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

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มกราคม 2555
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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

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2554. [KM51.21 ว872พ 2554]
เนื่องจากสภาพการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานใน
สถานประกอบกิจการเป็นการจ้างโดยมอบหมายให้ผู้รับงานไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบการ ซึ่ง
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจบันไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ได้รับความเป็นธรรมและมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.
2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 70 ก หน้า 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553
และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
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หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป
(A)

1. ปกิณกะนักสะสม. / โดย อเนก นาวิกมูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.[AM378 อ893ป 2553]
เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องที่เคยเขียนลงในนิตยสารต่าง ๆ เช่น precious ศิลปวัฒนธรรม เพื่อคุณ
เที่ยวรอบโลก พลอยและกัลยาณมิตร เป็นต้น ซึ่งมีการตีพิมพ์ใหม่ในปี พ.ศ.2530-2540 กว่า 15 เรื่อง เช่น
นักสะสมรุ่นเก่าของไทย ร.5 กับการสะสม รูปอย่างแต่ก่อน กลิ่นอายจากปกและหมายเหตุเพลงลูกกรุง เป็น
ต้น เนื่องจากเรื่องราวเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ในหลายนิตยสาร ผู้เขียนจึงทําการรวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน โดย
คํานึงถึงความสะดวกในการค้นคว้าในภายหลัง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานเขียนที่ถือว่ามีคุณภาพและทรงคุณค่า
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)

1. ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผูน้ าํ โลกยุคใหม่. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[BF637.L4 ว583ศ 2553]
เป็ น หนั ง สื อ ที่ นํ า เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ นํ า ในโลกยุ ค ใหม่ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะตัว ได้รับการคัดเลือกด้วยระบบประชาธิปไตยหรือคนหมู่มาก เป็นผู้นําแบบประชาธิปไตย
เพื่อจูงใจให้คนร่วมมือกันทํางานเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภาวะการนํา อีกทั้ง แนวคิด ทฤษฎีเรื่องผู้นําและภาวะการนํา เพื่อชี้ให้เห็นถึง
พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีในด้านผู้นําและภาวะผู้นํา รวมถึงแนวคิดหลักการสําคัญจากหนังสือเกี่ยวกับผู้นํา
และภาวะการนําที่ได้รับความนิยมของนักวิชาการ นักบริหารที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านภาวะการนําและ
ผู้นํา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยต่อไป
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
(D)
1.เจ้าชีวิต. / โดย จุลจักรพงศ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส์,
2554. [DS578 จ658จ 2554]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และวัฒนธรรม ประเพณีในยุคสมัยต่าง ๆ เช่น ยุคก่อนกรุงเทพฯ ซึ่งจะกล่าวเริ่ม
ตั้งแต่การกําเนิดของคนไทย สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี และประวัติศาสตร์ในยุคสมัย
เริ่มแรกของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คนไทยได้อ่านและศึกษาความเป็นมาของชาติไทย

2. ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ พ.ศ.2453. นนทบุรี :
ต้นฉบับ, 2554.[DS581 จ196ช 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี
การรวบรวมขึ้นครั้งแรกเพื่อแจกในการพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ ในหนังสือเล่มนี้
สํานักพิมพ์ได้รวบรวมพระบรมราชาธิบายไว้จํานวนทั้งสิ้น 22 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์จํานวน 10
เรื่อง เช่น ประกาศว่าด้วยพระราชทานสัญญาบัตร เรื่องจิตรกรรมที่เขียนให้พระอุโบสถวัดทองนพคุณ เรื่อง
หมอดูชะตาราศีและทําวิทยาต่าง ๆ คําพิพากษาเรื่องตัดทุ่นล้อมวง เป็นต้น ส่วนอีก 12 เรื่องนั้น เคยตีพิมพ์
แล้ วและนํ ามาพิม พ์ซ้ํ า ซึ่ งคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้ งหลายที่ สนใจในเรื่ องประวัติศาสตร์ พงศาวดาร
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมและทุก ๆ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
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3. ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย การทูตไทยในเวทีสากล. / โดย เอก อนันต์. กรุงเทพฯ : สยามเอ็มแอนด์บี,
2554. [DS578.32 ส846ด 2554]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตและการทํางานของ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ซึ่ง
เป็นการเล่าประวัติของ ดร.สุรเกียรติ์ ผ่านคําบอกเล่าของบุคคลที่ใกล้ชิด หรือทํางานร่วมกันในมุมมองต่าง ๆ
ของแต่ละคน เนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อในด้านการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประจักษ์ชัด
ด้วยการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเมื่อดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ การสร้ า งสู ต รบริ ห ารความสมดุ ล เมื่ อ ครั้ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง รวมทั้งบทบาทสําคัญทางการทูตเมื่อดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รวมถึงผลงานอื่น ๆ อีกมากมายที่สร้างความก้าวหน้า และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกลายเป็นที่รู้จักในระดับ
โลก เช่น การลงสมัครเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

4. เทพรัตนวัฒนาส่องสว่างการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553. [DS578.32 ท622ท 2553]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงเปิดอาคาร และทรงเป็นประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต และในเนื้อหาของหนังสือ
เทพรัตนวัฒนาส่องสว่างการศึกษา นี้ได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราโชวาท พระราชดําริ และพระราช
กรณียกิจที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมถึงโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดําริ
ด้านการศึกษาที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระฉายาลักษณ์ ตลอดจนรวมทั้ง
ภาพประกอบที่สามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
คุณของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ : อเมริกา
(E)
1. มหาบุรุษจอร์จ วอชิงตัน. / โดย รีสซ์, เจมส์ ซี และ สปิตเนสท์, สตีเฟ่น. กรุงเทพฯ : เอเอสทีวี,
2552. [E312 ร499ม 2552]
มหาบุรุษ จอร์จ วอชิงตัน เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วย บทเรียนของการเป็นผู้นําทางด้าน
ยุทธศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์ ที่ได้สะท้อนให้เห็นว่า การเป็นผู้นําโดยแท้นั้นต้องอาศัย
องค์ประกอบอย่างไร ซึ่งจอร์จ วอชิงตัน เป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้นําที่แท้จริงทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความมัน่ ใจและมีศรัทธาในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นํากองทัพ เป็นนักปกครอง หรือเป็น
นักธุรกิจผู้ประกอบการ นอกจากนี้แล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายว่า วอชิงตัน สร้างอุปนิสัย และ
พัฒนาทักษะในการเป็นผู้นําโดยยึดถือคุณธรรมของความซื่อสัตย์ ความมีประสิทธิภาพและการเป็นผู้นําที่มี
จริยธรรมได้อย่างไร เขาจึงเปรียบเสมือนบิดาของสหรัฐอเมริกา

