สาระสังเขปหนังสือใหม่

กรกฎาคม 2554

คํานํา
สาระสั ง เขปหนั ง สื อ ใหม่ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น คู่ มื อ แก่ ส มาชิ ก รั ฐ สภาและ
ผู้ใช้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย
หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใด สามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้ องสมุ ด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพ ท์
0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ผู้จัดทํา
ได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056, 0
2244 1078 หรือ E-mail library@parliament.go.th

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรกฎาคม 2554

ก

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กรกฎาคม 2554

คําชีแ้ จงวิธีใช้
“สาระสังเขปหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัด
หมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่
ก – ฮ หรือ A – Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ

ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]
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ตัวอย่าง

หนังสือหมวดศิลปกรรม
(N)
1. โครงการศึกษาวิจัยบ้านประหยัดพลังงานต้นทุนต่ําเพื่อการอยู่อาศัยในภาวะโลกร้อน. กรุงเทพฯ :
การเคหะแห่งชาติ, 2553. [NA2542.3 ม361ค 2553]
งานศึกษาวิจัยชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะแก้ปัญหาของการอยู่อาศัยของผู้มี
รายได้ปานกลาง-ค่อนข้างน้อยในอาคารที่อนุรักษ์พลังงานตามแนวทางธรรมชาติที่มีค่าก่อสร้างไม่แตกต่างจาก
อาคารทั่วไป และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศได้ โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
จนเกิดรูปแบบของอาคาร 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย ทั้งนี้เนื้อหาของ
งานวิจัย ประกอบด้วย 5 เล่ม เล่มที่ 1 มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นรายละเอียดข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจ ศึกษาเบื้องต้นและวิจัยย่อย เล่มที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นงานออกแบบเบื้องต้น เกณฑ์การ
ประเมินอาคาร ผลการประเมินอาคารที่ออกแบบและผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เล่มที่ 4 ประกอบด้วย
ตอนที่ 4 เป็นผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ 1 แบบก่อสร้างอาคาร การประมาณราคา และคู่มือการ
ใช้อาคาร ตอนที่ 5 เป็นผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 หน้าเว็บไซด์และหุ่นจําลอง พร้อมด้วย
ภาคผนวก ได้แก่ รายละเอียดการประมาณราคาบ้านเดี่ยว บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย เล่มที่ 4 เป็น
ภาคผนวกต่อจากเล่มที่ 3 กล่าวถึง รายการคํานวณแบบโครงสร้างอาคารบ้านเดี่ยว บ้านแถว และอาคารชุดพัก
อาศัย เล่มที่ 5 เป็นแบบก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว บ้านแถวและอาคารชุดพักอาศัย
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. คุณเปลี่ยนชีวิต สู่ความสําเร็จได้. / โดย บุญเลิศ สายสนิท. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มายเบสท์บุ๊คส์,
2553. [BF637.M5 บ564ค 2553]
หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์ทุกท่าน เพราะท่านจะได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการ
ดูแลรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมถึงพัฒนาศักยภาพชีวิตของท่านให้ประสบความสุขและความสําเร็จ
ได้อย่างมหัศจรรย์ ซึ่งถูกถ่ายทอดโดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท ซึ่งได้รับตําแหน่งผู้ทรงปัญญาดีเด่นแห่งศตวรรษที่
21 ปี 2551 จากสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งผลให้ผู้อ่านเปลี่ยนแปลงความคิด คําพูด พฤติกรรม นิสัยที่ไม่ดีหรือ
เลวร้าย เพื่อให้มีชีวิตใหม่ที่ดีมีค่าแก่ตน มีค่าต่อคนในครอบครัว มีค่าต่อคนในสังคมและคนทั่วไป

