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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

หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ ท่ วั ไป
(D)

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา. / โดย คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ. กรุงเทพฯ : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2555. [DS586 ภ671พ 2555]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเนื้อหาเป็นการรวบรวม
พระราชกรณียกิจเน้นเฉพาะด้านการศึกษาในรูปของสมุดภาพ ทั้งนี้ในการนําเสนอได้จัดแบ่งกลุ่มภาพพระราชกรณี ยกิ จ อาทิ ภาพพระราชกรณี ย กิ จ เกี่ ย วกับ โรงเรี ย นที่ ท รงสร้ า งและโรงเรีย นในพระราชู ปถั ม ภ์ ภาพ
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ ภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทุนพระราชทาน ภาพพระราช
กรณียกิจเกี่ยวกับรางวัลพระราชทานด้านการศึกษา ภาพพระราชกรณียกิจในโอกาสเสด็จฯ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
และทอดพระเนตรกิจกรรมโรงเรียนต่าง ๆ และทรงเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ภาพของบทพระราชนิพนธ์
ทั้งนี้ ชื่อสถานที่และหน่วยงานที่ปรากฏในสมุดภาพเล่มนี้พิมพ์ตามที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น
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หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา (B)

1. พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา. / โดย อํานวย วีรวรรณ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555. [BQ4570.K5 ด542พ 2555]
พระมหากษั ตริ ย์กั บพระพุ ทธศาสนาเล่มนี้เป็นหนังสือสารคดีที่มีเนื้อหาเน้ นถึ งความสําคั ญของ
บทบาทในมิติต่าง ๆ ในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคสมัยต่าง ๆ หรือที่
เรียกว่า บทบาทของความเป็น “พุทธศาสนูปถัมภก” และ “มิติต่าง ๆ” ของการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา
และข้อสรุปของหนังสือ คือ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความพิเศษอันเป็นข้อได้เปรียบพระพุทธศาสนา
ในประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่พระพุทธศาสนาในศรัทธา
อันเป็นต้นทางตรงที่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นยังอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งดํารง
สถานภาพพระประมุขของรัฐ
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา. / โดย คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ. กรุงเทพฯ : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2555. [DS586 ภ671พ 2555]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเนื้อหาเป็นการรวบรวม
พระราชกรณียกิจเน้นเฉพาะด้านการศึกษาในรูปของสมุดภาพ ทั้งนี้ในการนําเสนอได้จัดแบ่งกลุ่มภาพพระราชกรณียกิจ อาทิ ภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโรงเรียนที่ทรงสร้างและโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ภาพพระราช
กรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ ภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทุนพระราชทาน ภาพพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับรางวัลพระราชทานด้านการศึกษา ภาพพระราชกรณียกิจในโอกาสเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและ
ทอดพระเนตรกิจกรรมโรงเรียนต่าง ๆ และทรงเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ภาพของบทพระราชนิพนธ์ ทั้งนี้
ชื่อสถานที่และหน่วยงานที่ปรากฏในสมุดภาพเล่มนี้พิมพ์ตามที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น
2. ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดําเนินแหล่งมรดกไทย.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554. [DS586 ภ671ภ 2554]
ภูมิแผ่นดินมรดกไทย เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 มีลักษณะของเนื้อหาเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย พร้อม
กับได้พระราชทานแนวพระราชดําริในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ
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3. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี. / โดย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555. [DS578.32 พ877ส 2555]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระเมรุท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555
ซึ่งเนื้อหาภายในได้รวบรวมพระประวัติตั้งแต่พระประสูติกาล การศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ พระราชกรณียกิจ
และองค์กรในพระอุปถัมภ์ ตลอดจนถึงงานพระศพ นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบภายในเล่ม

4. สมเด็จรีเยนต์. / โดย ดารณี ศรีหทัย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. [DS578.32 ศ229ส 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ สมเด็จรีเยนต์ หรือสมเด็จพระนางเจ้าศรีพัช
รินทรา พระบรมราชินีนารถ พระองค์แรกผู้ทรงเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ผู้เขียนได้ใช้แนวคิด
หลั ง สมั ย ใหม่ ตี ค วามข้ อ มู ล สารสนเทศ ซึ่ ง วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล และเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในรู ป พระ
ราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชโทรเลข ประกาศ กฎหมาย ระเบียบพิธีการ เหรียญตรา ธงประจํา
ตําแหน่ง พระราชลัญจกร และเอกสารอื่น ๆ และนําเสนอถึงปัจจัยเอื้อหนุนต่อการได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จรี
เยนต์ การตั้งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ รวมทั้งบทบาทของสมเด็จรีเยนต์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์(H)

1. ออมสินของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารออมสิน, 2555. [HG1946.T5 อ454 2555]
หนังสือ “ออมสินของแผ่นดิน” เล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นการ
ประมวลประวัติและเอกสารที่เกี่ยวกับธนาคารออมสินตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยภาคแรกเป็นการสืบ
อายุหนังสือโบราณเรื่องคลังออมสิน เรียบเรียงโดยเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) พิมพ์แจกประชาชนในวันถวาย
บังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช เมื่อ พ.ศ.2456 ภาคสองว่าด้วยเอกสารจดหมายเหตุรัชกาล
ที่ 6 และพระราชดํารัส รวมถึงเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 7 ที่เกี่ยวข้องกับการคลังออมสินเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดิน ภาคสามเป็นการรวบรวมสําเนาต้นฉบับกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับธนาคาร
ออมสินตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร์(J)

1. เล่าเรื่องผู้นํา. / โดย วิษณุ เครืองาม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. [JQ1745.A55.P64 ย768ล 2554]
หนังสือ “เล่าเรื่องผู้นํา” นี้ผู้เขียนคือ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้เล่าเรื่องของผู้นําประเทศแต่ละคนที่ท่าน
เคยได้ร่วมงานด้วย ได้แก่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายอานันท์ ปันยารชุนนายชวน หลีกภัย นายบรรหาร
ศิลปอาชา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งในลักษณะนิสัยส่วนตัว วิธีคิด วิธีทํางาน การ
ใช้คน และการแก้วิกฤตการณ์ของผู้นํา ซึ่งทุกเรื่องที่นํามาเล่าล้วนเป็นความจริง ซึ่งผู้เขียนได้ยินได้เห็นด้วย
ตนเอง เพราะต้องทํางานใกล้ชิด และถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยปราศจากอคติ
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หนังสือหมวดกฎหมาย(K)
1 . พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554.

/

โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักกฎหมาย กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555.
[KO74 ว872พ 2555]
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งตราขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากหนี้สินมี
ที่ทํากินเป็นของตนเอง และให้สามารถเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพของราคา
ผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นต้นกับผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม อันเป็นผลดีแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
ภายในประเทศได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 มีสาระสําคัญ และรายละเอียดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจ จุบั นที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามภาวะทางเศรษฐกิ จ สั งคม การค้ า ระหว่ างประเทศ และการเปลี่ ย นแปลง
แนวนโยบายในการสงเคราะห์เกษตรกรที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้ตราพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์เกษตร พ.ศ. 2554 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 16 ก หน้า 1 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 17 มี น าคม 2554 และมีผ ลใช้ บัง คับตั้ งแต่ วัน ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เป็ นต้ น ไป พร้ อ มทั้ ง สรุ ป
สาระสําคัญ ประวัติ ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 : พร้อมทั้งสรุปสาระ
สําคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว. /
โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2555. [KT44 ว872พ 2555]
เนื่ องด้ วยปริ มาณงานตุล าการและงานธุ ร การคดีข องศาลยุติธรรมได้ เ พิ่มมากขึ้ นเป็นลํ าดับ แต่
ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลงานของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาคมีอธิบดีผู้พิพากษาภาคเดียว คนเดียว ไม่มีผู้ช่วย
ปฏิบัติราชการ ทําให้ราชการของศาลยุติธรรมไม่อาจดําเนินไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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เท่าที่ควร ทั้งปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นมีความ
ล่าช้า จึงมีความจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 37 ก หน้า 1 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2555 และมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. / โดย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2555.
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 มาตรา 93
บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่ง
ร้อยยี่สิบห้าคน จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมคําว่าการเลือกตั้งแบบสัดส่วนเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 36 ก หน้า 16 เมื่อวันศุกร์ที่
13 พฤษภาคม 2554 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555.
เนื่องจากประเทศไทยควรมีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสําคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจังที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชนเพื่อให้
สังคมไทยมีโอกาสได้สัมผัสและซาบซึ้งในดนตรีคลาสสิก รวมถึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านดนตรีคลาสสิก และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย จึง
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จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
129 ตอนที่ 45 ก หน้า 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หนังสือหมวดภาษาศาสตร์(P)

1. ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.
กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2555. [PL4206.6 ร191 2555]
หนังสือเล่มนี้เป็นร้อยกรองเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่ทรงมีคุณูปการต่อ
ปวงชนชาวไทย โดยแบ่งเป็น 7 หัวข้อเรียงร้อยต่อกัน คือ “อาศิรวาทสักการะอาลัย” ประพันธ์โดย คุณหญิง
กุ ล ทรั พ ย์ เกษแม่ น กิ จ “ขั ต ติ ย าดิ ศั ย ศรี รั ฐ สยาม” ประพั น ธ์ โ ดยนายสถาพร ศรี สั จ จั ง “พระจริ ย างาม
ประภัสสร์” ประพันธ์โดย นายชูชาติ – นายวุฒิชาติ ชุ่มสนิท “เพชรรัตนแห่งแผ่นดิน” ประพันธ์โดย รอง
ศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็น “อาจิณราชกิจแทนพระองค์” ประพันธ์โดย หม่อมราชวงศ์ อรฉัตร ซองทอง
“ทรงโอบเอื้อปวงประชา” ประพันธ์โดยนายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ และ “ปัจฉิมาศิรพจน์” ประพันธ์โดย นายบุญ
เตือน ศรีวรพจน์ นอกจากนี้ในส่วนภาคผนวกประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับคณะผู้จัดทําหนังสือ
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย

1. การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ : แนวคิดและวรรณกรรมปริทัศน์. / โดย ปกป้อง
จันวิทย์.กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554. [ว KU13 ป115ก 2554 ล.2]
รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
ขึ้ น ในประเทศไทย โดยสํ า รวจแนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ และนํ า เสนอวรรณกรรมปริ ทั ศ น์ ว่ า ด้ ว ยนิ ติ เ ศรษฐศาสตร์
โดยเฉพาะในสาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์ทางอาญาว่าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5
ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง บทนําว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์ ส่วนที่สอง บทสํารวจแนวคิดและวรรณกรรมปริทัศน์ของ
นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม ส่วนที่สาม บทสํารวจแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์
กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ส่วนที่สี่ การสํารวจมุมมองและท่าทีของนิติเศรษฐศาสตร์ต่อประเด็นเรื่อง
ประสิทธิภาพ และความยุติธรรม รวมถึงวาทะว่าประสิทธิภาพและความยุติธรรมเป็นเป้าหมายที่ส่งเสริมกัน
หรือขัดแย้งกัน และส่วนที่ห้า บทสรุปและข้อเสนอแนะว่าด้วยการทํางานร่วมกันของนักเศรษฐศาสตร์และนัก
นิติศาสตร์
2. การศึกษาสถานภาพศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาและดําเนินการสหกิจศึกษาของ
เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต. / โดย พัชนี นนทศักดิ์
และ เกศริน อิ่มเล็ก. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553.
[ว LC1049.8 พ516ก 2553]
การศึกษาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดสหกิจ
ศึกษาของสถาบันการศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจากผลการวิเคราะห์พบว่า ศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการสหกิจศึกษาขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา ปัจจัยที่สําคัญคือ ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง
สถาบันการศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน จึงไม่ได้นําสหกิจศึกษากําหนดเป็น
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นโยบายในการจัดการศึกษาและผู้บริหารองค์กรผู้ใช้บัณฑิตยังไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของผลงานของ
นักศึกษา นอกจากนี้ทั้งคณาจารย์พี่เลี้ยงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตยังมีความรู้ความเข้าใจระหว่างสหกิจศึกษาไม่
ชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงต้องรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้นและต่อเนื่อง

