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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 สํ านักวิชาการ 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
มิถุนายน 2554
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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

หนังสือหมวดรั ฐศาสตร์
(J)

1. นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน่ สภาพปัญหา ผลกระทบ
แนวทางแก้ไข. / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[JQ1745.A55.P64 ธ636น 2553]
การเมืองไทยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยปัญหาและมีความขัดแย้งภายในประเทศเกิดขึ้น
มากมายหลายครั้ง ซึ่งปัญหาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากตัวนักการเมืองนี่เอง จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงทําให้
ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างรูปลักษณ์ของนักการเมืองที่ดีว่าต้องขึ้นอยู่กับจิตสํานึกและมโนธรรมของ
บุคคลผู้นั้น เพื่อให้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนักการเมืองไทยให้เป็นบุคคลที่มีมโนธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
หนังสือเล่มนี้ยังให้ความหมายของนักการเมือง ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
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หนังสือหมวดปรั ชญาและศาสนา
(B)
1. รามัญสมณะวงศ์. / โดย พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ). ม.ป.พ. : ศรีปัญญา, ม.ป.ป.
[BQ432 พ358ร]
หนังสือ “รามัญสมณะวงศ์” เป็นหนังสือที่แปลมาจากสิลากัลยาณี โดยที่เนื้อใจความหลักของ
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง พระสงฆ์ชาวมอญหรือรามัญ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในพม่า นอกจากนั้นยังกล่าวถึง การทํา
สังฆกรรมในหมู่สงฆ์ วิวัฒนาการของพระมอญที่มีเชื้อสายมาจากพระโสณะเถรและพระอุตตรเถร ซึ่งเป็นผู้นํา
พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่แคว้นสุวรรณภูมิ หนังสือ “รามัญสมณะวงศ์” จะทําให้ผู้อ่านเข้าใจเพศบรรพชิตมาก
ยิ่งขึ้น ภายในเล่มจะมีเนื้อหาที่แปลมาจากจารึกสิลากัลยาณี ผู้อ่านต้องอาศัยความเข้าใจเพื่อที่จะได้เข้าใจ
เนื้อหาสาระได้มากขึ้น
2. อัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี). / โดย พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรังสี).
หนองคาย : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2553. [BQ952 พ3อ 2553]
ค้นหาหลักธรรมและแก่นแท้ของพุทธศาสนาผ่านทางหนังสืออัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสี
(เทสก์ เทสรังสี) ที่บอกเล่าถึงการเดินทางของชีวิตตั้งแต่ท่านยังดํารงตนเป็นฆราวาสจนถึงก้าวสําคัญในร่ม
กาสาวพัตร์ ร่วมสัมผัสกับทุกแง่งามของชีวิตที่เต็มไปด้วยคติสอนใจ ซึ่งจรรยาของคนดีที่ท่านแสดงไว้โดย
ใจความมี 4 อย่าง คือ 1. ความชั่วของคนอื่นมีมาก หากมีคนถามก็ไม่พูดหรือพูดน้อย 2. ความดีของคนอื่นมี
น้อย หากมีผู้มาถามก็พูดให้มาก 3. ความชั่วของตนมีน้อย หากมีผู้มาถามก็พูดให้หมด 4. ความดีของตนถึง
จะมีมากถ้าไม่มีผู้มาถามก็ไม่พูด เมื่อมีผู้มาถามก็พูดน้อย
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หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์
(D)
1. ดร.อัมเบ็ดการ์ รัตนบุรุษแห่งชมพูทวีป. / โดย พระอาจารย์อารยะวังโส. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553.
[DS481.A42 พ418ด 2553]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอเรื่องราวของ ดร.อัมเบ็ดการ์ ที่ยากจนเกิดในครอบครัวฮินดูวรรณะจัณฑาล
ในประเทศอินเดีย ปี 2434 แต่มีโอกาสได้เรียนจนจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา โดยได้ทุนจากมหาราชแห่ง
บาโรดา จนกระทั่งสามารถพลิกชีวิตจัณฑาลที่ถูกเหยียดหยามเป็นคนชั้นต่ําสู่รัฐบุรุษหรือที่ชาวอินเดียยกย่อง
ท่านว่าเป็น “บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย” และตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธศาสนา โดยนํา
ประชาชนมากกว่า 500,000 คน ประกาศตนเป็นพุทธมามกะในอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นการนําธงธรรมจักรที่
สาบสูญไปนานให้กลับมาปักบนดินแดนกําเนิดของศาสนาพุทธอีกครั้ง
2. บันทึกรัฐมนตรีหญิง. / โดย ทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ ปกรณ์ พึ่งเนตร. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ
Bizbook, 2553. [DS578.32 ท488ป 2553]
ที่มาของหนังสือเล่มนี้มาจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ 19 กันยายน 2549 และ
ผู้เขียนได้เข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลหลังการรัฐประหารนี้ ภายใต้การนําของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ หรือที่
เรียกขานกันว่า “รัฐบาลขิงแก่” จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเบื้องหลังของเหตุการณ์การเมืองในช่วง
ดังกล่าวให้สังคมรับรู้ โดยเฉพาะในมุมที่ประชาชนมองข้าม รัฐบาลชุดนี้ได้ใช้ความพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุด
ท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้ง ภายใต้ข้อจํากัดหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งแรงกดดันจากประชาชน คุณหญิง
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้นําเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านประวัติและชีวิตการทํางานของท่าน
3. บ้านเมืองเรื่อง 5 ราชวงศ์ ผลัดกันฆ่า แข่งกันครอง. / โดย ภาสกร วงศ์ตาวัน. กรุงเทพฯ : ยิปซี,
2553. [DS577 ภ493บ 2553]
บ้านเมืองเรื่อง 5 ราชวงศ์ ผลัดกันฆ่า แข่งกันครอง เล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “เรื่องเก่าเล่า
ความสมัยอยุธยา” โดยผู้เขียนตั้งใจนําเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์อยุธยามานําเสนอ กรุงศรี
อยุธยามีกษัตริย์ถึง 34 พระองค์ ซึ่งนักวิชาการสรุปว่ามี 5 ราชวงศ์ที่สร้างและปกครองอยุธยามาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน ผู้เขียนจึงนําเสนอที่มาที่ไปของแต่ละราชวงศ์ พร้อมด้วยเรื่องราวขององค์พระมหากษัตริย์แต่ละ
พระองค์อย่างเป็นลําดับ
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4. ผู้ว่า ดร.ลุยดอย. / โดย ดิเรก ก้อนกลีบ. กรุงเทพฯ : พรีเมียร์ โปร, 2553. [DS589 ด554ผ 2553]
ดร. ดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์เมื่อครั้งได้ทํางาน
อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น คําว่า ลุยดอย
ในที่ นี้ จึ ง หมายถึ ง ดอยในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ซึ่ ง ท่ า นได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ส ร้ า ง
แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองในฝัน สวรรค์บนดอยของแผ่นดินไทย ทั้งนี้ผู้เขียนได้สอดแทรกแนวทางการทํางานใน
แต่ละพื้นที่แก่ท่านผู้อ่านด้วย เพื่อเป็นการสร้างกําลังใจในการทํางานแก่ทุกคน
5. รุ้งหลากสีร่วมอุดมการณ์. / โดย ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ปาปิรุส
พับลิเคชั่น, 2553. [DS578.32 ช518ซ]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่กล่าวถึง บทบาทการทํางานของสมาชิกวุฒิสภากลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันโดย
ธรรมชาติด้วยอุดมการณ์เดียวกันที่สังคมรู้จักกันในนาม “กลุ่ม 40 ส.ว.” ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ยังได้
สะท้อนตัวตน ประสบการณ์ ทัศนะ ความเห็นสร้างสรรค์เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างหลากหลาย เพื่อให้
สาธารณชนได้เข้าใจในบทบาทของกลุ่มในการทํางานทางการเมือง พร้อมกับต่อสู้ในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องชอบ
ธรรม
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 2. / โดย สุวิทย์ มูลคํา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2549.