2. ทําสิ่งที่รัก...ยังไงก็รุ่ง. / โดย บัณฑิต อึ้งรังษี. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553. [BF637.S8 บ259ท 2553]
หนังสือ “ทําสิ่งที่รัก...ยังไงก็รุ่ง” นั้น บัณฑิต อึ้งรังษี ต้องการถ่ายทอดวิธีคิดและประสบการณ์ใน
ชีวิตของตัวเขาเองเพิ่มเติมจากที่เคยได้อธิบายไว้ในหนังสือ “ต้องเป็นหนึ่งให้ได้” ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดถึงแรง
บันดาลใจในการก้าวขึ้นมาเป็นวาทยากรชั้นนําได้ โดยในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเพิ่มเติมถึงการจะทําสิ่งที่
ตนรักนั้นต้องตอบให้ได้ว่า ทําไม อะไร และอย่างไร โดยเปรียบเทียบกระบวนการความคิดแบบเก่า ซึ่งสร้าง
คนธรรมดากับวิธีการคิดแบบใหม่ที่เขาใช้เพื่อสร้างคน “พิเศษ” ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
(D)
1. ราชวงศ์จําปาศักดิ์ : ประวัติศาสตร์ในราชสํานัก. / โดย ศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์ และ
นนทลี พรธาดาวิทย์. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2553. [DS555.5 ศ447ร 2553]
ราชวงศ์จําปาศักดิ์ : ประวัติศาสตร์ในราชสํานัก นี้รวบรวมเนื้อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราชวงศ์จําปา
ศักดิ์ของลาวและเจ้านายฝ่ายในของราชวงศ์นี้ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2
ภาค โดยภาคที่ 1 นั้นเป็นภาคบันทึกประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองไปสู่ระบอบสังคมนิยม ส่วนภาคที่ 2 นั้นเป็นเรื่องในราชสํานักและเจ้านายฝ่ายในในราชวงศ์
จําปาศักดิ์นี้อย่างละเอียด เหมาะสําหรับผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศลาว
2. เรื่องส่วนพระองค์ใน “ไกลบ้าน”. / โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[DS582 ศ336ร 2553]
พระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล่าเหตุการณ์
สมัยเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 พ.ศ.2450 ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล ทรงทราบด้วยสํานวนง่าย ๆ แบบ
พ่อเล่าให้ลูกฟัง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องส่วนพระองค์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จึงได้คัดสรรเฉพาะเรื่องส่วน
พระองค์ในรัชกาลที่ 5 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุข ทุกข์ เบื่อ คิดถึงบ้าน อาบน้ํา นอน อาหาร และผลไม้ที่ทรงโปรด
อันปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านมานําเสนอไว้อย่างน่าสนใจ
3. เวียงจันทร์ 450 ปี. / โดย บุนทะนอง ซมไซผน, แสงบูไซ อินทะวีคํา และ ปัญญา พันทะพานิด.
อุบลราชธานี : มติชน, 2553. [DS555.98.V5 ว924 2553]
หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นจากความร่วมมือของนักเขียนมากประสบการณ์ของประเทศสองฝั่งโขง
ไทย-ลาว เนื่องในโอกาสนครหลวงเวียงจันทร์มีอายุครบ 450 ปี เนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวของประเทศลาว
ทั้งหมดในชั่วระยะเวลาที่อยู่ในความดูแลของเวียงจันทร์ใน 5 ศตวรรษที่ผ่านมา ผ่านมุมมองที่หลากหลายของ
นักเขียนสองชนชาติ ซึ่งทําให้เห็นภาพของประเทศลาวทั้งจากภายในและภายนอก นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้
ยังจัดทําขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไทย-ลาวอีกด้วย
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. The Dance of Capital : จากวิกฤตสู่วิกฤต. / โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์. กรุงเทพฯ :
ดอกเบี้ย, 2553. [HC445 ต415ด 2553]
หนังสือเล่มนี้มุ่งนําเสนอถึงจังหวะของเศรษฐกิจ เงิน ๆ ทอง ๆ ซึ่งมีขึ้นลง วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
กําลังเกิดขึ้นในลักษณะที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้นทุกที จนกลายเป็นปรากฏการณ์ปกติของโลกทุน
นิยม ผู้เขียนจึงได้พยายามวิเคราะห์ปัญหาและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างช่วงกลางปี 2549-ปัจจุบัน ซึ่งไทยต้องเผชิญกับการลุกลามของวิกฤตเศรษฐกิจโลก เนื้อหาใน
หนังสือจะช่วยสร้างองค์ความรู้และแง่คิดที่เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ รวมทั้งช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น
2. ต้นกล้าในป่าเมฆ วันที่ฟ้าเป็นสีเขียว. / โดย สุมิตรา จันทร์เงา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[HD60.5.T5 ส843ต 2553]
มหันตภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้สะท้อนภาพความไม่สมดุลของระบบนิเวศให้เราได้เห็น
อย่างชัดเจน ความเสื่อมของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาสะท้อนให้
ผู้อ่านได้เห็นและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และช่วยส่งเสริมความคิดของผู้อ่านให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้วยังเสนอเรื่องราวความสําเร็จของบริษัทปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) ในการทําธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ร่วมในสังคมแบบ
ยั่งยืน
3. ธรรมาภิบาลกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย. / โดย สังศิต
พิริยะรังสรรค์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2553. [HD2741 ธ366 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบันทึกการอภิปรายจากการจัดงานสัมมนาประจําปี 2553 และการ
รวบรวมบทความจํานวน 15 ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจของไทยที่ถูกเขียนขึ้นในระหว่างปี
2552-2553 ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้ นเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในวาระครบรอบการ
3 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สถาปนา 70 ปี หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องธรรมาภิบาลและองค์กรทั้งภาครัฐ
ตลอดจนเอกชนที่กําลังมีการดําเนินงานเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานได้อย่างดี
4. เทคนิคการสัมภาษณ์สําหรับผู้บริหาร. / โดย สมิต สัชฌุกร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
เบ็น บุ๊คส์, 2552. [HF5549.5.I6 ส312ท 2552]
หนังสือ “เทคนิคการสัมภาษณ์สําหรับผู้บริหาร” เล่มนี้เป็นวิธีการสัมภาษณ์ของผู้ชํานาญการที่
