รายชือ
่ หนังสือใหม
ปงบประมาณ 2552 งวดที่ 1
หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ

ลําดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

50 เรื่องตองรูอยูกับโลกรอน
แวงที่รัก
เลน hi 5 + แตง hi 5 ใหโดนใจ
เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
ระบบบํานาญแหงชาติ
ทักษะการเขียนภาษาไทย
ธรรมะจากพระภูเขา
ทักษะการบริหารเวลา
การพัฒนาภาวะผูนํา
ถอดรหัสบุคลิกภาพและความฉลาดของคุณ
จิต 5 ปนยอดมนุษย
โภชนาการกับเบาหวาน
ประวัติศาสตรและศิลปะแหงอาณาจักรขอมโบราณ
30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร
หองรับแขก – นั่งเลน 3
การฝกอบรมบุคลากรในองคการ
ทุนเรียนฟรีมที ั่วโลก 2009
ชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรู : แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ
จัดการมนุษยเจาปญหาแบบมืออาชีพ
ผูบริหารแหงอนาคต
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง
Feel Good ชีวิตนี้ดจี ัง
เรียนลัดสนทนาภาษาอังกฤษ
สราง – แปลง – แตง – แก จัดการไฟล PDF ใหอยูหมัด
เทคนิคการเขียนงานวิจัย
87 เคล็ดลับ : เทคนิค การทําผลงานทางวิชาการ
111 ขอบกพรอง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ

27

ผูแตง
สุวัฒน อัศวไชยชาญ
ชบาบาน
พลอย เรืองศรี
วีระยุทธ ชตะกาญจน
วรเวศม สุวรรณระดา
ดวงใจ ไทยอุบุญ
พระอาจารยสมุ โน ภิกขุ
ราฟโฟนี, เมลิสสา
สก็อต, แคมปเบล
คารเตอร, ฟลิป
การดเนอร, ฮาวเวิรด
วันทนีย เกรียงสินยศ
สรศักดิ์ จันทรวัฒนกุล
สรศักดิ์ จันทรวัฒนกุล
สํานักพิมพบานและสวน
ชูชัย สมิทธิไกร
สํานักพิมพ ฏ ปฏัก
พัชรินทร สิรสุนทร
ลิลลี่, รอย
ชัยเสฏฐ พรหมศรี
อุทุมพร
แอลลาไดซ, พาเมลา
เกษรา สมันนะ
อุเทน พรมแดง
สิทธิ์ ธีรสรณ
พิสณุ ฟองศรี
พิสณุ ฟองศรี

ลําดับที่

รายการ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

แนวคิดและทฤษฎีที่นารูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
อุดมศึกษาโลกาภิวัฒน : รายงานการดูงานและประชุมวิชาการตางประเทศ
วิธีวิทยาการประเมิน ศาสตรแหงคุณคา
ทฤษฎีสังคมวิทยา
ตําราไวยากรณอังกฤษอัจฉริยะ
จิตวิทยาสังคม
108 ขอบกพรอง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ
29 โรคอันตรายอันเปนผลจากภาวะโลกรอน
ความเปนครู
การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
การจัดการสํานักงาน
การสรางเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจยั ทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฏิบัติ
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550)
สื่อและนวัตกรรมแหงการเรียนรู
การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา รูปแบบและการใช
คูมือโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ฉบับสมบูรณ
เที่ยวปายกันเถอะ
เดินสูทุกข
พูดกับลูกอยางไรใหเขาเชื่อฟงและไมตอตานเรา ฟงลูกอยางไรใหเขา
ไวใจและไมปด บังเรา
ผูบริหารองคกรอัจฉริยะ
การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based Learning
อานสนุก ปลุกจิตสํานึก
ถอดรหัสอานเร็ว
ธรรมะพระพยอม ; กรุสมบัติหัวเตียง
ธรรมะพระพยอม : นรก – สวรรค
เทคนิควางตัวในที่ทํางาน