[HF5549.5.T7 ส881ค 2549]
หนังสือ “ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 2” เป็นการนําเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมต่อเนื่องจาก “ครบ
เครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 1” โดยเสริมความรู้ท่านผู้อ่านเกี่ยวกับการจะเป็นวิทยากรที่ดีในประเด็นของเทคนิค
การก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ เรื่องของการนําสุภาษิต คําพังเพย คําคม มาสอดแทรกในคําบรรยาย โดยรวบรวม
สุภาษิตสําคัญเหล่านั้นไว้ให้ด้วย ผู้แต่งได้แนะนําถึงการนําบทประพันธ์ที่ได้รับการยอมรับมาแทรกในเนื้อหาที่
บรรยาย พร้อมรวบรวมตัวอย่างบทประพันธ์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เอาไว้จํานวนมาก รวมทั้งยังแนะนํา
ถึงการบรรยายโดยใช้อารมณ์ขันในการดึงดูดผู้ฟัง การใช้เกมเพลงและนิทานมาใช้เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมได้เป็น
อย่างดี
2. ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 3. / โดย สุวิทย์ มูลคํา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
[HF5549.5.T7 ส881ค 2553]
หนังสือ “ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 3” เป็นหนังสือที่ผู้เขียนนําเสนอสืบเนื่องในชุด “ครบ
เครื่องเรื่องวิทยากร” เนื่องจากผู้แต่งเห็นว่าการเป็นวิทยากรที่ดีนั้น ข้อมูลที่นําเสนอในเล่ม 1 และ 2 นั้นยังไม่
เพียงพอ จึงได้นําเสนอเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนพัฒนาและเติมการเป็นวิทยากรมืออาชีพแก่
ผู้อ่าน โดยเฉพาะในส่วนของเคล็ดลับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ทั้งในส่วนของจรรยาบรรณ การเตรียมตัว การ
แต่งกาย การปรากฏตัว การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การพูด การใช้ภาษาท่าทาง การสร้างเอกลักษณ์ และการ
ประเมินผล
3. คิดและทํางานแบบบิลล์ เกตส์. / โดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล. กรุงเทพฯ : ASTV ผู้จัดการ, 2553.
[HF5386 ด884ค 2553]
ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จากงานเขียนของบิลล์ เกตส์ เรื่อง “Business the
Bill Gates Way” ซึ่งได้ถ่ายทอดวิธีคิด เรื่องราวชีวิตการทํางานของเขาว่าทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จใน
ฐานะที่เป็นเจ้าพ่อแห่งธุรกิจซอฟท์แวร์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลอย่างมาก
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บริษัทหนึ่งในโลกปัจจุบัน อันเป็นโลกคอมพิวเตอร์จนทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีของโลก เนื้อหาในหนังสือ
เล่มนี้จะให้คําตอบว่าเขาประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลได้อย่างไร
4. คําสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหาร. / โดย ยุทธ บางขวาง. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : คิงแรท,
2553. [HV8551 ย351ค 2553]
คําสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหาร เล่มนี้เป็นหนังสือประเภทสารคดีที่มาจากประสบการณ์
ของผู้เขียนในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงนักโทษประหาร โดยที่เนื้อหาเป็นเรื่องราวของนักโทษประหารชีวิตด้วยการยิง
เป้า แต่ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมขั้นตอนการประหารชีวิตและการดําเนินการประหารชีวิตด้วยการฉีด
สารพิษ พร้อมกันนี้ผู้อ่านจะได้ทราบถึงวิธีการและความรู้สึกของนักโทษประหารก่อนการประหาร ซึ่งไม่ต่าง
จากการประหารด้ วยการยิ งเป้ า เนื่องจากนั ก โทษเหล่านั้นต่ างรู้ตัว ว่าตนเองกําลังจะย่างเข้ าสู่ค วามตาย
นอกจากนี้ผู้เขียนยังหวังว่าเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้สามารถเตือนสติแก่คนทั่วไปให้หวั่นเกรงโทษทัณฑ์
จากความผิดที่คิดจะกระทํา รวมทั้งผู้ที่ได้กระทําผิดไปแล้วได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม
5. คู่มือการค้าและการลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน. / โดย เณศรา สุขพานิช.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2553.
[HD9747.C6 ณ999ด 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนด้านอัญมณี
และเครื่องประดับในประเทศจีน เหมาะสําหรับผู้ที่สนใจทําธุรกิจกับจีนไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือการลงทุน
การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการสํารวจตลาดจีน ทั้งนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย การ
สํารวจตลาดจีน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน การค้าระหว่างประเทศของไทยและ
ประเทศจีน การลงทุนโดยตรงในประเทศจีน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบธุรกิจ อัญมณีและเครื่องประดับ
ในประเทศจีน กลยุทธ์การค้าและการลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน ประสบการณ์ในประเทศ
จีนของบริษัทแพรนด้า กวางโจว (จิวเวลรี่) ตลอดจนข้อมูลประกอบการค้าและลงทุนในจีน
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หนังสือหมวดรั ฐศาสตร์
(J)
1. นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน่ สภาพปัญหา ผลกระทบ
แนวทางแก้ไข. / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[JQ1745.A55.P64 ธ636น 2553]
การเมืองไทยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยปัญหาและมีความขัดแย้งภายในประเทศเกิดขึ้น
มากมายหลายครั้ง ซึ่งปัญหาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากตัวนักการเมืองนี่เอง จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จึงทําให้
ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างรูปลักษณ์ของนักการเมืองที่ดีว่าต้องขึ้นอยู่กับจิตสํานึกและมโนธรรมของ
บุคคลผู้นั้น เพื่อให้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนักการเมืองไทยให้เป็นบุคคลที่มีมโนธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
หนังสือเล่มนี้ยังให้ความหมายของนักการเมือง ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
2. ศัตรูแห่งรัฐ. / โดย เอส.เอส.อนาคามี, นามแฝง. ม.ป.ท. : สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2553.
[JA71 อ175ศ 2553]
ศัตรูแห่งรัฐ เป็นหนังสือปรัชญาการเมืองที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะระหว่างมิตรและศัตรู
ระหว่างบุคคล ระดับรัฐและระหว่างรัฐ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยการเสแสร้งและหลอกลวง
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับตัวให้เข้าใจและสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี และทําให้
เกิ ด ดุ ล ยภาพในสั ง คมโลกได้ จ ากความเข้ า ใจ และหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ยั ง ช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นสามารถมองทะลุ บุ ค คล
เหตุการณ์หรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทะลุปรุโปร่งและข้ามผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดี
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง. / โดย มานิตย์ จุมปา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
[KE71 ม453ก 2550]
หนังสือถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง เล่มนี้ เป็นการรวบรวมคําถามและแนวคําตอบที่ใช้ในการ
วั ด ผลวิ ช ากฎหมายปกครอง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะข้ อ สอบแบบอั ต นัย พร้ อมแนวคํ า ตอบ โดยมี ก ารจั ด เรี ย งหั ว ข้ อ
ตามลําดับเนื้อหาในการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ใช้ฝึกฝนความรู้ เพราะการศึกษาวิชา
กฎหมายปกครองนั้น นอกเหนือจากการเข้าฟังการบรรยายและอ่านหนังสือแล้ว การได้ฝึกฝนทดสอบความรู้ที่
ได้รับเพื่อประเมินผลก็จะเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่ช่วยทําให้การศึกษากฎหมายประสบความสําเร็จได้