ทดลองใช้หลายครั้งแล้ วเกิ ดประสิ ท ธิภาพดี โดยสามารถนํามาปรั บ ใช้ใ ห้ เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงานเพื่อให้คําแนะนําปรึกษา เพื่อการสอบสวนหรือลงโทษ
ทางวินัย เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานเพื่อการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง รวมทั้งเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ออกจากงาน
โดยอธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนง่ายต่อการนําไปใช้
5. นโยบายการคลังสาธารณะ. / โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2553.
[HJ191.T5 ฉ554น 2553]
นโยบายการคลั ง สาธารณะ เล่ ม นี้ เ นื้ อ หาเป็ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นนโยบายการคลั ง
สาธารณะที่มาจากประสบการณ์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องของผู้เขียน โดยเนื้อหาใน
ส่วนแรกเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทของการคลังสาธารณะ นอกจากนี้ยังได้นําเสนอผลการศึกษา
ประเด็ น นโยบายการคลั ง สาธารณะที่ สํ า คั ญ ๆ กํ า ลั ง มี ก ารถกเถี ย งในสั ง คมไทย พร้ อ มกั น นี้ ยั ง มี ม ติ ก าร
ขับเคลื่อนนโยบายการคลังสาธารณะที่มาจากระดับล่าง ซึ่งเป็นการเสนอจากภาคประชาสังคมอีกด้วย
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. การเมืองภาคประชาชน. / โดย วัชรา ไชยสาร. กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2545.
[JQ1745.A55.P37 ว384ก 2545]
รัฐธรรมนูญปี 2540 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การออกเสียงประชามติ และการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และข้าราชการระดับสูง การมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของประชาชนทําให้เกิดการเมืองภาคประชาชน หนังสือเล่มนี้ได้
รวบรวมแนวคิดของการมีส่วนร่วมในทางการเมือง วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองกับการพัฒนาประเทศและการมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ปุจฉา-วิสัชนา กฎหมายแรงงานพร้อมแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล. / โดย อรรถพล
มนัสไพบูลย์. กรุงเทพฯ : กรุงเทพนิติการ จํากัด, 2553. [KM11 อ357ป 2553]
หนังสือปุจฉา-วิสัชนา กฎหมายแรงงานพร้อมแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลทั้ง 159 ข้อ ใน
หนังสือเล่มนี้เป็นคําถาม-คําตอบในทางปฏิบัติที่สําคัญของการบริหารงานบุคคล โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ ปี 2551 โดยมีการอ้างอิงคําพิพากษาฎีกาในเรื่องนั้น ๆ ประกอบ เพื่อใช้
เป็นคู่มือในทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมายแรงงาน ตลอดจน
นายจ้างและลูกจ้างที่ควรต้องรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [KQ35.PH39 ว872พ 2553]
เนื่ อ งจากเป็ น การสมควรจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาพะเยาเป็ น หน่ ว ยงานในกํ า กั บ ของรั ฐ โดยให้ มี ก าร
บริหารงานบุคคลเป็นอิสระและมีความคล่องตัวมากกว่าวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ เพื่อดําเนินงานด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การให้การศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง อันจะเป็นการกระจายโอกาส
และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนเป็นการมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องประชาชนผู้ ด้ อ ยโอกาส จึ ง มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก
หน้า 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติ
ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในวงงาน
รัฐสภา
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3. พระราชบัญญัติสํานักผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
[KD301.2 ว872พ 2553]
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 242 บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี สํ า นั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีการตรา
พระราชบัญญัติสํานักผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่
85ก หน้า 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมทั้งสรุปสาระสําคัญ
ประวัติ ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา
4. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน. / โดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. พิมพ์ครั้งที่ 24. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2553. [KM11 ว528ย 2553]
กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศที่ใช้แรงงานอยู่ตามสถานประกอบกิจการในทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก กฎหมายแรงงาน
จึงมีผลต่อการพัฒนาประเทศในทางอุตสาหกรรมและการรักษาความสงบในวงการอุตสาหกรรมอันจะนําไปสู่
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานประกอบด้วย ตัวบทกฎหมายมากมายทั้ง
ในส่วนของกฎหมายแพ่ง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน โดยกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความเคลื่อนไหว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอยู่ตลอด
ซึ่งในปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําให้มีการออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม่อีกหลายฉบับ ได้แก่
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากลูกจ้าง และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 3)
พร้อมทั้งมีคําพิพากษาของศาลฎีกาใหม่ ๆ อีกมากมายด้วย
5. รวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 8 : เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
2552. [KD61 ศ365ร 2552]
หนังสือรวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 8 “ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุ้มครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม” ประจําปี 2552 เล่มนี้ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รวบรวม
บทความที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
7 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กรกฎาคม 2554

