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คําชี้แจงวิธีใช
“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........

หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)
1.ภาพลอฝพระหัตถในรัชกาลที่ ๖. / โดย วรชาติ มีชูบท. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2555.
[DS583 ว192ภ 2555]
หนังสื อ “ภาพล้ อฝี พระหัตถ์ ใ นรัชกาลที่ ๖” นี้ ประกอบด้วย
ข้อเท็ จจริ งบางประเด็ นของพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดําริ รวมทั้ง
พระปรีชาสามารถและพระราชอารมณ์ขันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว จํานวนทั้ง 16 เรื่อง โดยเรื่องที่เด่นสุดในเล่มนี้ และเป็นที่มาของ
ชื่อหนังสือก็คือ “ภาพล้อฝีพระหัตถ์” เพราะภาพที่ทรงวาดนับเป็นหลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ทํ า ให้ เ ราสามารถศึ ก ษาและเข้ า ใจสภาพการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์ได้อย่างดี
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หนังสือหมวดความรูทั่วไป
(A)

1. 12 ปริศนาทาทายโลก. / โดย ดาณุภา ไชยพรธรรม. กรุงเทพฯ: แพรธรรม, 2555.
[AG243 ด382ส 2555]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องเร้นลับหลาย ๆ เรื่องที่เป็นประเด็น
และมีแง่มุมที่แตกต่างจากเรื่องราวทั่ว ๆ ไป ปริศนาของโลกทั้ง 12 เรื่องนี้อาจ
เคยได้ยินหรือคุ้นหูกันดี แต่หนังสือเล่มนี้จะลงลึกในรายละเอียดของเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากขึ้น ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านร่วมกันรับทราบข้อมูลจาก
เรื่องราวต่าง ๆ นี้ด้วยกัน เพราะวันหนึ่งผู้อ่านอาจจะเป็นผู้ที่สามารถเติมเต็มข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มมาได้ เพื่อเป็น
กุญแจนําไปสู่การไขปริศนาต่าง ๆ ให้กระจ่างแจ้งต่อไป
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)

1. พระกฐินและกฐินพระราชทาน. / โดย กรมการศาสนา. กรุงเทพฯ :กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม, 2555. [BQ4990.T5 ก521พ 2555]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตํานาน ประวัติความเป็นมาของ
การทอดกฐิน ตลอดจนเป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงรับเป็นงานพระราช
พิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลที่มีความสําคัญมาก ทั้งนี้ยังได้รวบรวมพระราชพิธี
กฐินหลวง กฐินส่วนพระองค์และกฐินราษฎร์ที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถนําไปศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในพระราชพิธีที่สําคัญและประเพณีการทอดกฐินของ
ชาติไทยได้ดียิ่งขึ้น
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หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)