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร์
(G)
1. The Great book of world heritage เล่ม 1 :อลังการสถาปัตยกรรมล้ําค่า. / โดย กัตตาเนโอ,
มาร์โก. กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2554. [G140.5 ก387ด 2554]
หนั ง สื อ “อลั ง การสถาปั ต ยกรรมล้ํ า ค่ า ” นี้ มุ่ ง คั ด สรรตั ว อย่ า งที่ โ ดดเด่ น ของมรดกทาง
สถาปัตยกรรมอันล้ําค่า ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสําคัญของโลกที่ได้รับการคุ้มครองจากยูเนสโกมารวบรวมไว้ด้วยกัน
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ในการติดตามเรื่องราวที่มีเนื้อหาหลากหลาย จึงมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ แหล่งรวมศิลปะและสถาปัตยกรรม ร่องรอยของอารยธรรมโบราณ และดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ซึ่งนอกจากจะนําเสนอถึงคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ของสถานที่เหล่านั้น แล้วยังให้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ของแต่ละแห่งอีกด้วย
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. ทรงสื่อสารวัฒนาประชาไทย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553.
[HE8390.55 ค123ท 2553]
ทรงสื่อสารวัฒนาประชาไทย เล่มนี้จัดเป็นหนังสือที่ระลึกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกปี 2553 โดยมีเนื้อหาเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์การสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงยุครัตนโกสินทร์ได้สื่อสารถึงประชาชน อาทิ ศิลาจารึก ไตรภูมิพระร่วง ในสมัย
สุโขทัย สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เพื่อเตือนสติให้ราษฎรประกอบแต่กรรมดี รวมถึงการออกกฎหมายที่จําเป็น
ในขณะนั้นในสมัยกรุงธนบุรีและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสื่อสารถึงประชาชนตั้งแต่รัชกาลที่ 1 – ถึงรัชกาล
ปัจจุบัน ได้แก่ การพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารและความรู้สู่มวลชน จดหมายการสื่อสารข้ามพรมแดน ประกาศ
รัชกาลที่ 4 สื่อพระเมตตา โทรเลขสื่อแห่งสมัย ไปรษณีย์ โทรศัพท์สื่อเสียง พระบรมราชาธิบายแก้ไขการ
ปกครองแผ่นดิน สื่อพระราชปณิธานเพื่อความมั่นคง วิทยุโทรเลขสื่อการยุทธ์ วิทยุกระจายเสียง พระราช
บันทึก Problems of Siam สื่อพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 7 รวมทั้งพระราชบันทึก Democracy in Siam
สื่อพระราชปณิธานในการวางรากฐานประชาธิปไตย ทั้งนี้ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน จะเป็นพระราช
ดํารัส พระบรมราโชวาท คําแนะนํารัฐบาล รัฐสภา และศาล และพระราชทานการสนับสนุน การกระทําหรือ
กิจการใด ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน พระราชทานแนวพระราชดําริและแนวพระราชปฏิบัติให้พสกนิกรเพื่อความ
อยู่ดีมีสุข ก่อเกิดสติปัญญาในการดํารงชีวิต นํามาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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2. นโยบายความสุข :จิต วัตถุ และความต้องการที่ไม่สิ้นสุด. / โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.
ม.ป.ท. : แปลน พริ้นติ้ง จํากัด, 2553. [HB74.P8 ต415น 2553]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การพัฒนาสู่ความสุข พร้อมกับเสนอแนวทางหรือเครื่องมือ อันเป็นกุญแจ
สําคัญของการพัฒนาจิตใจ อันจะนําไปสู่การพัฒนาความสุขในระดับปัจเจก รวมถึงนําเสนอแนวทางที่ใช้เป็น
เครื่องมือทางนโยบายที่ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องในสังคมทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ จะสามารถประยุกต์
นําไปใช้เป็นมาตรการสําหรับสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวมได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนได้สะท้อน
ให้เห็นว่า แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นการบริโภคและเสนอความต้องการอย่างไม่
สิ้นสุดนั้น เท่ากับเป็นการกระตุ้นกิเลสของมนุษย์ จึงยื่นข้อจํากัดในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้
วิเคราะห์ตามหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาความสุขมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
รายได้และความต้องการใช้ทรัพยากร

3. ผู้ไกล่เกลี่ย :คุณลักษณะเฉพาะตัวกับความสําเร็จในการจัดการความขัดแย้ง. / โดย บรรพต
ตันธีรวงศ์,ผู้แปล. กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2553. [HM1126 ผ749 2553]
การจัดการความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน และบุคคลที่มีส่วนสําคัญในการ
จัดการความขัดแย้งนี้ก็คือ ผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งจะเป็นกลไกที่ทําให้การจัดการความขัดแย้งนี้ประสบความสําเร็จ
หนังสือ “ผู้ไกล่เกลี่ย : คุณลักษณะเฉพาะตัวกับความสําเร็จในการจัดการความขัดแย้ง” เล่มนี้จะช่วยให้ผู้ไกล่
เกลี่ ย เข้ าใจตนเองและใช้ คุณ ลัก ษณะเฉพาะตัวของตัว เองในกระบวนการจั ดการความขัดแย้ งให้ป ระสบ
ความสําเร็จดียิ่งขึ้น โดยการจัดการความขัดแย้งนั้นจะยึดสันติวิธีเป็นหลัก เพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ผลดี
ที่สุด