การเพิ่มพูนความรู้และการอ้างอิงในทางวิชาการ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่ายวิทยบริการของ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญให้กระจายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และกฎหมายมหาชนสู่
สาธารณชนออกไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิด. / โดย บุญเลี้ยง ทุมทอง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. [LB1062 บ565น 2553]
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องอาศัยการคิดและการเรียนรู้ของสมองอย่างมาก การจัดรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ใ นปั จ จุ บั น จะต้ อ งสอนให้ ผู้ เ รี ย นรู้ คิ ด เป็ น ทํ า เป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น ที่ สํ า คั ญ ต้ อ งสามารถสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ดังนั้น การพัฒนาการสอนต้องเริ่มจากสอนให้มีกระบวนการคิดเป็นสําคัญ
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด การทําโครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดและพัฒนาบุคลิกลักษณะแก่เด็ก เป็นการพัฒนาสมอง ซึ่งจะ
ผลักดันให้ประสบความสําเร็จในอนาคต

8 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กรกฎาคม 2554

หนังสือหมวดศิลปกรรม
(N)
1. โครงการศึกษาวิจัยบ้านประหยัดพลังงานต้นทุนต่ําเพื่อการอยู่อาศัยในภาวะโลกร้อน. กรุงเทพฯ :
การเคหะแห่งชาติ, 2553. [NA2542.3 ม361ค 2553]
งานศึกษาวิจัยชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะแก้ปัญหาของการอยู่อาศัยของผู้มี
รายได้ปานกลาง-ค่อนข้างน้อยในอาคารที่อนุรักษ์พลังงานตามแนวทางธรรมชาติที่มีค่าก่อสร้างไม่แตกต่างจาก
อาคารทั่วไป และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศได้ โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา
จนเกิดรูปแบบของอาคาร 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย ทั้งนี้เนื้อหาของ
งานวิจัย ประกอบด้วย 5 เล่ม เล่มที่ 1 มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นรายละเอียดข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจ ศึกษาเบื้องต้นและวิจัยย่อย เล่มที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นงานออกแบบเบื้องต้น เกณฑ์การ
ประเมินอาคาร ผลการประเมินอาคารที่ออกแบบและผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เล่มที่ 4 ประกอบด้วย
ตอนที่ 4 เป็นผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ 1 แบบก่อสร้างอาคาร การประมาณราคา และคู่มือการ
ใช้อาคาร ตอนที่ 5 เป็นผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 หน้าเว็บไซด์และหุ่นจําลอง พร้อมด้วย
ภาคผนวก ได้แก่ รายละเอียดการประมาณราคาบ้านเดี่ยว บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย เล่มที่ 4 เป็น
ภาคผนวกต่อจากเล่มที่ 3 กล่าวถึง รายการคํานวณแบบโครงสร้างอาคารบ้านเดี่ยว บ้านแถว และอาคารชุดพัก
อาศัย เล่มที่ 5 เป็นแบบก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว บ้านแถวและอาคารชุดพักอาศัย

