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คําชี้แจงวิธีใช้
“สาระสังเขปหนังสือใหม่“ เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่หอ้ งสมุดได้รับ
โดยจัดหมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ
ตั้งแต่ ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ
ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแ้ ต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]
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ตัวอย่าง

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. พลิกแผ่นดินอีสานสร้างการเมืองใหม่ ชีวิตนี้ขอเป็นข้าพระบาททาสประชาชน. / โดย ประพันธ์ คูณมี
และ นริศรา เจริญบุญมากุล. นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2553. [JQ1745.A5 ป319พ 2553]
หนังสือเรื่อง “พลิกแผ่นดินอีสานสร้างการเมืองใหม่ ชีวิตนี้ขอเป็นข้าพระบาททาสประชาชน” ได้
กล่าวถึง นายประพันธ์ คูณมี นักการเมืองชาวอีสานและนักต่อสู้ในอดีต เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ
ในการพลิกฟื้นผืนดินถิ่นอีสานที่ถูกรัฐบาลยุคเก่าละเลยหลงลืม เพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยปลุกความรักชาติและแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาดินแดนอีสานไปสู่ยุคใหม่ให้มีแต่ความเจริญ
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หนังสือหมวดความรท้ ู วั่ ไป
(A)
1. ความรู้เรื่องประเทศทั่วโลก. / โดย ภูสิทธิ พลายชมพู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553
[AC158 ภ711ค 2553]
หนังสือ “ความรู้เรื่องประเทศทั่วโลก” เล่มนี้มุ่งให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศทั่ว
โลกทุก ๆ ประเทศ โดยจัดทําข้อมูลให้มีความทันสมัยในเรื่องของ ที่ตั้ง พื้นที่ ประชากร ภาษาราชการ ศาสนา
ระบอบการปกครอง ประมุขของประเทศ หัวหน้ารัฐบาล วันชาติ วันเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN

สกุลเงิน

สินค้าออกและรายได้หลัก เป็นต้น โดยได้แบ่งเป็นทวีป ๆ มีทั้งหมด 6 ทวีป รวม 194 ประเทศ สามารถนํา
ข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการอ้างอิงได้

หนั
ง
สื
อ
หมวดปรั
ช
ญาและศาสนา
หห
(B)
1. ใกล้จะถึงวันสิน้ ยุคจากมุมมองศตวรรษที่ 21. / โดย เจริญ วรรธนะสิน. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,
2552. [BT877 จ723ก 2552]
สืบเนื่องจากการที่มีศาสดาพยากรณ์ได้ทํานายสิ่งต่าง ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นบนโลก เมื่อกาลอวสาน
ของโลกใกล้จะมาถึง ดังนั้น คําถามว่า ใกล้จะวันสิ้นโลกแล้วหรือ จึงเป็นคําถามที่ต้องรอคําตอบต่อไป ผู้เขียน
จึงใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาคําตอบแก่มวลมนุษยชาติ เพื่อต้องการเสนอแนวทางเลือกที่ให้วิเคราะห์ด้วยเหตุ
และผลใช้วิจารณญาณในการตริตรองก่อนหลงเชื่องมงายต่อกระแสความกลัวที่กําลังจะคืบคลานเข้ามา ณ
ขณะนี้ และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านหนังสือเล่มนี้
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทวั่ ไป
(D)
1. กรุงเทพฯ...ครึ่งศตวรรษ. / โดย ทัศนา ทัศนมิตร. กรุงเทพฯ : ร.ศ.229, 2553.
[DS589.B2 ท363ก 2553]
หนังสือ “กรุงเทพฯ...ครึ่งศตวรรษ” นี้ได้นําเสนอความงดงามและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของยุคนั้น
ซึ่งขณะนี้เหลือให้ดูเพียงภาพถ่ายเท่านั้น ซึ่งผู้เขียนเคยอยู่ในยุคนั้นได้ถ่ายทอดรายละเอียดในความทรงจําอัน
มากมายมาสู่ผู้อ่านเพื่อแบ่งปันรําลึกถึงอดีต ซึ่งไม่มีทางจะหวนกลับมาอีกหลายอย่างจมหายไปตามกาลเวลา
และความเจริญที่ทับถมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานพระรูปเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว ท้องสนามหลวงในสมัยโบราณ
ถนนเจริญกรุงและรถรางสายหลักเมือง ถนนตก และประตูน้ําเมื่อวันวาน เป็นต้น
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
2. จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ราชนครินทร์ เล่ม 1 – เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2553.
[DS578.32 ก411จ 2553]
จดหมายเหตุ ง านพระศพสมเด็ จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากั ลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิว าส
ราชนครินทร์ เล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์ลําดับหลังสุดที่ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความอาลัยในพระองค์ไว้อย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน โดยรวบรวมและเรียบเรียงตามลําดับเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว้เป็นระยะ ซึ่งเป็นข้อมูล
ข่า วสาร ภาพจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อง หนัง สื อ อนุ ส รณ์นี้ ป ระกอบด้ วย 2 เล่ม แบ่ ง
รายละเอียดของเนื้อหาได้เป็น 5 ภาค ประกอบด้วย พระประวัติและพระกรณียกิจ การสิ้นพระชนม์และการ
ประดิษฐ์ฐานพระศพ การบําเพ็ญพระราชกุศล การบําเพ็ญพระกุศลและการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ การ
จัดเตรี ยมงานพระราชพิ ธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้ าฟ้ากัล ยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
3. ตลาดน้ํา. / โดย อุดม เชยกีวงศ์. กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2552. [DS568 อ785ต 2552]
ตลาดเป็ น สถานที่ ชุ ม นุ ม กั น ทางสั ง คม เป็ น สถานที่ แ ลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า กั น ซึ่ ง เป็ น สมั ย โบราณ
สังคมไทยนั้นใช้การควบคุมทางน้ําเป็นหลัก จึงมีตลาดน้ําอยู่มาก ตลาดน้ําหรือตลาดเรือนี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับ
ลําคลองที่เป็นแหล่งชุมชนใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันกระแสความนิยมของตลาดน้ํามีมากขึ้นจึงเกิดตลาดน้ํา
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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แห่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเรื่องราวของตลาดน้ําต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยมานําเสนอไว้มากกว่า 20 แห่ง โดยนําเสนอแยกเป็นจังหวัดต่าง ๆ รวม 11 จังหวัด
4. ชีวิตรักเจ้าฟ้า 2. / โดย ลดา รุธิรกนก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553.
[DS578.3 ล116ช 2551]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว นั บ ตั้ ง แต่ ดํ า รงพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น กรมขุ น พิ นิ ต ประชานาถจนกระทั่ ง เสวยราชสมบั ติ เ ป็ น
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี และในเล่มนี้ผู้เขียนได้เลือกพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่ 5 และ
เล่าถึงความรักและผูกพันที่แต่ละพระองค์มีให้กัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงความลับของความรักกับนาง
อันเป็นที่รักแล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ความรักที่พระองค์มีต่อสยามประเทศและพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่
เปรียบมิได้ ทั้งนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของความรักแล้วยังได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เรื่องราวความเป็นมาของ
สยามประเทศเมื่ อ กว่ า 100 ปี ที่ เป็ น ความรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ที่ น่ า สนใจ อาทิ ที่ ม าของถนนหนทางใน
กรุงเทพมหานคร รวมถึงความเป็นมาของเครื่องแต่งกายหญิงสาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเริ่มได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก โดยเฉพาะเรื่องราวครั้งสูญเสียดินแดนสยามในช่วง ร.ศ.112 ในยุคที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามี
บทบาทต่อประเทศเล็ก ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิจนในที่สุดก็เกิดการล่าอาณานิคมหมายยึดเอาแผ่นดินแห่งนี้
เป็นของตนเอง แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระปิยมหาราช สยามประเทศจึงคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดภ ูมิศาสตร์
(G)
1. จัดระเบียบชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีกว่า วิวัฒนาการมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน. / โดย ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ : อมิเมทกรุ๊ป, 2552. [GN281 ป672จ 2552]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และโลก มีทั้งการกําเนิดโลก ต้นตอของมนุษย์
รวมถึงระบบต่าง ๆ ทั้งสมองมนุษย์และร่างกายมนุษย์ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาแบบวิทยาศาสตร์ แต่เขียน
บรรยายให้อ่านได้ง่ายขึ้น และยังกล่าวถึงสังคมของมนุษย์ เช่น ครอบครัวมนุษย์ เมืองมนุษย์และประชาคมโลก
ผู้เขียนนําข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของมนุษย์ มาเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงรากเหง้าความเป็น
มนุษย์ ได้ความรู้ในเรื่องการเกิดโลก วิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าเมื่อผู้อ่านได้อ่าน
แล้วจะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. กฎทองแห่งผู้นํา. / โดย โนลาสโค, มิเชล และ เปรม กีรติวงศ์ชัชวาล, ผู้แปล. กรุงเทพฯ :
ทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่ง, 2552. [HD57.7 น946ก 2552]
กฎทองแห่งผู้นํา เป็นคู่มือที่ดีสําหรับการเพิ่มศักยภาพแห่งภาวะผู้นําที่นับได้ว่าเป็นกฎทองการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ ผู้บริหารที่ดีย่อมจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จด้วย ทั้งนี้ ผู้เขียน
นําเสนอถึงภาวะผู้นํา อันเป็นหัวใจหลักที่ผู้นําทั้งหลายจะต้องศึกษา เพื่อความสําเร็จของการบริหารทั้งทีมงาน
และองค์กรให้แกร่งและเติบโตสืบไป
2. กรอบความรับผิดชอบด้านการเงินการคลังสาธารณะ (PEFA) การประเมินกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังสาธารณะ. กรุงเทพฯ : ธนาคารโลก สํานักงานประเทศไทย, 2552.
[HJ1360.55 ธ238ก 2552]
รัฐบาลไทยได้ดําเนินการปฏิรูปกระบวนการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ โดยอ้างอิงตาม
6 มิติของหลักการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ (PFM)