1. 7 มหัศจรรยจากแผนดินสุวรรณภูมิ. / โดย รุ่งตะวัน อ่วมอินทร์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2554.
[DS568 ร621จ 2554]
หนังสื อ เล่ ม นี้ มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับเรื่ องราวมหั ศ จรรย์บ นแผ่ นดิ น
สุวรรณภูมิ ดินแดนที่เชื่อมต่อหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคที่มีทั้ง
ความหลากหลายและความคล้ า ยคลึ ง กั น ทางชนชาติ วั ฒ นธรรม ภาษา
พิ ธี ก รรม ความเชื่ อ และจารี ต ประเพณี 7 สิ่ ง มหั ศ จรรย์ นั้ น ได้ แ ก่
พระพุทธรูป: พุทธปฏิมาจากพุทธศรัทธา,พระพิฆเณศ: เทพแห่งศิลปวิทยา,
ครุฑ : พญาปักษีในดินแดนสุวรรณภูมิ, หุ่นกระบอก : บันเทิงศิลป์ที่มีชีวิต, การสักยันต์ : ร่องรอยของ
วัฒนธรรมและความเชื่อ, เบญจรงค์ : ศิลปะสูงค่าในวัตถุที่น่าใช้ และข้าว : เส้นของความผูกพันระหว่างธัญพืช
และผู้คน แต่ละเรื่องราวนอกจากจะทําให้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนั้น ๆ แล้วยังบอกที่มาที่ไปและภูมิ
หลังของความเป็นชาติไทย ชาติที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองได้เป็นอย่างดี ทําให้เข้าใจรากเหง้าของ
ตนเองและสรรพสิ่งที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปในแต่ละช่วงเวลา
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2.ภาพลอฝพระหัตถในรัชกาลที่ ๖. / โดย วรชาติ มีชูบท. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2555.
[DS583 ว192ภ 2555]
หนั งสื อ “ภาพล้อฝี พระหั ตถ์ ใ นรัชกาลที่ ๖” นี้ ประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงบางประเด็นของพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดําริ รวมทั้งพระ
ปรีชาสามารถและพระราชอารมณ์ขันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว จํานวนทั้ง 16 เรื่อง โดยเรื่องที่เด่นสุดในเล่มนี้ และเป็นที่มาของ
ชื่อหนังสือก็คือ “ภาพล้อฝีพระหัตถ์” เพราะภาพที่ทรงวาดนับเป็นหลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ทํ า ให้ เ ราสามารถศึ ก ษาและเข้ า ใจสภาพการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์ได้อย่างดี
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร
(G)

1. รูสูน้ําทวม. / โดย ธีระวุฒิ ปัญญา. กรุงเทพฯ : โกลด์ เพาเวอร์ พริ้นติ้ง, 2555.
[GB1399.5T5 ธ674ร 2555]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับน้ําท่วมที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ทําให้เห็นว่าเรากําลังยืนอยู่จุดไหนของการเปลี่ยนแปลงของโลก
ซึ่งเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้
ผู้อ่านสามารถนําความรู้และเนื้อหาสาระนี้ไปเป็นแนวทางในการรับมือภัยน้ํา
ท่วมได้ในอนาคต
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)

1. กลยุทธนานน้ําสีขาว ฉบับกาวสูเวทีโลก. / โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ :
ดีเอ็มจี, 2555. [HD60 ด123ก 2555]
จากแนวคิดที่จะพลิกฟื้นธุรกิจสู่วิถีแห่งความสุขและความยั่งยืนด้วยการ “สร้างสรรค์ธุรกิจสีขาว”
ร่วมกัน โดยเปลี่ยนสมรภูมิรบทางธุรกิจเป็นสนามแห่งความรักและความไว้วางใจ โดยผู้เขียนเสนอเป็นแนวคิด
กลยุทธ์น่านน้ําสีขาว White Ocean Strategy ซึ่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและโลกของคุณตลอดไป
ไม่ใช่คํานึงถึงระบบทุนนิยมแต่เพียงอย่างเดียว การคํานึงถึงสังคมประกอบการทําธุรกิจจะทําให้เกิดดุลยภาพใน
สังคม ธุรกิจสีขาวจะทําให้เกิดความถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นความสุข

2. การจัดการความหลากหลายในองคกร : ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกัน
ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ. / โดย เจษฎา นกน้อย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย, 2554. [HF5549.5.M5 จ755ก 2554]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ รี ย บเรี ย งมาจากวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ งเดี ย วกั น ของผู้ เ ขี ย นที่ มุ่ ง ศึ ก ษาผู้ มี อั ต ลั ก ษณ์
หลากหลายทางเพศ ซึ่งปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้ทราบถึง การยอมรับและการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน ตลอดจนปัจจัยและบริบทต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศภายในองค์กร เพื่อ
สร้างตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ อันจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งมีความหลายด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)