3. กิจกรรมการร้องเพลงลูกกรุงของคนวัยผู้ใหญ่ กรณีศึกษา ชมรมนักร้อง นักดนตรีไทยสากลสมัครเล่น
กรุงเทพมหานคร. / โดย สุรีย์พร กร่างสะอาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
[ว ML3758.T5 ส867ก 2554]
วิจัยเล่มนี้เป็นงานวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการร้องเพลงลูก
กรุงของคนวัยผู้ใหญ่ของสมาชิกชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสากลสมัครเล่นในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิด
ทางมานุษยวิทยาการดนตรี แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และแนวคิดหน้าที่นิยมช่วยในการวิเคราะห์ ผลจาก
การศึกษาพบว่า ชมรมนักร้อง นักดนตรี เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความชอบและต้องการเรียนรู้
เรื่องการร้องเพลง และทักษะการแสดงออกด้านการร้องเพลงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการร้องเพลงต่อหน้า
สาธารณชนในงานและสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การทํากิจกรรมและประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความสุขและความพึงพอใจ เพื่อนและสังคม ทั้งยังได้รับความรู้ใหม่ที่
เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะการร้องเพลง มีส่วนในการอนุรักษ์เพลงลูกกรุง รวมถึงมี
ส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี
4. ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย กาจบวร ธรรมเพียร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2554. [ว HF5668.25 ก415ค 2554]
การศึกษาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรที่มีต่อระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และการศึกษาระดับของ
ความรู้และระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการ
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ควบคุมภายในพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง รายรับต่อเดือน
ระยะเวลาทํ า งานจะทํ า ให้ ก ารมี ส่ วนร่วมในการดําเนินการเกี่ ยวกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในแตกต่างกั น
นอกจากนี้จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันกับความรู้ในเรื่องระบบการควบคุมภายใน
พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันจะทําให้ความรู้ในเรื่องระบบการควบคุมภายในไม่ต่างกัน

5. โครงการจัดการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร. / โดย วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. พิษณุโลก :
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.[ว LG395.N37.E58 ว577ค 2555]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง มหาวิทยาลัยและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อม กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็ก เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะและ
แนวทางที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การเติ บ โตของเมื อ ง
มหาวิทยาลัยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในลักษณะคล้ายกับการขยายตัวของเมือง
(Urbanisation) โดยทั่วไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและมลภาวะต่าง ๆ และ
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาค
ส่วนในชุมชนต้องร่วมมือ และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือ การสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสภาพแวดล้อมควรครอบคลุม 3 ด้าน หลัก ได้แก่ การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างบูรณาการ การ
กระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการ
สภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
6. โครงการสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม. / โดย สถาบันพระปกเกล้า. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
[ว HC445.Z65 ถ282ค 2553]
โครงการสร้ า งพลั ง ทางด้ า นกฎหมายให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ ย ากไร้ การแก้ ไ ขปั ญ หาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งในโครงการที่ผนวกรวมอยู่ในแผนงานบูรณาการประจําปี การบริหารจัดการ
ที่ดีและความมั่นคงของมนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNDP)
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ผู้ยากไร้ในท้องถิ่นด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมบนพื้นฐานด้านกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การศึกษาวิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ การสาน
เสวนาหาทางออกเป็นหลัก ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายสองแห่ง คือ ตําบลศิลาแลง อําเภอปัว จังหวัดน่าน และตําบล
ท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย. / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554. [ว KU13 ส232น 2554 ล.1]
รายงานการวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใช้แนวคิดการ
วิเคราะห์กฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์หรือที่เรียกว่า นิติเศรษฐศาสตร์ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ เนื่องจากที่
ผ่านมาการออกแบบกฎหมายมักขาดการคํานึงถึงแรงจูงใจของผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ที่จะถูกกฎหมายบังคับ
ใช้ซึ่งทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา รวมทั้งในส่วนของการตีความกฎหมาย มักมีข้อวิจารณ์ว่านักกฎหมาย
จํานวนมากเน้นการตีความตามตัวอักษรหรือเน้นการตีความเพื่อให้เกิดความสอดคล้องภายในของระบบ
กฎหมายเท่านั้น โดยไม่มีตรรกะการตีความซึ่งเชื่อมโยงกฎหมายเข้ากับโลกความเป็นจริง ดังนั้น แนวทางหนึ่ง
ในการลดปัญหาดังกล่าว คือ การนําเอาศาสตร์แขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
เสนอแนะ หนึ่งในศาสตร์ที่วงการกฎหมายของประเทศต่าง ๆ พบว่ามีประโยชน์คือ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่
เน้นการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของมนุษย์ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนภายใต้กฎกติกาต่าง ๆ
และได้พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการของรัฐในสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงหลักการ
ว่าด้วยออกแบบกฎกติกาเพื่อปรับพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้บรรลุตามเจตจํานงของกฎหมายในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามแม้ว่านิติเศรษฐศาสตร์จะให้มุมมองใหม่ ๆ แก่การปฏิรูประบบกฎหมายมากมายก็ตาม การปฏิรูป
ระบบกฎหมายโดยภาพรวมก็ยังจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงมิติอื่น ๆ และต้องคํานึงถึงบริบทด้านเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมไทยด้วย
8. แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง. / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2555. [ว JQ1749.A5 บ572น 2555]
หนังสือแนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เล่มนี้เป็นผลงานในโครงการวิจัยชุด
ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการความ
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เป็นมาของระบบเหล่ านี้ ในต่ างประเทศ อาทิ ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหพั นธ์ สาธารณรัฐ
เยอรมนี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของไทย โดยนําเสนอเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของประเทศสหราชอาณาจักร
และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย ส่วนที่ 2 พรรค
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองของไทย

9. บทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรในการพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภา. / โดย
เอกพร รักความสุข. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.
[ว KD255.11 อ878บ 2550]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานของรัฐสภาในการพัฒนาฐานความรู้
รวมถึงศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนเพื่อเสนอแนวทางที่นําไปสู่รูปแบบของการปฏิรูปการบริหาร
รัฐสภาต่อไปในอนาคต สําหรับผลงานวิจัยมีข้อสรุปดังนี้ 1. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมี
บทบาทในการเสนอแนวคิด โดยฝ่ายบริหารของรัฐสภาที่จะต้องดําเนินการซึ่งได้ใช้ช่องทางในการเสนอเรื่องให้
ประธานรัฐสภาพิจารณาและมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาฐานความรู้ของรัฐสภาชุดต่าง ๆ 2. ความ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารภาครัฐส่งผลให้รัฐสภาต้องปรับตัวในการทํางานด้านนิติบัญญัติ ในขณะที่รัฐสภามี
ปัญหาในการจัดโครงสร้างการทํางานและขาดกลไกรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาฐานความรู้
นี้จะช่วยให้รัฐสภาสามารถปรับตัวในการทํางานได้สอดคล้องกับฝ่ายบริหารได้ 3. การปฏิรูปการบริหารรัฐสภา
จากการพัฒนาฐานความรู้เน้นการปรับตัวของรัฐสภาตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่ต้องมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารรัฐสภาโดยตรง เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ ทั้งนี้พัฒนาฐานความรู้จะเกิดขึ้นโดยข้าราชการรัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามและไม่มีการต่อต้าน
แนวคิดนี้
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559. / โดย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา. กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555. [กก – 10.5 910 2555-2559]
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้ อ งกับ แผนในระดั บ ต่า ง ๆ ซึ่ ง ในเล่ ม นี้ป ระกอบด้ วย สาระสํ าคั ญ ดั ง นี้ กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร์ สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวและกีฬา การประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555-2559