ได้แก่ ความเชื่อถือของงบประมาณ ความ

สมบู ร ณ์ แ ละความโปร่ งใส การจั ด ทํ า งบประมาณตามแนวนโยบาย ความแน่ น อนของงบประมาณและ
การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การบันทึกบัญชีและการรายงาน รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินสถานะของระบบการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของ
ประเทศไทยตาม 6 มิติหลักของหลักการบริหารการเงินการคลังสาธารณะ โดยประเมินตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัว
ตามหลักแนวคิดพื้นฐานของ PEFA นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะเป้าหมายพร้อมทั้งแนวทางการประเมินผล
การบริหารการเงินการคลังสาธารณะผ่านตัวชี้วัดที่เหมาะสมและได้มาตรฐานให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อช่วยในการ
ระบุภาคส่วนของระบบ PFM ที่จําเป็นต้องปรับปรุงและเพื่อให้เข้าใจสถานะของระบบ PFM ในปัจจุบันด้วย
3. กลยุทธ์การเจรจาต่อรองข้ามชาติ. / โดย บรรจง อมรชีวิน. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
[HD58.6 บ147ก 2553]
โลกของเรานั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีวิธีปฏิบัติทั้งในมิติทางธุรกิจและในวิถี
ปฏิบัติทั่วไปในชีวิตประจําวันที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคอย่างน่าสนใจ เฉพาะเรื่องภาษาก็มีไม่ต่ํากว่า 3,000
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ภาษา ทั่วโลก ทั้งนี้ภาษาอังกฤษนั้นถูกกําหนดให้เป็นตัวแทนที่ใช้เป็นสื่อกลาง แต่หลายภูมิภาคก็ยังไม่ยอมใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้นในการประชุมระหว่างประเทศจึงใช้ล่ามแปล การเจรจาต่อรองข้ามชาติ จึง
จําเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยต้องคํานึงถึงมิติทางวัฒนธรรมของประเทศที่จะเจรจาต่อรองด้วย
ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้พร้อมแล้ว
ั น์. พิมพ์ครัง้ ที่ 4.
4. การคลังท้องถิ่น รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น. / โดย ดิเรก ปัทมสิริวฒ
กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2553. [HJ9574.55 ด554ก 2549]
หนังสือ การคลังท้องถิ่น รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น เล่มนี้ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็น
การนําเสนอบทวิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม พร้อมกับ
แก้ไขข้อความบางตอนในบทความเดิมและเพิ่มบทความใหม่ ซึ่งได้ผ่านการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ
ของสถาบันพระปกเกล้าฯ ซึ่งประกอบด้วย บทความเรื่อง อาทิ บทบาทใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเป็นธรรม นวัตกรรมของการบริการสาธารณะและการทํางานเป็นเครือข่าย วินัยทางการคลัง
ของท้องถิ่น บทเรียนจากต่างประเทศและการกู้ยืมของท้องถิ่น ตามหลักวินัยการคลัง ภาษีสิ่งแวดล้อมและ
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอการปฏิรูปที่คํานึงถึง การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ประสิทธิภาพ
การหารายได้ของเทศบาลการวิจัยเชิงประจักษ์โดยใช้แบบจําลอง Data Envelopment Analysis เป็นต้น
5. การตรวจวินิจฉัย องค์การเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ. / โดย จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [HD58.8 จ535ก 2553]
องค์การที่มีประสิทธิภาพ คือ องค์การที่มีความเป็นเลิศในการผลิตและการพัฒนาองค์การเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศนั้น ต้องประกอบด้วย ส่วนสําคัญก็คือ การตรวจวินิจฉัยองค์การ อันเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์และประเมินองค์การ เพื่อหาแนวทางในการจัดการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงหน่วยย่อยของระบบทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ อันจะนํามาซึ่งความเป็นเลิศ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการในการตรวจวินิจฉัยองค์การ
ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียด
6. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ International Financial Management. / โดย พรชัย
ชุนหจินดา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เอ็ม เอ พริ้นติ้ง, 2553. [HF3881 พ231ก 2553]
หนังสือการบริหารการเงินระหว่างประเทศเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการ วิธีปฏิบัติใน
การบริหารการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงและสามารถหาแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อการดําเนินงานของกิจการ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และ
คาดคะเนแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เพื่อตัดสินใจใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกิจการ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงินของประเทศ และ
เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ ส่วนที่ 2 กล่าวถึง
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ ตลอดจนอธิบายถึงความเสี่ยง
ประเภทต่าง ๆ ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งวิธีที่เหมาะสมสําหรับการบริหารความ
เสี่ยงประเภทนั้น ๆ และ ส่วนที่ 3 เป็นการศึกษาเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศ อันได้แก่ การลงทุนโดยตรง
การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดหาเงินทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้
เนื้อหายังได้ครอบคลุมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการจัดทํางบจ่ายลงทุนของกิจการข้ามชาติด้วย

