




STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

จดหมายเหตคุวามทรงจ�าของกรมหลวงนรินทรเทวแีละพระราชวจิารณในพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว (เฉพาะตอน พ.ศ. 2310 - 2363) : พระบาทสมเด็จ                  
พระจุลจอมเกล้าเจ้า

“จดหมายเหตุความทรงจ�าของกรมหลวงนรินทรเทวี” หรือเจ้าครอกวัดโพ เป็นมรดกส�าคัญ       
ดจุเพชรยอดมงกฎุทางประวตัศิาสตร์ไทย บันทกึนีม้นี�า้งาม ดงัพระราชวจิารณ์ในล้นเกล้าฯ รัชกาล
ที่ ๕ ว่า “เป็นบันทึกพรหมจารี ไม่มีแมลงด้วงเจาะไช” คือถ่ายทอดอย่างง่ายไม่ปรุงเปลี่ยน
 สตรท่ีานนีอ้ยูร่่วมแผ่นดนิครัง้กรงุศรอียธุยาแตก ผ่านแผ่นดนิกรงุธนบรุ ีกระท่ังสิน้พระชนม์
ไปใน รัชกาลที่ 3 ได้จดจารเรื่องราวที่รู้เห็นนาน 71 ปี จาก 3 แผ่นดิน 4 รัชสมัยไว้ในสมุดไทย 
2 เล่ม เมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงฯ ทรงน�าขึ้นถวายสิ่งนี้คือปริศนาที่พระปิยมหาราช ต้อง
ทรงอุตสาหะสืบค้นทั้งเหตุในห้วงปี พ.ศ.2310 - พ.ศ.2363 บันทึกความทรงจ�าฯ ฉบับนี้ แม้นับ
อายุได้ 180 ปี แล้ว แต่ยังเป็นประทีปอันเจิดจรัสในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ต่อไปไม่รู้ลืม



BOOK
The Top Job Secret ภาค 
2 ท�าน้อย ได้มาก ฉลาด
เลือกงาน
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 
(อาจารย์ทอมมี)่

“คนทีป่ระสบความส�าเร็จในชีวิต 
จะอ่านอนาคตของตัวเองออก” 
เพราะมีการวางแผนและต้ังเป้า
หมายมาตั้งแต่ต้น ถ้ารู้ก่อน เริ่ม
ก่อน ก็จะได้เปรียบ ไปถึงเป้า
หมายได้ก่อน บางคนตัดสินใจ
เลอืกไปทัง้ๆ ทีไ่ม่รู้... หรอืถงึรู ้แต่
ก็เข้าใจอย่างผิดๆ ท�าให้ออกแรง
เหน่ือยเปล่า ต้องค้นเจอให้ได้ว่า
ตวัเองชอบอะไร ถนดัอะไร เลอืก
ในสิ่งที่คิดว่าใช่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
ทั้งชอบและถนัดด้วย ถือว่าได้
เจอหางเสือที่เหมาะสม พร้อมที่
ล่องเรือในเส้นทางของตัวเอง

แล้ว

เทคนคิการประเมนิโครงการ

โดย รศ.ดร. พชิิต ฤทธิจ์รูญ

เ รียบเรียงขึ้น เพื่ อ เป ็น การ
ศึกษาเรียนรู ้ เกี่ยวกับศาสตร ์
การประเมินเเละการประยุกต์
ใช้ในการประเมินโครงการหรือ
ส่ิงที่มุ ่งประเมินอ่ืนๆ จึงต้องส่ง
เสริมพัฒนาอย่างจริงจังเเละ
กว ้ า งขวางมากขึ้ น  โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วงองค์ความ
รู ้ ที่ เ ป ็ น เ เ นวคิ ด  หลั กกา ร
เเละเเนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพียง
พอท่ีจะช ่วยยกระดับความรู ้ 
ความสามารถของนักบริหาร 
นั กพัฒนา เ เ ล ะผู ้ ท� าหน ้ าที่
ประเมินให้ก ้าวขึ้นสู ่การเป็น 
“นักประเมินที่มีคุณภาพ” ได้

