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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
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คําชี้แจงวิธีใช้
“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

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
(D)
1. รอยยิ้มของในหลวง. / โดย ภาณุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักข่าว
เจ้าพระยา, 2554. [DS586 ภ671ร 2554]
หนังสือ รอยยิ้มในหลวง เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมบทความและคําบอกเล่าของผู้ที่เคยได้ถวาย
รายงานอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ทั้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน
โดยส่ ว นที่ 1 เป็ น การกล่ า วถึ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ข องชาติ ไ ทย ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย จนถึ ง
กรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รางวัลและ
พระเกียรติยศ ตลอดจนรอยยิ้มของในหลวงพระอารมณ์ขัน และพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และในส่วนที่ 2 เป็นบทความนานาทรรศนะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ
สื่อต่างชาติสงสัยทําไมคนไทยรักในหลวงสุดหัวใจจากเว็บไซด์ BBC News ฯลฯ เป็นต้น
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หนังสื อหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. เดินทางโดยสวัสดี. / โดย พระอาจารย์มิตซูโอะคเวสโก. กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554.
หนังสือ “เดินทางโดยสวัสดี” เล่มนี้นําเสนอถึง การเดินทางค้นหาและค้นพบความสุขที่แท้จริง
โดยภายในเล่มแบ่งเป็น 7 ภาค คือ ชีวิตของเรา อยู่กับปัจจุบันชีวิตเป็นสุข ขั้นสุดแห่งการอยู่กับปัจจุบัน คือ
จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง ธุดงค์ในป่า ตามรอยธรรม และย้อนดูตัวเรา โดยท่านมองว่าชีวิต คือ การ
เดินทาง ตราบใดยังมีชีวิตก็ยังมีการเดินทางดังนั้นต้องหาวิธีทําให้เราเดินทางโดยสวัสดี โดยนําเสนอถึง การ
ตรัสรู้และคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตอีกด้วย

หนังสื อหมวดประวัตศิ าสตร์ ทวั่ ไป
(D)
1. ชีวิตงามด้วยความดี. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2554.
[DS578.32 พ979ช 2554]
ชีวิตงามด้วยความดีเล่มนี้ เป็นหนังสือชุดบุคคลคุณธรรม โดยทําการศึกษาและถอดองค์ความรู้
บุ ค คลสํ า คั ญ ของประเทศไทย ผู้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในสั ง คมว่ า มี ค วามซื่ อ ตรงต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน ทํ า งานเพื่ อ
ประเทศชาติ เพื่อสังคม ซึ่งหนังสือชุดนี้ประกอบด้วย หนังสือ 7 เล่ม ในแต่ละเล่มเป็นแบบอย่างชีวิตงามด้วย
ความดี ข องแต่ ล ะท่ า น ได้ แ ก่ ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ เ สม พริ้ ง พวงแก้ ว ศาสตราจารย์ ร ะพี สาคริ ก
ศาสตราจารย์ธานินทร์กรัยวิเชียร ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ
วะสี ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ และอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
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2. นิโคลัสที่ 2 กับ อวสานของราชวงศ์โรมานอฟ. / โดย สัญชัย สุวังบุตร และ อนันต์ชัย เลาหะพันธุ.
กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555. [DK258 ส553น 2555]
หนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอเรื่องราวของราชวงศ์โรมานอฟในรัชสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2
ซึ่งเนื้อหาหลักภายในเล่มแบ่งเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการเสนอภาพของราชวงศ์อย่างสังเขป เพื่อให้
ผู้อ่านได้รู้จักสมาชิกของราชวงศ์ในบริบททางประวัติศาสตร์และบทบาทของซาร์แต่ละพระองค์ ตอนที่ 2
กล่าวถึง ซาเรวิช นิโคลัส บนเส้นทางสู่ราชบัลลังก์ ค.ศ.1868-1896 ตอนที่ 3 กล่าวถึง สงคราม การปฏิวัติ
และระบอบประชาธิปไตย ตอนที่ 4 การก้าวเข้าสู่มหาสงครามและความหายนะของราชวงศ์ และตอนที่ 5
สิ้ น ซาร์ สิ้ น แผ่ น ดิ น ให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ บทบาทและชี วิ ต ของซาร์ ตลอดจนมุ ม มองของพระองค์ ใ น
เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งยังเสนอเหตุการณ์การปลงพระชนม์พระราชวงศ์พร้อมกัน และการค้นพบโครงกระดูก
ของซาร์และพระราชวงศ์ ในอีกต่อมาเกิดการฟื้นฟูพระเกียรติยศของราชวงศ์โรมานอฟและการสถาปนาซาร์
และพระราชวงศ์ขึ้นเป็นนักบุญ ส่วนในภาคผนวกเป็นการเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซาร์นิโคลัสที่ 2 กับ
ราชวงศ์จักรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. บนเส้นทางชีวิต. / โดย ประเวศ วะสี. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2554.
หนังสือ “บนเส้นทางชีวิต” เล่มนี้รวบรวมงานเขียนของนายแพทย์ประเวศ วะสี ที่เขียนลงเป็น
ตอน ๆ ในนิตยสาร “หมอชาวบ้าน” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2530 ซึ่งนําเสนอเรื่องราวชีวิตของท่านในรูปแบบ
กรณีศึกษา จากชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ก้าวสู่ความเป็นผู้นําความคิดของสังคม เพื่อเป็นตัวอย่าง
สําหรับการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ตนเอง ระบบการศึกษา ระบบคุณค่าทั้งอดีตและปัจจุบัน ผู้อ่านจะได้เห็น
ชีวิตที่ผ่านทางแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างความดีกับความรัก ระหว่าง
ความชัดเจนกับความสับสน นับไม่ถ้วนแต่ท้ายที่สุดท่านเลือกเดินทางที่เห็นว่าดีงามมาตลอด
4. รอยยิ้มของในหลวง. / โดย ภาณุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักข่าว
เจ้าพระยา,2554. [DS586 ภ671ร 2554]
หนังสือ รอยยิ้มในหลวง เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมบทความและคําบอกเล่าของผู้ที่เคยได้ถวาย
รายงานอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร ทั้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน
โดยส่ ว นที่ 1 เป็ น การกล่ า วถึ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ข องชาติ ไ ทย ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย จนถึ ง กรุ ง
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รัตนโกสินทร์ รวมถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รางวัลและ
พระเกียรติยศ ตลอดจนรอยยิ้มของในหลวงพระอารมณ์ขัน และพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และในส่วนที่ 2 เป็นบทความนานาทรรศนะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ สื่อ
ต่างชาติสงสัยทําไมคนไทยรักในหลวงสุดหัวใจจากเว็บไซด์ BBC News ฯลฯ เป็นต้น