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. The next 100 years จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี. / โดย ฟรีดแมน, จอร์ช และ เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2553. [JZ1305 ฟ135จ 2553]
คุณรู้หรือไม่ว่าอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้เขียนบรรยายการทํานาย
เรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า เขียนขึ้นโดยจอร์ช ฟรีดแมนต์ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนําทางด้านข่าว
กรองภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งได้บรรยายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพโลกอนาคตใน
มุมมองของผู้เขียน ซึ่งได้เขียนไว้อย่างละเอียดและชัดเจน อ่านง่าย หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์ทางความคิด
และถ่ายทอดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้อ่าน
2. พลิกแผ่นดินอีสานสร้างการเมืองใหม่ ชีวิตนี้ขอเป็นข้าพระบาททาสประชาชน. / โดย ประพันธ์ คูณมี
และ นริศรา เจริญบุญมากุล. นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2553. [JQ1745.A5 ป319พ 2553]
หนังสือเรื่อง “พลิกแผ่นดินอีสานสร้างการเมืองใหม่ ชีวิตนี้ขอเป็นข้าพระบาททาสประชาชน” ได้
กล่าวถึง นายประพันธ์ คูณมี นักการเมืองชาวอีสานและนักต่อสู้ในอดีต เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ
ในการพลิกฟื้นผืนดินถิ่นอีสานที่ถูกรัฐบาลยุคเก่าละเลยหลงลืม เพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยปลุกความรักชาติและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาดินแดนอีสานไปสู่ยุคใหม่ให้มีแต่ความเจริญ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายไทย. / โดย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
2552. [KA203 ค121ก 2552]
หนังสือชุด “กฎหมายไทย” เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมกฎหมายของประเทศ สําหรับค้นคว้า
อ้างอิง ในการตรวจสอบกฎหมายเพื่อความถูกต้อง นอกจากมีตัวบทกฎหมาย (กฎหมายแม่บทและกฎหมาย
ลําดับรองที่เกี่ยวข้อง) แล้วยังมีบรรทัดฐานการวินิจฉัยกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
และความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก าในเชิ งอรรถด้ ว ย ซึ่ง ในการจั ด พิ ม พ์ ค รั้ งนี้ ไ ด้ จั ดพิ ม พ์ 6 หั ว ข้ อ
ประกอบด้วย หนังสือ 13 เล่ม และในการนําเสนอของเนื้อหาหนังสือชุดนี้ได้จําแนกหมวดหมู่ตามเนื้อเรื่อง
ได้แก่ เล่ม 1 และเล่ม 2 ว่าด้วยกฎหมายการเมือง เล่ม 3 และเล่ม 4 ว่าด้วยกฎหมายการปกครอง เล่ม 5 และ
เล่ม 6 ว่าด้วยกฎหมายราชการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เล่ม 7 และเล่ม 8 ว่าด้วยกฎหมายการบริหารงาน
ภาครัฐ เล่ม 9 และเล่ม 10 ว่าด้วยกฎหมายบุคลากรภาครัฐ เล่ม 11, 12 และเล่ม 13 ว่าด้วยกฎหมายการเงิน
การคลัง
2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. กรุงเทพฯ : โครงการตําราและเอกสารประกอบ
การสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [KD5 บ572ค 2553]
รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ จึงถือว่าเป็นกฎหมายที่วางพื้นฐานใน
เรื่องการเมืองการปกครองโดยตรง ดังนั้น ในการศึกษารัฐธรรมนูญให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงต้องทําความเข้าใจ
ในแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองของต่างประเทศและประวัติความเป็นมาในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ
ไทย จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการปกครองและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่น่าสนใจได้แก่ การปกครองสมัยกรีกโรมัน
ซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดการปกครองในยุคโบราณ การปกครองของประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นการ
ปกครองในยุคใหม่ การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และการปกครองของฝรั่งเศส โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิวัติฝรั่งเศส เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เป็นการ
อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มต้นอธิบายแนวคิดการปกครองและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศแล้ว จึง
อธิบายความเป็นมาของการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับของประเทศไทย รวมถึงอธิบาย
หลักการสําคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. กฎหมายอาคารในเขต กทม.. / โดย ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น, 2553.
[KP146 ท151ก 2553]
ในการออกแบบ-เขียนแบบอาคารต่าง ๆ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มักจะประสบปัญหาด้านข้อกฎหมายที่มี
จํานวนมาก และไม่ได้แยกรายละเอียดตามประเภทอาคารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้กฎหมายบางข้อถูกยกเลิก
ไป บางข้อก็ยังมีผลใช้บังคับได้อยู่ ประกอบกับยังไม่มีการประมวลข้อกําหนดและกฎหมายขึ้นใหม่ จึงทําให้เกิด
ปัญหาในการออกแบบอาคารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
เจ้าของอาคารกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบได้ ดังนั้น หนังสือกฎหมายอาคารในเขต กทม. เล่มนี้จึงได้รวบรวม
เรียบเรียงข้อกําหนดและกฎหมายต่าง ๆ แยกออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายในการอ่านและทําความเข้าใจ ซึ่ง
จะส่งผลให้การออกแบบมีความถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกก่อสร้าง อันจะส่งผลดีแก่เจ้าของอาคารที่จะไม่ต้อง
เสียเวลาและโอกาสในการลงทุน
4. การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550.
/ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2553.

[KP100 ส284ก 2553]

ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้กระทําความผิดจึงควรที่จะได้รับการ
ลงโทษ แต่บางครั้งบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทําความผิดอาจเป็นเพราะได้อยู่ร่วมกันหรือมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้กระทําความผิดได้กลับกลายมาเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย และหากจะต้องถูกลงโทษก็นับว่า
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้น ดังนั้น การที่จะพิสูจน์ว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดจริงหรือไม่จึงเป็น
เรื่องสําคัญ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้ต้องหาหรือจําเลยก็คือ การถามค้านเพื่อกระจาย
ข้อเท็จจริงให้เห็นว่า ผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นมีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดจริงหรือไม่ โดยลักษณะ เทคนิค
และวิธีการถามค้านจะต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนศึกษาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริง
จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่ บุคคลหรือพฤติการณ์แห่งคดี ดังนั้น วิธีการและตัวอย่างการถามค้านจึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่อาจทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างคําถามค้านเพื่อใช้ประยุกต์กับพฤติการณ์คดีแต่ล ะ
ประเทศอันอาจเป็นประโยชน์แก่ทนายความ เพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมข้อเท็จจริงและแนวความคิด
ในการตระเตรียมคําถามค้านได้
5. ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล. / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2553. [KS17 ส854ค 2553]
หนังสือความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล เล่มนี้ปรับปรุงมาจากรายงานวิจัยเรื่อง ความรับผิด
ทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสําหรับประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
อัง กฤษและฝรั่ ง เศส ซึ่ ง ได้ นํ า เสนอหลั ก กฎหมาย ตลอดจนแนวคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลฎี ก าเพื่ อ เสนอวิ ธี ก าร
แก้ ปั ญ หาความไม่ ชั ด เจนด้ า นกฎหมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ซึ่ ง ทํ า การศึ ก ษาปั ญ หาดั ง กล่ า วในระบบ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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Common law ผ่านการศึกษากฎหมายของอังกฤษ และ Civil law ผ่านการศึกษากฎหมายของฝรั่งเศส เพื่อ
เปรียบเทียบโดยใช้วิธีการทางกฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative law) เป็นแนวทาง
6. คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. / โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
[KM13 ก813ค 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายถึงกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์การของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กําหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง
และองค์การดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและต่อรัฐ เพื่อให้การจ้างงาน การใช้แรงงาน การประกอบกิจการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง เป็นไปโดยเหมาะสม โดยกฎหมายแรงงานมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน พระราชบัญญัติ
แรงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ.2518 พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541
7. คําอธิบายกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง. / โดย หลวงจํารูญเนติศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2553. [KT63 จ371ค 2553]
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติที่วางวิธีปฏิบัติในการที่บุคคลจะเรียกร้อง
ขอความคุ้มครองของกฎหมายในเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ หรือมีความจําเป็นที่บุคคลใด
จะต้องใช้สิทธิในทางศาล โดยวางแนวปฏิบัติตั้งแต่เรื่องคู่ความ เขตอํานาจศาล คําฟ้อง คําให้การ คําคู่ความ
และเอกสารในคดี อํานาจและหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี การนั่งพิจารณาของศาล ค่าฤชาธรรมเนียม
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ฎีกา และการบังคับคดี ซึ่งในแต่ละเรื่องจะบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2478 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งตั้งแต่การเริ่มต้นคดีในวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 จนถึงวิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้นในวิธีพิจารณา
ความแพ่งภาค 2 ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมีการยกตัวอย่างประกอบ
8. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ว่าด้วยวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น.
/ โดย มนตรี ยอดปัญญา. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
2553. [KT64 ม152ค 2553]
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 เป็นกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ชั้นต้นทั้งวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น และวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น โดยมีเนื้อหาปรากฏตั้งแต่
มาตรา 170 ถึงมาตรา 222 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หนังสือเล่มนี้จะอธิบายในส่วนของ
เรื่ อ งวิ ธีพิ จ ารณาในศาลชั้น ต้ น ซึ่ ง เป็ น กฎเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคดี เ ฉพาะแตกต่ า งจากคดี ส ามัญ โดยจะใช้
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หลักเกณฑ์นี้เฉพาะในคดีมโนสาเร่ อันเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสามแสนบาทหรือคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ
ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่า หรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาท และคดีไม่มี
ข้อยุ่งยาก อันเป็นคดีสามัญซึ่งโจทย์ฟ้องขอให้ชําระเงินแน่นอนตามตั๋วเงิน หรือฟ้องให้ชําระเงินจํานวนแน่นอน
ตามสัญญาเป็นหนังสือที่มีความสมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังอธิบายในเรื่องการพิจารณา
โดยขาดนัด ทั้งในส่วนของการขาดนัดยื่นคําให้การ และการขาดนัดพิจารณาโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ตาม
ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551
9. คําอธิบายและการต่อสู้คดีข่มขืน อนาจาร พรากผูเ้ ยาว์. / โดย ภาสกร ญาณสุธี. กรุงเทพฯ : นิติธรรม,
2553. [KS15.4 ภ493ค 2553]
เนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก มี
สถานบันเทิง โรงแรมในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งมีเทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น
รวมทั้งมีการผลิตยากล่อมประสาทที่ผิดกฎหมายมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระทําผิดในทางเพศ หนังสือคําอธิบายและการต่อสู้คดี
ข่มขืน อนาจาร พรากผู้เยาว์เล่มนี้ จึงได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความผิด และเนื้อหาของการกระทําที่เป็น
ความผิดและไม่เป็นความผิดอย่างกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งรวบรวมคําพิพากษาศาลฎีกา ข้อสอบเนติ
บัณฑิต ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และข้อสอบอัยการผู้ช่วย เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
10. คู่มือแบบการร่างกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551.
[KC23 ค121ค 2551]
การร่างกฎหมาย (Legislative Drafting) เป็นเรื่องของการเขียนและเรียบเรียงข้อความในรูปของ
กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่กํากับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมและของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้อํานาจรัฐ ด้วย
ถ้อยคําที่ถูกต้อง แน่นอน และสามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับนั้นให้บุคคลทุกคนในสังคม
เข้าใจได้เช่นเดียวกับผู้ยกร่างกฎหมาย เพื่อเสนอให้ผู้มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายพิจารณาว่าจะประกาศใช้
ร่างกฎหมายนั้นหรือไม่ หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนั้นประการใด คู่มือแบบการร่างกฎหมายเล่มนี้
จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ เชิ ง ตํ า ราที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในการร่ า งกฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติแก่ผู้ปฏิบัติงานร่างกฎหมาย เพื่อให้ร่างกฎหมายที่จัดทํานั้นมีความถูกต้องทั้งในด้านโครงสร้าง
เนื้อหา ถ้อยคํา และรูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน และช่วยให้กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และในท้ายที่สุด กฎหมายที่ประกาศใช้ก็จะเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
11. โครงสร้างใหม่ตํารวจแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2552. [KG113 ค962 2552]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอถึงโครงสร้างใหม่ตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดอํานาจหน้าที่ของ “สํานักบัญชาการตํารวจแห่งชาติ” เป็น
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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“กองบั ญ ชาการ” รวมถึ งการแบ่ ง ส่ว นราชการเป็น “กองบั งคั บ การ” หรือ “ส่ว นราชการอย่ า งอื่น” ให้
สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการที่กฎกระทรวงกําหนด นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโครงสร้างใหม่
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจอีกด้วย

หนังสือหมวดศิลปกรรม
(N)
1. ลวดลายในศิลปะทวารวดี การศึกษา “ที่มา” และการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วากาฏกะ.
/ โดย เชษฐ์ ติงสัญชลี. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. [NA3578.7.A1 ช721ล 2553]
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการตรวจสอบถึงแหล่งบันดาลใจของลวดลายพันธุ์พฤกษาใน
ศิลปะทวารวดีว่าควรมีที่มาจาก “ศิลปะคุปตะ” ในรัฐอุตตรประเทศและรัชมัธยประเทศหรือควรมีที่มาจาก
“ศิลปะวกาฏกะ” ที่ถ้ําอชันตา เนื่องจากประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบมากนัก จากการศึกษาแต่ละ
ประเด็น เช่น ลักษณะใบกนก ลายประเภทประจํายามก้ามปู ลายพวงมาลัยและพวงอุบะ รวมถึงลายเบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ เช่น ลายก้านขด ลายก้านคดโค้งออกกนก ฯลฯ พบว่าลายในศิลปะทวารวดีมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
ศิลปะวกาฏกะที่ถ้ําอชันตา มากกว่าศิลปะคุปตะในรัฐอุตตรประเทศ-รัฐมัธยประเทศ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. ข้อคิดจากใจ กุหลาบ สายประดิษฐ์. / โดย ชนิด สายประดิษฐ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แม่คําผาง,
2552. [PN6095.T5 ก741ข 2552]
ข้อคิดจากใจ กุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นหนังสือที่ผู้แต่งรวบรวมเอาข้อคิดเตือนใจที่ได้มาจาก
บันทึกของกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา ซึ่งเป็นข้อเตือนใจที่น่าสนใจและมีคุณค่า สามารถนําไปใช้ได้
จริงในชีวิตของเราในปัจจุบัน ข้อคิดแต่ละข้อก็จะมีที่มาที่แตกต่างกัน และสามารถแบ่งข้อคิดออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้ทั้งสิ้น 17 ประเภท คือ ปรัชญา ชีวทัศน์ การเมืองการปกครอง วิถีธรรม สังคม การพิจารณาปัญหา
การศึกษาหาความรู้ หนังสือพิมพ์ บรรณพิภพ กฎหมาย กาลเวลา การพูดจาและความประพฤติ ความรัก ผู้ใช้
แรงงาน พลังประชาชน ข้อคิดที่เพิ่มเติมใหม่ และข้อคิดที่เลือกจาก “วรรคทองในวรรณคดี” ข้อคิดทุก ๆ ข้อ
ล้วนเตือนใจผู้คนเป็นอย่างดี
2. คมคําความคิดของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ. / โดย วิจิตรา รังสิยานนท์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2553. [PN6095.T5 ว527ค 2553]
คําคมความคิด ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ คือ หนังสือที่รวบรวมเรียบเรียง และคัดสรร
กลั่นกรองเกร็ดชีวิตและข้อคิดเตือนใจของหลวงวิจิตรวาทการ โดยคุณวิจิตราซึ่งเป็นทายาทของท่านเอง เพื่อ
สืบทอดคมความคิดที่ท่านได้สอดแทรกอยู่ในหนังสือวิชาการต่าง ๆ ที่ท่านได้ประพันธ์ขึ้น ซึ่งแก่นความคิดของ
หนังสือหลาย ๆ เรื่องมารวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และจัดพิมพ์ขึ้นในวาระครบรอบ 101 ปี ของวันคล้ายวัน
เกิดของท่านพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เพื่อเป็นการรําลึกถึงท่าน ผู้เป็นนักปราชญ์ของไทย
3. จีนใช้ไทยยืม. / โดย นวรัตน์ ภักดีคํา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553. [PL4177 น299จ 2553]
จีนใช้ ไทยยืม คือ ผลงานการรวบรวมคํายืมภาษาจีนในภาษาไทยของผู้เขียน ซึ่งมุ่งให้ความรู้ทาง
ภาษาแก่ ผู้ อ่ า นทั้ ง ภาษาจี น ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ รวมทั้ ง เสริ ม ความรู้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ไทย-จีนในบริบททางภาษาและสังคมด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสําหรับเป็นคู่มือที่ดีของผู้ที่สนใจ
ภาษาจีน และต้องการทราบภูมิหลังของคํายืมในภาษาไทยและผู้ที่ต้องการรู้ศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานจากคําไทย
ใกล้ตัว
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1. โปรไบโอติก มหัศจรรย์จลุ ินทรีย์ ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพดี (The Probiotics Revolution). / โดย
ฮัฟฟ์นาเกิล, แกรี่ บี และ บุญส่ง รักวิริยะ, ผู้แปล. นนทบุรี : มติชน, 2553.
[RM666.P835 ฮ251ป 2553]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับโปรไบโอติก จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการทํางานของระบบ
ภูมิคุ้มกัน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของโปรไบโอติก โทษของยา
ปฏิชีวนะและการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับประโยชน์ของโปรไบโอติกในการป้องกันและ
รักษาโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคในระบบย่อยอาหาร โรคภูมิแพ้ และโรคในระบบสืบพันธุ์ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการ
สร้างโปรไบโอติกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหารเสริม รวมทั้งมีการนําเสนอสูตรอาหารโปรไบโอ
ติกแบบง่าย ๆ อีกด้วย
2. วิ่งเพื่อชีวิตคิดแล้ววิ่งเลย. / โดย วิโรจน์ วงษ์ทน. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2553.
[RC1220.R8 ว711ว 2553]
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งจําเป็นของคนทั่วไปทั้งคนในเมืองใหญ่ และตามชนบท
เพราะทุกคนตระหนักดีว่าการออกกําลังกายช่วยให้สุขภาพดีขึ้น และการวิ่งก็เป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่เป็นที่นิยมวิธีหนึ่ง เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอการวิ่งที่ทุกวิธีเพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากการวิ่งมากยิ่งขึ้น ทําให้ออกกําลังกายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและสนุกสนานกับ
การออกกําลังกายได้โดยไม่เบื่อ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดเกษตรศาสตร์
(S)
1. ปาล์มน้ํามัน : การปรับปรุงขยายพันธุ์ การปลูกและการจัดการสวน. / โดย นิรันดร์ สุมาลี,
บรรณาธิการ. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553. [SB299.P3 ป562 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มต่อจากเล่มที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านปาล์มน้ํามันของ 5 สถานวิจัยด้าน
ปาล์มน้ํามันของมหาวิทยาลัย ซึ่งเผยแพร่ในลักษณะของบทสรุปของแต่ละสถานวิจัยจากการเสวนาเรื่องปาล์ม
น้ํามันและน้ํามันปาล์ม : การวิจัยครบวงจรที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเสวนาในงานนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2551 โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มที่ 2 นี้ได้กล่าวถึง องค์ความรู้ปาล์มน้ํามัน ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
การปลูกปาล์ม การดูแลรักษาปาล์ม การจัดสวนปาล์มและโรคของต้นปาล์ม ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของนักวิจัยใน
สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ํามัน

หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย. / โดย อาณัติ ต๊ะปิน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [TD789.T5 อ618ค 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดการ ณ แหล่งกําเนิดในชุมชนไปจนถึง
การกําจัดขั้นสุดท้ายในสถานที่ฝังกลบขยะ หรือสถานที่กําจัดประเภทอื่น ๆ โดยอธิบายถึง คุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพของขยะมูลฝอย ขั้นตอนการกําจัดขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การ
ฝังกลบขยะตามหลักสุขาภิบาลและการกําจัดขยะที่เป็นอันตราย
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือรายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ์
1. กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. / โดย
กมลวรรณ คารมปราชญ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
[ว JQ1745.A55.P64 ก137ก 2553]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจกับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริยธรรมที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการ (Agents) ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการอบรมกล่อม
เกลาทางการเมือง อั นได้แ ก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบั นการศึกษา สื่อมวลชน และพรรค
การเมื อ ง ในช่ ว งก่ อ นที่ จ ะเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและภายหลั ง เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่า ตัวการในอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรม 1. สถาบัน
ครอบครัว มีบิดามารดา บรรพบุรุษและเครือญาติ เป็นต้นแบบ 2. สถาบันศาสนา ศึกษากรณีได้ผ่านการ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ส่งผลให้มีการละเว้นและละอายต่อการกระทําชั่ว การทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.
สถาบันการศึกษา คือ เรียนในคณะที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 4. สื่อมวลชนมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
การเมืองตั้งแต่ในวัยเด็ก ส่งผลให้มีความสํานึกทางการเมืองมีความผูกพันต่อพรรคการเมือง 5. พรรคการเมือง
ที่สังกัด มีการเรียนรู้ทางการเมืองจากพรรคที่สังกัด การสื่อสารพูดคุยและการทํางานร่วมกับสมาชิกพรรคท่าน
อื่น ๆ การได้เห็นแบบอย่างแนวคิด แนวปฏิบัติ พฤติกรรมการทํางาน รวมถึงได้เรียนรู้ทางการเมืองจาก
นักการเมืองอาวุโส ส่งผลให้ มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมี
ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
2. การขัดกันของหน้าที่กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้ เจ้าพนักงาน. / โดย ประวีร์ยุทธ ภูแสวงศักดิ์กุล.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552. [ว KS16 ป381ก 2552]
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงานเป็นขั้นตอนที่กระทบกระเทือนต่อการอํานวย
ความยุติธรรมของรัฐ สิทธิเสรีภาพของบุคคล และเกิดปัญหาในทางปฏิบัติมากที่สุด โดยเฉพาะในกรณีที่เจ้า
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเป็นคู่กรณีและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
จึงเป็นการไม่ชอบด้วยหลักการขัดกันของหน้าที่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงกรณีปัญหาการขัดกันของ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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อํานาจหน้าที่กับกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงาน เช่น การสอบสวนของพนักงานสอบสวน และการใช้
ดุลพินิจของพนักงานอัยการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน
เป็นต้น รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดอันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างที่มีผลประโยชน์ที่ขัดกัน
3. การเข้าสู่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีชื่อเสียงที่มีผลงานทางโทรทัศน์. / โดย
อริสรา กําธรเจริญ. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2551. [ว JQ1749.A78 อ398ก 2551]
การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้ง การรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง และการดํารงรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีชื่อเสียงที่มีผลงานทาง
โทรทัศน์ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มีผลต่อการได้รับเลือกตั้งของเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ และแนวคิด
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการรักษาความมี
ชื่อเสียงของเออร์วิง เรน (Irving Rein) ฟิลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) และมาร์ติน สตอลเลอร์ (Martin
Stollor) ประกอบกับผลการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เป็นกรอบการศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้มี
ชื่อเสียงจากวงการโทรทัศน์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 11 คน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และสรุปผลด้วย
4. การคุ้มครองเกียรติ : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่นเปรียบเทียบความผิดฐาน
หมิ่นประมาท. / โดย เฉลิมชัยศรี เพ็ญตระกูลชัย. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2552. [ว KS15.1 ฉ417ก 2552]
เกียรติ เป็นส่ วนหนึ่งของศักดิ์ ศ รีความเป็น มนุษ ย์ และยังเป็ นคุณธรรมซึ่งถูกยกระดับขึ้น โดย
กฎหมาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบุคคลมิให้ถูกล่วงละเมิดโดยกฎหมายอาญา ความผิดที่กระทบต่อเกียรติ คือ
ความผิดฐานดูหมิ่น และความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดทั้งสองฐานเป็นความผิดที่กระทบต่อคุณธรรมทาง
กฎหมายลักษณะบุคคลโดยแท้ แต่เมื่อพิจารณาจากฐานความผิดและบทลงโทษแล้วจะเห็นได้ว่าความผิดฐาน
หมิ่นประมาทเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงส่งผลกระทบต่อสังคมมาก แต่ความผิดฐานดูหมิ่นเป็นการกระทําที่
ก่อให้เกิดความรําคาญเป็นเพียงแค่การกระทําที่กระทบต่อระเบียบของสังคม จึงทําให้เกิดความไม่ชัดเจนใน
การปรับใช้และการตีความในความผิดทั้งสองเรื่อง รายงานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
ความผิดฐานดูหมิ่นตามมาตรา 393 ประมวลกฎหมายอาญา ให้มีลักษณะความเป็นอาชญากรรมเช่นเดียวกับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายจากต่างประเทศ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
17