2. ถาม-ตอบ มรดก. / โดย เพิ่มบุญ แก้วเขียว. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
[KS55 พ953ถ 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายถึง บทบัญญัติกฎหมายมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการแบ่งทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และความ
รับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้แก่ทายาทโดยธรรม
และผู้รับพินัยกรรม โดยมีประเด็นที่สําคัญ เช่น การวินิจฉัยคําว่ามรดก การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม
และคู่สมรส วัดกับพระภิกษุ การรับมรดกแทนที่ การถูกกําจัดมิให้รับมรดก การตัดมิให้มรดก การสละมรดก
และพินัยกรรม เป็นต้น ในการอธิบายเนื้อหาแต่ละเรื่องนี้จะอธิบายในรูปแบบของการถามตอบ โดยมีการ
ยกตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ (ข้อเท็จจริง) เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างการตอบข้อสอบ
มรดกในตอนท้ายด้วย
3. แนวคิด หลักกฎหมายและคําพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ. / โดย ศักดา ธนิตกุล. กรุงเทพฯ :
นิติธรรม, 2552. [KK41 ศ321น 2552]
เนื่องจากปัจจุบันรัฐจําเป็นต้องเข้าแทรกแซงเพื่อสร้างสถาบันที่จําเป็นต่อการทํางานของกลไก
ตลาด และเพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาตลาดล้ ม เหลวอั น เนื่ อ งมาจากอํา นาจตลาด โดยวิ ธีก ารที่ เ ป็น รูป ธรรมในการ
แทรกแซงของรัฐ คือ การตรากฎหมายเพื่อสร้างสถาบันทางกฎหมายที่จําเป็นต่อกลไกตลาด ดังนั้น กฎหมาย
จึงมีความสัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการอธิบายถึงกรอบความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
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สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง นโยบาย
สาธารณะในการเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐ พร้อมกับวิเคราะห์หลักกฎหมายและ คําพิพากษา คําตัดสิน
ของศาลและองค์กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างแต่ละบทจะเริ่มต้นจากทฤษฎีและประสบการณ์ของ
ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศญี่ ปุ่ น และนํ า ทฤษฎี ดั ง กล่ า วมาเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับธุรกิจในบริบทของประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
4. บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. / โดย สุรเกียรติ์ เสถียรไทย. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2553. [KE401 ส846บ 2553]
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการ
ควบคุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยรัฐ คือ การที่รัฐและเอกชนร่วมกันทําข้อตกลงเพื่อยึดถือเป็นกติกาในการ
ปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าด้วย
การค้า จะเน้นบทบาทหน้าที่ขององค์การการค้าโลก (WTO) และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการเงิน เน้นบทบาทหน้าที่ ของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน เน้น
บทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า (EXIM Bank) หรือหน่วยงานในลักษณะเดียวกันของประเทศ
ต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ บทบาท
ในการปรับอํานาจต่อรองในการเจรจาบทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และบทบาทในความร่วมมือเพื่อธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังนําเสนอหลักกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ได้มีการ
นํามาปรับใช้กับตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วย
5. บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 1. / โดย สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาล
ปกครอง, 2553. [KE160 น473บ 2553 ล.1]
หนังสือบทเรียนจากคดีปกครองนี้เกิดจากการรวบรวมบทความเกี่ยวกับคดีปกครองที่เขียนโดย
นายมหาชน ซึ่งลงพิมพ์เป็นประจําในคอลัมน์นิติปกครอง หนังสือพิมพ์บ้านเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 6 ปี โดยในเล่ม 1 นี้มีเนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด ระยะเวลาในการ
ฟ้องคดีปกครอง วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
คดีพิพาทที่น่าสนใจ และคดีพิพาทที่ไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง ทั้งนี้ บทความในคอลัมน์เป็นบทเรียน
หลากหลายเรื่องราวและเป็นอุทาหรณ์ที่สนใจ จึงน่าที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายปกครองจาก
การวินิจฉัยแปลความกฎหมายของศาลปกครองเป็นอย่างยิ่ง
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6. บทเรียนจากคดีปกครอง เล่ม 2. / โดย สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง,
2553. [KE160 น473บ 2553 ล.2]
หนังสือบทเรียนจากคดีปกครองนี้เกิดจากการรวบรวมบทความเกี่ยวกับคดีปกครองที่เขียนโดย
นายมหาชน ซึ่งลงพิมพ์เป็นประจําในคอลัมน์นิติปกครอง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 6 ปี โดยในเล่ม 2 นี้มีเนื้อหาประกอบด้วย เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับกฎหมาย
คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองและคําสั่งอื่น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คดี
พิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ทั้งนี้ บทความในคอลัมน์เป็นบทเรียนหลากหลายเรื่องราวและเป็น
อุท าหรณ์ที่ส นใจ จึงน่าที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายปกครองจากการวินิจฉัยแปลความ
กฎหมายของศาลปกครองเป็นอย่างยิ่ง
7. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ. / โดย คณิต
ณ นคร. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. [KT43 ค129ป 2552]
กฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา เป็ น กฎหมายวิ ธีส บั ญ ญัติ ที่กํ าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารบั งคั บใช้
กฎหมายอาญาสารบัญญัติ (กฎหมายอาญา) โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความคดีอาญา ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนของศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ทนายความ โจทก์และจําเลย เช่น การ
ฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น พยานหลักฐาน การ
บังคับตามคําพิพากษาและค่าธรรมเนียม เป็นต้น ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะกล่าวถึงบทบัญญัติประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ยังมีการอธิบายรายละเอียดของแต่ละเรื่อง รวมถึงมีการยกตัวอย่าง
บทความที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา เช่น เรื่องอัยการกับการสอบสวนคดีอาญา เรื่อง คําพิพากษาศาล
ฎีกาผูกมัดเจ้าพนักงานเพียงใด เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจวิธีพิจารณาความอาญาได้ง่ายขึ้น
8. ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพืน้ ฐานการเข้าใจ. / โดย คณิต ณ นคร. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2553. [KS13 ค129ป 2553]
กฎหมายอาญา คื อ กฎหมายที่ ร ะบุ ถึ ง ความผิ ด อาญา โทษ วิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย และ
มาตรการบังคับทางอาญาอื่น และเป็นกฎหมายที่กําหนดให้ความผิดอาญาเป็นเงื่อนไขของการลงโทษ ใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือใช้มาตรการบังคับทางอาญาอื่นใด ในเนื้อหาของกฎหมายอาญานั้นจะแบ่งเป็น
สองส่วน คือ ในส่วนของกฎหมายอาญาภาคทั่วไป อันเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทบัญญัติอาญาทั่วไป และ
กฎหมายอาญาภาคความผิด อันเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความผิดอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะกล่าวถึงบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาทั้งสอง
ส่วนแล้ว ผู้เขียนยังได้สรุปย่อหลักกฎหมายอาญา และรวบรวมความรู้พื้นฐานสําหรับการทําความเข้าใจตัวบท