5. ยุโรป : สงครามและสันติภาพ ค.ศ.1939-1950. / โดย สัญชัย สุวังบุตร. นครปฐม : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. [D743 ส553ย 2555]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการกล่าวถึง สงครามโลก ครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) ซึ่งเป็นเหตุการณ์
สําคัญในยุโรป คริสต์ศตวรรษที่ 20 สงครามได้เปลี่ยนโฉมหน้าของยุโรปทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม เรื่องราวการก่อตัวของสงครามโลกและช่วงเปลี่ยนผ่านของสงครามและสันติภาพในยุโรป
ระหว่าง ค.ศ.1939-1950 คือ เนื้อหาสาระที่นําเสนอเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าใจถึงปัญหาอันซับซ้อนของภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทั้งในยุโรปและโลกโดยรวมที่เป็นช่วงหักเหที่สําคัญ
ของยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20
6. รู้จักประชาคมอาเซียน. / โดย วิทย์ บัณฑิตกุล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555.
ประชาคมอาเซียนกําลังก่อตัวขึ้นภายในปี พ.ศ.2558 เป็นที่จับตามองของคนทั่วโลก หนังสือเล่ม
นี้จะทําให้ผู้อ่านรู้จักประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยเริ่มจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
อาเซียน ประวัติความเป็นมา ตราสัญลักษณ์และเรื่องราวก่อนเกิดอาเซียน ตลอดจนความหมายของประชาคม
อาเซียน แนวทางสู่ความสําเร็จและกฎบัตรอาเซียน รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่าง ๆ
7. วิชาอาชีพชาวสยามจากหนังสือวชิรญาณวิเศษ ร.ศ.108-113. / โดย พันธุ์อร จงประสิทธิ์,
บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554. [DS582 ว548 2554]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของคนไทยหรือชาวสยาม ตาม
พื้นภูมิประเทศของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคั ดมาจากข้อเขียนในหนังสือวชิ รญาณ ทั้งที่เป็นเรื่องทาง
เกษตรกรรม เช่น เรื่องการทํานา ทําไร่ปอกระเจา การจับปลาบึก งานหัตถกรรม เช่น เรื่องช่างทอง วิธีทําพุ่ม
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ขี้ผึ้ง ซึ่งสามารถทําให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกอบอาชีพและภูมิปัญญาในการทํามาหากิน
ของคนไทยสมัยก่อน อีกทั้งลักษณะการใช้ถ้อยคําสําเนาภาษาเกี่ยวกับงานอาชีพแต่ละประเภท รวมทั้งสะท้อน
ถึงความคิด ความเชื่อ และสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วย
8. ห้วงรักแห่งราชสํานัก. / โดย สมบัติ จําปาเงิน. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2554.
[DS578.3 ส255ห 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในราชสํานักของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ด้วยเรื่องรักที่ว่าความรักด้วยใจภักดิ์และใจปองของเจ้าคุณเสือพระสนมเอก และตาม
ด้วยเรื่องความรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อ “แม่เล็ก” สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา
ผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง, เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ยอดนารี, ความรักของเจ้าจอม
หม่อมราชวงศ์สดับ และความรักความเสน่หาอาลัยในพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ (สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์) พระนางเรือล่มหรือสมเด็จพระนางเรือล่ม พร้อมกับความรักอันหลากหลายของครูภู่สุนทร
(สุนทรภู่) ผู้มากด้วยคารมคมคายแห่งการเป็นกวีศรีกรุงรัตนโกสินทร์
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หนังสื อหมวดภูมศิ าสตร์
(G)