เขียนให ้รู ้ว ่ารัก

โดย Garth Callaghan

แปล ชาติศิริ โสภณพนิช

เรือ่งราวสุดประทับใจท่ีพ่อพบวธิี
บอกลกูสาว ให้รูว่้ารกัและห่วงใย
เพียงใด และย�้าเตือนให้เห็น
คุณค่าของชีวิตด้วยวิธีแสนง่าย
ด้วยวธิ ี“เขยีนข้อความสัน้ๆ ด้วย
ลายมือให้แก่ผู้เป็นท่ีรัก” ...เขา
ตั้งใจเขียนโน้ตบนกระดาษเช็ด
มือใส่ไปพร้อมกับกล่องอาหาร
กลาง วันของ ลูกสาว ทุกวัน 
สะท้อนความหมายของการเป็น
พ่อถึงสิ่งที่ต้องการทิ้งไว้เบื้อง
หลังเมื่อจ�าต้องจากไป หนังสือ
เล่มนี้จึงเหมาะกับคนเป็นพ่อแม่ 
หรือใครก็ตามที่อยากส่ือความ
รักและห่วงใยแก่คนที่คุณรักใน

อีกรูปแบบหนึ่ง



BOOK
ความน่าจะเป็น : Probabil-

ity

โดย อัชฌา อระวีพร

เป็นหนงัสอืทีค่รอบคลมุหลกัการ
ของความน่าจะเป็น ตั้งแต่พื้น
ฐานไปจนถึงทฤษฎีที่ส�าคัญใน
วิชาทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย
เรือ่งของเซต เทคนคิการนบั และ
การหาค่าความน่าจะเป็น รวม
ถึงการประมาณค่าความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไข การประมาณ
คา่ความนา่จะเป็นของตัวแปรสุม่
จากฟังก์ชันในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้ง
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
เหมาะส�าหรับผู้สนใจที่ต้องการ
น�าหลกัการแนวความคดิในเรือ่ง
ความน่าจะเป็นไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอน ทบทวน   
ความรู้ และการท�าวิจัย

นโยบายสาธารณะ การ
วางแผน และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
โดย ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

การก�าหนด และ ขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะอย่างเหมาะ
สมและ มีประสิทธิภาพ ย่อม
ท�าให้องค์การและสังคมมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ภายใต้นโยบายสาธารณะทีด่นีัน้ 
จะต้องมีส ่วนประสมของการ
วางแผนและการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ท่ีลงตัว จึงจะท�าให้การน�า
นโยบายสาธารณะไปสู ่การ
ปฏิบัติประสบความส�าเร็จ 
 มุ่งเน้นการน�าเสนอถึงมิติ
ของความเชื่อมโยงระหว ่าง
นโยบายสาธารณะ การวางแผน 
และ การจดัการเชงิกลยุทธ์อย่าง
ละเอียดลออ

การบริหารกิจการท้องถิ่นที่

ดีในประเทศไทย 

โดย ดร. นพินธ์ ศศธิรเสาวภา

การบรหิารกจิการบ้านเมอืง และ
สังคมที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา
และตราพระราชบัญญัติ เพื่อให้
น�ามาสู่การรองรับธรรมาภิบาล
ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่น
 จุดประสงค์ต ้องการน�า
เสนอแนวคิด แนวทาง ตัวแปร 
องค ์ประกอบ ตังชี้ วัด และ
กิ จ ก ร ร ม ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง
สารสนเทศของการบริหาร
กิจการท ้องถิ่นืั้ ดีของไทยใน
ปัจจุบัน โดยหวังว่า อาจจะน�า
ไปใช้ประโยชน์ต่อการปกครอง
ท้องถิน่ทีด่ขีองไทยได้ในอนาคต
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