9 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กรกฎาคม 2554

หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. สุภาษิตกฎหมาย คติพจน์ และคําคมควรคิดทางกฎหมาย. / โดย สิริกัญญา โฆวิไลกูล และ
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553. [PN6084.L2 ส731ส 2553]
การศึกษานิติศาสตร์ที่ดีไม่ใช่มุ่งศึกษาเฉพาะวิชากฎหมายเท่านั้น แต่ควรศึกษาแบบสหสาขาวิชา
เพราะกฎหมายมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น ประวัติศาสตร์ของชาติ ของชนชาติ
วัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณี การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะฉะนั้นนักกฎหมายที่ดีจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้รอบด้าน หนังสือเล่มนี้
เป็นการรวบรวมสุภาษิต คติพจน์ และคําคมควรคิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ปรัชญาทางกฎหมาย
หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย รวมถึงความยุติธรรมภายใต้หลักกฎหมาย และ
สามารถนําความรู้จากสุภาษิตคําคมไปใช้ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางกฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักคิด คําคม ผู้นําและภาวะการนํา. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[PN6084.L15 ว583ห 2553]
หลักคิด คําคม และภาวะการนํา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมและแปลประโยคคําคมหรือ
หลักคิดที่ดี ๆ มากมายจากบุคคลที่มีชื่อเสียง บุคคลที่เป็นผู้นํา ระดับโลก เพื่อใช้เป็นแนวในการคิดแก่ผู้อ่าน
นําไปใช้ยึดถือปฏิบัติ ผู้แต่งได้แบ่งหลักคิด คําคมต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตัวอย่างบุคคลที่มีคําคม
ในเล่มนี้ เช่น ฮิตเลอร์, มหาตมะ คานธี, บิล เกตส์ และ ซุน วู หลักคิดที่ดีสามารถนําคนให้ปฏิบัติตนไปสู่
ความสําเร็จได้ หากผู้อ่านมีหลักคิดที่ดีผู้อ่านก็จะเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จได้

10 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กรกฎาคม 2554

หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1. พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่. / โดย สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา. กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์,
2552. [RC567 ส778พ 2552]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการรณรงค์เรื่องบุหรี่จนมาถึงปัจจุบัน ความรู้เรื่อง
ระบาดวิทยาและปัญหา รวมทั้งในเนื้อหายังได้ครอบคลุมในเชิงวิชาการและให้ความรู้เรื่องวิธีการและกลยุทธ์
ในการป้องกันการสูบบุหรี่ และยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ ซึ่งเป็นงานที่ยากลําบากที่ต้อง
หาวิธีป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ทั้งมือหนึ่งและมือสอง และต่อต้านกับกระบวนการส่งเสริมการขายของผู้ผลิต
บุหรี่ นอกจากนี้ในด้านที่เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ อีกทั้งได้กล่าวถึง พิษภัยต่อสุขภาพโดยรวม
และแยกตามระบบต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งในเชิงระบาดวิทยา