1. ประกาศชัยเรือใบ...กีฬาตามรอยพระยุคลบาท. / โดย วิพันธุ์ ชมะโชติ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554. [GV840.S2 ค122ป 2554]
ประกาศชัยเรือใบ...กีฬาตามรอยพระยุคลบาท เล่มนี้เป็นหนังสือจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้โดยในเนื้อหาได้
รวบรวมเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาเรือใบของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และ
นอกจากนี้ยังได้ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเรือใบในโอกาส
ต่าง ๆ
2. 2554 มหาอุทกภัยประเทศไทยกลายเป็นเมืองบาดาล. / โดย ทวีพล. กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2554.
เหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 นี้ นับว่าเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมไทยครั้งใหญ่สุด กินอาณาเขต
มากที่สุด เสียหายมากที่สุด คนป่วย คนล้มตาย มากที่สุด และใช้งบประมาณในการเยียวยามากที่สุด หนังสือ
เล่มนี้จึงได้นําเสนอเรื่องราวของอุทกภัยในครั้งนี้ไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของไทย มีการบริหารจัดการน้ําที่ไม่
ถูกต้องอย่างไร ขาดการป้องกัน รวมทั้งทุกฝ่ายขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังรวบรวมคํา
เตือนของนักวิชาการต่าง ๆ ที่เคยเตือนไว้ล่วงหน้าแต่ไม่มีใครสนใจอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องเตือนใจ
สําหรับการแก้ปัญหาในอนาคต

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 5

สาระสังเขปหนังสือใหม่

สิงหาคม 2555

หนังสื อหมวดสั งคมศาสตร์
(H)

1. CSR Mission Possible พันธะธุรกิจ ภารกิจองค์กรไทย. / โดย วิทยา ชีวรุโณทัย. กรุงเทพฯ :
แบรนด์เอจบุ๊คส์, 2554.
CSR หรือ Corporate Social Responsibility นั่นคือ แนวคิดในการสร้างความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากโลกเราประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก เป็นผลพวงมาจากการ
พัฒนาภายใต้ลัทธิทุนนิยมฉาบฉวยและเกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมมากมาย ภาคประชาชนจึง
ผลักดันให้ตั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชนตื่นตัวและรับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่ปัญหาคือ ธุรกิจเอกชนมักใช้CSR เป็น
เพียงการโฆษณาเพื่อการตลาด แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญในทางปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้จึงเสนอแนวทางที่จะทําให้
ภารกิจ CSR นี้ประสบความสําเร็จ
2. ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1945-1975. / โดย พวงทิพย์
เกียรติสหกุล. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. [HC462.9 พ466ญ 2555]
หนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอในแนววิเคราะห์พัฒนาการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นระหว่างการเข้า
ยึดครองของสหรัฐอเมริกาตามความเห็นชอบของฝ่ายพันธมิตร เพื่อเป็นปราการต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ใน
ซีกโลกตะวันออก ศึกษาทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ทําให้เกิ ดพัฒนาการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
ก้าวหน้ าจนกลายเป็ นประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจในต้นทศวรรษ 1970 จนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศ
มหาอํ า นาจทางเศรษฐกิ จ อั น ดั บ 2 รองจากสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เนื้ อ หาภายในเล่ ม นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นได้ รั บ
สารั ต ถประโยชน์ แ ละเข้ า ใจกระบวนการพั ฒ นาฟื้ น ฟู ป ระเทศสมั ย ใหม่ รวมทั้ ง ได้ เ รี ย นรู้ บ ทเรี ย นจาก
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นชี้ให้เห็นว่า “อํานาจเศรษฐกิจที่ปราศจากกองทัพ” ก็สามารถสร้างประเทศให้มีบทบาทเป็น
ผู้นําโลกได้เช่นกัน”
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3. ผู้นํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง. / โดย พิชาภพ พันธุ์แพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
หนังสือ “ผู้นํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง” นี้ได้ผสมผสานแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมาก โดยนําเสนอเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ผู้นํา แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ และบทบาทของผู้นํากับกระบวนการและปัจจัยสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ในผู้นํา การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

4. หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย. / โดย ธานี วรภัทร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2553.[H62.3 ธ517ห 2553]
การ “คิดเป็น” เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะในการเรียนศาสตร์ทางกฎหมาย เพราะเป็นศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง แต่ในการศึกษากฎหมายในประเทศไทยเรายังสอนนักกฎหมายให้ “จํากับเชื่อ
ตาม” เป็นหลักจากประสบการณ์ในการสอนวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย” พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค
กับผู้เรียนมากในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในการที่จะค้นหา “ปัญหาทางกฎหมาย” เพื่อสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์
หลายคนที่เรี ย นไม่ สํา เร็ จ เพราะคิ ดหั วข้อ เพื่ อ ทํ าวิ ท ยานิพ นธ์ ข องตนไม่ ได้ กรณี ดังกล่ า วสําแดงให้เห็ นว่ า
การศึ ก ษากฎหมายของประเทศเราหล่ อ หลอมนั ก กฎหมายมาให้ ผ ลในรู ป แบบใด คิ ด ว่ า น่ า จะเป็ น สิ่ ง ที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายในปัจจุบันควรให้ความสําคัญและหันกลับมาทบทวนใหม่
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หนังสื อหมวดรัฐศาสตร์
(J)