2. รายงานประจําปี 2554 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว./ โดย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว. กรุงเทพฯ :กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว, 2554.[กส 01 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ถึงผลการดําเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2554 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งสามารถนําไปใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
อ้ า งอิ ง ทั้ ง นี้ ภ ายในเล่ ม ประกอบด้ ว ย ภาพ/รายนามของคณะกรรมการชุ ด ปั จ จุ บั น องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ วิสัยทัศน์และพันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างของหน่วยงาน
รวมถึงระเบียบวาระการประชุมที่เป็นรายงานผลการดําเนินของ กสจ. ประจําปี 2554 ตลอดจนภาพกิจกรรม
นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง “กฎหมายภาษีอากรเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กสจ.”
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3. รายงานประจําปี 2554 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. / โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554. [รก 51 1.1 2554]
รายงานประจํ า ปี 2554 ของการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น มาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 ของหน่วยงานเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูล อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษา ค้นคว้า ทั้งนี้สาระสําคัญที่นําเสนอ
ภายในเล่มนี้ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ผังโครงสร้าง สถิติและข้อมูลการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดปี 2552-2554 รวมถึงสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานประจําปี 2554
4.รายงานประจําปี 2554 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. / โดย สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554. [คปก 01 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภาเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี อี ก ทั้ ง เป็ น การเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบขององค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบและ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า อ้างอิง ประกอบเหตุผล ทั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน
ดั งนี้ ส่ ว นที่ 1 เป็น ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของคณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมาย ส่ ว นที่ 2 เป็ น ผลการดํ าเนิ น งานของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส่วนที่ 3 เป็นการกล่าวถึงสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส่วนที่ 4
เป็นรายงานสถานะการเงิน ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในดําเนินงาน
5. รายงานประจําปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. / โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554. [ตล 01 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุป
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2554 ของหน่วยงาน ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอในเล่มนี้ประกอบด้วย ความ
เคลื่อนไหวของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2554 ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์และสถิติสําคัญประจําปี 2554 กลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2555
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และการพั ฒ นาตลาดทุ น ระยะยาว คํ าอธิ บ ายและการวิ เคราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และผลการดํ าเนิ น งาน
ตลอดจนข้อมูลบริษัทย่อย
6. รายงานประจําปี 2554 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. / โดย ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย,
2554. [ธน 06 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ฉบับนี้เนื้อหาเป็น
การรวบรวมผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปี 2554 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใ ห้
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการดําเนินงาน อีกทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า
อ้างอิง โดยสาระสําคัญที่นําเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ผัง
โครงสร้างองค์กร นโยบายการดําเนินงานปี 2555 รวมทั้งภาพรวมการส่งออกและการลงทุนของไทยปี 2554
และแนวโน้มปี 2555 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินปี 2554 นโยบายและการดําเนินงานด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2554 ตลอดจนรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน หมาย
เหตุประกอบงบการเงิน พร้อมด้วยนามสงเคราะห์สาขาต่าง ๆ ของธนาคาร
7. รายงานประจําปี 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทย. / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555. [ธน 01 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ถึงหน้าที่ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูล
ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 9 ด้าน 2555-2559 ภาพ/รายนามของผู้บริหาร ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 การดําเนินงาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2554 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งรายนามของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากําลังของพนักงาน
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8. รายงานประจําปี 2554 ผู้ตรวจการแผ่นดิน. / โดย สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554. [ตร06 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานในรอบปี 2554
ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งเนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย โครงสร้างสํานักงาน ภาพพร้อมรายนามของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผลการพิจารณา
สอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ผลการดําเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผลการติดตามประเมินผลและจัดทําข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ยังประกอบด้วย
รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2554
9. รายงานประจําปี 2554 15 ปี กบข.. / โดย กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ. กรุงเทพฯ : กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ, 2554. [กบ 01 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ฉบับนี้เป็นการจัดทําขึ้นในการ
ครบรอบ 15 ปี ขององค์กร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (2554) เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ และสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
อ้ า งอิ ง ซึ่ ง สาระสํ า คั ญ ของเนื้ อ หาที่ นํ า เสนอภายในประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ขององค์ ก ร ผลการดํ า เนิ น งาน
ปีงบประมาณ 2554 และแผนยุทธศาสตร์ในปี 2555 พร้อมกันนี้ยังมีข้อมูลสําหรับการวางแผนเพื่อการ
เกษียณ การลงทุนรวมทั้งการวางแผนการเงินในอนาคต

10. รายงานประจําปี 2554 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. / โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554.[วท 06 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฉบับนี้มีเนื้อหา
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เกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (2554) ทั้งนี้โดยสาระสําคัญของเนื้อหาที่
นําเสนอประกอบด้วย ภาพ/รายนามของคณะกรรมการบริหาร ข้อมูลทั่วไปของสถาบันฯ รวมถึงผลงานเด่น
ของการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยสภาพธุรกิจขององค์กร : แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์ ผลการดําเนินงาน
และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
11. รายงานประจําปี 2554 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. / โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2554. [กลต 01 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับนี้
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ อีกทั้งสามารถนําไปประกอบการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง โดยทั้งนี้เนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วย ภาพ/
รายนามของผู้บริหารภายในหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร ธรรมาภิบาลองค์กร ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน
แผนกลยุทธ์ กลต. ปี 2555-2557 ผลการดําเนินงานสําคัญปี 2554 พร้อมกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
และในส่ ว นภาคผนวกประกอบด้ ว ย โครงสร้ า งองค์ ก รใหม่ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ สํ า คั ญ ตลอดจนรายงานของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาไว้ในเล่ม
12. รายงานประจําปี 2554 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). / โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.), 2555. [กร 09 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของสํานักงาน กปร. ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมและประมวลผลการ
ดําเนินงานขององค์กรเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบและสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบเหตุผลในการอ้างอิง ทั้งนี้ในสาระที่นําเสนอประกอบด้วย
ภาพรวมของสํานักงานฯ ยุทธศาสตร์และผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ปีงบประมาณ
2554 รวมทั้ งข้ อมู ล พื้ น ฐานของหน่ว ยงาน พร้อ มด้ว ยผลการดํ า เนิ น งานและการติดตามประเมิ น ผลการ
ดําเนิ นงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการจัดทําฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การจัดทําแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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13. รายงานประจําปี 2554 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. / โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2554.[วท 04 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสรุปผล
การดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2554 โดยสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย ข้อมูล
หน่วยงาน นโยบายของเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผลการปฏิบัติราชการภายใต้คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ผลการดําเนินงาน รวมถึงบทบาทและการดําเนินงานเด่นในรอบปี ตลอดจนแผนการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2555