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนพฤษภาคม

2554

5. การจัดสวัสดิการในองค์กรกับการพัฒนาความต้องการของลูกจ้าง : การทดสอบภายใต้กรอบความ
มั่นคงของมนุษย์. / โดย สุขสรรค์ รตเวสสนันท์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
[ว HD7725.55 ส743ก 2553]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการในองค์กรเพื่อความมั่นคงในชีวิตของ
ลูกจ้าง/ความสําคัญ ตลอดจนการพัฒนาความต้องการสวัสดิการในองค์กรภายใต้กรอบความมั่นคงของมนุษย์
ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างต้องการสวัสดิการในองค์กรประเภทปัจจัยค้ําจุนในระดับมากที่สุด และปัจจัย
กระตุ้นในระดับมาก โดยให้ความสําคัญต่อความมั่นคงในชีวิต 3 อันดับ คือ การมีงานทําและรายได้ สุขภาพ
อนามัยและที่อยู่อาศัยตามลําดับ สําหรับการศึกษาการพัฒนาความต้องการสวัสดิการในองค์กรของลูกจ้าง
ภายใต้กรอบความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ลูกจ้างในสถานประกอบการดีเด่นมีความต้องการสวัสดิการใน
องค์กรทั้งประเภทปัจจัยค้ําจุนและปัจจัยกระตุ้นสูงกว่าสถานประกอบการทั่วไป ลูกจ้างระดับปฏิบัติการมีความ
ต้องการสวัสดิการในองค์กรทั้งประเภทปัจจัยค้ําจุนและปัจจัยกระตุ้นสูงกว่าลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ตลอดจน
ลูกจ้างวุฒิการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรีมีความต้องการสวัสดิการประเภทปัจจัยค้ําจุนสูงกว่าลูกจ้างวุฒิ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตามลูกจ้างวุฒิการศึกษาต่ํา
กว่าปริญญาตรีมีความต้องการสวัสดิการปัจจัยกระตุ้นสูงกว่าลูกจ้างวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และวุฒิ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีตามลําดับ
6. การถอดถอนจากตําแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต. / โดย วินัย รุ่งรักสกุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.
[ว KD105.6 ว621ก 2552]
เรื่องการถอนการออกจากตําแหน่ง ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 270-274 โดยกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่ทําหน้าที่ถอดถอนบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แต่ในทางปฏิบัติ การถอดถอนจากตําแหน่งยังไม่สามารถดําเนิน
ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการปฏิ รู ป การเมื อ งและประสบปั ญ หาหลายประการ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งเฉพาะมิติปัญหาทางด้าน
กฎหมาย โดยศึกษาจากกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ถอดถอนจากตําแหน่ ง ส่ วนการวิเคราะห์ปัญ หานั้นกระทําโดยอาศัยหลักกฎหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีปฏิบัติของต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และ
เยอรมนี
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7. การพัฒนาตนเอง : กรณีศึกษาข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย
ศักดิ์สิทธิ์ พัวทรัพย์เจริญ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
[ว JQ1746Z13.S44 ศ332ก 2553]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง : กรณีศึกษา
ข้าราชการสํ า นัก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้แ ทนราษฎร กลุ่ม ตัว อย่างคื อ ข้าราชการสํานั ก งานเลขาธิก ารสภา
ผู้แทนราษฎร การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่าสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น โดยเรี ย งลํ า ดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ยได้ ดั ง นี้ ด้ า นร่ า งกาย ด้ า นความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านจิตใจและด้านสังคม
8. การประมวลข้อมูลพื้นทีก่ ารก่อสร้าง พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น,
2553. [ว TH145 ท592ก 2552]
รายงานการประมวลผลข้อมูล เล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในปี
2552 ที่ได้รับให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง ประกอบด้วย จํานวนผู้ได้รับอนุญาต จํานวนสิ่งก่อสร้าง
พื้นที่ก่อสร้าง จําแนกตามชนิดของอาคาร ในการประมวลผลข้อมูลครั้งนี้ พบว่าจํานวนผู้ได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 พื้นที่ก่อสร้างรวม 60.8 ล้านตารางเมตร ในภาพรวม
พบว่าจํานวนสิ่งก่อสร้างในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 0.9 ส่วนพื้นที่ก่อสร้างใน 2552 ลดลงจากปี
2551 ร้อยละ 0.01
9. การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสําหรับหลักสูตรครูเกษตร
5 ปี. / โดย สันติ ศรีสวนแตง และคณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
[ว LB2157.T5 ส582ก 2553]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้การวิจัยเป็น
พื้ น ฐานสํ า หรั บ หลั ก สู ต รครู 5 ปี ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั ง นี้ นิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ไ ด้ รั บ ฝึ ก ฝน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทุกขั้นตอน จากการประเมินความสามารถตนเองใน
การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทุกขั้นตอน จากการประเมินความสามารถตนเองในการทําวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนอยู่ใ นระดั บมาก ส่ วนในด้านผลการวิจัยของครูฝึกสอนนิสิ ตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาพบว่า เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
อีกทั้งนักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมการเรียน
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10. การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา. กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2553. [ว TD885.5.G73 ช193ก 2553]
งานวิจัยเล่มนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า แนวทางการแบ่งภาระความรับผิดชอบต่อก๊าซเรือนกระจกที่ใช้
อยู่ภายใต้ระบบของพิธีสารเกียวโตที่เน้นการคํานวณภาระความรับผิดชอบตามแนวคิด ภาระรับผิดชอบตาม
การปลดปล่อยที่จุดผลิตนั้น กลับมีข้อเสียหลายประการ ดังนั้น งานวิจัยเล่มนี้จึงได้เสนอแนวคิดการคํานวณ
ภาระความผิดชอบต่อก๊าซเรือนกระจก อีกสองแนวทาง คือ การคํานวณภาระความรับผิดชอบตามสัดส่วนของ
ความเป็นเจ้าของหน่วยผลิต และภาระรับผิดชอบตามสัดส่วนของการบริโภคเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
แนวคิ ด แรกมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ผลั ก ภาระความรั บ ผิ ด ชอบกลั บ ไปสู่ ป ระเทศผู้ ล งทุ น ที่ ย้ า ยฐานการผลิ ต ไป
ต่างประเทศ ส่วนแนวคิดสุดท้ายเป็นการคํานวณภาระรับผิดชอบตามการบริโภคโดยทําการกระจายภาระ
ความรับผิดชอบต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนการบริโภคของแต่ละประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้
เป็นแนวคิดที่งานวิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาการรั่วไหลของคาร์บอนและการ
ย้ายฐานการผลิตคาร์บอน ทั้งยังสามารถ แก้ข้อบกพร่องของวิธีการคํานวณภาระรับผิดชอบตามสัดส่วนของ
ความเป็นเจ้าของหน่วยผลิตที่กล่าวแล้วข้างต้นได้
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รฐั บาล
1. โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. / โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษา
ศาสตร์. สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553. [ศธ 07/10 1.1 2553]
รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพครู
สอนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรตาดีกาพันธุ์ใหม่หัวใจ
ปฏิรูป 2. หลักสูตรครูตาดีกาชํานาญการ ซึ่งจากผลการอบรมสามารถสรุปได้ ดังนี้พบว่า ทั้ง 2 หลักสูตร
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจมาก และจากผลการสนทนากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตรพบว่า มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพครู ต้องการมีรายได้ที่มั่นคงจากรัฐบาล รวมถึงสวัสดิการ เช่น ต้องการให้มี
อาหารกลางวันสําหรับครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตาดีกาทุกเสาร์และอาทิตย์
2. แผนพัฒนาองค์กรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA). / โดย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของ
ภาครัฐ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของ
2553. [สผ 31 10.5 658 2553 - 2555]
แผนพัฒนาองค์กรฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งในรายละเอียด
ของเนื้อหาภายในฉบับนี้ ประกอบด้วย บทนําซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร (OFI) ของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร แผนพัฒนาองค์กรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 และการนําแผนพัฒนาองค์กรไป
ปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผล นอกจากนี้ ยั ง มี ภ าคผนวกที่ ไ ด้ ร วบรวมคํ า สั่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของภาครัฐ (PMQA)