1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่นายอําเภอ. / โดย กิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข และคณะ. กรุงเทพฯ :
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555. [KE93 ก462d 2555]
เนื่องจากนายอําเภอมีภารกิจความรับผิดชอบมากมายหลายด้าน
จึ ง มี ก ฎหมายฉบั บ ต่ า ง ๆ เป็ น จํ า นวนมากได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ น ายอํ า เภอเป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเพื่อประโยชน์ของราชการและอํานวย
ความเป็นธรรมแก่ราษฎร ทั้งในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และระเบียบ
กระทรวง จึ ง ได้ มี ก ารรวบรวมกฎหมายเกี่ ย วข้ อ งกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
นายอําเภอเพื่ออํานวยความสะดวกและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอทั่วประเทศ
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2. กฎหมายมหาชนเบื้องตน อธิบายหลักกฎหมายไทยและหลักกฎหมายอังกฤษ. / โดย รวินทร์
ลีละพัฒนะ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555. [KE11 ร165ก 2555]
การแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
เอกชนเป็นการแบ่งประเภทกฎหมายรูปแบบหนึ่งอันอาศัยเกณฑ์ลักษณะนิติ
สัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีเป็นสําคัญ ในช่วงระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาประเทศ
อังกฤษซึ่งใช้ระบบกฎหมาย Common law และในอดีตมิได้ให้ความสําคัญ
กับการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนออกจากกันได้มีแนวคิด
ในการแบ่งแยกประเภทกฎหมายทั้งสองออกจากกัน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
อิทธิพลจากประเทศภาคพื้นยุโรปและการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษเป็นหลัก

3. สิทธิมนุษยชน. / โดย อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
[KF43 อ796ส 2555]
สิทธิมนุษยชน (Human right) หมายถึง สิทธิของความเป็นมนุษย์
ในอดี ต ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลาย จนภายหลั ง ที่ ไ ด้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง องค์ ก าร
สหประชาชาติแล้ว คําว่า สิทธิมนุษยชน จึงได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งใน
ระดับภูมิภาคและในระดับนานาประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง แนวคิดและ
วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในกฎสหประชาชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในกฎหมายระหว่างประเทศ พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงาน
ของรัฐ และบทบาทขององค์การพัฒนาเอกชนต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)

1. รอบรูดูแลวิธีการใชเครื่องใชไฟฟาภายในบานอยางถูกตองและปลอดภัย. / โดย มันตา สมรรถนันท์.
กรุงเทพฯ: กถา, ม.ป.ป. [TK7019 ม369ร]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
ภายในบ้าน ในปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
ล้ ว นมี ก ารทํ า งานด้ ว ยระบบไฟฟ้ า แทบทั้ ง สิ้ น ไฟฟ้ า ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมประจําวันชนิดที่แทบจะเรียกได้ว่าลืมตาตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนหรือ
กระทั่งในขณะนอนหลับเลยทีเดียว ดังนั้นผู้ใช้จําเป็นที่จะต้องมีความรู้และ
ทราบถึงวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านและลดปัญหาการใช้พลังงานอย่างผิดวิธีอีกด้วย ผู้เขียน
หวังว่าเมื่อผู้อ่านอ่านจบทุกครั้งก่อนเปิดสวิตซ์เพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณจะมั่นใจได้ว่า การใช้งานของคุณ
เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ
1. บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการพัฒนาการเมืองไทย. / โดย ธุวพล ทองอินทราช. เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. [ว KD61 ธ739บ 2554]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญของศาลรัฐธรรมนูญ ผล
การศึกษาพบว่าพั ฒนาการขององค์ กรมีการพัฒนาที่ แ ตกต่างกันออกไปตามบริบททางการเมืองและการ
ปกครองในสมัยนั้น ๆ ในขณะที่บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทยนั้น พบว่ามี 5 ด้านที่
สําคัญ คือ 1. การตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร 2. รับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ 3. ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการทุจริต 4. วางแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในทางการเมืองและกฎหมาย 5. ควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองและนักการเมือง ทั้งนี้ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบมี 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ 1. ปัญหาและอุปสรรคในช่วงก่อนที่จะเป็นองค์กรในรูปศาลรัฐธรรมนูญ
และ 2. ปัญหาและอุปสรรคหลังจากที่เป็นองค์กรในรูปของศาลรัฐธรรมนูญแล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วนั้ น ก็ จ ะต้ อ งอาศั ย เวลา ความจริ ง ใจของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ไขปัญหาต่อไป
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2. ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการรองทุกขของความผิดอันยอมความได ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 96. / โดยวราพงษ์ สิงห์มณี. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2554. [ว KS16 ว315ป 2554]
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของความผิดอันยอมความได้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 เนื่องจากการที่กฎหมายบัญญัติจํากัดสิทธิให้ผู้เสียหายต้องเป็นผู้ร้องทุกข์ภายใน
ระยะเวลาอั น จํ า กั ด ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคมากมาย ดั ง นั้ น การศึ ก ษาประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 96 และกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ พร้อมทั้งหามาตรการและหนทาง
แก้ไขกฎหมายเพื่อนํามาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ให้มีความสมบูรณ์จะทําให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการให้สิทธิแก่ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นที่
พอใจของทุกฝ่าย

3. ปญหากฎหมายภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่มเกี่ยวกับการชําระเงินลวงหนา : ศึกษากรณีบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส. / โดย อัจจิรา ปราบหงส์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
[ว KJ77 อ496ป 2555]
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ได้ ร วบรวมหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ แ ละ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการชําระเงินล่วงหน้าในธุรกิจต่าง ๆ และศึกษาปัญหาสําคัญในการจัดเก็บภาษีเงินได้
และภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เกี่ ย วกั บ การชํ า ระเงิ น ล่ ว งหน้ า 2 ประการ คื อ 1. ปั ญ หาการจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ แ ละ
ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการชําระเงินล่วงหน้า ซึ่งแยกพิจารณาเป็น 3 ประเด็นปัญหา ได้แก่ ปัญหาการกําหนดให้
เงินชําระล่วงหน้าไม่แท้ต้องถูกนํามาคํานวณเป็นรายได้เช่นเดียวกับเงินชําระล่วงหน้าโดยแท้ ปัญหาความไม่
ชัดเจนแน่นอนในการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม และปัญหาความไม่สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปในการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการชําระเงินล่วงหน้า 2. ปัญหาการ
จัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็นปัญหา
ได้แก่ ปัญ หาลักษณะของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใ นทางภาษีอากร และปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้แ ละ
ภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
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3. ผลกระทบของการคุมครองมาตรการทางเทคโนโลยีตอการใชงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม.
/ โดย กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 2552.
[ว KS106 ก275ผ 2552]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งวิเคราะห์ถึงการนํามาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้กับงานลิขสิทธิ์ประเภท
ต่าง ๆ ที่อยู่ในรูป Digital files และการให้ความคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีตามกฎหมายต่องานอันมี
ลิข สิ ท ธิ์ ใ นยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศว่ า มีผ ลกระทบอย่ า งไรต่ อ หลั ก การใช้ ง านอั นมี ลิ ข สิท ธิ์ โ ดยชอบธรรม
ตลอดจนนําเสนอว่ากฎหมายควรกําหนดการให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยีในลักษณะใด เพื่อ
เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ควบคู่ไปกับการใช้งานของสาธารณชนภายใต้หลักการใช้สิทธิโดยชอบ
ธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอ
สัมพันธภาพระหวางบุคคลของเยาวชนพิการทางรางกาย. / โดย รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. [ว LC45.8.T5 ร633ผ 2554]
การวิ จัย เล่ม นี้ มี วัตถุ ประสงค์เ พื่ อพั ฒนากิ จ กรรมการศึก ษาและศึก ษาผลของการจั ดกิ จ กรรม
ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย ผลการวิจัยพบว่าผลการพั ฒนากิจกรรม
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเน้นการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม ไม่เป็นอุปสรรคแม้ร่างกายพิการและเน้นประเมินผลงานของกลุ่มผลการจัดกิจกรรม พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของระดับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากจัดกิจกรรม พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกายอยู่ในระดับมากที่สุด
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5. รูปแบบการจัดการปาชุมชนโดยชุมชนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม. / โดย วรวุฒิ นาครุ่ง.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554. [ว SD657.T5 ว285ร 2554]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการป่าชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่าประชาชนเห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 และประชาชนที่มีชาติพันธุ์ สภาพภูมิศาสตร์ถิ่นที่อยู่ต่างกัน มี
รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาจึงควรนําไปเป็นแบบอย่าง
และประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นต่อไปได้
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2555.
/ โดย กรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2555. [มท 04 7.3 362.58 2555]
รายงานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทฯ ฉบับนี้เป็นเอกสารที่นําเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบททุกระดับครัวเรือนไปจนถึงภาพรวมทั้ง
ประเทศ โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ ซึ่งจุดมุ่งหมาย
ที่จัดทําเพื่ อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปั ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย อี กทั้ง
สามารถเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