11 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กรกฎาคม 2554

หนังสือหมวดรายการวิจัย
วิทยานิพนธ์
1. ความเป็นไปได้ในการโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ. / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย และคณะ.
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ, 2551. [ว HV8252.55 จ631ค 2551]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจต่างของสํานักงาน
ตํ า รวจแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ร วมถึ ง ขั้ น ตอนและกระบวนการในการโอนภารกิ จ ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้หน่วยงานอื่นของรัฐรับผิดชอบจากการวิเคราะห์คณะผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนว
ทางการวิเคราะห์เกี่ยวกับกรอบทรรศนะและแนวคิดในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาของรัฐ ลักษณะของ
ภารกิจตํารวจ ภารกิจเป้าหมายความพร้อมของหน่วยงานรับโอน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและระยะเวลาใน
การโอนการดําเนินการตามภารกิจระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับหน่วยงานอื่นของรัฐ 9 ลักษณะ 5
รูปแบบ ประกอบการจัดกลุ่มภารกิจตามลักษณะการกิจหลักของหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรม พร้อมกับ
จําแนกขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจบริการตามที่กฎหมายกําหนด การตรวจ การจับ และการสอบสวนพร้อมทั้ง
นําเสนอมาวิเคราะห์รายกลุ่มภารกิจทั้ง 7 กลุ่ม พร้อมแสดงเหตุผลความจําเป็นประกอบข้อเสนอความเป็นไป
ได้ในการโอนภารกิจ
2. ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย
ธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
[ว JQ1746.Z13.O73 ธ468ค 2553]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความเต็มใจที่จะ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็น
สมาชิกภาพขององค์กรต่อไป และด้านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
12 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. ความพึงพอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการให้บริการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร. / โดย ภูวิส ทองอ่อน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
[ว KD271 ภ691ค 2553]
การศึกษาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ส.ส. ต่อการให้บริการของ
สํานักงานฯ ตามปัจจัยส่วนบุคคล อีกทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ส.ส. ต่อการให้บริการของสํานักงานฯ
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ส.ส. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านพบว่ า 1. ปั จจั ยส่ ว นบุ ค คล คื อ เพศต่า งกั น มีค วามพึง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของสํานักงานฯ แตกต่างกัน ส่วนจะอยู่ระดับการศึกษาอาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. วาระการ
ดํารงตําแหน่ง ส.ส. การสังกัดพรรคการเมืองและจํานวนครั้งที่ใช้บริการกับสํานักงานฯ ของ ส.ส. ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสํานักงานฯ ไม่แตกต่างกัน 2. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วน อายุระดับการศึกษา
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. วาระการดํารงตําแหน่ง ส.ส. การสังกัดพรรคการเมืองและจํานวนครั้งที่
ให้บริการกับสํานักงานฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ส.ส.
4. ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดําเนินคดี
แพ่งในศาล. / โดย สุวัฒน์ คีรีวิเชียร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.
[ว KP44 ส876ค 2552]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินคดีแพ่งในศาล
เกี่ยวกั บความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิ บัติ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุ ณภาพ เลือกใช้วิธีวิจั ยเอกสาร
ประกอบกับวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้พิพากษา
กลุ่มแพทย์ และกลุ่มคนไข้หรือผู้เสียหายทางการแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการคดีแพ่งในศาลเกี่ยวกับความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินคดีแพ่งใน
เรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายและเกิดความยุติธรรมมากที่สุด
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตํารวจต่างประเทศ. / โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ, 2550. [ว HV7938 ก123ค 2550]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นในบริบทของการบริหารกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของ
ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินโครงสร้างระบบตํารวจ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตํารวจในการดําเนินคดี รวมทั้งองค์กรที่ทําหน้าที่บังคับให้กฎหมาย
การควบคุมอาชญากรรมและการรักษาความสงบของบ้านเมือง ซึ่งองค์กรแต่ละแห่งอาจมีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายแตกต่างกัน ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาในเล่มนี้จะเน้นโครงสร้างและระบบตํารวจในเชิงมหภาค
13 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในประเทศต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในมิติของการปฏิบัติงานตํารวจอัน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม โดยพิจารณาตํารวจในประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นแบบใน
มิติของการบริการกระบวนการยุติธรรมที่กําหนดให้ตํารวจเป็นองค์กรในการบริหารงานยุติธรรม นอกจากนี้
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์กรตํารวจ ผู้เขียนได้ศึกษาและวิเคราะห์รวมไว้ในบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่
ในรายละเอียดของข้อมูลด้านการบริหารระบบโครงสร้างของตํารวจได้นําไปไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ง่ายต่อการ
ทําความเข้าใจ
6. คุณภาพชีวิตในการทํางาน : กรณีศึกษาข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
/ โดย อุไรรัตน์ สุโซดายน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
[ว JQ1746.Z13.Q34 อ857ค 2553]
การศึกษาวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
ร่วมมื อกัน ด้านสภาพการทํางานที่ คํานึงถึงความปลอดภัยและส่ งเสริมสุขภาพ ด้ านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทํางาน และ
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

7. โครงสร้างของโลกอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ : พหุภาคีกับการตั้งรับโลกาภิวัตน์ของโลกอิสลาม.
/ โดย ศราวุฒิ อารีย์. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
[ว BP173.25 ศ168ค 2551]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์และโครงสร้างของโลกอิสลามในยุคปัจจุบัน
ตลอดจนวิ เคราะห์ ถึงแนวทางการรั บมือกั บกระแสโลกาภิวัตน์ของโลกอิส ลามในระดั บพหุภาคี และเพื่อ
ประเมินความสามารถของโลกอิสลามในการตั้งรับต่อกระแสกดดันที่เกิดขึ้น การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง
บรรยาย ผลการศึกษาพบว่า โลกอิสลามมีความหลากหลายและโครงสร้างสะท้อนให้เห็นทั้งความแตกแยกและ
ความมีเอกภาพ แต่ประชาคมมุสลิมโลกก็มีความเชื่อมโยงกันบนพื้นฐานของแนวคิด “ประชาชาติอิสลาม” การ
ตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลง คือ การตั้งรับจากภายในและภายนอก นอกจากนี้รัฐอิสลามบางรัฐได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกกับสถาบันพหุภาคีระดับโลกโดยหวังที่จะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมกับสถาบันเหล่านี้ ทั้งนี้ โลก
14 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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อิสลามยังไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพได้มากนัก เนื่องจากมาหลาย ๆ
ปัจจัย อีกทั้งภายในรัฐอิสลามด้วยกันก็ยังคงมีปัญหาความขัดแย้ง ความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันอยู่
8. จิตสํานึกในการให้บริการ : กรณีศึกษาข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย
พลอยชมพู มณีโทษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
[ว JQ1746.Z13.S47 พ451จ 2552]
การศึกษาวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับจิตสํานึกในการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยู่ใน
ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความซื่อสัตย์
การรับฟังปัญหา การปรับพฤติกรรมให้มีจิตสํานึกในการให้บริการ ความอดทนอดกลั้นและความกระตือรือร้น
9. นโยบายการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์ จีน และอินเดีย : แบบอย่างและ
บทเรียนสําหรับประเทศไทย. / โดย ดลยา เทียนทอง และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. [ว DS509.5 ด147น 2551]
รายงานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและทําความเข้าใจ รวมทั้งเปรียบเทียบ
ระหว่างนโยบายการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์ จีนและอินเดีย ซึ่งปัญหาชนกลุ่ม
น้อยมุสลิมของฟิลิปปินส์ จีนและอินเดีย เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากพื้นฐานความ
แตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์ มีอุดมการณ์ชาตินิยมรุนแรง ยึดมั่นในแนวคิดทางศาสนาที่ตกขอบ ทั้งนี้
รัฐบาลของทั้งฟิลิปปินส์ จีน และอินเดีย ได้พยายามใช้นโยบายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา มีทั้งนโยบายที่
แตกหักมุ่งเน้นการใช้กําลังทหารเข้าปราบปรามและนโยบายทางการเมืองภายในระหว่างประเทศที่มุ่งรอมชอม
ประนีประนอมกับกลุ่มที่เคลื่อนไหว ทั้งนี้ ผลของการแก้ไขปัญหาพบว่าทําให้ปัญหาเบาบางลงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีมินดาเนาในฟิลิปปินส์ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรณีซินเจียงในจีน และกรณีแคชเมียร์ในอินเดีย
10. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์สําหรับกรุงเทพฯ. / โดย ชุติมา ขจรณรงค์วณิช.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [ว NA2500 ช617น 2553]
การศึ ก ษาวิ จัยเล่ ม นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อค้ นหาปัจจั ยร่วมของสถาปั ตยกรรมสั ญ ลั ก ษณ์สํ าหรั บ
กรุ ง เทพฯ และการจัด กลุ่ ม ปั จ จั ย ร่ ว มสถาปั ต ยกรรมสั ญ ลั ก ษณ์ ข องกรุ ง เทพฯ รวมถึง จั ด ทํ า แนวทางการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์สําหรับกรุงเทพฯ จากการศึกษาวิจัยพบว่า สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ทั่วโลก
มีความหมาย ปรากฏการณ์และปัจจัยร่วมที่มีความสอดคล้องกัน ทําให้สามารถศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรม
15 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สัญลักษณ์เป็นภาพรวมของทั่วโลก โดยปัจจัยร่วมหรือคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์สากลประกอบ
กับปัจจัยท้องถิ่นสามารถนําไปสู่การสร้างแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์สําหรับกรุงเทพฯ ได้
11.

บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้าํ ป่าสักตอนบน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. / โดย
ถนอมนวล พรหมบุญ. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551.
[ว SD414.T5 ถ161บ 2551]
งานวิจัยเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาถึงบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ต้นน้ําป่าสัก องค์ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนในเขตพื้นที่ต้นน้ําป่าสักตอนบนเพื่อสร้าง
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ําป่าสักตอนบน โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้มีการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการปลุกจิตสํานึกของงานใน
ชุมชน ครูอาจารย์ นักศึกษาและข้าราชการของท้องถิ่นสร้างผู้นําในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าพื้นที่ป่าต้นน้ํา
ป่าสักตอนบน และการติดตามประเมินผล บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ําตอนบน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
12. ประสิทธิผลของการบริการเสียงตามสาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. / โดย ชาตรี กันหา.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551. [ว PN1991.67.C64 ช514ป 2551]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริการเสียงตามสายมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผลการวิจัยพบว่า ความเห็นของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น อาทิ ด้ า นเนื้ อ หาสาระของข่ า วสาร ด้ า น
ความสามารถของผู้ประกาศข่าวสาร ด้านการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และหาเหตุผล เป็นต้น ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเรื่องประสิทธิผลของการบริการเสียงตามสายมหาวิทยาลัยรามคําแหงด้านต่าง ๆ ของ
นักศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ การประกอบอาชีพ และคณะ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนชั้นปีการศึกษา และลักษณะการมาเรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
13. ปัญหาการดําเนินการทางวิจัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย. / โดย กันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒน์.
กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [ว KE101.2 ก389ป 2553]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาและสภาพปัญหาการดําเนินการทางวินัย
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งพบปัญหาที่สําคัญ 4 ประการ คือ ปัญหากรณีผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนได้เสียกับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ปัญหาการใช้อํานาจของกรรมการสอบสวนทางวินัยใน
การค้นหาข้อเท็จจริง ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณา และมีมติขององค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับ
16 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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จังหวัด และปัญหาเกี่ยวกับความซ้ําซ้อนในการดําเนินการวินัย นอกจากนี้ยังศึกษาหลักกฎหมายสําคัญที่
เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น การทางวิ นัย เช่ น พระราชบัญ ญัติร ะเบี ยบบริ ห ารงานบุค คลส่ วนท้ อ งถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 เป็นต้น เพื่อ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
14. ปัญหาการยุบสภาผู้แทนราษฎร. / โดย หนึ่งฤทัย อายุปานเทวัญ. กรุงเทพฯ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [ว KD240 ห159ป 2553]
การยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นกลไกทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภา และระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี เพื่อถ่วงดุลอํานาจหรือคานอํานาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งการยุบสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละประเทศมีรูปแบบและบทบัญญัติที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
ออกไป วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการยุบสภาผู้แทนราษฎรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คือ ประเทศ
อังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส โดยแสดงให้เห็นถึงการยุบสภาผู้แทนราษฎรที่มีความแตกต่าง
กันไปทั้งในแง่รูปแบบการยุบสภาผู้แทนราษฎร ผู้มีอํานาจยุบสภาผู้แทนราษฎร สาเหตุหรือข้อจํากัดของการ
ยุ บ สภาผู้ แ ทนราษฎรเงื่ อ นเวลาที่ ส ามารถยุ บ สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เป็ น ต้ น เพื่ อ หาแนวทางการยุ บ สภา
ผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. รายงานประจําปี 2553 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. / โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,
2553. [กษ 04 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบั บ นี้ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงขอบข่าย อํานาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับผิดชอบ/มอบหมาย อีกทั้ง สามารถ
นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วย ส่วนที่
1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานว่าด้วยเป้าประสงค์ ภารกิจตามกฎหมาย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณรายจ่ายและเป้าหมายผลผลิตประจําปี 2553 ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานว่าด้วยผลการปฏิบัติราชการตามรับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและสัญญาณเตือนภัยทางการเงินสถาบัน/เกษตรกร ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงินว่า
ด้วยงบการเงิน ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม การวิเคราะห์งบการเงิน ส่วนที่ 4 กิจกรรมสําคัญปี 2553
เป็นการนําเสนอด้วยภาพในงานกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ได้รวบรวมไว้พร้อมคําอธิบาย
ใต้ภาพ
2. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. / โดย กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2553. [ศธ 05 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2553 ให้ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิง ค้นคว้าเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ซึ่งในรายละเอียด
ของเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของหน่วยงาน อาทิ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างขององค์การ
ทําเนียบนามบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงาน พร้อมด้วยผลงานเด่นในรอบปี 2553 ได้แก่ การปฏิรูป
การศึกษาไทย การจัดทํากรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2554-2561) ของวิทยาลัย
18 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ชุมชน โทรทัศน์ครู : นวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบรายการโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วย ทําเนียบนามของสถาบันการศึกษาในเขตต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในกํากับของรัฐ
4. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. / โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553. [นร 11 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทั่วไปได้ทราบ อีกทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง
พร้อมกันนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นภาพรวมของหน่วยงาน
กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของ สศช. วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างขององค์การ พันธกิจ
เป้าหมาย กลยุทธ์ ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของ สศช. กล่าวถึง ผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ ผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สศช. ผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ
สศช. ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีกล่ าวถึง สศช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับนโยบายและในฐานะหน่วยงานประสานหลักในคณะกรรมการ
เศรษฐกิจเอเปค ส่วนที่ 4 รายงานการเงิน กล่าวถึง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย การ
วิเคราะห์งบการเงิน นอกจากนี้ยังประกอบด้วย รายนาม/ภาพของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมถึงรายนาม/ภาพของผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5. รายงานผลการดําเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2554.
[สว 22 1.2 2553]
รายงานประจํ า ปี ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ สํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ แผนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณในปี พ.ศ.2553 รวมไปถึงในส่วนของ
ภาคผนวกยังได้รวบรวมเอกสารปลีกย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เช่น แผนผังกระบวนการให้บริการ และคําสั่งของสํานักงาน เป็นต้น
จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบและแจ้ ง ให้ ป ระชาชน ตลอดจนหน่ ว ยงานราชการได้ ท ราบถึ ง
19 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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การดํ า เนิ น งานและคุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ สํ า นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา
6. รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553.
/ โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักนโยบายและแผน. กรุงเทพฯ : สํานัก
นโยบายและแผน, 2553. [สผ 21 1.2 2553]
รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาได้รับทราบ
ผลการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ การดํ า เนิ น งานของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
คณะกรรมาธิการและการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2553-จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ใน
รายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กล่าวถึง อํานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต รวมทั้ง
ยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก งานฯ กรอบอั ต รากํ า ลั ง และงบประมาณ ประจํ า ปี 2553 ส่ ว นที่ 2 สรุ ป ผลการ
ดํ าเนินงานที่สํ าคั ญ อาทิ ผลการดํ าเนินงานตามคํ ารับรองการปฏิบัติ ราชการและผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2553-2556 ตลอดจนสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ผลการ
ดําเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 เป็นการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้ทนราษฎร
ประจําปีงบประมาณ 2554 เป็ นแนวทางการพัฒนาซึ่งได้จําแนกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 อาทิ ยกระดับขีด
ความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสู่การเป็นศูนย์ข้อมูล
นิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Parliament) เป็นต้น
7. รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี 2553 ของ สศช. เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11”. /
โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553. [นร 11 7.1 338.9 2552]
รายงานสรุปผลการประชุมฯ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบถึงรายละเอียดสาระสําคัญของการประชุม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมระดมความ
คิดเห็นต่อกรอบแนวความคิดและทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
จากแผนสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย รายงานสรุปผลการ
ประชุมประจําปี 2553 เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” รายละเอียดการประชุม ได้แก่ โครงการ/
กําหนดการประชุมประจําปี 2553 พิธีเปิดการประชุม ประกอบด้วย คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิดการสัมมนา
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง รัฐบาลไทยกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
20 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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พร้อมด้วยสรุปผลการนําเสนอและอภิปราย รวมทั้งรายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ตลอดจนสรุปผลความ
คิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมประจําปี 2553 ของ สศช.
8. สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ.2553. / โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553. [ทก 05 2.2 304.28 2553]
สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ.2553 เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหารายงานและรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกับจัดหมวดหมู่ออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน อากาศ
ที่ดิน/ดิน น้ํา ป่าไม้ แร่ และพลังงาน ขยะและของเสียอันตราย และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ทั้งยังแสดงถึง
ปั ญ หาและแนวโน้ ม ของข้ อ มู ล สิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ นอกจากนี้ ก ารนํ า เสนอตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในรูปของกราฟ แผนภูมิ สถิติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป
ที่สนใจในการค้นคว้าข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
9. 120 ปี กรมบัญชีกลาง. / โดย กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง,
2553. [กค 04 8.2 2553]
120 ปี กรมบัญชีกลาง เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ประวัติความเป็นมา บทบาท ภารกิจ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
แนวทางในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบริหารการเงินภาครัฐแก่
ประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง เนื้ อ หาภายในเล่ ม แบ่ ง ได้ เป็ น 2 ภาค ได้ แ ก่ ภาค 1 ว่ า ด้ ว ยประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
กรมบัญชีกลางตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันเวลา 120 ปี ปฏิรูปการเงินการคลังสยามสู่ความไพบูลย์ (พ.ศ.2533-2534)
สร้างฐานงานคลังทั่วแผ่นดิน (พ.ศ.2475-2500) พัฒนากลไกเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย (พ.ศ.2501-2544) การ
บริหารการเงินภาครัฐในโลกาภิวัตน์ (พ.ศ.2545-2552) ภาค 2 ว่าด้วยกรมบัญชีกลางปีที่ 120 จากวันนี้...สู่
อนาคต และบทสรุปก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