46
47
48
49
50
51
52
53
54

ผูแตง
วรรัตน อภินนั ทกูล
ไพฑูรย สินลารัตน
สมหวัง พิธิยานุวัฒน
สุภางค จันทวาณิช
ยงยุทธิ์ วิรยิ ายุทธังกุร
จุฑารัตย เอื้ออํานวย
พิสณุ ฟองศรี
พิสุทธิพร ฉ่ําใจ
ยนต ชุมจิต
รุจิร ภูสาระ
เนตรพัณณา ยาวิราช
สุวิมล ติรกานันท
มานิตย จุมปา
วรวิทย นิเทศศิลป
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
ภาษิต เครืองเนียม
ยอด เนตรสุวรรณ
พระไพศาล วิสาโล
เฟเบอร, อเดล
วิจารย พาณิช
ปรีมา มัลลิกะมาส
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
อัจฉรา ชีวพันธ
ลุงไอนสไตน
พระพยอม กัลปยาโณ
พระพยอม กัลยาโณ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์

ลําดับที่
55
56
57
58
59
60
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

รายการ
สุดยอดหัวหนางาน
พูดอยางฉลาด
นิติมิติ
ปรัชญาปฏิบัตินิยม : รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย
การพัฒนาผูเรียนสูสังคมแหงการเรียนรู : การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การวิจยั เชิงบูรณาการแบบองครวม
คูมือใชชีวิตในยุคโลกรอน
การพัฒนาคนและองคกรดวยเกมและกิจกรรมสันทนาการ
เขาพระวิหารระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม
ปราสาทขอมในดินแดนไทย
แฉเอกสาร “ลับที่สุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ.2505 - 2551
เคล็ดลับสอบ TOEFL iBT
You can read the Bangkok Post คุณก็อานบางกอกโพสตได
Healthy Home บานอยูสบาย
รูทันกอนงานกอสราง
วัสดุสรางบาน
รักแทมีจริง
ผูหญิงขี้เลา
ชีวิตรักเจาฟา
สายพระโลหิตในพระพุทธเจาหลวง
หลักสูตรวิชาทั่วไป : หลักการและวิธีดําเนินการ
พยัคฆรายหวานใจ
ทิศทางและอาณาบริเวณการประเมิน
วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ
การพัฒนาการคิด
กาลครั้งหนึ่ง : วาดวยตํานานกับวัฒนธรรม
แบกเปเทีย่ วตางแดนคนเดียวก็เทีย่ วได

ผูแตง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
ยุดา รักไทย
อรพรรณ พนัสพัฒนา
ประทุม อังกูรโรหิต
ดวงกมล สินเพ็ง
นงนภัส คูวรัญู เที่ยงกมล
รอธสไซลด, เดวิด เดอ
สมชาติ กิจยรรยง
ศรีศักร วัลลิโภดม
รุงโรจน ธรรมรุงเรือง
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ธนพล (ลําดวน) จาดใจดี
เฟรเดอริคสัน, แทรี่
ธนาธิป รัตนัย
ศักดา ประสานไทย
ศักดา ประสานไทย
ดังตฤณ
ดีเจนภาพร
ลดา รุธิรกนก
กิติวัฒนา (ไชยันต) ปกมนตรี
ไพฑูรย สินลารัตน
ตนหยง
รัตนะ บัวสนธ
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต
ประพันธศิริ สุเสารัจ
ปฐม หงษสุวรรณ
เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล

ลําดับที่
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

รายการ
ลายแทงความสุข
อมตะ แหง “ปาเปรม”
การบริหารจัดการแนวพุทธ
หลักพุทธธรรมที่ใชเปนรากฐานของสังคมไทยในยุคเทคโนโลยี
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงปจจุบัน
เลาเรื่องอยางผูนํา
จัดการกระบวนการอยางไรใหเหนือชัน้
พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
อยูกับหมา
ชีวิตไมสูญเปลา
ไหวพระสะสมบุญ
หัวไมดีก็เรียนดีได
รูทันสันดาน TENSE
รักแมสุดหัวใจ : อัจฉราพรรณ ไพบูลยสวุ รรณ
กลยุทธอานใจคนจากพลังธาตุทั้งสี่
เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว เลม 11
เตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว เลม 12
คิดจากความวาง เลม 3
คิดจากความวาง เลม 4
โยมเอยซิบอกให
ฤาสวรรคลวง
กาลเวลา สงคราม ความรัก 1 ตอน นักรบแหงมาซิดอน
กาลเวลา สงคราม ความรัก 2 ตอน ขุมทรัพยแหงมาซิดอน
กาลเวลา สงคราม ความรัก 3 ตอน ทายาทแหงมาซิดอน
ปราสาททรายในสายฝน
บัลลังกบุหลัน
รอยรักลอมใจ

ผูแตง
กองบรรณาธิการมติชน
วาสนา นานวม
สัญญา สัญญาวิวัฒน
ระวี ภาวิไล
เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
สุทธิ สินทอง
สุรีรัตน ทองอินทร
ชาติ ภิรมยกุล
ชาติ ภิรมยกุล
ชาติ ภิรมยกุล
จตุรงค ลังกาพินธุ
เฑียร ธรรมดา
อัจฉราพรรณ ไพบูลยสุวรรณ
โจนส, ลอรี่ เบธ
ดังตฤณ
ดังตฤณ
ดังตฤณ
ดังตฤณ
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ณารา
ณารา
ณารา
ณารา
ดวงตะวัน
ดวงตะวัน
nanaspace

ลําดับที่

รายการ

ผูแตง

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

วาดดวยใจ ลงทายที่รัก
กามเทพเจาเลห
คําทับศัพทและคําไทยที่มกั เขียนผิด
ฟอนตไหนดี
ธรรมะบันดาล
สมาธิกับการทํางานและพระสมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ตอบปญหาวิชาใจ
ตอบปญหาวิชาชีวิต
ตอบปญหาวิชาโลก
ผีสําราญ
เด็กชายจากดาวอื่น
มหัศจรรยแหงรัก
บานใหมบนดิน
ตะวันเบิกฟา
เซนจูรี่ แหวนแหงอัคคี
เลหลูกไม
ระบําสายลม
บุรุษในมานพราง
เหรียญนิรมิต
กลิ่นกาสะลอง
ทิวาราตรีนี้มายา
ฉากรักพรางใจ
เกมสซอนใจ
ลางลวง
เลื่อมพรายลายรัก
มหัศจรรยแหงรางกาย เลม 1
มหัศจรรยแหงรางกาย เลม 2
ฉะ แฉ ฉาว 2
ราชสํานักฝายในสมัยรัตนโกสินทร

เอื้องอลิน
Sagittarius
นายิกา นวลพญา
ธวัชชัย ศรีสุเทพ
ว.วชิรเมธี
วสิษฐ เดชกุญชร
สม สุจีรา
สม สุจีรา
สม สุจีรา
ญาณกร ณัชพล
วาวแพร
ดวงตะวัน
ดูโปร, ณานน
ปยะพร ศักดิ์เกษม
บักคาลาริโอ, ปแอร โดเมนิโก
บราวน, แซนดรา
ซอมพอ
ประชาคม ลุนาชัย
หมอกมุงเมือง
เนียรปาตี
ธิยดา
บราวน, แซนดรา
บราวน, แซนดรา
แจ็คสัน,ลิซา
ดวงตะวัน
ฮวน, สตีเฟน
ฮวน, สตีเฟน
ทีมขาวการเมืองมติชน
สาระ มีผลกิจ

ลําดับที่
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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147
148
149
150
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152
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156
157
158
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160
161
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163