1.ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2551.
[JQ1745.A55.C6 ค123ย 2551]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาในเล่มนี้
ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต ทั้งภายนอกและภายในประเทศ แนวทางในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงยุทธศาสตร์
มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สภาพปัญหาและสถานการณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนบทบาทภาคี ก ารพั ฒ นาในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นอกจากนี้ ใ นภาคผนวก
ประกอบด้วย รายนามประเทศที่ได้ให้สัตยาบันและภาคยานุวัติ

UNCAC

คะแนนดัชนีการคอร์รัปชั่น

(Corruption Perception Index – CPI) ปี พ.ศ.2544-2550 (เฉพาะ 6 อันดับแรกและ 6 อันดับสุดท้าย
รวมทั้งประเทศไทย) ตารางความโปร่งใสระหว่างประเทศ และดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
รวมทั้งตารางดัชนีการคอร์รัปชั่น ปี ค.ศ.2001-2007
2. สัญญาประชาคม หรือหลักแห่งสิทธิทางการเมือง. / โดย รูสโซ, ฌองฌากส์. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ,2555.
หนังสือ สัญญาประชาคม นี้แปลมาจาก Du Contract Social ซึ่งเป็นหนังสือคลาสสิคของฝรั่งเศส
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และข้อความและหลักการในหนังสือเล่มนี้ มักถูกนํามาอ้างโดยปัญญาชน และชน
ชั้นกลางเพื่อเรียกร้องสิทธิในยุคที่เกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 จะเห็นได้ว่าสัญญาประชาคม
เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน เราจําเป็นต้องรู้ว่าข้อตกลงนั้นมีอะไรบ้าง สาระสําคัญของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วย บ่อเกิด
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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และพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาคและภราดรภาพ อันทําให้เห็นถึงหลักการอันแท้จริงในสิทธิ
ทางการเมือง และการวางรากฐานในการสร้างรัฐ ซึ่งอํานาจเป็นของปวงชน

หนังสื อหมวดกฎหมาย
(K)

1. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. / โดย อภิญญา เลื่อนฉวี. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
[KK41 อ253ก 2552]
หนังสือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา
การค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ.1980
ข้อสัญญามาตรฐาน INCOTERMS พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 กฎหมายเกี่ยวกับ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันภัยสินค้า ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ.1906 แห่งประเทศอังกฤษ กฎหมาย
เกี่ยวกับการชําระค่าสินค้าระหว่างประเทศ ระเบียบประเพณีและวิธีการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ยังนําเอากฎเกณฑ์ทางการค้าตามความตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลกมาบรรจุไว้ด้วย
2. กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป. / โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์. กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์, 2554.
[KE71 ว188ก 2554]
หนังสือกฎหมายปกครองทั่วไป ได้อธิบายความหมายของฝ่ายปกครอง ความหมายของกฎหมาย
ปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ดุล พินิจของฝ่ายปกครอง ตลอดจนการกระทําของฝ่าย
ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นคําสั่งทางปกครอง กฎ ปฏิบัติการทางปกครอง สัญญาทางปกครอง นอกจากนี้ยังได้
อธิบายการพิจารณาทางปกครองการบังคับทางปกครอง และความรับผิดของฝ่ายปกครองในส่วนของความรับ
ผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ด้วย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองนี้เป็นส่วนตัดตอนมาจาก
รายงานการวิจยั ที่ผู้เขียนได้ทําขึ้นเสนอสํานักงานศาลปกครอง

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 9

สาระสังเขปหนังสือใหม่

สิงหาคม 2555

3. คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3. / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2554. [KT63 ป615ค 2554]
โดยทั่วไปแล้วกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 เรื่องที่สําคัญ คือ กฎหมายสารบัญญัติอันเป็นกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นมาเพื่อกําหนดสิทธิหน้าที่ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ส่วนอีก
ประเภทหนึ่งคือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ เป็นกฎหมายที่วางระเบียบวิธีพิจารณาความขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ถูกโต้แย้ง
สิทธิหรือหน้าที่ หรือมีความจําเป็นในการใช้สิทธิเรียกร้องจะต้องใช้สิทธิทางศาล กฎหมายวิธีสบัญญัติมิได้มีอยู่
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเท่านั้น ยังปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่น ๆ ด้วย ในหนังสือเล่มนี้เป็น
หนังสือที่อธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในภาค 3 เรื่อง อุทธรณ์และฎีกา รวมทั้งแนวคําพิพากษาของ
ศาลฎีกามาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายสารบัญญัติหรือกฎหมายวิธีสบัญญัติ

4. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) เล่ม 1. / โดย มานิตย์ จุมปา. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. [KD51/2550 ม453ค 2555 ล.1]
คําอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) หนังสือเล่มนี้ได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยแก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 ฉบับ ได้แก่ 1) รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 มีเนื้อหาสําคัญ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกระทบต่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในมาตรา 93
ถึง 98, มาตรา 101 และมาตรา 109 จึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหาในเล่มที่ 1 บทที่ 6 หมวด 2 รัฐสภา ข้อ 2
ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร 2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554
มีเนื้อหาสําคัญที่แก้ไขเพิ่มเกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญาของรัฐบาลกับนานาประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึ่งแก้ไขมาตรา 190 จึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหาในเล่มที่ 2 บทที่ 3 หมวดคณะรัฐมนตรี ข้อ 143 การ
ทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยแสดงให้เห็นทั้งเนื้อหาเดิมก่อนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเนื้อหาใหม่ที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งได้แสดงที่มาเหตุผลและข้อถกเถียงที่น่าสนใจในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ด้วย
5. ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา. / โดย สมยศ เชื้อไทย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. [KC1 ส274ท 2554]
วิชานิติปรัชญาได้รับการเสนอให้บรรจุไว้ในหลักสูตรของวิชานิติศาสตร์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
โดย ท่านศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ เพื่อแก้ไขข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนักกฎหมายที่ว่านักกฎหมาย
เป็นผู้มีความคิดและทัศนคติคับแคบ มีแนวโน้มที่จะยึดมั่นและเล่นแร่แปรธาตุกับตัวบทกฎหมายลายลักษณ์
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อักษรจนลืมพิจารณาถึงความเป็นจริงและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบ้านเมือง ขาดการพิจารณาถึงอุดม
คติหรืออุดมการณ์ของกฎหมาย คําสอนในวิชานิติปรัชญาของท่านจึงมุ่งให้นักกฎหมายมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการของไทย เกี่ยวกับกฎหมายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยพยายามสอนให้เข้าถึงแก่นแท้ของ
กฎหมายสถานะและภารกิจของกฎหมายในสังคม บ้านเมืองและในโลกหรืออุดมการณ์ของกฎหมายในแง่มุม
ต่าง ๆ
6. ปริมณฑลแห่งกฎหมาย. / โดย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2554.
[KC1 ป412ป 2554]
หนังสือเล่มนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องลักษณะ เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ตลอดวิถี (ชีวิต) ของกฎหมาย
รวมทั้งความสําคัญในความมั่นคงและปึกแผ่นของกฎหมาย หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด
ตลอดจน “ปราศจากอคติ ” หั ว ข้ อ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ซึ่ ง คนส่ ว นใหญ่ จ ะมองข้ า มหรื อ ให้ ค วามสนใจไม่ ม ากคื อ
ศี ล ธรรมกั บ กฎหมาย ศี ล ธรรมกั บ กฎหมายเป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด การนํ า ศี ล ธรรมและกฎหมายจะต้ อ ง
ทําการศึกษาและให้ความสําคัญ การนําศีลธรรมและกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนากฎหมาย
ของบ้านเมือง ทําให้กฎหมายมีเหตุมีผลมีความเป็นธรรมและความเมตตา กรุณาและทําให้ประชาชนมีความ
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและมีความสงบสุข บ้านเมืองก็มีความ
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาด้วยดี โดยยึดหลักกฎหมายเป็นเสาหลักในการบริหารและปกครองประเทศที่เรียกว่า
ปกครองแบบนิติรัฐ ภายใต้หลักนิติธรรม
7. หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2./ โดยวรรณชัย บุญบํารุง, ธนกฤต
วรธนัชชากุล.กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. [KT61 ว244ห 2554 ล.2]
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของศาลและ
บทบาทของคู่ความในกระบวนการพิจารณาความ ซึ่งเป็นวิธีการที่ตํารากฎหมายของต่างประเทศโดยเฉพาะ
ตําราของประเทศในระบบกฎหมาย Civil Law เช่น ฝรั่งเศสได้ใช้อยู่ ซึ่งพอสรุปสาระได้ดังนี้ 1. วิวัฒนาการ
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2. หลักความประสงค์ของคู่ความ 3. กระบวนการพิจารณา “แบบ
กล่าวหา” และ “แบบไต่สวน” 4. หลักการฟังความสองฝ่าย 5. หลักการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยสุจริต
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6. หน้าที่ของคู่ความในการร่วมมือกับศาล 7. หลักการอื่นเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา 8. หลักการอื่นใน
เรื่องพยานหลักฐาน

หนังสื อหมวดการศึกษา
(L)
1. แนวทางการวางแผนและการจัดการโครงการวิจัย. / โดย เสริมพล รัตสุข. กรุงเทพฯ : วุฒิพันธ์, 2553.
ปัจจุบันการดําเนินการวิจัยโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความสําคัญมากขึ้น ดังนั้น
การดําเนินงานวิจัยจะต้องมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุน หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวทางการวางแผนการ
จัดการโครงการวิจัย ซึ่งประมวลมาจากประสบการณ์การทํางานจริงของผู้เขียน ทั้งในและนอกประเทศ โดย
ผู้เขียนเน้นที่การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผู้อ่านสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางสังคมศาสตร์ได้
เช่นกัน ซึ่งจะทําให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น

หนังสื อหมวดภาษาศาสตร์
(P)

1. การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม. / โดย วงหทัย ต้นชีวะวงศ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม
การอุ ป โภคบริ โ ภค ทั้ ง นี้ ก ารโฆษณาซึ่ ง เปรี ย บเหมื อ นผลผลิ ต ทางวั ฒ นธรรมในแต่ ล ะสั ง คม ก็ ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามยุคสมัย การทําโฆษณาต้องให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมอย่างมาก และหนังสือ
“การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม” เล่มนี้มุ่งนําเสนอให้ผู้ทําโฆษณามีมุมมองต่อโฆษณาที่ต่างจากเดิม โดยมีความรู้
ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมที่โฆษณาต้องการสื่อถึงได้ดีขึ้น และเข้าใจการสื่อสารวัฒนธรรมใน
โฆษณาของต่างชาติมากขึ้น
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2.เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ ฉบับท่องเที่ยว. / โดย ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ :
นานมีบุ๊คส์,2554.
เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ ฉบับท่องเที่ยว เป็นหนังสือรวบรวมคําศัพท์และประโยคคําพื้นฐานที่
จําเป็นต้องใช้ ต้องรู้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดน โดยเน้นให้จําคําศัพท์จากภาพและเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอน โดยมีคําแนะนําวิธีการฝึกฝนผ่าน Interactive CD-ROM/MP3 อีกด้วย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4
หมวดใหญ่ ๆ คือ การเดินทางท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร การช้อปปิ้ง กิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งมี
ดัชนีคําศัพท์ท้ายเล่มเพื่อให้ผู้อ่านสะดวกในการค้นคว้าอีกด้วย

หนังสื อหมวดสิ่ งพิมพ์ รัฐบาล

1. การพิจารณาศึกษาการจัดทําการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าของ
ประเทศ. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สํานักกรรมาธิการ 1. กรุงเทพฯ :
สํานักกรรมาธิการ 1, ม.ป.ป. [สว 09 7.3 537]
เอกสารการพิจารณาศึกษาฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและผลกระทบ ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ พร้อมทั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาวให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอใน
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ส่วนที่ 2 รายงานการ
พิ จ ารณาศึ ก ษาการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยความเป็ น มา การพิ จ ารณาศึ ก ษาของ
คณะกรรมาธิการ พร้อมปัญหา รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ
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2. รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูล จปฐ. ปี 2554. / โดย กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2554. [มท 04 7.3 362.58 2554]
รายงานฉบับนี้ฯ เป็นเอกสารที่นําเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. จํานวน 6 หมวด
42 ตั วชี้ วั ด ที่ ส ามารถทํ า ให้ ท ราบถึง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชนบททุ ก ระดั บ ทั้ง ในระดั บ ครัว เรื อ น
หมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาคและภาพรวมทั้งประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ และตัวชี้วัดที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย คือ ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขจากทุกคนในครัวเรือนเอง แก้ไขโดยหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
3. รายงานประจําปี 2554 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. / โดย กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2555. [มท 05 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของกรมที่ดิน ฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประมวลสรุปผลการดําเนินงานของกรมที่ดิน ทั้งนี้ในสาระของเนื้อหาได้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นภาพรวมของกรมที่ดิน ส่วนที่ 2 เป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการ
กรมที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 2554 และส่วนที่ 3 เป็นรายงานข้อมูลสถิติและปริมาณงานที่สําคัญของกรม
ที่ดิน
4. รายงานประจําปี 2554 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง./ โดย กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ.
กรุงเทพฯ : โรงงานยาสูบ, 2554.[กค 11 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของโรงงานยาสูบ ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนิ นงานของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่ านมา (2554) รวมทั้งบทบาทอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า อ้างอิง ประกอบ
เหตุผล โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย โครงสร้างขององค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนงานและโครงการใน
อนาคต
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5. วุฒิสภากับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2555. / โดย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักวิชาการ. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ, 2555.
[สว 06 7.6 352.4 2555]
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2555 โดยเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ว่าด้วยภาพรวมงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี พ.ศ.2555 ส่ ว นที่ 2 เป็ น ประเด็ น ถาม-ตอบที่ น่ า สนใจในขั้ น การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 วุฒิสภาของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เป็นต้น ในส่วนภาคผนวก
เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของวุฒิสภา สรุป
รายงานปรั บ ลด-รายการเพิ่ ม และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
6. สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ข้อมูลพื้นฐานทั่วราชอาณาจักร. / โดย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
2555. [ทก 052.9 338.76 2555]
เอกสารสิ่งพิมพ์รัฐบาลฉบับนี้เป็นการรายงานผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถาน
ประกอบการทุ กประเภทที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกั บธุร กิจทางการค้าทั่วราชอาณาจักร และผลจากการ
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 มีจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 2.3 ล้านแห่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ
97.3) เป็นสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน สถานประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ขายปลีก โดยมีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 35.7 มีคนทํางานในสถานประกอบการทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นประมาณ
10.2 ล้านคน และเป็นการจ้างงานทั้งสิ้น 7.0 ล้านคน
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หนังสื อหมวดรายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์

