
สนับสนุนโดย 
 

 

 

 

 

 

ข่าวสารเดือนมีนาคม 2562 : หนังสือแนะน า 
  

ชื่อเรื่อง      คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย 
ผู้แต่ง        แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ และคณะ 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      หนังสือเล่มนี้ ได้น าเสนอ 5 กรณีท่ีน่าห่วงใยและทางออก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนอย่างเป็นระบบ โดยมีฐานข้อมูลท่ีเป็นมาตราฐานท้ังงานวิจัยและงานวิชาการ ภายใต้
ความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องท่ีเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงในช่วงวัย
นี้ถือเป็นการปูรากฐานท่ีมั่นคงให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคมท่ีมีผลต่ อการ
พัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014875              
                  

 
 

ชื่อเรื่อง      แนวแนะวิธีการเล้ียงดู ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะเพ่ือเพิ่มคุณภาพเด็ก 
                ตามวัย 0-5 ปี  
ผู้แต่ง        ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจา รย์ 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ท่ีเก่ียวข้อง และการจัดท าระบบข้อมูลท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผน การติดตามการด าเนินงาน และเป็นกุญแจหลักของการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ
ประสิทธิผล หรือผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพซ่ึงอยู่ท่ีตัวเด็กเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้การใช้สมรรถนะซ่ึงเป็นตัว
บ่งชี้พฤติกรรมของเด็ก หรือการท่ีเด็ก “ท าได้” จึงเป็นเร่ืองส าคัญ การมีแนวแนะ (Guidelines) ท่ีมี
คุณภาพจะช่วยพัฒนาเด็กได้ดียิ่งขึ้น 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014806            

  

ชื่อเรื่อง      ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2561 
ผู้แต่ง        ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      หนังสือ ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2561 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางด้านนโยบายวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน รวมถึงลดความซ้ าซ้อน
ในการท างาน พร้อมท้ังได้ก าหนดสาขาวิชาการท่ีจะวิจัยไว้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 
6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัช
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม  
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014876               
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ชื่อเรื่อง      ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2561 
ผู้แต่ง        ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ปีที่พิมพ์      2561 
เรื่องย่อ     หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอบทความนโยบายเร่ือง สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการ
พัฒนาเพื่อยกอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย” และน าเสนอข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ส าคัญ
ประกอบด้วย  1) ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) การวิจัยและพัฒนา 4) บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยี 6) สิทธิบัตร 7) ผลงานตีพิมพ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 8) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014842              
    