2. รายงานประจําป 2554 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.

[รก 02 1.1 2554]

รายงานประจําปี 2554 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจรับทราบข้อมูลและสามารถนําไปประกอบการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่ง
สาระที่นําเสนอได้กล่าวถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก นโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยแบบ
สกว. รวมถึงผลการประเมินการดําเนินงานของ สกว. ในรอบปีที่ผ่านมาโดย TRIS
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3. รายงานประจําป 2554 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. / โดย กระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม. กรุงเทพฯ : สํานักงานประกันสังคม, 2555. [รง 06 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของสํานักงานประกันสังคม ฉบับนี้เป็นการนําเสนอผลการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ในรอบปีงบประมาณ 2554 เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์อ้างอิงประกอบการศึกษา ทั้งนี้โดย
สาระภายในเล่มนี้ประกอบด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินที่สําคัญ ภาพกิจกรรม งบการเงิน รวมถึง
การบริหารงาน โครงสร้างองค์กร รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการ

4. รายงานประจําป 2555 กรมประมง. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง. กรุงเทพฯ :
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556. [กษ 05 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของกรมประมง ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกรมประมงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบด้วย ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการประมง การศึกษา
สํารวจ ค้นคว้า วิจัยด้านการประมงทุกสาขา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การประมง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อม
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หนังสือหมวดอาเซียน
1. การกาวสูประชาคมอาเซียน. / โดย คณะทํางานจัดทําข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการ
รัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555.
[ASEAN JZ5490 ค125ก 2555]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยข้อมูลภูมิหลังและพัฒนาการที่สําคัญของอาเซียน การก่อตั้งประชาคม
อาเซียน 3 เสาหลัก อันประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเภทภายนอกภูมิภาค และข้อมูลด้าน
กฎหมาย ซึ่งได้นําผลการดําเนินการของร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กรอบการเจรจา และกระทู้ถามที่เกี่ยวข้อง
กับประชาคมอาเซียน และได้นําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

2. สถานีอาเซียน. / โดย ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
หนังสือ “สถานีอาเซียน” นี้รวมทุกเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนไว้มากมายครบทั้ง 10 ประเทศ
เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนจะได้นําไปใช้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยนําเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน แผนที่แต่ละประเทศ สัญลักษณ์ สํานักงานใหญ่ เพลง กฎบัตร และ
รายละเอียดของประเทศสมาชิก ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล เมืองหลวง ประชากร การเมือง
การปกครอง ศาสนา ภาษา พระมหากษั ต ริ ย์ วั ฒ นธรรม ศิ ล ปะ อาหาร ดอกไม้ ป ระจํ า ชาติ ภาพยนตร์
นาฏศิลป์ ประเพณี วันสําคัญ ชุดประจําชาติ กีฬา บุคคลสําคัญ เศรษฐกิจ และสถานที่สําคัญ
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3. สวัสดี อาเซียน ประเทศไทย. / โดย อักษรคิดส์. กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, ม.ป.ป.
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกร็ดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย เหมาะสําคัญผู้อ่านที่ต้องการ
ความรู้เบื้องต้น ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ลักษณะภูมิศาสตร์ บุคคลสําคัญ ผู้นําประเทศ ธงชาติ ตราแผ่นดิน เมือง
หลวง ภาษาประจําชาติ ศาสนาประจําชาติ ดอกไม้ประจําชาติ สัตว์ประจําชาติ อาหารประจําชาติ เศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ สกุลเงิน แหล่งมรดกโลก สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการป้องกันตัว ชุด
ประจําชาติ และคําทักทาย ซึ่งเป็นข้อมูลในลักษณะสรุปข้อมูลเบื้องต้น