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ประสบการณ์ต่างแดน :ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข. / โดย
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข, บรรณาธิการ. นนทบุรี :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553.
[KP25 ล517ป 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้จากประเทศต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่
ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยนําเข้าประกอบการพัฒนาร่าง
กฎหมาย “คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข” ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่หนึ่งเป็นบทวิเคราะห์ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย
ประสบการณ์ต่างประเทศ : แนวคิดและความเป็นมา/ทางเลือกสู่อนาคต ส่วนที่สอง เป็นผลการศึกษาทบทวน
ประสบการณ์ ใ นประเทศต่ า ง ๆ รวมทั้ ง สิ้ น 6 ประเทศ ได้ แ ก่ อั ง กฤษ นิ ว ซี แ ลนด์ ออสเตรเลี ย สวี เ ดน
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
2. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547. / โดย ธาริต เพ็งดิษฐ์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
ธรรมนิติ เพรส, 2550. [KG119 ว872พ 2550]
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสอบสวนคดี พิ เ ศษ พ.ศ.2547 เป็ น กฎหมายฉบั บ หนึ่ ง ซึ่ ง อาจถื อ ว่ า เป็ น
นวัตกรรมหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งรัฐบาล
กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ว่า ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม เท่านั้น การปฏิบัติภารกิจ
ภาครั ฐ โดยเฉพาะการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมยั ง จั ก ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงไปในทางให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ประสิทธิผลยิ่งขึ้นด้วย กฎหมายฉบับนี้จึงมีมติใหม่ในการควบคุมอาชญากรรมที่ร้ายแรงและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนหลายประการ ส่วนสําคัญยิ่งคือ การทํางานของบุคลากรภาครัฐในเชิงบูรณาการ
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2554. [KM51.21 ว872พ 2554]
เนื่องจากสภาพการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานใน
สถานประกอบกิจการเป็นการจ้างโดยมอบหมายให้ผู้รับงานไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบการ ซึ่ง
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจบันไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ได้รับความเป็นธรรมและมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.
2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 70 ก หน้า 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553
และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554. [KU122 ว872 พ 2554]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญและมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอื่น
รวมทั้งบัญญัติให้มีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานอัยการดํารงตําแหน่งได้จนถึงอายุครบ 70 ปี
ประกอบกับมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโสตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งอัยการอาวุโส รวมทั้งอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการอัยการ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการให้สอดคล้อง และนํามากําหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน โดย
ตราเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ตอนที่ 75 ก หน้า 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2553 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ :
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [KN303 ว872พ 2553]
โดยที่ปัจจุบันการใช้อากาศยานกระทําผิดกฎหมายในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
หรือเป็นภัยต่อสาธารณะ มีความหลากหลายมากขึ้น จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่มีความเชี่ยวชาญและ
ให้มีการประสานกันมากขึ้นในการปฏิบัติต่ออากาศยานนั้น แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยาน
ที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ.2519 ยังมีบทบัญญัติไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการ
ตรวจและพิสูจน์ฝ่าย การกักและยึดอากาศยาน การจับ ควบคุม และการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ผู้ควบคุม
อากาศยานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเรียกค่าใช้จ่ายจากการนําอากาศยานขึ้นสกัดกั้น สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยตราเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่
กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก หน้า 1 เมื่อวันจันทร์ที่
22 พฤศจิกายน 2553 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553.
กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554. [KT104.1 ว872พ 2554]
เนื่องจากได้มีการแยกศาลยุติธรรมออกจากระทรวงยุติธรรม โดยมีสาํ นักงานศาลยุติธรรมเป็น
หน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่และโครงสร้างใหม่ ประกอบกับสมควรปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงจําเป็นต้องตรา
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก หน้า 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 และมี
ผลใช้บังคับเมือ่ พ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป
7.พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2554. [KU122 ว872พ 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 75 ก หน้า 38
เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป โดยเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้
องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญและพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นโดยเที่ยงธรรม โดยมาตรา 255 วรรคห้า ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระใน
การบริ ห ารงานบุค คล การงบประมาณและการดํ า เนิ น อื่น โดยมีอั ย การสู ง สุ ด เป็ นผู้ บั งคั บ บั ญ ชา จึ งต้ อ ง
กําหนดให้มีองค์กรอัยการและให้สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานธุรการขององค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญ
มีอัยการสู งสุดเป็นผู้บังคับบัญ ชา ดังนั้ น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงต้องมีการตรา
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
8. เปิดกรุกฎหมายเก่า. / โดย ไพโรจน์ อาจรักษา. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545. [KC43 พ993ป 2545]
หนังสือเปิดกรุกฎหมายเก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกฎหมายเก่า ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมา
เป็นเวลานานและไม่เหมาะสม หรือสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งกําลังจะถูกยกเลิกหรือปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมและทันสมัย ทําให้คนรุ่นหลังบางคนไม่เคยเห็นและไม่มีโอกาสได้ศึกษากฎหมายเก่าเหล่านั้น
ซึ่งหากไม่มีการรวบรวมไว้ก็อาจสูญหายไปและหาดูได้ยาก อีกทั้งไม่ทราบว่า เมื่อมีการยกเลิกแล้วจะมีการ
ทําลาย หรือเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปหรือไม่ ดังนั้น การรวบรวมกฎหมายเก่าเหล่านี้ไว้ จะเป็น
ประโยชน์แก่คนรุ่นหลังที่จะศึกษาวิวัฒนาการทางด้านกฎหมายต่อไป
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. สื่อสาธารณะเป็นเช่นใด สังคมก็เป็นเช่นนัน้ . / โดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง. กรุงเทพฯ : องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสารธารณะแห่งประเทศไทย, 2554. [PN1992.2 ร388ส 2554]
เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา รวบรวม และสั ง เคราะห์ ป ระสบการณ์ ข ององค์ ก รสื่ อ
สาธารณะที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีผลงานเด่นเป็นที่ยอมรับ เช่น NHK ประเทศญี่ปุ่น BBC ประเทศอังกฤษ
PBS ประเทศสหรัฐอเมริกา CBC ประเทศแคนาดา และ ABC ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้สามารถใช้เป็น
คู่มือเรียนรู้หลักการทํางานและการบริหารงานเชิงเปรียบเทียบของสื่อสาธารณะทั่วโลก รวมถึงสามารถใช้
ศึกษาทําความรู้จักเข้าใจบทบาทและปรัชญาของสื่อสาธารณะ รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการทํางาน
ของสื่อสาธารณะว่าได้ดําเนินตามมาตรฐานสากลหรือไม่ เพราะได้นําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบอย่างรอบ
ด้าน ถึงการก่อตั้งและความเป็นมาขององค์กร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวคิดขององค์กร ยุทธศาสตร์
หลั ก การ โครงสร้ า งการบริ ห าร การกํ ากั บกิ จ การ โครงข่ า ยการทํ า งาน การให้ บริ ก าร มาตรฐานในการ
บรรณาธิการ เกณฑ์สําหรับผู้ผลิตเสนองาน งบประมาณ การประเมินผลสําเร็จของการทํางาน ผู้ชม การ
บริหารงานและการให้บริการ Media Museum ในประเทศต่าง ๆ
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์
(Q)
1. The creative mind of Einstein. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[QC16.E5 ว538ด 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์และนักคิดทางสังคมของโลกที่
ได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัลโลกมากมาย โดยนําเสนอตั้งแต่ชีวประวัติ การศึกษา การทํางาน ผลงาน
และการค้นพบต่าง ๆ ที่สําคัญของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เช่น ทฤษฎีสัมพันธภาพแบบทั่วไปและแบบพิเศษ
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทฤษฎีควอนตัม และมีการลําดับเหตุการณ์สําคัญในชีวิตของไอน์สไตน์ รวมทั้งมี
การนําเสนอคําพูดของไอน์สไตน์ที่สามารถใช้เป็นข้อจํากัดทั้งในด้านการดําเนินชีวิต การเรียน และการทํางาน
ด้วย เช่น ในความยุ่งเหยิง หาความเรียบง่าย ในความขัดแย้งหาความประสานกลมกลืนในท่ามกลางความ
ยุ่งยากมีโอกาสรออยู่ เป็นต้น
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หนังสือหมวดเกษตรศาสตร์
(S)