ไว้ด้วย รวมทั้งอธิบายบทบัญญัติบางเรื่องด้วยทฤษฎีกฎหมายอาญาเยอรมันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร. / โดย อวยพร พานิช และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [P41.C6 อ437ภ 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสารในเชิงลึก ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ในฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นภายใน
เล่มยังประกอบไปด้วย แบบฝึกหัดและตัวอย่างการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น หนังสือเล่มนี้
นอกจากจะใช้เพื่อการเรียนการสอนแล้วยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในด้านภาษาและหลักการเขียนเพื่อ
การสื่อสารได้อีกด้วย
2. ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน. / โดย นิรามิส เกียรติบุญศรี. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ :
แสงสว่างเวิลด์ เพรส, 2551. [PL1459 น655ศ 2551]
หนังสือ “ศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจําวัน” จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนกลางสําหรับ
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจภาษาจี น โดยแบ่ ง คํ า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ และพบเห็ น เป็ น ประจํ า ในชี วิ ต ประจํ า วั น ออกเป็ น 40
หมวดหมู่ บรรจุคําศัพท์กว่า 1,200 คํา อธิบายด้วยภาพสีชัดเจน ซึ่งช่วยให้จดจําศัพท์ได้ง่ายขึ้น ในด้านการ
สะกดเสียงจะใช้วิธีการสะกดเสียงจีนกลางแบบ Pinyin Romanization และกํากับด้วยอักขรวิธีไทยตาม
หนังสือ “เกณฑ์การถ่ายทอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขรวิธีไทย”
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. อาร์เอฟไอดี กลยุทธ์การลดต้นทุน เพิม่ กําไรและสร้างความแตกต่าง. / โดย วัชรากร หนูทอง.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. [TK6870.I34 ว384อ 2553]
ปัจจุบัน RFID เป็นเทคโนโลยีสําคัญที่นํามาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายทั้งภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์การทําวิจัยเกี่ยวกับ RFID จึงได้รวบรวมข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวมานําเสนอ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา หลักการทํางาน การ
เลือกใช้แท็ก เครื่องอ่านมาตรฐานความถี่และกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการใช้งานอาร์ เอฟ ไอดี ในประเทศ
ไทย รวมไปถึงการนําไปประยุกต์ใช้งานเพื่อลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง การสร้างความ
แตกต่างในธุรกิจ ตัวอย่างการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนในการใช้งาน RFID ในคลังสินค้า และ
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้เห็นแนวคิดที่อาจจะเกิดขึ้น
จริงในอนาคต
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หนังสือหมวดบรรณารั กษศาสตร์
(Z)
1. แหล่งบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์. / โดย มัลลิกา นาถเสวี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร์, 2553. [ZA3157 ม377ห 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอสาระเกี่ยวกับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ขอบเขตเนื้อหาวิชา
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิชาอื่น ประโยชน์ของสาขาวิชา รวมทั้งนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการ เวลาทําการ
สถานที่ตั้งของแหล่งบริการสารสนเทศต่าง ๆ โดยแบ่งตามสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทราบแหล่งสืบค้นข้อมูลทางสังคมศาสตร์
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หนังสือหมวดเรื่ องสัน้ นวนิยาย
(FIC/SC)
1. ดวงหทัยชี้ค. / โดย ไอซิส, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ไอวี่ บุ๊คเฮ้าส์, 2552. [Fic อ992ด]
ดวงทหัยชี้ค เล่มนี้เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความเชื่อมั่นและการไว้วางใจซึ่งกันและกันที่
ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความรัก และที่สําคัญกว่านั้น คือ “ลูก” ซึ่งเป็นโซ่ทองคล้องใจของพ่อแม่
เพราะว่าการตัดสินใจในอดีตของคาเล็ด ซึ่งเขาเคยคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และไม่ทําร้ายใครนั้น กลับ
กลายเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุด และเหมือนกับจะเห็นแก่ตัวมากที่สุดในขณะที่ลูซี่นั้นการทอดทิ้งไปโดยไม่
บอกกล่าว ยิ่งเป็นการตอกย้ําความฝังใจในด้านไม่ดีของผู้ชายกับเธอมากขึ้น ลูซี่จะก้าวพ้นปมในอดีตของเธอได้
หรือไม่ คาเล็ดจะกล้าเปิดเผยความรักที่เขามีต่อเธอและทําให้เธอไว้ในในตัวเขาได้หรือไม่ บทสรุปของเรื่องราว
ความรักครั้งนี้มีอยู่ในหนังสือนวนิยายเล่มนี้แล้ว
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจยั
1. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองชุดวิชา การจัดการ
ระบบฐานข้อมูล. / โดย วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และคณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. [ว LB1028.5.C6 ว645ก 2550]
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ด้านโครงสร้างบทเรียน
และด้านเนื้อหาของบทเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการออกแบบบทเรียนมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2. การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ. / โดย ชนาธิป ชินะนาวิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2553. [ว KM25 ช149ก 2553]
ปัจจุบันกระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจในประเทศไทย ยังไม่มีประสิทธิภาพใน
การระงั บ ข้ อ พิ พ าทแรงงาน เนื่ อ งจากระบบสหภาพแรงงานไม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ก ารแบ่ ง แยกแรงงาน
ภาคเอกชนออกจากแรงงานภาครัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มี
ปัญหาการที่นายจ้างและลูกจ้างไม่เข้าร่วมกระบวนการเจรจาต่อรองร่วม และการที่นายจ้างลูกจ้างไม่นิยม
ระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจ รายงานการวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งค้นคว้าถึงกลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการระงับข้อ
พิพาท ปัญหาในกระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ ทําการศึกษาอนุสัญญา ข้อเสนอแนะของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และทําการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื่อนําไปพัฒนากระบวนการ
ระงับข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจในประเทศไทย
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3. การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อการวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่าง
ยั่งยืน. / โดย เจริญ นิติธรรมยง และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
2551. [ว GC1023.81.T5 จ723ก 2551]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการร่วมวางนโยบาย
หรือแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรประมงและระบบนิเวศชายฝั่ง โดยทบทวนกระบวนการร่างนโยบาย
หรือแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอดีต ตลอดจนศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ทรัพยากรจากการสัมภาษณ์และประชุมรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินการของภาครัฐยังอยู่ในระดับการรับฟังความคิดเห็น แต่ก็มีการดําเนินการในส่วนของทรัพยากรทาง
ทะเลที่การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับการสร้างความร่วมมือเช่นกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกระบวนการมี
ส่วนร่วม คือ ประชาชนต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นในขณะที่ภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติและการติดตามผล ทั้งนี้ ขั้นตอนของ
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมโดยเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. การศึกษาประเภทธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย สุภาวดี ขุนทองจันทร์. อุบลราชธานี :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553. [ว HD62.7 ส839ก 2553]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เอื้อต่อ
การขับเคลื่ อ นเศรษฐกิ จพอเพีย งเพื่ อนําไปสู่การดําเนินธุร กิจที่ ส มดุ ล และยั่งยืน ลดความเสี่ ยงจากวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจ โดยสรุปจากการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเภทธุรกิจที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ธุรกิจที่ดําเนินการส่งออกในภาคการเกษตรมีลักษณะพิเศษ (niche market) ส่วนผู้ประกอบการ
ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คือ ผู้ประกอบการที่เน้นการปฏิบัติธรรม มีประสบการณ์ในการผ่าน
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย มีการศึกษาดี นอกจากนี้แล้ว
งานวิจัยนี้ยังได้ค้นพบหลักการที่สําคัญ คือ การประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้ประกอบการ
5. การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลก
ของประเทศไทย. / โดย สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง,
กระทรวงการคลัง, 2552. [ว KK46.5 ส732ก 2552]
รายงานการศึกษาวิจัยเล่มนี้เนื้อหาเป็นการศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมภาคีความตกลงการ
จัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สามารถ
ชี้ให้เห็นว่า หากจะมีการเข้าร่วมเป็นภาคีความลงดังกล่าวประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวและปรับตัวอย่างไร
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รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความตกลง GPA
และ
กระบวนการเข้าเป็นภาคีความตกลง GPA รวมถึงแนวรองรับและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีความตกลงกระบวนการเข้าเป็นภาคีความตกลง GPA
รวมถึงแนวรองรับและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ประเทศไทยจะ
เข้าเป็นภาคีความตกลง GPA ในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังอาจใช้การสมัครเป็นภาคีความตกลง GPA
เป็นเครื่องต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าด้านอื่นแก่ประเทศไทย เป็นการแลกเปลี่ยนอีกด้วย ทั้งนี้อาจ
พิจารณาในฐานะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีกด้วย
6. การศึกษารูปแบบและการใช้ภาษาของเอกสารการประชุมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. / โดย ปรียา
หิรัญประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2553. [ว HF5721 ป473ก 2553]
การวิจัยครั้ งนี้มี จุ ดประสงค์เพื่ อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเอกสารการประชุม และ
วิเคราะห์วิธีดําเนินการประชุมจากรายงานการประชุมระหว่างรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 และรวมถึงวิเคราะห์
การใช้ภาษาไทยในรายงานการประชุม วิธีวิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร สมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลปัจจุบัน
ผลการศึกษาพบว่าความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเอกสารประชุม 5 ประเภท มีดังนี้ (1) กฎหมายการประชุม
สมัยรัชกาลที่ 5 มี 2 รูปแบบ คือ พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาสมัยรัชกาลปัจจุบัน คือ ข้อบังคับ
(2) หนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระสมัยรัชกาลที่ 5 คือ รูปแบบจดหมาย สมัยรัชกาลปัจจุบันมี 2 รูปแบบ
คือ หนังสือราชการภายนอกหรือภายในที่มีระเบียบวาระแนบไปกับหนังสือราชการภายนอกหรือภายในที่มี
ระเบียบวาระอยู่ในหนังสือ (3) รายงานการประชุมสมัยรัชกาลที่ 5 มี 3 รูปแบบ คือ บันทึกการประชุม
รายงานการประชุมที่จดตามลําดับการปรึกษาและรายงานการประชุมที่จดตามระเบียบวาระ รัชกาลปัจจุบันมี
2 แบบ คือ รายงานการประชุมที่จดละเอียดทุกคําพูดกับรายงานการประชุมที่จดเฉพาะสาระสําคัญ (4)
เอกสารประกอบการประชุม สมัยรัชกาลที่ 5 มี 2 รูปแบบ คือ จดหมายส่วนตัวและจดหมายราชการรัชกาล
ปัจจุบันใช้รูปแบบหนังสือราชการ (5) เอกสารแจ้งมติสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้จดหมายรัชกาลปัจจุบันใช้หนังสือ
ภายนอกหรือภายในเพื่อแจ้งมติต่อผู้เกี่ยวข้อง การประชุมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มจากการออก
กฎหมายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประชุมจนสามารถปฏิบัติได้ รัชกาลปัจจุบันการประชุมเป็นกิจกรรม
สําคัญ บางหน่วยงานมีข้อบังคับการประชุม ส่วนวิธีการประชุมน่าจะได้ต้นแบบมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
ดัดแปลงให้เหมาะกับสถานการณ์ภาษาในรายงานการประชุมสมัยรัชกาลที่ 5 พระราชหัตถเลขาทุกองค์ใช้
ภาษาตรงกับหลักสากลในการเขียนจดหมายธุรกิจ รายงานการประชุมใช้ภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระทํา
และการให้ข้อมูล ใช้ตัวอักษร ฃ ในเอกสารตัวเขียน ใช้คําทับศัพท์ ใช้คํานําหน้าชื่อคนต่างจากในรัชกาล
ปัจจุบัน คําขึ้นต้นข้อความในจดหมายใช้ “ด้วย” ซึ่งในหนังสือราชการปัจจุบันยังใช้อยู่ รายงานการประชุมใช้
การอธิบายและการเล่าเรื่องด้วยภาษาที่กระชับ ชัดเจน ภาษารายงานการประชุมในปัจจุบัน ตั้งชื่อระเบียบ
วาระยาวแต่ชัดเจนกว่าสมัยรัชกาลที่ 5 มีศัพท์เกี่ยวกับการประชุมที่ยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน
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7. การศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
การผลิตครู 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู.้ / โดย ชาตรี ฝ่ายคําตา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. [ว LB2175.T5 ช514ก 2553]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูในหลักสูตร
การผลิตครู 5 ปี ของสถาบันการผลิตครูแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่ารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบ่ ง
ออกเป็น 5 รายวิชา คือ การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานจํานวน 3 รายวิชา และการปฏิบัติการสอนและการทํา
วิจัยในชั้นเรียนจํานวน 2 รายวิชา มุ่งให้นิสิตเรียนรู้ระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานในหน้าที่ครู
ประจําชั้นและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามลําดับ นิสิติมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่นิสิตมี
โอกาสน้อยในการลงมือปฏิบัติงานจริงและยังพบปัญหาในการกําหนดเวลาให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมสําหรับ
รายวิชาการปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนพบว่า นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
ไม่ชัดเจน การขาดการตรวจสอบความรู้ของนักเรียน การสอนไม่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขาดทักษะการตั้งคําถาม การควบคุมชั้นเรียน การจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่สอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน
ในขณะเดียวกันนิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้เรียน การควบคุมชั้น
เรียนและการใช้สื่อการเรียนรู้มากขึ้น
8. ความคาดหวังในการประกอบวิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. / โดย ชนาธิป ชินะนาวิน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,
2553. [ว LG385.N33.378 ช149ค 2553]
รายงานการวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาความคาดหวังและแรงจูงใจในการประกอบ
วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าเมื่อจบ