4. สบายดี อาเซียน ลาว. / โดย อักษรคิดส์. กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, ม.ป.ป.
หนังสือ “สบายดี อาเซียน ลาว” เป็นหนังสือหนึ่งในชุดเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ซึ่งสรุปถึงเกร็ด
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศลาวที่น่าสนใจ พร้อมภาพประกอบสวยงามน่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสําคัญ ผู้นํา ธงชาติ ตราแผ่นดิน เมืองหลวง ภาษา ศาสนา ดอกไม้ประจําชาติ
สัตว์ประจําชาติ อาหารประจํ าชาติ เศรษฐกิจ ทรั พยากรสําคัญ สกุ ลเงิน แหล่ งมรดกโลก สถานที่สําคัญ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ชุดประจําชาติและคําทักทาย

5. เฮลโล อาเซียน สิงคโปร. / โดย อักษรคิดส์. กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, ม.ป.ป.
หนังสือ “เฮลโล อาเซียน สิงคโปร์” เป็นหนังสือหนึ่งในชุดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเล่มนี้
นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่สําคัญของอาเซียนทั้งข้อมูล ในด้าน
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธงชาติ ตราแผ่นดิน บุคคลสําคัญ ผู้นําประเทศ เมืองหลวง สกุลเงิน ศาสนาประจํา
ชาติ ชุดประจําชาติ สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรม ประชากรและคําทักทาย
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สาระสัง เขปหนัง สือใหม

มิถุนายน

2556

6. รูจักอาเซียน รูกอน ดีกอน. / โดย Piyaphon H. กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2555.
หนังสือ “รู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อน” นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้อาเซียน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยจะต้องเข้าใจว่า อาเซียนคืออะไร มี
บทบาทอย่างไรและที่สําคัญคือ เอื้อประโยชน์อย่างไรให้แก่ประเทศไทยและลูกหลานไทยในอนาคต โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน
รวมทั้งสัญลักษณ์และประเทศสําคัญในอาเซียน
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สาธารณรัฐอินโดดนีเซีย
โดยย วิจิตรา ประยู
ป รวงษ์
บบรรณารักษ์ชานาญการ
ํา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (RRepublic of
o Indonesia) คําว่า อินโดนี
โ เซีย มาจจากคําในภาษษากรีก คือ
อิ น โดซ (indos) หมาายถึ ง อิ น เดี ยตะวั น ออก และคํ า ว่ า นิ โ ซส (nesoos) แปลว่ า เ กาะ เมื่ อ รว มกั น จึ ง มี
ความหมายว่า “หมู่เกาะอินเดียตะวัวันออก”(Eastt Indies) หรือ “หมู่เกาะอินดีส” (Indiees) นั่นเอง
ข
คื อใหญ่
ใ ก ว่ า ประะเทศไทยเกือบ
อ 4 เท่ า
อิน โดนี เซี ย เป็น ประเทศศที่มี ข นาดให ญ่อั น ดับ 7 ของโลก
น 17,4800 เกาะ เกาะะใหญ่ที่สําคัญมี
ญ จํานวน 5 เกาะ คือ เกาะชวา
ประกอบบด้วยเกาะใหหญ่น้อย จํานวน
เกาะสุมาตรา
า เกาะกาาลิมันตัน เกาะอิเรียนจายาา (เกาะปาปัวตะวันตก) และเกาะสุ
แ
ลาเเวสี เมืองหลววงคือ กรุง
จากาตาร์ (Jakarta)วัันชาติตรงกับวั
บ นที่ 17 สิงหาคม ของทุทุกปี ส่วนภาษษาประจําชาติติและภาษาราชการใช้
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี
เ ย (Bahasa Indonesia)