****************************

21 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บทความพิเศษ
เรียบเรียงโดย นางสาวปรียานุช คลอวุฒวิ ัฒน์

ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย (Parliamentary Library of Australia)
รัฐสภาของประเทศต่าง ๆ ล้วนให้ความสําคัญกับห้องสมุด รวมทั้งรัฐสภาของประเทศออสเตรเลีย
ฉบับนี้จึงขอนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมสมาคม
บรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliament Librarian of Asia and Pacific –
APLAP) ประจําปี 2011 และมีโอกาสไปเยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลีย ซึ่งนําชมโดย Mr. Leo
Terpstra , Director, Central Enquiry Point and Ground Floor Reading Room และ Ms. Gaik
Khong, Director, Collection Management และต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อมูลเป็น
อย่างดี

ห้องสมุดรัฐสภาออสเตรเลียนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Main Library อยู่ที่ชั้น 2 ของ
อาคารรัฐสภา และ ส่วนที่ 2 Ground Floor Reading Room อยู่ชั้นล่างของอาคาร (ในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการเพียง 1 คน เพื่อช่วยการค้นคว้าในเบื้องต้น และส่งคําร้องขอข้อมูลของสมาชิกมายัง Main Library
เพื่ อ ค้ น คว้ า อี ก ที ห นึ่ ง ) บุ ค ลากรของห้ อ งสมุ ด มี ป ระมาณ 140 คน ในจํ า นวนนี้ เ ป็ น นั ก วิ จั ย ถึ ง 75 คน
เพื่อรับผิดชอบ 75 สาขาวิชา สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มาใช้บริการที่เคาน์เตอร์ของห้องสมุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับ
เรื่องจะประสานไปยังนักวิจัยที่รับผิดชอบอีกที บางกรณีสมาชิกรัฐสภาจะรู้จักนักวิจัยที่รับผิดชอบในสาขา
นั้น ๆ อยู่แ ล้วก็อาจติดต่อโดยตรงไปยังนั กวิจั ยก็ได้ ล่าสุ ดพบว่ามีสมาชิ กรัฐสภามาใช้ บริ การถึง 15,000
คําถามต่อปี ในส่วนทรัพยากรที่ให้บริการในห้องสมุดนั้นแบ่งออกเป็น 5 Collections ดังนี้
1. Parliamentary Author Collection สิ่งพิมพ์ที่สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แต่ง จัดแสดงอยู่บริเวณ
ทางเข้าห้องสมุด
2. Research Paper Collection เอกสารที่นักวิจัยผลิตขึ้นและนําเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ประมาณ 220 เรื่องต่อปีครอบคลุมทุกสาขา
3. Reference Collection เป็นหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดในห้องสมุดเนื่องจากห้องสมุดให้ความสําคัญ
กับความรวดเร็วในการตอบคําถาม ซึ่งสาขาการเมืองการปกครองและกฎหมายจะได้รับความสนใจมากที่สุด
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บทความพิเศษ
เรียบเรียงโดย นางสาวปรียานุช คลอวุฒวิ ัฒน์
4. Lending Collection หนังสือทั่วไปที่อนุญาตให้ยืมออกเป็นเวลา 1 เดือน มีประมาณ 1 ล้านเล่ม
5. Serials Collection วารสารวิชาการสาขาต่าง ๆ ประมาณ 8,000 ชื่อเรื่อง บทความส่วนใหญ่
สามารถสืบค้นออนไลน์ บทความที่ให้บริการออนไลน์จะถูกประทับตรา คําว่า “Incl to Parlinf”
นอกจากนี้ในส่วนของห้องสมุดจะประกอบด้วย ส่วนของนักวิจัย ที่จะแยกเป็นสัดส่วนเพื่อการใช้
สมาธิในการทํางาน ส่วนของงานเทคนิค ซึ่งจะประกอบด้วย งานจัดหา งานวิเคราะห์เลขหมู่ และจัดทํา
รายการ และงานวารสาร (ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 2 ส่วนคือ ให้คําค้น Indexing กับ การสแกนภาพ Imaging)
การนําบทความและกฤตภาคข่าวเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะมีการให้คําค้นโดยนักวิจัย และมีบรรณารักษ์
คอยตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาศัยโปรแกรมจัดการคําศัพท์ (Thesaurus) ชื่อโปรแกรม LAST (Library
Authoring System and Thesaurus) สําหรับรัฐสภาออสเตรเลียนั้น บรรณารักษ์และห้องสมุดยังคงมี
ความสําคัญต่อสมาชิกรัฐสภาเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งมีสมาชิกรัฐสภาบางท่านกล่าวว่า “หากต้องการคําตอบ
ในเรื่องใดให้วิ่งมาหาห้องสมุด” สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกําลังใจให้ทีมงานห้องสมุดพัฒนางานต่อไป หากท่านใด
สนใจจะต้ อ งการหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด รั ฐ สภาออสเตรเลี ย เพิ่ ม เติ ม ก็ ส ามารถเข้ า ไปดู ไ ด้ ที่
http://www.aph.gov.au/library นะคะ
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