1. การจัดทําแผนทีส่ ิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท”. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร,
2553. [SB370.P86 จ246ก 2553]
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง และสามารถใช้เป็นเครื่องหมาย
ทางการค้าที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของสินค้าที่รับรองว่ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่นโดยเป็น
แหล่งกําเนิดหรือเป็นแหล่งที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าให้มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
หนังสือเล่มนี้เพื่อยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกร มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมองค์
ความรู้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา คุณภาพผลส้มโอ รวมถึงเทคโนโลยีการ
ผลิตส้มโอของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย (ว/RES)
1. การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. / โดย เสน่ห์ จุ้ยโต. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. [ว JS404.6P47 ส898ก 2553]
รายงานวิ จั ย เล่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาปั จ จุ บั น และความต้ อ งการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อจัดทําต้นแบบขีดสมรรถนะ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามขีดความสมรรถนะหลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เทศบาลมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน และมีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกั บองค์การบริหารส่วนตําบล ส่ วนด้านผลการจั ดทําต้ นแบบขีด
สมรรถนะบุคลากรทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความใกล้เคียงกัน และในด้านผลการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มืออาชีพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

2. การพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูกระทําผิดของกรมราชทัณฑ์. / โดย
เพลินใจ แต้เกษม และคณะ. กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์, 2553.
[ว HV9402.55.A5 พ924ก 2553]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการวิจัยประยุกต์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ผิดจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการใน
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การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดของกรมราชทัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่ากรมราชทัณฑ์มีการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี โดยการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน คือ การให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ
การพัฒนาจิตใจ การจัดสวัสดิการและนันทนาการ รวมทั้งการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะตามประเภท
คดี สาเหตุและพฤติกรรมของการกระทําผิด การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การนําประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขผู้กระทําผิด การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ฯลฯ ซึ่งจากการสอบถามผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังในเรือนจําเห็นว่ารูปแบบและกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานมีความเหมาะสม
64.5% ส่วนที่เห็นว่าไม่เหมาะสม 33.6% ทั้งนี้ให้เหตุผลว่า 1. กําลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ 2. ความจริงใจ
ความตั้ ง ใจและความตระหนั ก ของทั้ ง เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิบั ติ ง าน และผู้ ต้อ งขัง ต่ อ กระบวนการแก้ไ ขฟื้ นฟู 3.
กระบวนการทํางานกลุ่มและการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ

3. การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน. / โดย ณรงศักดิ์
หนูสอน และคณะ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. [ว RA427.8 ณ249ก 2554]
การวิจัยเล่มนี้เป็นวิจัยประยุกต์ (Applied Research) จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานส่งเสริม สุขภาพระดับพื้นที่ของทีมสุขภาพภาคประชาชน และสั งเคราะห์แ นว
ทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่าย การทํางานอย่างเป็นระบบโดยใช้การบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนกําหนดวิสัยทัศน์ วิเคราะห์ปัญหา หาวิธีการแก้ไข วางแผนดําเนินการแก้ไข
และกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชน ตลอดจนสามารถประเมิ น ผลได้ ด้ ว ยตนเอง
ข้อเสนอแนะการนํารูปแบบไปใช้ต้องเริ่มจากการสร้างแนวร่วมในชุมชนและร่วมกันสร้างทีมสุขภาพภาค
ประชาชน รวมทั้งให้ชุมชนนําประสบการณ์เดิมในการแก้ไขปัญหาทั่วไปในชุมชนที่ประสบความสําเร็จมาใช้
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเพื่อความยั่งยืน
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4. การพัฒนาภาวะผู้นําเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน. / โดย
ทวีศิลป์ กุลนภาดล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
[ว JS7403.44 ท231ก 2553]
งานวิจัยเล่มนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที่ประสบความสําเร็จสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที่ยังไม่ประสบความสําเร็จทุก ๆ ด้าน
โดยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารให้ความสําคัญ
กับบุคลากรในองค์การบริ หารส่วนตํ า บลและคนในชุ มชนทุกคน ปัจจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกับการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชน คือ การติดต่อสื่อสารในชุมชน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผล
ประเมินหลักสูตรจากการทดลองใช้อยู่ในระดับเหมาะสมมากและปานกลาง
5. การศึกษาความคู่ขนานทางความหมายของชื่อเทพเจ้าและบทสวดฮกเกี้ยนในประเพณีกินผัก
จังหวัดเพชรบูรณ์. / โดย ศศิกานต์ กีรติวิทยายุต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
[ว BL1812.G63 ศ287ก 2553]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความคู่ขนานทางความหมายในชื่อเทพเจ้า
และบทสวดฮกเกี้ยนในประเพณีกินผัก จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เครื่องมือผังมโนทัศน์ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึง
ประเภทของเทพเจ้าที่แบ่งออกเป็นสายนักบวชและอริยบุคคล สายกษัตริย์และขุนนาง และสายบุคคลาธิษฐาน
โดยแต่ละสายจะใช้เกณฑ์ทางด้านชื่อยศและตําแหน่งมาแบ่ง และใช้ประวัติเทพเจ้า รวมถึงลักษณะภายนอก
ต่าง ๆ มาร่วมประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้พบว่ามีความคู่ขนานกันอยู่ในลักษณะการแบ่งประเภทนี้เอง
และยังมีความคู่ขนานกันทางความหมายกับบทสวดที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นบทสวดอัญเชิญเทพ
เจ้าและบทสวดมนต์ ที่ใ ช้สวดประจําทุกวันตลอดประเพณี ซึ่งในแต่ละบทสวดก็ปรากฏความคู่ขนานทาง
ความหมายในแต่ละวรรค และแต่ละบทสวดอีกด้วย
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6. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของข้าราชการ
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย สิฐสร กระแสร์สุนทร. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554. [ว JQ1746.Z13.073 ส718ก 2554]
รายงานการศึกษาเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและ
ศึกษาระดับการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์กร รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กรของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กรอยู่ในระดับสู ง รวมถึงมี การรับรู้ ความยุติธรรมภายในองค์กรอยู่ใ นระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร พบว่าปัจจัยด้านเงินเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นอายุ ประสบการณ์ ก ารทํ า งาน ระดั บ การศึ ก ษา
ตําแหน่งระดับหรือซี และการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กร
7. การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทยที่พึงประสงค์แก่เยาวชนไทยในบริบท
สังคมไทยปัจจุบัน. / โดย หทัยรัตน์ ทับพร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2553. [ว LB3609 ห136ก 2553]
รายงานการวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทย และศึกษา
บทบาทของการศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทยที่พึงประสงค์แก่เยาวชนไทยในบริบทสังคมไทย
ปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทยที่พึงประสงค์แก่เยาวชนไทย
ในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าสิ่งที่ควรปลูกฝังแก่เยาวชนไทยในบริบทสังคมไทยปัจจุบันมาก
ที่สุด ได้แก่ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รองลงมาได้แก่ มีความกตัญญูรู้คุณ และซื่อสัตย์
โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้
จากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะองค์กรสื่อสารมวลชนและเห็นว่าแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกความเป็นไทยที่สําคัญ ได้แก่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย บูรณาการทางวัฒนธรรมใน
สังคม การประสานและพัฒนาความร่วมมือของครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม และองค์กรต่าง ๆ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อรักษาและสืบทอดความเป็นไทย
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8. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดตรัง. / โดย
ภิญโญ ตันพิทยคุปต์. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
[ว JQ1749.A54.T71 ภ524ค 2554]
งานวิ จั ย เล่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาบรรยากาศทั่ ว ไป ความรู้ ความเข้ า ใจในแบบแผน
พฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดตรัง ปี
2551 ผลการศึกษาพบว่าฐานเสียงของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครเคยสังกัดอยู่ ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้
ผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง บรรยากาศการเลือกตั้ง โดยภาพรวมค่อนข้างเงียบเหงาจากสาเหตุหลายประการ เช่น
ความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อการเมือง กลยุทธ์ในการหาเสียงยังเป็นรูปแบบเดิม ๆ ฯลฯ นโยบายของ
รัฐบาลต่อการเลือกตั้ง มีส่ วนสําคัญต่อความตื่นตัวและการร่วมมือในการประชาสัม พันธ์และรณรงค์ การ
เลือกตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ ส่งผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้ง สําหรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาพบว่าการได้มา
ซึ่งรายชื่อบุคคลเพื่อไปรับการสรรหาสําหรับบางองค์กรไม่มีกระบวนการกลั่นกรองที่เป็นระบบ หลายองค์กร
ได้รายชื่อมาในลักษณะการ “ฝากชื่อ” เข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุผลรู้จักหรือมีผู้รู้จักกับผู้นําองค์กรนั้น ๆ
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจําปี 2553. / โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. [รก 37 1.2 2553]
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจําปี 2553 ฉบับนี้จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินบทบาทของรัฐวิสาหกิจด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้กลุ่ม ผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสี ยได้รั บทราบถึงความมุ่งมั่น ทิศทางการดํ าเนิ นงานและความสําเร็จของการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. นอกจากนี้ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ได้ใช้คู่มือของ GRI
เป็นแนวทางในการรายงานและเปิดเผยข้อมูล ทั้งในส่วนตัวชี้วัด GRI-G3 และตัวชี้วัดเฉพาะกิจการพลังงาน
2. รายงานประจําปี พ.ศ. 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. / โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา. กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ม.ป.ป. [กก – 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท อํานาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของการดําเนินงานในปี 2553 ที่
ผ่านมาทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยเนื้อหาในฉบับนี้ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อํานาจหน้าที่
โครงสร้าง งบประมาณ ส่วนที่ 2 นโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
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การให้บริการ ส่วนที่ 3 กิจกรรมเด่นและผลงานที่สําคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ว่าด้วยด้านการ
ท่องเที่ยวด้านการกีฬาและนันทนาการ
3. รายงานประจําปี 2553 กรมคุมประพฤติ. / โดย กระทรวงยุติธรรม. กรมคุมประพฤติ. กรุงเทพฯ :
กรมคุมประพฤติ, 2553. [ยธ 03 1.1 2553]
รายงานประจํ าปี 2553 ของกรมคุม ประพฤติ ฉบับนี้ เป็ น การรายงานผลการดํ าเนิน งานของ
หน่วยงานในรอบปี 2553 เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบถึงขอบข่ายอํานาจหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อนําไปประกอบการศึกษา ค้นคว้า ใน
ด้านอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และโครงสร้างกรมคุม
ประพฤติ ส่ วนที่ 2 ผลการปฏิ บัติร าชการ ประกอบด้ว ย ผลการปฏิบั ติร าชการตามคํารั บ รองการปฏิบั ติ
ราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ส่วนที่ 4 ผลงานที่สําคัญในปี 2553 อาทิ
โครงการในพระราชดํ า ริ พ ระเจ้ า หลานเธอพระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภาฯ โครงการคื น คนดี สู่ สั ง คม ภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ก ารไทยเข้ ม แข็ ง 2555 ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2553 ตลอดจนผลการดํ า เนิ น งานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นอกจากนี้ยังประกอบด้วย รายนามพร้อมภาพของ
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
4. รายงานประจําปี 2553 กรมธนารักษ์ = Annual report 2010 the Treasury Department.
/ โดย กระทรวงการคลัง. กรมธนารักษ์. กรุงเทพฯ : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, 2553.
[กค 03 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของกรมธนารักษ์ ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ 2553 มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึง
ขอบข่าย อํานาจหน้าที่ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้รับ
ทราบข้อมูล และสามารถนําไปพิจารณาประกอบการศึกษา อ้างอิง ให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ในรายละเอียดของ
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เนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประวัติความเป็นมาของกรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
SWOT โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงคํารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจําปี 2553 ตลอดจนผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ 2553 ในด้านต่าง ๆ อาทิ ที่ราชพัสดุ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตเหรียญกษาปณ์ บริหาร
เงินตรา และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอื่น ๆ ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีรายงานการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน
ประจําปี 2553 กิจกรรมเด่นในรอบปี แผนงาน/โครงการที่สําคัญในปีงบประมาณ 2554
5. รายงานประจําปี 2553 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2553. [ทส 04 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชน
ทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งในรายละเอียดของ
เนื้อหาที่นําเสนอภายในฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมผลการปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน ผลงาน
สําคัญ ตลอดจนกิจกรรมภาพรวม
6. รายงานประจําปี 2553 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ. / โดย กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ.
กรุงเทพฯ : กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ, 2553. [กบ 01 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ทั้งนี้
เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปและบุคคลในหน่วยงานได้รับทราบและสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งในเนื้อหาเป็นการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยใน
เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย โครงสร้ า งองค์ ก ร รายนามพร้ อ มภาพประกอบของคณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ
คณะอนุกรรมการในส่วนต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กร ลักษณะการดําเนินงานของ กบข. และผลการ
ดําเนินงานด้ านการลงทุน ด้านงานบริ การและรวมทั้งงานด้านบริหาร นอกจากนี้ยังประกอบด้ วย ข้อมูล
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ทางการที่สําคัญ คํ าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยงของ กบข. พร้อมกับ
รายงานการกํากับดูแลกิจกรรม ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
7. รายงานประจําปี 2553 การประปาส่วนภูมิภาค. / โดย กระทรวงมหาดไทย. การประปาส่วนภูมิภาค.
กรุงเทพฯ : การประปาส่วนภูมิภาค, 2553. [รก 44 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเป็น
การเผยแพร่ผลการดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การบริการน้ําประปาให้ แ ก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่ วประเทศ (ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ผังโครงสร้างการบริหารงานการรายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของ กปภ. สถิติการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ปี 2549-2553 การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ทําเนียบนามสงเคราะห์สาขาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงรายนามของคณะกรรมการและผังผู้บริหาร กปภ. ปี 2553
8. รายงานประจําปี 2553 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. / โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2553.
[รก 51 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการกล่าวถึง
ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท
และอํานาจหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้ทราบถึงข้อมูลและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง โดยสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย ข้อมูลขององค์กรในภาพรวม สรุปผล
การดําเนินงาน รวมถึงสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและผลการดําเนินงานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