อินโดนีเซียเป็ป็นเส้นทางแลลกเปลี่ยนทางงวัฒนธรรม การค้
ก า และศาสนาที่สําคัญ
ญของภูมิภาค และเป็น
ที่ตั้งของหหลายอาณาจัจักรที่สําคัญ ได้แก่ มะละกาา ศรีวิชัย ไศเลลนทรา และมมัชฌปาหิต ก่อนตกเป็นเมืองขึ
อ ้นของ
โปรตุเกสส สเปน เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษในยุยุคล่าอาณานิคม
ค เนื่องจากกอินโดนีเซียมีหมู่เกาะโมลุลุกกะหรือ
มาลูกู (หหมู่เกาะเครื่องเทศ)
ง ซึ่งเป็นทีท่ต้องการของงชาติตะวันตกกเป็นอย่างมาาก ต่อมาในช่ววงสงครามโลกครั้งที่ 2
ญี่ปุ่นเข้าบุ
า กยึดอินโดนีนีเซีย แต่ภายหลังเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้
น
สงครรามต่อฝ่ายสัมพั
ม นธมิตร เนนเธอร์แลนด์ได้ดกลับเข้า
มาครอบบครองอินโดนีเซียอีกครั้ง การสถาปนาเป็
ก
ป็นประเทศอินโดนี
น เซีย เริ่มจากการต่
ม
อสู้แยกตัวเป็นเอกราชใน
นามสาธาารณรัฐสหรัฐอิอนโดนีเซีย (RRepublic off the United States off Indonesia) ซึ่งเป็นการรรวมตัวกัน
ของรัฐทีเป็
เ่ นอิสระในกการปกครองตนเองจํานวน 15 รัฐ โดยปรระกาศเอกราชชเมื่อ 17 สิงหหาคม พ.ศ. 24488

อินโดนีเซียมีระบบการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่าย
บริ ห าร ดํ า รงตํ า แหน่ ง วาระละ 5 ปี ถึง แม้ว่ า ประชากรอิ น โดนีเ ซี ย ส่ว นใหญ่ จ ะนั บ ถือ ศาสนาอิ ส ลาม แต่
อินโดนีเซียมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานหลักการ “บินนิกา ตุงกัลป์ อิกา” หรือ “Unity
in Diversity” หมายถึง ความเป็นเอกภาพในความหลากหลายโดยรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1945 ได้กําหนดให้ใช้
“หลักปัญจศีล”
(Pancasila) เป็นหลักในการปกครองประเทศ ได้แก่ 1) การนับถือพระเจ้าองค์เดียว
2) การเป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม 3) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย 4) ประชาธิปไตย
แบบมีผู้แทน 5) ความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวลและมีองค์กรที่สําคัญ 7 องค์กร ได้แก่
1. สภาที่ปรึกษาประชาชน (People’s Consultative Assembly หรือ Majelis
Permusyawaratan Rakyet : MPR)
ทําหน้าที่รัฐสภาของอินโดนีเซีย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 560 คน และสภา
ผู้แทนระดับภูมิภาค จํานวน 132 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง
MPR มีหน้าที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งประธานาธิบดี/รอง
ประธานาธิบดี และการถอดถอนประธานาธิบดี
2. สภาผู้แทนราษฎร (House of People’s Representatives หรือ Dewan Perwakilan
Rakyat : DPR)
ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 560 คน มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่หลักในการออกกฎหมาย
อนุมัติงบประมาณ และกํากับดูแลการทํางานของรัฐบาล โดยมีวาระการทํางาน 5 ปี
การพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับต้องมีการหารือและได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง DPR
และประธานาธิ บดี ร่ างกฎหมายใดที่ไม่ได้รั บความเห็นชอบร่ วมจากประธานาธิบดีไม่สามารถนํากลับมา
พิจารณาใหม่ได้ อีก ขณะเดี ยวกันร่างกฎหมายที่ได้รั บความเห็นชอบร่ วมจากประธานาธิบดี และผ่านการ
ลงคะแนนเสียงจาก DPR แล้ว แต่ประธานาธิบดีไม่ลงนามด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภายใน 30 วันให้ถือว่ามีผล
บังคับใช้เป็นกฎหมายได้โดยสมบูรณ์
DPR ไม่มีอํานาจในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดีได้ การถอด
ถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี ต้องทําตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ คือ DPR ต้องใช้คะแนนเสียง 2/3 ของ
ผู้ร่วมประชุม (ที่มีจํานวนไม่น้อยกว่า 2/3ของจํานวนสมาชิก DPR ทั้งหมด) เสนอเรื่องการขอถอดถอนให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ DPR จึงสามารถเสนอให้ MPR
พิจารณาต่อไป (อํานาจสุดท้ายในการถอดถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี อยู่ที่ MPR)
3. สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council หรือ Dewan Perwakilan
Daerah : DPD)
เป็นสถาบันใหม่ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 เพื่อทดแทนผู้แทนจาก