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี 2552. / โดย สํานักงาน
ศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป. [ศป 10 1.2 2552]
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปี 2552 ฉบับนี้จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงบทบาทและภารกิจที่
ได้รับมอบหมายขององค์กรให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งยัง
สามารถเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อประโยชน์ ในการค้นคว้าอ้างอิง ทั้งนี้เนื้อหาที่นําเสนอในเล่ม นี้ประกอบด้วย
โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของศาล
ปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนา นอกจากนี้ยังประกอบด้วย คําพิพากษาและคําสั่งที่น่าสนใจ ประจําปี 2552 พร้อมกับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนทําเนียบบุคลากรและรายนามพร้อมภาพประกอบของผู้บริหารศาลปกครองและ
สํานักงานศาลปกครอง
4. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ.2552. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2553. [นร 13 7.5 352.63 2552]
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.ร. ในรอบ
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2552 ทั้ ง นี้ เ นื้ อ หาสาระที่ นํ า เสนอแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 ภาพรวม
ประกอบด้วย เป้าหมายและยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาระบบราชการไทย สถานภาพของระบบราชการไทย
งบประมาณ ตลอดจนผลการประเมินภาพรวมที่สะท้อนสมรรถนะของระบบราชการไทยในรอบปี 2552 ของผู้
ประเมินอิสระจากนานาชาติ ส่วนที่ 2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบระบบราชการไทย ประกอบด้วย ผล
การดําเนินงานและมาตรการต่าง ๆ ของ ก.พ.ร. การบริหารและการผลักดันการพัฒนาระบบราชการที่สําคัญ
ในรอบ 1 ปี รวมทั้ ง ได้ เ สนอแนวทางที่ ก.พ.ร. จะต้ อ งดํ า เนิ น การต่ อ ไปเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ต ามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555) ส่วนที่ 3 การดําเนินงานของสํานักงาน
ก.พ.ร. ประจําปี พ.ศ.2552 ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์กําลังคนและงบประมาณรายจ่ายวิชาการแผนงาน
ภายใต้นโยบายของ ก.พ.ร. นอกจากนี้ในภาคผนวกได้นําเสนอกิจกรรมและเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการไทยในรอบปี พ.ศ.2552
5. รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูล จปฐ. ปี 2553. / โดย กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2553. [มท 04 7.3 352.58 2553]
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2553 ฉบับนี้
เป็นเอกสารที่นําเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี 2553 ซึ่งในเนื้อหาทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชนบททั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาคและภาพรวมทั้ง
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ประเทศ โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน จํานวน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการจัดเก็บข้อมูลพบว่า
ในภาพรวมทั่วประเทศประชาชนมีคุณภาพชีวิต บรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน 20 ตัวชี้วัด และยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 22 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขจากประชาชน
เอง ครัวเรือ หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
6. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. / โดย กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, ม.ป.ป. [กค 04 1.1 2551]
รายงานประจําปี 2551 ของกรมบัญชีกลาง ฉบับนี้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานภาครัฐจัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปที่
สนใจได้รับทราบถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการศึกษา
อ้างอิง ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานว่าด้วย
แผนยุทธศาสตร์/ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานว่าด้วย ผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญภายใต้ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ส่วนที่ 3 เป็นรายงานการเงินส่วนราชการว่าด้วยงบการเงิน ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม
ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานที่สําคัญของกรมบัญชีกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ว่าด้วยการกํากับดูแล
ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ (Regulator) การให้บริการทางด้านการเงินภาครัฐ (Service Reovider) การ
พัฒนาองค์กร (Organization Development) ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ส่วนที่ 5 โครงการที่สําคัญในอนาคตเป็นการจัดทํายุทธศาสตร์ พร้อมกับวาง
แผนการดําเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ประวัติความเป็นมา พร้อมกับภาพ/รายนามของ
ผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง
7. รายงานประจําปีงบประมาณ 2552 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. / โดย กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.
[ศธ 07/15 1.1 2552]
รายงานประจําปีงบประมาณ 2552 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับนี้วัตถุประสงค์ใน
การจัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ ขอบข่าย ภารกิจ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้
บุคคลทั่ว ๆ ไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552 ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดของ
เนื้อหาได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 เป็นการกล่าวถึง ข้อมูลภาพรวมพื้นฐานของสถาบัน ได้แก่ ประวัติของ
สถาบัน ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม รายนาม/ภาพประกอบของผู้บริหารสถาบัน ส่วนที่ 2 เป็นผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา การพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์และสนับสนุนข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินงาน พร้อมด้วยภาคผนวกในท้ายเล่ม
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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8. รายงานประจําปี 2551 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการการพลังงาน. / โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน, 2551. [สกพ 01 1.1 2551]
รายงานประจําปี 2551 ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการกล่าวถึง ผลการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกํากับไฟฟ้าและกิจการ
ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย โดยในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
องค์ ก ร อํ า นาจหน้ า ที่ พร้ อ มกั บ รายนาม/ประวั ติ ข องคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน อี ก ทั้ ง ยั ง
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ
2551 รวมทั้ ง รายงานงบการเงิ น และบั ญ ชี ทํ า การปี ง บประมาณ 2551 ตลอดจนแผนการดํ า เนิ น งาน
ปีงบประมาณ 2552 พร้อมกันนี้ในภาคผนวกยังได้รวบรวมผลสรุปของการประชุมในคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน
9. รายงานประจําปี 2551 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). / โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).
กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), 2551. [บษ 40 1.1 2551]
รายงานประจําปี 2551 ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนทั่วไปได้รับ
ทราบและเข้าใจในอํานาจ บทบาท ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยในรายละเอียดการนําเสนอ
ข้อมูลภายในประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของบริษัท รายงานของคณะกรรมการ สถานการณ์เศรษฐกิจและ
ปิโตรเลียม ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ และสัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัทในกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีรายงานการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
10. รายงานประจําปี 2551 – 2552 สภาพัฒนาการเมือง. / โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2553. [สบ 02 1.1 2551-2552]
รายงานประจําปีฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการรายงานผลการดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และปีงบประมาณ 2552 โดยได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง
ของสภาพัฒนาการเมือง รวมทั้งผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและสํานักงานสภา
พัฒนาการเมือง และยังเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับรู้และเข้าใจในบทบาท ภารกิจของหน่วยงานตาม
เจตนารมณ์ในการจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งในรายละเอียดของ
เนื้อหาสามารถแบ่งได้เป็น 8 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สภาพัฒนาการเมือง ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาการเมือง ส่วนที่ 3
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงาน ส่วนที่ 5 รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและงบ
การเงิน ส่วนที่ 6 รายงานคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 7 บทสรุป ส่วนที่ 8 ภาคผนวก
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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11. รายงานประจําปี 2551 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. / โดย สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2551.
[ยธ 11 1.1 2551]
รายงานประจําปี 2551 ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2551 ที่ได้
ปฏิบัติตามภารกิจหลักให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าอ้างอิง และในรายงานฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ส่วนที่ 2 สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และอัตรากําลัง ส่วนที่ 3
ผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงินของสํานักงาน ปปง. และ ส่วนที่ 5
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