การศึ ก ษาสามารถแข่ ง ขั น กั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ได้ หากมี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่า นักศึกษาทุกชั้นปีมีความคาดหวังในการประกอบวิชาชีพกฎหมายในระดับปาน
กลางค่ อ นข้า งสู ง แรงจู ง ใจในการประกอบวิ ช าชี พ กฎหมายในระดั บสู ง และพบว่าแรงจูง ใจมี ค่า น้ํ า หนั ก
ความสําคัญ ซึ่งส่งผลทางบวกต่อความคาดหวังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และวิชาชีพที่ต้องการนั้น
นักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาต้องการทํางานราชการสอบเข้าเป็นทหาร ตํารวจชั้นสัญญาบัตรและสอบ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วย
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์ รัฐบาล
1. รายงานประจําปี 2552 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี.
กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี, 2552. [ยธ 05 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ การวางทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และสถิติคดีต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดี การให้บริการประชาชนและพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายใน
องค์กรและสาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง
2. รายงานประจําปี 2552 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์. / โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ม.ป.ป.
[พม 03 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัม พั นธ์ ใ ห้สาธารณชนทั่วไปที่ส นใจได้รั บทราบถึงภารกิจ และผลการดํ าเนินงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงสามารถเป็นข้อมูลกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและจัด
สวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน/ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การนําเสนอเนื้อหาของ
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน ซึ่งในแต่ละส่วนได้กล่าวถึง ภาพรวมของหน่วยงาน ผลการปฏิบัติราชการ
รวมถึงรายงานการเงินและการดําเนินตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมด้วยใน
ภาคผนวกจะเป็นสถิติของผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์ สถานแรกรับ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ/ศูนย์ฯ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมกับรายชื่อและสถานที่ตั้งของหน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตลอดจนภาพกิจกรรมสําคัญปี 2552
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3. รายงานประจําปี 2552 กรมศุลกากร. / โดย กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร. กรุงเทพฯ :
กรมศุลกากร, 2552. [กค 05 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของกรมศุลกากร ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี
2552 ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท ภารกิจ และ
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปและบุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบและสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยรายละเอียดของ
เนื้อหาภายในเล่มสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกรมศุลกากร ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้าของการ
บู รณาการกับภาคี การพัฒ นาที่เกี่ ยวข้อง ประกอบด้ วย ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แ ผนปฏิบัติร าชการ
ประจําปีงบประมาณ 2552 รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ส่วนที่ 3
รายงานการเงินของกรมศุลกากร ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านภาษีอากร
และสิทธิประโยชน์ ด้านพิกัดอัตราศุลกากรฯ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
องค์กรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยภาพ/รายนามของอธิบดีกรมศุลกากร ทั้งในส่วนของภาคผนวกยังมี
การวิเคราะห์ทางการเงินปีงบประมาณ 2552 พร้อมทั้งนําเสนอสถานที่ตั้งด่านกรมศุลกากร
4. รายงานประจําปี 2552 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 2552. [มท 02 1.1 2552]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552 ของ
หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูล
ข่า วสาร รวมถึง ขอบข่า ยอํา นาจหน้ าที่ ภารกิจ ที่ได้ รับมอบหมาย อีก ทั้งสามารถนํ าข้ อ มู ล ไปประกอบใน
การศึกษาค้นคว้าอ้างอิงให้เป็นประโยชน์ โดยสาระสําคัญที่นําเสนอในเล่มนี้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและผลงาน สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และผลงาน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติหน้าที่และในการดําเนินงานของ ก.ถ. และสํานักงาน ก.ถ. รวมถึง
ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ในภาคผนวกประกอบด้วย สรุปผลการดําเนินงานใน
ด้ า นต่ า ง ๆ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2552 ตลอดจนข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนภาพกิจกรรมในรอบปี 2552 และภาพผู้บริหารสํานักงาน ก.ถ.
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5. รายงานประจําปี 2552 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย. /
โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, 2552.
[ธน 09 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ขอบข่ายที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงาน ซึ่งในรายละเอียดของ
เนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็นมาของธนาคาร รวมถึงรายนามพร้อมภาพประกอบ
ของคณะกรรมการต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก ร ตลอดจนผลการดํา เนิ น งานปี 2552 และแนวโน้ ม ทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานปี 2553 – 2556 รวมทั้งสาระสําคัญทางด้านการเงิน การกํากับดูแลกิจการ ปัจจัยความเสี่ยง พร้อม
กับรายนามของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
6. รายงานประจําปี 2552 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย. / โดย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย. กรุงเทพฯ : บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย, 2552. [รก 53 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทํา
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงอํานาจหน้าที่ขอบข่ายในการรับผิดชอบ อีกทั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้า ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งนี้เนื้อหาภายในเป็ นการกล่าวถึง ผลการดําเนินงานในรอบปี 2522
ประกอบด้วย รายนาม/ภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์ กร ความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แผนงานในอนาคต ข้อมูล
สํ า คั ญ ทางการเงิ น รวมถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานและบทวิ เ คราะห์ นอกจากนี้ ยั ง ประกอบด้ ว ย รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
7. รายงานประจําปี 2552 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. / โดย สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2552. [สศ 01 1.1 2552]
รายงานประจํ าปี 2552 ของสภาที่ ป รึก ษาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ ฉบับ นี้จัด ทําขึ้ นเพื่ อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยเนื้อหาภายในเล่มเป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2552 ของหน่วยงาน ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูล
พื้นฐานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานของสภาที่
ปรึกษาฯ เป็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ส่วนที่ 4 การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ในท้ายเล่มเป็นภาคผนวก
