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ชื่อเรื่อง      เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง = Transformative Learning  
ผู้แต่ง        วิจารณ์  พานิช 
ปีที่พิมพ์     2558 
เรื่องย่อ      หนังสือเล่มนี้ จะพาผู้อ่านท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงของแต่ละ
บุคคล ท่ีต้องผ่านการท้าทายกรอบแนวคิดเดิม คุณค่าเดิม ด้วยการติดตาม ตรวจสอบจากข้อมูลใหม่ 
หาเหตุและผล จนน าไปสู่การมองเห็นแง่มุมใหม่ๆ เราจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเป็นเสมือน
ชิ้นส่วนของภาพท่ีต่อเติมให้ผู้อ่าน ได้ท าความเข้าใจกับแนวคิด และแนวทางในการสร้างสภาวะของ
การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงท่ีไม่จ ากัด อายุ เพศ วัย สู่เป้าหมายของการเปล่ียนแปลงท้ังตนเอง และ
สร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00012878              
                  

 
 

 
ชื่อเรื่อง      Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ  
ผู้แต่ง        Peter F. Drucker 
ปีที่พิมพ์     2553 
เรื่องย่อ      พบกับผลงานสุดยอดของปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ เร่ิมตั้งแต่วิวัฒนาการ และการ
เปล่ียนแปลงขององค์การจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมท้ังการบริหารจัดการตนเอง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ท้ังในส่วนท่ีบทบาทของผู้บริหารและผู้จัดการท่ีจะต้องด าเนินการ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ตนเอง และองค์การ ตลอดจนมุมมองขององค์การในอนาคต พร้อมวิธีการปรับตัวการใช้สารสนเทศ 
และการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมในองค์การ รวมท้ังการพัฒนาให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลง 
ถ่ายทอดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00009726   
            

  

ชื่อเรื่อง      ต้นไม้สายใยชีวิต : ศิลปะกับความศักดิ์สิทธิ์  
ผู้แต่ง        จอห์น เลน 
ปีที่พิมพ์     2548 
เรื่องย่อ      ค าว่า ต้นไม้สายใยชีวิต หมายถึง วัฒนธรรมท่ีมีชีวิต ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรม 
ศาสนา สุนทรียะ และการปฏิบัติในชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นผลงานการศึกษาศิลปะอย่างแหลมคม 
ท้าทายความเชื่อท่ีครอบง าศิลปะปัจจุบันอย่างมีพลังยิ่ง ด้วยการวิเคราะห์อย่างลึกซ้ึงถึงศิลปะร่วม
สมัย ซ่ึงเขียนจากประสบการณ์จริงในชีวิตฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน จากประสบการณ์จริงนี้เอง
ท่ีท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00007940 
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ชื่อเรื่อง      เพราะเธอคืออรุณรุ่ง : เร่ืองราวดีๆ ของการปฏิรูปการศึกษาท่ีเชียงใหม่ 
ผู้แต่ง        อรสม สุทธิสาคร. 
ปีที่พิมพ์      2561 
เรื่องย่อ     “เพราะการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตมนุษย์” นี่จึงเป็นเหตุผลท่ีนักการศึกษา หรือ ครู 
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการปฏิรูปการศึกษาในพื้นท่ีบ้านเกิดของตน ท าอย่างไรโรงเรียนและ
สถานศึกษาถึงจะเป็นพื้นที่แห่งความสุขของครูและนักเรียน ท าอย่างไรการเรียนรู้จึงจะกิน
ความหมายกว้างไกลกว่าท่ีเป็นอยู่แค่ในชั้นเรียน ท าอย่างไรกระบวนการเรียนการสอนจึงไม่ควร
เน้นความเก่งด้านวิชาการอย่างเดียว โดยหลงลืมความสามารถด้านอื่นๆ ของนักเรียน และท า
อย่างไรนักเรียนจึงจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยีได้ นี่คือหนังสือที่จะ
บอกเล่าเร่ืองราวดีๆ ของการปฏิรูปการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014810               
    