ภูมิภาคและองค์กรสังคม/กลุ่มอาชีพที่เคยมีอยู่เดิม (ที่มาจากการแต่งตั้ง ทั้งนี้ สมาชิก DPD มาจากการเลือกตั้ง
จังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน
หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก DPD นอกเหนือจากการทําหน้าที่ใน MPR คือ การเสนอและ
ให้ ค วามเห็ น ร่ า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอํ า นาจสู่ ภู มิ ภ าค การยุ บ /รวมจั ง หวั ด การบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การเก็บภาษี การจัดระบบการศึกษา และ
ศาสนา ให้กับ DPR เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องนั้นทั้งนี้ DPD มิได้มีหน้าที่กลั่นกรองร่างกฎหมาย
เหมือนวุฒิสภาของไทย
4. สภาประชาชนระดับท้องถิน่ (Regional People’s House of Representative หรือ Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah :DPRD)
เพื่อส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น บทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2543 กําหนดให้
แบ่งระดับการปกครองภูมิภาคออกเป็นจังหวัด อําเภอ (regency) และตําบล/เทศบาล (Kota) โดยจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิก DPRD ในทุกระดับ (พร้อมกับการเลือกตั้ง DPR และ DPD)
5. ประธานาธิบดี (President)
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซีย (ที่ผ่านมาประธานาธิบดี
มาจากการแต่งตั้งโดย MPR) ตามรัฐธรรมนูญระบุให้ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้บัญชาการ
กองทัพ ประธานาธิบดีอยู่ในตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย (สมัยละ 5ปี)
6. ศาลยุติธรรม (The Court of Justice)
รัฐธรรมนูญระบุให้อํานาจตุลาการอยู่ภายใต้การดูแลของศาลฎีกา และศาลระดับรองลงมา
รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามบทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2544
รั ฐ ธรรมนู ญ ปั จ จุ บั น ระบุ ว่ าในการแต่ ง ตั้งผู้ พิพากษาศาลฎีกา คณะกรรมาธิ ก ารตุ ล าการ
Commission)

เป็นผู้เสนอชื่อให้ DPR

(Judicial

รับรอง จากนั้นจึงเสนอต่อให้ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง

สมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการแต่งตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดี ด้วยความเห็นเห็นชอบของ DPR
7. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (Supreme Audit Board หรือ Badan Pemeriksa
Keuangan : BPK)
เป็นหน่วยงานใหม่อีกหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีหน้าที่
รายงานการใช้งบประมาณต่อ DPR DPD และ DPRD (สภาท้องถิ่นระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล)
สมาชิก BPK คัดเลือกโดย DPR โดยรับฟังความคิดเห็นของ DPD และแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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