ในรอบปี 2553 ตลอดจนแผนงานโครงการที่สําคัญ พร้อมด้วย

ทําเนียบนามสงเคราะห์สาขานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย
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9. รายงานประจําปี 2553 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง. / โดย กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ.
กรุงเทพฯ : โรงงานยาสูบ, 2553.[กค 11 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้
บุ ค ลากรภายในองค์ ก ร รวมถึ ง บุ ค คลทั่ ว ไปภายนอกที่ ส นใจได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ทั้ ง ยั ง สามารถนํ า ไปเป็ น
แหล่ งข้ อมู ลประกอบการศึ ก ษา อ้างอิ ง ค้ นคว้า ซึ่งในรายละเอี ยดของเนื้อหาประกอบด้วย สรุปการเงิน
ปีงบประมาณ 2553 รายนามพร้อมภาพประกอบ รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ
แผนภูมิองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ นโยบายที่สําคัญของโรงงานยาสูบ ปัจจัยที่มีอิทธิพล/ผลกระทบหลักต่อ
องค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามแผน ตลอดจนแผนงานและ
โครงการในอนาคต
10. รายงานประจําปี 2553 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. / โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สถาบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554.
[วท 06 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฉบับนี้จัดทํา
ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานของสถาบั น ฯ ในปี ง บประมาณ 2553 ให้
สาธารณชนทั่ว ไปได้ รับทราบข้ อมู ล ทั้ งนี้ ส าระที่ นํา เสนอในเล่ ม นี้ป ระกอบด้ว ย ประวัติ ค วามเป็น มาของ
หน่วยงาน แผนภู มิโครงสร้าง อัตรากํ าลั ง พร้อมด้วยผลงานที่สําคัญในปี 2553 ได้แ ก่ ผลงานเทคโนโลยี
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย ตลอดจนผลการดําเนินงานและการ
วิเคราะห์ทางการเงินของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังประกอบด้วย
รายนาม/ภาพประกอบของคณะกรรมการสถาบันฯ อดีตผู้ว่าการ คณะผู้บริหาร
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1

ภาคผนวกพิเศษ
โดย นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
บรรณารักษ์ชาํ นาญการ
วันสําคัญในเดือนมกราคม (ฉบับกะทัดรัด)
เมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคมในทุกๆปี เดือนต่อไปก็จะเป็นเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนใหม่ แล้วก็เป็นปีใหม่ของไทยเรา
และนานาประเทศทั่วโลกด้วย โดยปกติในเดือนมกราคมเราจะคุ้นเคยกับวันสําคัญ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันครู วัน
กองทัพไทยแล้ว แต่นอกเหนือจากวันดังกล่าวนี้ เรายังมีวันสําคัญอะไรบ้างที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือระบุไว้ในปฏิทิน ซึ่งวัน
สําคัญเหล่านั้นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยทาง
รัฐบาลไทยพิจารณาเห็นว่าควรจัดให้เป็นวันสําคัญของชาติเพื่อให้คนไทยได้รําลึกถึงและเห็นความสําคัญของวันต่างๆ
เหล่านั้น เนื่องจากสาระสังเขปหนังสือใหม่ฉบับนี้เป็นเดือนมกราคม ทางผู้จัดทําจึงขอนําเรื่อง วันสําคัญในเดือนมกราคม
มานําเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจบางท่านสามารถนํามาเป็นความรู้ ดังเช่นสํานวนที่ว่า “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”
โดยเรียงลําดับตามวัน ดังนี้
วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่
วันปีใหม่ แต่เดิมเราถือเอาวันแรม 1 ค่ํา เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับคติแห่งพระพุทธศาสนา ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ คือถือเอาวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน
5 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ ครั้นถึงสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศให้ใช้
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 เป็นวันปีใหม่ ตามสากลนิยมตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันนี้
วันที่ 4 มกราคม ของทุกปี เป็นวันทหารม้า
วันทหารม้า กําเนิดมาจากวีรกรรม”บ้านพรานนก” เป็นการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชที่ได้นํากองทหารผ่านมาทางบ้านธนู บ้านข้าวเม่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2309
เพื่ อให้ ประชาชนชาวไทย ได้เห็นถึงความสําคัญ ของวีรกรรมดังกล่ าว กองทัพบกไทยจึงตั้งวัน
ดังกล่าวเป็นวันทหารม้า
วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทยนั้นจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 เป็นประจําทุกปี
จนถึง พ.ศ. 2506 จึงเปลี่ยนไปจัดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงพ้น
จากฤดูฝนมาแล้ว และเป็นวันหยุดราชการทําให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง และคําขวัญ
วันเด็กของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในปีนี้ คือ “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คง
รักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