ประกอบด้วย ภาพ/รายนามของผู้บริหารสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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8. รายงานประจําปี 2552 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. / โดย สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2552.
[ยธ 11 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับนี้จัดทําขึ้นตาม
มาตรา 47 แห่งพระราชบัญ ญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
ต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2552 ตามภารกิจ
หลักที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้ น คว้ า อ้ า งอิ ง ซึ่ ง รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาในรายงานฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ 1 คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ส่วนที่ 2 สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ง. ส่วนที่ 4 เป็นบทความพิเศษเกี่ยวกับการ
ประเมินการปฏิ บัติตามมาตรฐานสากลด้ านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส่วนที่ 5 รายงานฐานะทางการเงินของสํานักงาน ป.ป.ง. ส่วนที่ 6
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
9. รายงานประจําปี 2552 สํานักงานอัยการสูงสุด. / โดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการ
สูงสุด. กรุงเทพฯ : สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552. [ยธ 13 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับนี้ซึ่งในเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงการสรุป
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานปี 2552 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสํานักงานฯ
ว่าด้วย ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551 – 2554) และข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานอัยการสูงสุด ส่วนที่ 2
รายงานการเงิน การสรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2552 รวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน แผนภูมิแสดงฐานะการเงิน
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานของสํานักงานต่าง ๆ ในรอบปี 2552 ของสํานักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งเชิงสถิติ
และสถิติเปรียบเทียบ ส่วนที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย ภาพข่าวกิจกรรมในรอบปี 2552 สถิติคดีต่าง ๆ
สรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ English Section นอกจากนี้ภายในเล่มยัง
ประกอบด้วย ข้อมูล ประวัติความเป็นมาของสํานักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทําเนียบผู้บริหาร
ตลอดจนนโยบายอัยการสูงสุด
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10. รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปี พ.ศ.2551
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542. / โดย
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2551. [ยธ 11 1.2 2551]
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้เป็นการจัดทําตามมาตรา 47 เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานพร้อม
ข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วยส่วนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงาน ป.ป.ง. ซึ่งได้อธิบายให้เห็นโครงสร้าง บทบาท อํานาจ
หน้าที่ และส่วนที่นําเสนอผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ป.ป.ง. ในรอบปี พ.ศ.2551 นอกจากนี้ใน
ส่ ว นท้ า ยของรายงานเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
11. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552. / โดย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,
2553. [ลต – 1.2 2552]
รายงานผลการปฏิ บัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ฉบับนี้
เนื้อหาภายในกล่าวถึง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการ
เลื อ กตั้ ง ในรอบปี พ.ศ.2552 ของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ส่ ว นแรกกล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล ในภาพรวมของ
หน่วยงานและองค์กร ส่วนที่ 2 เป็นการกล่าวถึง ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสถิติและข้อมูลที่สําคัญในรอบ
ปีงบประมาณ 2552 ส่วนที่ 3 เป็นการสรุปผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทั้งส่วนกลางและที่ประจําจังหวัดต่าง ๆ ส่วนที่ 4 กล่าวถึง ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงอํานาจ
หน้าที่ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบและสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ประกอบการศึกษา
12. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2552 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.). / โดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.). กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.),
2553.
สิ่งพิมพ์รัฐบาลฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจําปี
2552 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ ซึ่งข้อมูลที่ได้นําเสนอภายในฉบับนี้
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลักและนโยบาย โครงสร้างองค์กรปี 2552 พร้อมด้วย
รายนามของผู้บริหาร ตลอดจนผังรายการปี 2552 ผู้ผลิตรายการอิสระ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย รายงาน
ผลการรับชมรายการและรายงานการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2552 โดยกรรมการประเมิน
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ภายนอก รวมทั้งบทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ส.ส.ท. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน พร้อมทั้ง
แผนการจัดทํารายการของ ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ.2553 โครงการและแผนงาน ส.ส.ท. ประจําปี พ.ศ.2553
13. รายงานสรุปผลการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ของวุฒิสภา. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ,
2552. [นร 07 7.1 352.4 2552]
รายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ ฉบับนี้การนําเสนอของเนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
เป็นการกล่าวถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสภาผู้แทนราษฎร และ
ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของวุฒิสภา ส่วนที่ 2 เป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาต่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของวุฒิสภา ว่าด้วยนโยบายและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินการกําหนดนโยบายในเชิง
บูรณาการ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามภารกิจของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
14. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2552. / โดย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2553.
[ทส 03 7.3 363.7392 2552]
สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2552 นี้เป็นเอกสารรายงานที่
หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบได้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานการติดตามเฝ้าระวังปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสี ย งในพื้น ที่ ต่า ง ๆ รวมทั้ง นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น การกํ า หนดปรั บ ปรุ ง
มาตรฐาน การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในประเทศ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการคุณภาพอากาศ การศึกษาวิจัย ตลอดจนรวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทั่วไป