  
ชื่อเรื่อง     โรงเรียนบันดาลใจ = Creative Schools : The Grassroots Revolution That's 
               Transforming Education  
ผู้แต่ง        เคน โรบินสัน และ อโรนิกา ลู 
ปีที่พิมพ์     2018 
เรื่องย่อ      หนังสือส าหรับการศึกษาแห่งยุคสมัยท่ีกล่ันกรองจากประสบการณ์กว่าส่ีสิบปี พร้อมท้ัง
อัดแน่นด้วยงานวิจัยและกรณีศึกษาท่ีเป่ียมพลังมากมาย ซ่ึงไม่เพียงแต่วิพากษ์การศึกษาอย่างถึงแก่น 
ยังน าเสนอวิสัยทัศน์และทฤษฎีการปฏิวัติการศึกษาท่ีสอดรับกับความท้าทายในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ัง
สอดคล้องกับพรสวรรค์ท่ีแท้จริงของเราทุกคน ซ่ึงเคน โรบินสัน หนึ่งในนักการศึกษาท่ีทรงอิทธิพล
ท่ีสุดในโลก และเป็นผู้บรรยาย TED Talk ท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ได้วิพากษ์ผลกระทบอัน
เลวร้ายจากระบบการศึกษาท่ียึดการสร้างมาตรฐานกลางราวกับเคร่ืองจักร พร้อมน าเสนอรูปแบบ
การศึกษาท่ีบันดาลใจท่ีสรรค์สร้างบรรยากาศโรงเรียนให้เป็นดินแดนแห่งการบ่มเพาะของเด็ก 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00012846                 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ชื่อเรื่อง      ศิลปะ : รากฐานแห่งการศึกษา เสริมอัจฉริยะให้เจ้าตัวเล็ก  
ผู้แต่ง        เทวี ประสาท 
ปีที่พิมพ์     2546 
เรื่องย่อ      นี่ เป็นการตกผลึกทางความคิดจากประสบการณ์ 15 ปี ของการเป็นครูสอนศิลปะท่ี
อาศรมเสวาคราม ซ่ึงมหาตมา คานธี ก่อตั้งขึ้น เป็นช่วงเวลาผู้เขียนเข้าใจชีวิตผ่าน ‘ศิลปะ’ ท าให้
ตระหนักว่าศิลปะส าคัญเพียงใดในการท าให้คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ัง
กายและใจ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงความหมายของศิลปะเด็กซ่ึงแตกต่างจากงานศิลปะของ
ผู้ใหญ่ และตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของครูสอนศิลปะซ่ึงมีหน้าท่ีสร้างบรรยากาศอันเหมาะสม
ส าหรับเด็กในการสร้างสรรค์ศิลปะ กระบวนการคิด และการปรับใช้ในชีวิต  
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00007949  
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ชื่อเรื่อง      ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลส าเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ผู้แต่ง         อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว และคณะ 
ปีที่พิมพ์      2561 
เรื่องย่อ       ผลจากการศึกษาในประเทศท่ีมีระดับรายได้สูงพบว่า ผลลัพธ์ทางสุขภาพในกลุ่มผู้ ป่วย
สามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาเดียวกันนั้น ยังคงแตกต่างกันไปตามเศรษฐานะ เป็นท่ีมาของความ
กังวลท่ีว่าการจ่ายแบบ performance-based payment ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) จะเป็นการลงโทษโรงพยาบาลท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีประชากรมีเศรษฐานะไม่ได้ ซ่ึงอาจมีผลลัพธ์
การรักษาท่ีแย่กว่า แม้โรงพยาบาลจะให้การรักษาท่ีเหมือนกันกับโรงพยาบาลท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ี
ประชาชนมีเศรษฐานะดีกว่า ค าอธิบายปรากฏการณ์ท่ีว่า เศรษฐานะท าให้ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษา
เหมือนกันมีผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน เนื่องจาก การมีเศรษฐานะท่ีดีท าใ ห้อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีมีส่ิงช่วย
สนับสนุนให้สามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนได้ดีกว่าผู้ท่ีอยู่ในระดับเศรษฐานะต่ าผ่านตัวแปร 
health locus of control และ self-efficacy  
                งานวิจัยชิ้นนี้จึงถูกจัดท าขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่า ในผู้ป่วยชาวไทยภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้านั้น เศรษฐานะยังส่งผลให้มีผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกันแม้ว่าจะได้รับการรักษาเดียวกัน
หรือไม่ โดยใช้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นกรณีตัวอย่าง ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า 
ปัจจัยเศรษฐานะไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานท้ังตัว ชี้วัดเชิงการ
ให้บริการและผลลัพธ์ของการรักษา ส่วนปัจจัยการเก่ียวกับการจัดบริการตาม chronic care model 
(CCM) มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การรักษาอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยเศรษฐานะมีความสัมพันธ์กับตัว
แปร perceived control ตามการทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานใน conceptual framework 
โดยกลุ่มท่ีมีเศรษฐานะสูงกว่าจะมี self-efficacy สูงกว่าและมี internal locus of control นั่นคือ 
การรับรู้ว่าตนมีความสามารถในการควบคุมตัวเองสูงกว่า 
 
Full Text :      http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5021                    
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ดี-ดี  

แผ่น                 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

                             

 
 

 
 
 

 
 

 

 
ระเบียบการให้บริการ 

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

 

 A Love Song for Bobby Long 

(2004)  

ภาพยนตร์ A Love Song for Bobby Long เรื่องราวของความรักและความลับของมนุษย์ ณ พื้นที่เล็กๆ ในเมือง 
นิวออร์ลีนส์แห่งนี้ หลังจากแม่จากไป เพอร์ซี วิลล์ (สการ์เล็ตต์ โจแฮนสัน) จึงเดินทางกลับมาร่วมงานท่ีบ้านเกิด  และหวังจะ
ซ่อมแซมบ้านท่ีเธอเคยอยู่ในวัยเด็กให้กลับมาเป็นสภาพเดิมอีกคร้ัง ทว่าพอมาถึงเพอร์ซี ก็แทบช็อกเมื่อพบว่าในบ้านมีเพื่อนของ
แม่สองคนนั่นคือ บ็อบบี ลอง (จอห์น ทราโวลต้า) อาจารย์สอนวรรณคดีและ ลอว์สัน ไพนส์ (กาเบรียล มาช์ท) มาตั้งรกราก
อยู่ในบ้านของเธอ เร่ืองราวเร่ิมต้น หญิงสาวผู้เอาแต่ใจ กับสองหนุ่มท่ีไม่เคยรู้จัก ท้ังสามจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เพราะท้ังสามคน
ต่างถูกอดีตของตัวเองตามหลอกหลอนและต่างก็ดิ ้นรนอยู่กับชีวิตในรูปแบบซ้ าๆ เพื่อให้เวลาช่วยเยียวยาหัวใจของตัวเอง  
เมื่อโชคชะตาก็ดลให้ท้ังสามต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกัน และมีเวลาค่อยๆ ผ่านไป ความลับท่ีปิดซ่อนเอาไว้ก็ได้เฉลยความลับออก
ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเก่ียวข้องกันอย่างไร? ชีวิตของพวกเขาจะมีบทสรุปในรูปแบบไหน? ติดตามและลุ้นไปกับพวกเขา
ได้แล้วครับ 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