2

วันที่ 133 มกราคม ขอองทุกปีเป็นวัันการบินแห่งชาติ
ง
วัน การบบิน แห่ง ชาติ พระบาทสมมเด็ จ พระมงกกุ ฎ เจ้ า อยู่ หั ววได้เ สด็จ พระะราชดํา เนิน ไป
ไ
ทอดดพระเนตรการแสดงการบินที่เป็นสมบัติติของชาติไทยยเป็นครั้งแรกกของแผนกกาารบินทหารบบก
(จั ดตัต้ งขึ้ น เมื่ อ พ..ศ. 2456 ขึ้ นตรงกั
น
บ กองงทั พ บกในขณ
ณะนั้ น) นับ เป็ป็ น การริ เริ่ มกิ จ การบิ นขออง
ประเเทศไทย และคณะรัฐมนตรีรีได้กําหนดให้้วันที่ 13 มกรราคม ของทุกปี เป็นวันการรบินแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม ขอองทุกปีเป็นวันั อนุรักษ์ทรัพยากรป่
พ
าไม้ขของชาติ
วันอนุรกษ์
กั ทรัพยากรปป่าไม้ของชาติติ จากภัยธรรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการ
า
ลักลออบตัดไม้ทําลาายป่า จึงจําเป็ป็นต้องทําการรณรงค์ต่อเนื่องและระยยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจ
ใ
และใหห้ความสําคัญในการอนุ
ญ
รักษ์
ก ทรัพยากรปป่าไม้มิให้ถูกทํทาลายต่อไป ต่อมาคณะรััฐมนตรีได้มีมติ
ม
เมื่อวันที
น ่ 9 มกราคมม 2533 กําหนนดให้วันที่ 144 มกราคม ขอองทุกปีเป็น ““วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ของงชาติ”
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็ป็นวันครู และะวันราชประชชาสมาสัย
ปาเจราาจริยาโหนฺติ
ปัญญฺวุฑฺฑฒิ ก เร เต เต
เ