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 23

สาระสังเขปหนังสือใหม่
มิถุนายน 2554

15. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง.
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2553. [กษ 05 2.3 639.2 2551]
หนั งสือสถิ ติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เล่ม นี้จั ดพิมพ์ขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยการนําเสนอข้อมูลสถิติที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับการประมง ตลอดจนข้อมูล
ที่สําคัญอื่น ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การสะพานปลาและกรมศุลกากรที่เกี่ยวกับการประมง ทั้งนี้ใน
การนําเสนอของเนื้อหาภายในเล่มเป็นการนําเสนออยู่ในรูปของตารางสถิติต่าง ๆ โดยมุ่งเสนอในภาครวมการ
ประมงไทย และมีข้อมูลย้อนหลังประมาณ 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในปัจจุบัน
และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาการประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการประมง
อื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ตอนที่ 1 สรุปข้อมูลสถิติการประมงที่สําคัญเป็นรายปี ตอนที่ 2
สถิติการจับสัตว์น้ําปี 2551 ตอนที่ 3 การแปรรูปและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ํา ตอนที่ 4 การตลาด ตอนที่ 5
สถิติการส่งออกและนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา ตอนที่ 6 สรุปข้อมูลสถิติที่สําคัญจากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทาง
ประมงทะเลปี 2543 และในภาคผนวกเป็นการกล่าวถึงดุลการค้าสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําปี 25322551 สถิติปริมาณการจับสัตว์น้ําของประเทศต่าง ๆ ที่สําคัญทั่วโลกปี 2547-2551 พร้อมกับสถิติปริมาณ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศต่าง ๆ ที่สําคัญทั่วโลกปี 2547-2551
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1

เกม (GAME)
 เกม เป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้

เกมยังมีความสําคัญในแง่ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม ในการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตใจให้ยอมรับในกฎ
กติกา และผลของการเล่นเกมนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังถือว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความ
เป็นอยู่ และวิถีการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดทางพฤติกรรมการเล่น ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมของผู้คน
ในสังคมยุคนั้น ๆ ด้วย

เกม มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางร่างกาย โดยเฉพาะกับเด็กที่กําลังอยู่ในวัยของการ
เจริญเติบโตที่ต้องการกิจกรรมการเคลื่อนไหวมากๆ การเล่นเกมจึงเปรียบเสมือนการออกกําลังกายอีกวิธีหนึ่งที่
มีผลต่อสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง แล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงพัฒนาทางด้านสติปัญญาอีกด้วย
ดังนั้น จึงพอสรุปประโยชน์ของการเล่นเกมได้เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด
2. ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ทําให้เกิดประสบการณ์ในการดํารงชีวิต
4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้เป็นอย่างดี
5. ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้เล่น
6. สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ก่อให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์
7. ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน การประชุม สัมมนา การอบรมและการ
ท่องเที่ยว โดยการสอดแทรกเกมการเล่นในระหว่างจัดกิจกรรมหรือหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
8. ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีและสร้างความประทับใจในหมูค่ ณะ
9. ทําให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดีต่อการออกกําลังกายด้วยการเล่นเกม
10. ฝึกให้เป็นผู้นําที่ดีและเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีด้วย
11. ทําให้รู้จักเคารพกฎ กติกา ที่ควรพึงมีแก่กันและกัน
12. ทําให้ร่างกายและจิตใจได้รับการพัฒนาการเป็นไปตามวัย
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13. เป็นแรงจูงใจทําให้เกิดการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ
14. ทําให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของระบบหมู่
15. สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
16. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จะเห็นได้ว่าคุณประโยชน์จากการเล่นเกมนัน้ มีมากมายหลายประการด้วยกัน ทั้งส่งผลโดยตรงต่อ
ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งผลทางอ้อมในรูปของลักษณะนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี เกมจึงเปรียบเสมือน
เป็น “ตัวยา” ที่มีประสิทธิภาพและแทบจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมเลย เกมนัน้ มีมากมายหลายแบบ
ทั้งเกมในห้อง และเกมกลางแจ้ง หากผู้อ่านต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่าง ๆ ห้องสมุดรัฐสภาก็มีหนังสือ
เกี่ยวกับเกมและกิจกรรมนันทนาการหลายเล่มที่น่าสนใจ รวมทั้งแผ่นซีดีไว้ให้บริการอีกด้วย 
บรรณานุกรม
พิพิธ พุ่มแก้ว. (ม.ป.ป.). เกมนันทนาการ. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.
สุภารัตน์ วรทอง. (2540). ร้องรําทําเกม. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่.

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจเร
นางวิจิตรา
นางสาวอารีรัตน์

พันธุ์เปรื่อง
วัชราภรณ์
วิชาช่าง

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ

นางชวนพิชญ์
นางสาวปรียานุช
นางสาววัชราพร
นางสาวรติกร

รัตนาไพบูลย์
คลอวุฒิวัฒน์
ยอดมิ่ง
เจือกโว้น

บรรณารักษ์ชํานาญการ
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

จัดทําสาระสังเขป

วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นางสาวสายฝน
ดีงาม
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นางสาวจําเรียง
ประสงค์ดี
บรรณารักษ์ชํานาญการ
บทความประจํา/ออกแบบปก
นางสาววิจิตรา
ประยูรวงษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
จัดพิมพ์
นางสาวอรุณทิพย์
จันทร์ดิษฐ์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชํานาญงาน
จัดทํารูปเล่ม
นางสาวญานิกา
เฟื่องฟุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นางสารภี
ช้างพลี
เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน
นางสาวปรมาภรณ์
คงสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พิมพ์ที่
สํานักการพิมพ์ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แนะนําหนังสือใหม่ E-mail : preyanuch@parliament.go.th