14. รายงานประจําปี 2554 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2555.
[นร01 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บุคคลทั่วไปสนใจ รวมถึงบุคคลในหน่วยงานที่ได้รับทราบและสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
อ้างอิง โดยเนื้ อหาที่ ได้ นํ าเสนอประกอบด้ วย กิ จกรรมโครงการการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์แ ละ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและภารกิจรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
รายงานการเงิน
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15. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1. / โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1. กาฬสินธุ์ :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1, 2554. [ศธ 13 1.2 2554]
รายงานผลการดําเนินการประจําปีงบประมาณ 2554 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 1 ฉบับนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อนําเสนอผลสรุปของการดําเนินในรอบปีที่ผ่านมา และ
นํ า ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมถึ ง เผยแพร่ ต่ อ สาธารณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการบริหารจัดการ ตลอดจน
วางแผนการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ทิศทางการศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน ส่วนที่ 4 เป็นบทความเรื่อง ISAN MODEL ซึ่งเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้นแบบ
16. รายงานพลังงานของประเทศไทย 2553. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553.
[พน 05 2.2 333.79 2553]
รายงานพลังงานของประเทศไทย 2553 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพลังงานของประเทศไทย ในปี
2553 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับสถิติพลังงาน ประกอบด้วย ข้อมูลการผลิต การนําเข้า การ
ส่งออก การแปรรูป พลังงาน การใช้พลังงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์ด้าน
พลังงานเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้สนใจ โดยในการนําเสนอของเนื้อหาเป็นสรุปผลรายงาน
17. รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2553. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553.
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2553 ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การนําเข้า การส่งออก การใช้พลังงานและข้อมูลศักยภาพของพลังงานทดแทน
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนใน
ต่างประเทศ ตลอดจนถึงสถานภาพของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในโลก โดยสาระสําคัญภายในได้กล่าวถึง
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สาระสังเขปหนังสือใหม่ ตุลาคม 2555

สถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2553 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แผนผังการไหลของ
พลังงานทดแทนฯ รวมถึงสถิติที่สําคัญเกี่ยวกับพลังงานและในการนําเสนอสาระสําคัญของข้อมูล เป็นตาราง
สถิติตลอดทั้งเล่ม

18. รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2553. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553.
[พน 05 2.2 537 2553]
รายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2553 ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โดยประกอบด้วยกําลังการผลิตติดตั้งปริมาณการผลิต ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า การนําเข้า การส่งออก อัตราค่าไฟฟ้าและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้สาระสําคัญของข้อมูลที่นําเสนอ ประกอบด้วย สถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2553 (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) แผนภูมิระบบพลังงานไฟฟ้าปี 2553 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รวมทั้งสรุปสถิติที่สําคัญ
อาทิ การใช้ กําลังการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคน นอกจากนี้ในการ
นําเสนอข้อมูลสาระสําคัญอยู่ในรูปของตารางสถิติตลอดทั้งเล่ม
19. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2553. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2554.
[ทส 03 7.3 363.73 2553]
รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ระดับเสียง น้ําผิวดิน น้ําใต้
ดิน น้ําทะเล ชายฝั่ง ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สารอันตราย อุบัติภัยสารเคมี การร้องเรียนปัญหามลพิษ
เหตุการณ์สําคัญด้านมลพิษและภาพรวมการบริหารจัดการมลพิษ
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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