คุณุ
ณตฺตรานุสาสสกา
ทินฺนโฺ นวาเท นมาามิหํ
ขอบูบชาพระคุณครููทั่วประเทศ
วันครูครู
ค นับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญมากในการให้
ม
้การศึกษาเรียนรู
ย ้ ทั้งในด้าน
า
วิชากการ และประะสบการณ์ ตลลอดจนเป็นผู้เสียสละ ดูแลเอาใจใส่
ล
สั่งสสอนอบรมให้้เด็กพบกับแสสง
สว่ า งแห่
ง ง ปั ญ ญา อั น จะเป็ น หนทางในกา
ห
ารประกอบอ าชี พ เลี้ ย งดู ตตนเอง รวมททั้ ง นํ า พาสั ง คม
ค
ประเทศชาติก้าวไไปสู่ความเจริริญรุ่งเรือง ด้วยเห็นความมสําคัญของคครูดังกล่าวมาาแล้วนั้น จึงได้
ไ
กําหนนดให้มีวันครูขึขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เพื่อแสดงความกตั
แ
ตัญญูกตเวที และให้
แ ครูเป็น
ผู้ได้รับการยกย่
บ
องเชิชิดชูในสังคม
วันราชชประชาสมาสสัย ด้วยพระบบาทสมเด็จพรระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้
ณ
า
าฯ
พรระราชทานทุน “อานันทมหิดล” เพื่อจัดสร้
ด างสถานฝึฝึกอบรมและะค้นคว้าเกี่ยวกับโรคเรื้อน ที่
แดง จังหวัดสมุ
อําเภอพระประ
า
ส ทรปราการร นอกจากนี้สมเด็
ส จพระศรีรีนครินทราบรรมราชชนนี ข้า
รา ชบริ พ าร พ่ อค้
อ า ประชาชชน ร่ ว มเสด็ จพระราชกุ
จ
ศ ว ย เมื่ อ สสร้ า งเสร็ จ ทรรงโปรดเกล้ าฯ
ศลด้
า
พรระราชทานนามว่า “สถาบันราชประชาส
น
สมาสัย” และไได้เสด็จพระรราชดําเนินประะกอบพิธีเปิดสถาบันในวันที่ 16 มกราคคม
2503 ส่วนเงินที่เหลือได้พระราชทานเป็นกองทุ
ก นก่อตั้ง “มูลนิธิราชปประชาสมาสัย”
ย และทรงรับบไว้ในพระบรรมราชูปถัมภ์ใน
ใ
พ 2504 คํําว่า “ราชประชาสมาสัย” หมายถึง พระะมหากษัตริยและประชาชน
์
นย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ปี พ.ศ.
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วันที่ 17 มกราคม ของทุ
ข กปี เป็นวั
น นพ่อขุนรามมคําแหงมหาาราช ,
วันวีรกรรมยุ
ก ทธนาวีวีเกาะช้าง แลละ วันโคนมแแห่งชาติ
วันพ่อขุขนรามคําแหหงมหาราช เป็ป็นวันที่พระบบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้จ้าอยู่หัวทรงพพบ
หลัลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามมคําแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวั
บ นศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศศ. 2376 โดยยที่
คณ
ณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในการกํ
น าหนดเเป็นวันสําคัญทางประวั
ท
ติศาาสตร์ของชาติไทย
ไ
วันวีรกรรมยุ
ก ทธนาวีวีเกาะช้าง ยุทธนาวี
ท ที่เกาะชช้างเป็นเหตุการณ์รบทางเรืรือซึ่งเกิดขึ้นสืบ
เนื่องมาจากกรณ
ณีพิพาทระหวว่างไทยกับอินโดจี
น น ฝรั่งเศศส ระหว่างกําาลังทางเรือขอองไทยและขออง
ฝรัรั่งเศส เมื่อวันที
น ่ 17 มกราคคม พ.ศ. 24884 โดยผลของการสู้รบปราากฏว่าทางฝ่ายไทยเป็
า
นฝ่าย
า
ชนนะ เหตุการณ์
ณ์ครั้งนี้จึงนับเป็
เ นเหตุการณ
ณ์สําคัญที่ประะชาชนชาวไททยจะได้รําลึกถึงชัยชนะแลละ
คววามกล้าหาญขของทหารไทยตลอดไป
วั น โคนมแแห่ ง ชาติ อ งค์ค์ ก ารส่ ง เสริมกิ
ม จ การโคนมมแห่ ง ประเททศไทย (อ.ส..ค.) ได้ ถื อ เป็ น
อ น มา ให้มี การจั
ก ดงาน “เทศกาลโคน
“
นมแห่งชาติ” ณ อ.ส.ค. สํสานักงานใหญ่
ปรระเพณีสืบต่ อกั
(บริริเวณเชิงเขาตตาแป้น) อําเภภอมวกเหล็ก จัจงหวัดสระบุรีรี เป็นประจําททุกปี เพื่อเป็นการน้
น อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิ
ณ คุณขององค์พระบาทสสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมมิิพลอดุลยเดชชมหาราช ที่ได้
ไ
พรระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นกการส่งเสริมพััฒนาอาชีพกาาร
เลี้ยงโคนมให้
ย
เจริริญก้าวหน้ายิ่งขึ
ง ้น คณะรัฐมนตรี
ม จึงกําหนนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็น
“วันโคนมแห่
น
งชาาติ”
วันที่ 188 มกราคม ของทุ
ข กปี เป็นวั
น นกองทัพไททย
วันกองงทัพไทย เป็นวั
น นสําคัญยิ่งต่อทหารและะกองทัพไทยยเพราะเป็นวันที
น ่สมเด็จพรระ
นเรรศวรมหาราชชทรงกระทํายุยทธหัตถีมีชัยชนะต่
ย
อสมเด็ด็จพระมหาอุปราชานั้น ตรงกับวันจันทร์
ท
แรมม 2 ค่ํา เดือนยี
น ่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 ตรงกกับวันที่ 18 มกราคม
ม
พ.ศ. 2135 (บางตตําราว่า ปี พ.ศศ.
21336) และทางกกองทัพไทยได้ด้กําหนดเอาวัันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย
พ
วันที่ 222 มกราคม ของทุ
ข กปีเป็นวันสถาปนาโคครงการ อพปป. แห่งชาติ
น
รงการ อพป.แห่งชาติ “อพป.” ย่อมาจาก
ม
โครงกการอาสาพัฒนาและป้องกักัน
วันสถาปนาโคร
ตนนเอง ถูกจัดตั้งโดยกองอํ
ง
านวยการรั
น
กษาความมั่นคงภภายใน เพื่อป้อองกันการแพร่ขยายอิทธิพล
พ
ลัทธิ
ท คอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ชนบทห่
น างไกลและรับผิดชออบดูแลสถานนการณ์บ้านเมืองให้มีควาาม
ปลอดภัยสงบเรียบร้
ย อยและก่อสั
อ นติภาพ ในนปัจจุบันหมู่บ้บ้าน อพป. มีจจํํานวน 2 หมืนหมู
่น ่บ้านใน 59
5
จังหวั
ห ด การดําเนินินงานของแตต่ละภาค มีศนย์
ูน อาสาพัฒนาาและป้องกันตตนเองของ กออ.รมน. แต่ละ
ภาคคเป็นหน่วยรับผิ
บ ดชอบ
น ่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนเม็งรายมหหาราช
วันที
วันพ่อขุนเม็งรายมหาาราชพระองคค์เป็นโอรสของพระเจ้าลาวเมง
แห่งราชชวงศ์ลวจักราชผู้ครองหิรัญนครเงิ
ญ
นยาง กับพระนางออั้วมิ่งจอมเมือง
อ
หรือพระะนางเทพคําขยายราชธิดาขของท้าวรุ่งแก่นนชายเจ้าเมืองเชี
ง ยงรุ้ง ต่อมา
ม
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ในราวปี พ.ศ. 1823 พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พ่อขุนเม็งรายมหาราช และ พ่อขุนงําเมือง ได้กระทําสัตย์ปฏิญาณเป็นพระ
สหายกัน (มีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่) ทรงสร้างเมืองเอกในแว่นแคว้นถึง 3 เมือง ได้แก่ เมือง
เชียงราย เมืองกุมกาม (ปัจจุบันคืออําเภอสารภีในจังหวัดเชียงใหม่) เมืองเชียงใหม่ ทั้งยังทรงบูรณะเมืองหิรัญนครเงินยาง
และเมืองฝาง (ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของเมืองหิรัญนครเงินยางมาก่อน) ในรัชสมัยของพระองค์นับว่าดินแดนภาคเหนือมีอาณา
เขตกว้างไกล ดังนี้ ทิศเหนือ จด สิบสองปันนา , ทิศใต้ จด อาณาจักรสุโขทัย , ทิศตะวันออก จด แคว้นลาว , ทิศ
ตะวันตก จด แม่น้ําสาละวินด้วยพระอัจฉริยะพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจที่ทรงประกอบนานัปการ จึงได้รับเทิด
พระนาม มหาราชแห่งแคว้นลานนา...ผู้สร้างเมืองเชียงราย
วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันยุวกาชาดไทย
วันยุวกาชาดไทย กิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2465 โดย
จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อแรกก่อตั้งนั้น กิจการนี้
เรี ย กว่ า “อนุ ส ภากาชาดสยาม” รั บ เด็ ก ชาย-หญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 7-18 ปี โดยกิ จ การนี้ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยาวชน สภากาชาดสยามจึงได้ฝากการดําเนินกิจการกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อนุกาชาด” ภายหลังได้พิจารณาเห็นว่าน่าจะขยายไป
จนถึงเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 7-25 ปี และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ยุวกาชาด” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
จนถึงปัจจุบันนี้
และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 นี้ ทางคณะผู้จัดทําสาระสังเขปหนังสือใหม่รวมถึง
กลุ่มงานห้องสมุดขอถือโอกาสดังกล่าวนี้ อํานวยอวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงตลอดปีใหม่นี้
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจเร
นางวิจิตรา
นางสาวอารีรัตน์

พันธุ์เปรื่อง
วัชราภรณ์
วิชาช่าง

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ

นางชวนพิชญ์
นางสาวปรียานุช
นางสาววัชราพร
นางสาวรติกร

รัตนาไพบูลย์
คลอวุฒิวัฒน์
ยอดมิ่ง
เจือกโว้น

บรรณารักษ์ชํานาญการ
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

จัดทําสาระสังเขป

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