  
ชื่อเรื่อง     Consumption of antimicrobial agents in thailand in 2017 
ผู้แต่ง        Thai Working Group on Health Policy and Systems Research on 
               Antimicrobial Resistance (HPSR-AMR) 
ปีที่พิมพ์     2018 
เรื่องย่อ      This is the first report on the surveillance of antimicrobial consumption in 
both humans and animals in Thailand. It provides baseline data in 2017 to monitor 
the NSP-AMR (2017-2021) goals, which are set at a 20% and 30% reduction of 
antimicrobial consumption in humans and animals, respectively. This report in 
veterinary antimicrobials focuses primarily on food-producing animals, excluding 
consumption in companion animals, for capturing the volume and value of imports 
and the local manufacture of all medicines including human and veterinary 
antimicrobials. 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014897                
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ชื่อเรื่อง      วิทยาศาสตร์ : ปรัชญา ศาสนา และความจริง 
ผู้แต่ง        ทิม เลเวนส์ 
ปีที่พิมพ์     2560 
เรื่องย่อ      ผู้เขียนจะพาเราไปส ารวจอาณาจักรวิทยาศาสตร์ผ่านแว่นตาของปรัชญา สอดแทรกด้วย
วิวาทะของเหล่านักคิด ผสานกับงานวิจัยชวนตื่นตา และตั้งประเด็นถกเถียงท่ีไปไกลกว่าขอบเขตของ
วิทยาศาสตร์ในต ารา เช่น เศรษฐศาสตร์ถือเป็นวิทยาศาสตร์ไหม? ผลส าเร็จด้านการศึกษาแท้จริงแล้ว
ขึ้นกับยีนหรือสภาพแวดล้อม? อิสรภาพของมนุษย์มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงส่ิงลวงตา? ซ่ึงจะท าให้ผู้อ่าน
ต่อยอดเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับองค์ความรู้ต่างๆ ท้ังด้านจริยธรรม เศรษฐกิจ การเมือง นอกจากนี้ 
ยังกระตุ้นให้ขบคิดถึงบทบาทและเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงของวิทยาศาสตร์ และย้อนกลับมาตั้งค าถามว่า 
เหตุใดวิทยาศาสตร์จึงส าคัญต่อเรา 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014531   
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ชื่อเรื่อง      การประเมินนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เขตสุขภาพท่ี 11  
                เพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบายในระยะถัดไป 
ผู้แต่ง         อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว และคณะ 
ปีที่พิมพ์      2561 
เรื่องย่อ       นโยบายทางด้านสุขภาพในประเทศไทย ได้ใช้แนวคิดในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น
ตามท่ีระบุอยู่ใน พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 และ พ.ร.บ. กระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (กองทุนฯ) โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ( สปสช. )  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเส ริมการปกครอง ท้องถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2545  
                กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดย
สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชน เน้นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  
                งานวิจัยชิ้นนี้ได้ด าเนินการวิจัยในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 11 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ในขั้นต้นจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิผลการด าเนินงานกองทุนจาก 
สปสช. เขต 11 ขั้นตอนต่อไป คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของสปสช. เขต 11 ท่ีมีหน้าท่ีดูแลงานด้านกองทุนฯ จ านวน 4 คน หลังจากนั้นทีมวิจัยลง
พื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน 10 พื้นท่ี พื้นท่ีละ 6 ราย คือ ตัวแทน
กรรมการจาก อปท. ตัวแทนกรรมการจากภาคประชาชนและตัวแทนกรรมการจากหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ีและตัวแทน 3 ฝ่ายดังกล่าวท่ีไม่ได้เป็นกรรมการกองทุน รวมท้ังส้ิน 60 คน 
(สัมภาษณ์ได้จริง 57 คน) การเลือกพื้นท่ีตัวอย่างได้สุ่มเลือกกองทุนฯ ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ตอนบน
ชายฝั่งทะเลตะวันออก จ านวน 5 แห่ง และชายฝั่งทะเลตะวันตก จ านวน 5 แห่ง รวม 10 แห่ง ซ่ึงใน 
10 แห่งนี้ เป็นกองทุนท่ีมีการด าเนินงาน performance ดี 5 แห่ง และ performance ไม่ดี 5 แห่ง 
และมีการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากประชาชนในพื้นท่ีท่ีถูกสุ่มเป็นพื้นท่ีตัวอย่ างพื้นท่ีละ 35 คน รวม 
10 พื้นท่ี ได้กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจ ท้ังส้ิน 350 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
สุ่มจากทะเบียนราษฎร์ รายชื่อประชากรท่ีอายุ 18 ปีขึ้นไป ท่ีไม่ได้ท างานให้กับ อปท. หน่วยงานฝ่าย
ปกครองในพื้นท่ี หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี  
                 ซ่ึงหลังจากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วทีมวิจัยได้จัดประชุมคืนผลการวิจัย
ขั้นต้นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 มีการน าเสนอผลการวิจัยเบ้ืองต้นให้แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจาก สปสช. ภาคประชาชน อปท. หน่ วยงานสาธารณสุขและสวรส. ซ่ึงมีการ
น าเสนอผลการวิจัยและเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเชิญเข้าร่วมการประชุมให้ความเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงได้
ให้ข้อมูลท่ีเป็นผลการวิจัยเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ ซ่ึงส่วนหนึ่งถูกน ามารวบรวมและ
สังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะของงานวิจัยชิ้นนี้ 
 
Full Text :      http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5005                   
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ดี-ดี  

แผ่น                 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

                             

 
 

 
 
 

 
 

 

 
ระเบียบการให้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เวลาให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด (08.30-16.30 น.) 

 

 Argo (2012)  

ภาพยนตร์ Argo เป็นเร่ืองราวท่ีถูกปกปิดไว้จากความเป็นความตายในการช่วยเหลือชาวอเมริกัน 6 คน ซ่ึงมีการพบเบ้ืองหลัง 
the Iran hostage crisis ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองนี้สร้างมาจากเร่ืองจริง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1979 เกิดการปฏิวัติ ของชาว
อิหร่านขั้นรุนแรง กองก าลังได้จู่โจมสถานทูตสหรัฐฯ ในเตหะราน มีการจับชาวอเมริกัน 52 คนเป็นตัวประกัน ท่ามกลางความ
โกลาหลชาวอเมริกัน 6 คนวางแผนหลบหนีและหาท่ีล้ีภัยในบ้านของเอกอัครราชทูตชาวแคนาดา ในช่วงพริบตาก่อนท่ีท้ัง 6 คน
จะถูกพบตัวในสภาพใกล้ตายและ โทนี่  เม็นเดส (เบน แอฟเฟล็ก) ซีไอเอที่ได้รับฉายาพิเศษว่า "จอมสกัด"  เข้ามาพร้อม
แผนการร้ายเส่ียงภัย เพื่อพาพวกเขาหลบหนีออกนอกประเทศอย่างปลอดภัย แล้วพวกเขาสามารถท าได้หรือไม่ ? เป็นก าลังใจ
ให้กับพวกเขา... 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