1. การจัดการความรู้ท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ําด้วยระบบ
เหมืองฝาย โดยกลุ่มผู้ใช้น้ําฝายวังไฮ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. / โดย
สุพรรษา สมโพธิ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.[ว TC558.T5C5 ส829 2554]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ท้องถิ่นและศึกษาการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ําด้วยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผู้ใช้น้ําฝายวังไฮ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่าการจัดการความรู้ช่วยยกระดับการเรียนรู้เป็นการนําประสบการณ์
เดิ ม จากการปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า นมาเป็ น ฐานการสร้ า งความรู้ ใ หม่ แ ก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต้ น เหตุ แม้ ส ถานการณ์ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนไปโดยใช้การจัดการการความรู้ในการปรับตัวให้เหมาะสมต่อ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้พบว่ามีการเรียนรู้โดยใช้เวทีพูดคุยจน
ได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับปัญหาและบริบทชุมชน
2. การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากร สํานักพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร. / โดย กัลยา โชติธาดา. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.
[ว BQ4570.C66 ก398ก 2554]
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ต ามสั ง คหวั ต ถุ แ ละการ
ประสานงาน รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากร
สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการศึกษาวิจัยพบว่าระดับปฏิบัติตามสังคหวัตถุและ
ระดับการประสานงานของบุคลากรสํานักการพิมพ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อมาพิจารณาในรายด้าน
พบว่าระดับการปฏิบัติตามสังคหวัตถุอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนระดับการประสานงานพบว่าอยู่ในระดับมาก
3 ด้าน ซึ่งเป็นด้านผู้ประสานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามสังคห
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วัตถุกับการประสานงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการประสานงานโดยภาพรวมในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสังคหวัตถุทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการประสานงานทุกด้าน แนวทางการ
พัฒนาทางด้านผู้ประสานงานและด้านงาน ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ ด้านสังคหวัตถุ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ความสนิทสนมส่วนตัวหรือความรู้จักมักคุ้นทําให้การรับบริการเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ด้านการประสานงานขาด
ความสอดคล้องเรื่องวัสดุอุปกรณ์ และสํานักการพิมพ์ขาดการประชาสัมพันธ์
3. การน้อมนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการบริการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. / โดย สุบัน พรเวียง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
[ว LB2805 ส823ก 2555]
วิท ยานิ พนธ์เล่ม นี้ มี วัตถุ ประสงค์ใ นการศึกษาวิจัยเพื่อนําหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาหลักการ
ทรงงานและแนวทางการน้อมนําหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 1.1 การจัดกลุ่มหลักการทรง
งาน โดยจั ด กลุ่ ม ออกเป็ น เป้ า หมายและวิ ธี ก าร 1.2 กระบวนการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(2) ผลการศึ ก ษาแนวทางการน้ อ มนํ า หลั ก การมาทรงงานมาประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ดั ง นี้ ด้ า นคน ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านงานประกอบด้วย ขอบข่ายงานและกระบวนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา (3) ผลการประเมิน แนวทางการน้อมนําหลักการ
ทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก
4. การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์.
/ โดย รุจทา สถิรางกูร และ วันทนา มากบุญ. กรุงเทพฯ : เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง,
2554. [ว DS589.N6 ร651ก 2554]
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย ว โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี RFID ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่าสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก ฯลฯ ในส่วนของภาพรวมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สําหรับระบบ RFID

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์จะประกอบด้วย เครื่องอ่าน ซึ่งมี
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หลากหลายรูปแบบ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล ซึ่งระบบต้นแบบนี้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบสําหรับการใช้งานจริงต่อไปในอนาคต
5. แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. / โดย จุไร
ทัพวงษ์ และคณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
[ว JS7404.6.E38 จ652น 2554]
การศึกษาวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเพื่อนําเสนอแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการสําหรับคนพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาความหลากหลาย อาทิ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้การเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําเสนอ 10 แนวทาง และได้ถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ 5
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร 1 โรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่ วนจังหวั ด 1 โรงเรียน และสังกั ดเทศบาลเมื อง 1 โรงเรียน ส่วนการถอดบทเรียนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ได้ถอดบทเรียน 4 แห่ง โดยแต่ล ะบทเรียนมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์และแหล่งเรียนรู้ทั้งสิ้น การถอดบทเรียนทั้ง 9 บทเรียนของ
การศึกษานี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ สามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ได้
6. อัษฎางคะวัน : ส่วนหนึ่งในประวัติภูมิสถาปัตยกรรมไทย. / โดย จามรี อาระยานิมิตสกุล และ
พีรศรี โพวาทอง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. [ว SB469.37 จ313อ 2551]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาเรื่องราวและพื้นที่สวนขนาดใหญ่ของอัษฎางคะวันที่สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เพื่อให้เป็นสถานที่ พักผ่อน จากการสํารวจภาคสนามในบริเวณที่ เคยเป็นอัษฎางคะวันพบว่า
ภาพรวมในลักษณะสวนสําหรับพักผ่อนได้สูญหายไปคงเหลือเพียงชื่อเรียก คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนว
ทางการฟื้นฟูอนุรักษ์เบื้องต้น เช่น การสํารวจขุดค้นทางโบราณคดี การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องราวของ
อัษฎางคะวัน การฟื้นฟูบริเวณที่มีความสําคัญในอดีต การแนะนําเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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หนังสื อหมวดอ้ างอิง

1. ทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2554. กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน,
2555. [อ AD90.1 ร914ท 2555]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาในการนําเสนอเพื่อให้สะดวกต่อการค้นคว้าดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็น
ผลงานวิจั ยประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แล้ วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกรมการจัดหางาน
ส่วนที่ 2 เป็นผลงานวิจัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน สํานักงานประกันสังคม และในส่วนที่ 3 เป็นเอกสารทางวิชาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานและสํานักงานประกันสังคม
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ห้องสมุดรัฐสภากับมุ
บ มอาเซียน(ASEAN
น
C
Corner)
โดย วิจิตรา ประยู
ป รวงษ์
บรรณารักษ์ชํชานาญการ

ดัดงที่ทราบกันดี
น อยู่แล้วว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไไทยและประเเทศสมาชิกอาาเซียนจะ
รวมตัวกัันเป็นประชาาคมอาเซียนออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะก่อให้
ใ เกิดการเปปลี่ยนแปลงอยย่างมากแต่ละประเทศ
ะ
สมาชิกจํําเป็นต้องปรับตั
บ วเตรียมพร้ร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉฉพาะเรื่องคุณภาพคน นับว่ามีความสําคัญที
ญ ่สุดต่อ
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่
ง าว เพราะะเป็นที่ประจักษ์
ก ชัดว่าแม้แต่ตประเทศที่ไมม่มีทรัพยากรธธรรมชาติ
แต่หากมีมีคนที่มีคุณภาพแล้ว ประเททศนั้นย่อมสามมารถสร้างความมั่งคั่งและพพัฒนาสังคมใหห้เกิดความผาาสุกได้

มุมอาาเซียน (ASEAAN Corner) ในห้องสมุดรัรฐสภา
ห้องสมุดรั
ด ฐสภากับมุมอาเซี
ม ยน
ห้องสมุ
ง ดรัฐสภา ในฐานะหน่วยงานที
ว
่มีหน้าที
า ่ในการจัดหา
ห รวบรวม วิเคราะห์และใให้บริการ
ทรัพยากกรสารสนเทศเเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติและเพื่อสนั
ส บสนุนการพพัฒนาทรัพยาากรบุคคล
ของรัฐสภภาให้พร้อมรับอาเซี
บ ยน จึงได้
ไ จัดให้บริการ
า “มุมอาเซียน”(ASEAN
ย
N Corner) ขึ้น ซึ่งเป็นการรวบรวม
หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกั
ย บประวัติศาสตร์
ศ
กฎหมมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการรปกครองของงประเทศ
สมาชิกอาเซี
อ ยนทั้ง 100 ประเทศ ไดด้แก่ พม่า ลาาว กัมพูชา เวีวียดนาม มาเเลเซีย ฟิลิปปิปนส์ อินโดนีเซีซย บรูไน
สิงคโปร์และไทย
แ
โดยปัปัจจุบันมีจํานวนหนังสือปรระมาณ 400 เล่
เ ม ทั้งภาษาไไทยและภาษาาต่างประเทศ

สัญลักษณ
ณ์ของหนังสือมุมมอาเซียน
สัญลักษณ์
ษ หนังสือ
ง ออาเซียน ผู้ใช้บริการสามมารถสังเกตไดด้ง่าย คือ จะมีมีแถบสีม่วงอยูยู่ที่ขอบสันด้านล่
น างของ
หนังสื
โ สัญลักษณ์
ษ อักษรย่อ “ASEAN” และเลขเรียกหนังสือ (ccall numbber) ตามระบบบการจัด
หนังสือ โดยมี
หมวดหมูมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of
o Congress : LC)

หนังสื
ง อเกี่ยวกับประเทศสมาชิ
ป
ชิกอาเซียนภาาษาไทย และภภาษาต่างประ
ระเทศ
การใช้บริการ
บ การสามารรถใช้บริการหนนังสือมุมอาเซีซียนได้โดยสืบค้นหนังสือจาากฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริ
ทรัพยากกรสารสนเทศศออนไลน์ (OOPAC) หรือเลือกตัวเล่มหนั
ห งสือได้โดยยตรงจากชั้นหหนังสือมุม อาาเซียนใน
ห้องสมุดเพื
ด ่อให้ผู้ใช้สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากหนังสือไปปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และยังเป็นการเตรียม
ความพร้้อมในการก้าวเข้
ว าสู่การเป็นประชาคมอา
น
าเซียนได้อย่างมั
ง ่นใจ
----------------------------------------------------

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจเร
นางวิจิตรา
นางสาวอารีรัตน์

พันธุ์เปรื่อง
วัชราภรณ์
วิชาช่าง

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ

นางชวนพิชญ์
นางสาวปรียานุช
นางสาวรติกร
นายอนุชา

รัตนาไพบูลย์
คลอวุฒิวัฒน์
เจือกโว้น
ดีสวัสดิ์

บรรณารักษ์ชํานาญการ
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

จัดทําสาระสังเขป

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

