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารวิชาการ เชน วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ไดกําหนด
รูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะสถาบันของตนไว โดยประยุกตมาจากรูปแบบสากล
APA (American Psychological Association) คือ รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่
เปนที่นิยมใชในสาขาวิชาจิตวิทยา การศึก ษา และสาขาสัง คมศาสตรอื่นๆ ระบบนี้ไดพัฒนาขึ้นโดยสมาคม
จิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา การกําหนดการอางอิงแหลงที่มาของเอกสารนั้น ผูเขียนไดทําแบบ (Pattern) การ
เขียนอางอิง โดยนําระบบ APA มาประยุกตใชเปนแนวทาง และนําตัวอยางการอางอิงบางสวนมาจากคูมือการ
นําเสนอรายงานการวิจัย กลุมงานวิจัยและพัฒนา สํานักวิชาการ ดังนี้
หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. (พิมพครั้งที่). สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
(1) หนังสือ (ผูแตงคนเดียว)
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ (2545). สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัย. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :
ศรีอนันต.
Zikmund, W.G. (2000). Essentials of marketing research. Orlando, FL : Harcourt.
(2) หนังสือ (ผูแตง 2-6 คน) ใหเขียนชื่อผูแตงทุกคน โดยใหเขียนคําวา และ ไวขางหนาชื่อผูแตงคนสุดทาย
มัลลิกา บุนนาค, กัลยา ครองแกว, วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน และนพรัตน รุงอุทัยศิร.ิ (2532).
สถิต.ิ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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Wimmer, R.D.,&Dominick, J.R. (2001). Mass media research : Introduction. Belmont,
CA : Thomson.
(3) หนังสือ (ผูแตงมากกวา 6 คน)
มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคนอื่นๆ. (2544). แนวนโยบายการจัดการน้ําสําหรับประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย.
Harmanson, Roger H. et al. (2004). Accounting : A Business Perspective. The
Irwin/McGraw-Hill Series in Principles of Accounting. Boston, Mass :
Irwin/McGraw-Hill.
(4) หนังสือตําราโดยกลุมผูเขียนเปนองคกรของรัฐ และเปนผูพิมพ (นิติบุคคล)
คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน. (2546). มาตรการตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การปองกัน
หรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : คุรุสภา ลาดพราว.
National Research Council. (2002). Funding a revolution : Government support for
Computing research. Washington, DC : National Academy Press.
วารสาร
ชื่อผูแตง. (ป, วัน เดือนที่พิมพ). “ชื่อเรื่อง.” ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่), เลขหนา.
(1) บทความวารสาร ผูเขียนคนเดียว
ยุพา วานิชชัย. (2546, มกราคม). “พัลซาร.” วารสารวิทยาศาสตรบูรพา, 8(1), 63–71.
Mellers, B.A. (2000, June). “Choice and the relative pleasure of consequences.”
Psychological Bulletin, 26(6), 910–924.
(2) บทความวารสาร (ผูเขีย น 2-6 คน) ใหเขีย นชื่อผูเขีย นทุกคน โดยใหเขียนคํา วา “และ” ไว
ขางหนาชื่อผูเขียนคนสุดทาย
สายพิน โชติวิเชียร, และปยนิตย ธรรมากรณพิลาศ. (2548, มีนาคม). “การไดรับไอโอดีนจากแหลง

ตาง ๆ ของประชากรไทย.” วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม, 24(3),
79–87.
สุทธิรัตน พิมพพงศ, ทัศนีย ตั้งตรงจิตต, อุบลวรรณ พจนพริ้ง, และอุษาวดี ประดิษฐกุล.
(2547, เมษายน). “ความสัมพันธระหวางปจจัยเสีย่ งและระยะเวลาในการครองเตียงของผูปวย
ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ.” วารสารมหาวิทยาลัยมหิดล, 2(4), 153–162.
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Kimoski, R., & Palmer, S. (2003, February). “The ADA and the hiring process in
organizations.” Consulting Psychology Journal : Practice and Research,
45(2), 10–36.
(3) บทความวารสาร ผูเขียนมากกวา 6 คน
สุทธิรัตน พิมพพงศ และคนอื่นๆ. (2549, มิถุนายน). “ความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงและระยะเวลา
ในการครองเตียงผูปวยศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ.” วารสารมหาวิทยาลัยมหิดล, 2(6),
153–162.
Wolchik, S.A., et al. (2005, October). “An experimental evaluation of theory – based
mother and mother – child programs for children of divorce.” Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 68(10), 843–856.
หนังสือพิมพ
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