หนังสือหมวดเรือ่ งสัน้ นวนิยาย
(FIC/SC)
1. ลิลลีส่ ีกุหลาบ. / โดย โสภี พรรณราย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2547.
ลิลลี่สีกุหลาบ เล่มนี้เป็นนวนิยายโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่องราวความรักของคุณหนูอารมณ์ร้ายกับ
อดีตนายตํารวจผู้เก่งกล้าที่ต้องตกกระไดพลอยโจนกลายเป็นบอดี้การ์ดจําเป็นแบบไม่รู้ตัว เพื่อปกป้องเธอ
จากคนของปาปาที่ส่งมาพาเธอกลับบ้าน เวลาเพียงไม่นานจากความใกล้ชิดได้ก่อให้เกิดความผูกพันอย่าง
มากมาย เขาและเธอจึงยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกัน

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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“องค์กรแห่งการเรียนรู้” ( Learning Organization : LO)
ปัจจุบันนี้ หลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ เอกชน หรือแม้แต่รัฐวิสาหกิจ พยายามจะ
แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร โดยการก้าวไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” หลาย
คนอาจสงสัยว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้คืออะไร ทําไมถึงจะต้องเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ แล้วองค์กรของเรา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แล้วหรือยัง?
“องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก โดยมี
เป้าประสงค์สําคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ผู้บุกเบิกแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้คนแรกคือ Chris Argyris ศาสตราจารย์ด้าน
จิตวิทยา
ที่เสนอแนวความคิดด้านการศึกษาและพฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
(Harvard University) จากงานเขียนชื่อ Organization Learning (1978) แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมาก
นัก ต่อมาในปี 1990 ศาสตราจารย์ Peter Senge ได้เขียน “The Fifth Discipline : The Art and the
Learning Organization” หรือ หลัก 5 ประการ : แนวทางเพื่อนําองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งได้รับความนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา ดังนี้
แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คน
ในองค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบ
ความคิดที่ทําให้บุคคลนั้นๆ มีความสามารถในการทําความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้
สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกใน
ลักษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็ นเป้าหมายสําคัญที่จะต้องทํ าให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้แ ละ
ประสบการณ์กันอย่างสม่ําเสมอ
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความสามารถที่
จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม(Total System) ได้อย่างเข้าใจ
แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย (Sub System) ที่จะนําไปวางแผนและดําเนินการทําส่วนย่อยๆ นั้นให้
เสร็จทีละส่วน
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ประเภทของความรู้
Ryoko Toyama ได้แบ่งความรู้ตามความสามารถในการถ่ายทอดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่อยู่ในสมองคน ได้มาจากประสบการณ์ สัญชาติญาณ หรือ
พรสวรรค์ ยากต่อการบรรยายเป็นถ้อยคํา หรือสูตรสําเร็จ ขึ้นอยู่กับความเชื่อและทักษะเชิงวิชาการของ
บุคคลที่จะกลั่นกรอง ความรู้ชนิดนี้สามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่จะทําให้เกิดการ
ได้เปรียบในการแข่งขัน บางแหล่งข้อมูลเรียกความรู้ชนิดนี้ว่า ภูมิปัญญา
2. Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่เป็นเหตุผล สามารถบรรยาย หรือถอดความออกมาได้
ในรูปของทฤษฎี การแก้ไขปัญหา คู่มือ และฐานข้อมูล เป็นลักษณะของความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหรือ
หาซื้อได้
นอกจากความรู้ 2 ประเภทข้างต้นแล้ว ยังมีความรู้อีกลักษณะหนึ่งซึ่งนักวิชาการบางท่านได้
เพิ่มเติมขึ้นมา นั่นคือ
3. Implicit Knowledge จัดเป็นความรู้ภายในองค์กรที่อาจจะไม่เห็นชัดเจน เช่น
กระบวนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น
องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 5 ประการ ดังนี้
1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1) ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่ม และการเรียนรู้
ระดับองค์การ
2) ประเภทของการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ จ ากการปรั บ ตั ว การเรี ย นรู้ จ ากการ
คาดการณ์ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
3) ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
3.1) บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)
3.2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model)
3.3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
3.4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
3.5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
3.6) การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)
2. องค์ ก ร (Organization) หรื อ การปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ร (Organization Transformation)
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) วิสัยทัศน์
2) วัฒนธรรมองค์การ
3) กลยุทธ์
4) โครงสร้าง
3. สมาชิกในองค์กร (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment)
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1) บุคลากร
2) ผู้บริหาร / ผู้นํา
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3) ผู้รับบริการ / ลูกค้า
4) คู่ค้า
5) พันธมิตร / หุ้นส่วน
6) ชุมชน
4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย
1) การแสวงหาความรู้
2) การสร้างความรู้
3) การจัดเก็บความรู้
4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์
5. เทคโนโลยี (Technology) หรือการนําเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application)
ประกอบด้วย
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้
3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ลักษณะสําคัญ 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ
1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, Action)
2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรเสมอ โดยอาจจะ
เป็น Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program
3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึก
ข้อมูลเป็น case study เพื่อให้สมาชิกในองค์กรได้ศึกษาถึงความสําเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก
4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview),
การสังเกต (Observation) ฯลฯ
5. มีการถ่ายทอดความรู้โดยการทํา Report, Demonstration, Training & Education, Job
Rotation ฯลฯ
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์กร
1. สมาชิกในองค์กรรู้แต่หน้าที่ของตนเองแต่ไม่รู้เป้าหมายขององค์กร (I'm my position)
2. สมาชิกรู้ว่าปัญหาขององค์กรอยู่ที่ใด แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร (The enemy
is out there)
3. ทําตามแบบที่เคยทํา เห็นแต่ภาพลวงตา ไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง (The Illustration
of taking change)
4. ยึดติดอยู่กับเหตุการณ์มากเกินไป (A fixation on events)
5. ความเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้มาจากประสบการณ์เท่านั้นแต่ไม่เข้าใจในความแตกต่างของอดีต
กับปัจจุบัน (The delusion of learning from experience)
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6. มีผู้บริหารที่ดีแต่ไม่ได้สืบทอดความรู้ให้ผู้บริหารรุ่นต่อไป (The myth of management
team)
7. ขาดสติไม่รู้ตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป (The boiled frog syndrome)
บทสรุป
ปัจจัยสําคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น เน้นที่ “คน” เป็นหลัก ส่วนเครื่องมือ อุปกรณ์
หรือเทคนิคต่างๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเพียงอรรถประโยชน์ที่จะช่วยเอื้ออํานวยให้
วิธีการนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดําเนินไปได้สะดวกขึ้น และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ไม่เน้นผ่าน
เอกสาร ประเด็นสําคัญคือ ต้องทําให้เกิดการแลกเปลีย่ น ถ่ายทอดระหว่างบุคคลจนมีการต่อยอดและ
สร้างสรรค์ นําไปสู่แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร ความรู้นั้นเป็นทุนทาง
ปัญญา เป็นทรัพย์สินที่แตกต่างจากทรัพย์สินอื่นๆ คือใช้แล้วไม่หมดไป ยิ่งใช้มากยิง่ เพิ่มค่า ยิ่งให้มาก
ต้นทุนยิ่งถูกลง สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาโดยตรงในระยะเวลาอันสั้น แต่เป็นสิ่งที่จะทําให้
เกิดการพัฒนาขึ้นในระยะยาวทั้งในแง่ตัวบุคคลและองค์กร
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