รายการ
ฉลาดทําใจ
เติมหัวใจใสความสุข
สุขกันเถอะโยม 2
ความจริงของปจจุบันรอบอกชาติหนาไมได
สรวงฟา
หกองศาโลกาวินาศ
อัจฉริยะเรียนสนุก
ศาสตรแหงโหร 2552
เอลันตรา
ผีเสื้อลายตะวัน
อินทรีทะเลทราย
เหนือบัลลังกรกั
ไมไดอานอยาซื้อทัวร
อยากทํางานเมืองนอกจะบอกให
กินดื่มตานมะเร็ง
Logical Communication สื่อสารอยางมีตรรกะ ชนะ (ใจ)
ทุกสถานการณ
การบริหารความเสี่ยงดาน HR
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ
Learn How to Learn ใหความรักกอนใหความรู
เปลี่ยนมะเร็งเปนพลัง
พารกินสันปองกันได
ไมไดตั้งใจแตทําไมจึงสุข
ปญหาคือยาวิเศษ
Trick & Talk easy English พูดอังกฤษงาย ๆ
เราหลงลืมอะไรบางอยาง
ถอดรหัสอัจฉริยะ
90 สูตรรักตํารับ(ไม)ลับ

ผูแตง
พระไพศาล วิสาโล
ประชาคม ลุนาชัย
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
เขมกร
ลักษณวดี
ไลนัส มารก
วนิษา เรซ
ทรัพย สวนพลู
ดวงตะวัน
ดวงตะวัน
โสภี พรรณราย
พันดาว
มิสเตอรพาสปอรต
ภราดร วิมลมาลย
วนิดา คุมอนุวงศ
คัตสึมิ, นิชิมุระ
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ณรงควิทย แสนทอง
วรภัทร ภูเ จริญ
สงวน นิตยารัมภพงศ
นิพน พวงวรินทร
หนุมเมืองจันทร
หนุมเมืองจันทร
ณวรา อลิน
วัชระ สัจจะสารสิน
พาวเวล, ไมเคิล
แบรดลีย อาร เอ็น, ซูซาน

ลําดับที่
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

รายการ
กวาผมจะสวย
อานเร็วใหเปนจับประเด็นใหอยูหมัด
สปาอารมณ
การวิจยั การบริหารการศึกษา
ชุดวิชาการวิจยั การบริหารการศึกษา (5 เลม)
รายงานการวิจยั การประเมินหลักสูตรวิชาการศึกษาของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจัดการเชิงกลยุทธ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย
การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
คูมือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ
กลยุทธการเอาตซอรสเทคโนโลยีสารสนเทศ
Inside Mac OS X Leopard
Dreamweaver CS3
การจัดการสีเพื่องานกราฟก
เขียน ก็อปปแ ผน แปลงไฟล ดวย Nero 8 ฉบับสมบูรณ
ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใชงานในองคกร
(ภาคปฏิบัติ)
บทรักหักมุม
ประวัตยิ อของหลุมดํา
ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร Intranet/Internet
ฉบับผูเริ่มตน
Ubuntu ระบบปฏิบัติการฟรีเพื่อมวลมนุษยชาติ
เลาเรื่องอยางผูนํา

ผูแตง
อุดมชัย พันธุท รัพย
พนิตนาฏ ชูฤกษ
OSHO
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไพฑูรย สินลารัตน
เอกชัย อภิศักดิ์กุล
วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
สิทธิ์ ธีรสรณ
ระพินทร โพธิ์ศรี
ชูชัย สมิทธิไกร
อลงกรณ มีสุทธา
โอเลรี, ทิโมธี
สมเกียรติ รุงเรืองลดา
บุญเลิศ วัจจะตรากุล
จีราวุธ วารินทร
วงศประชา จันทรสมวงศ
นิพัทธ ไพบูลยพรพงศ
ชนะ เทศทอง
อาณัติ รัตนถิรกุล
บราวน, แซนดรา
ธอรน, คิพ เอส
พิศาล พิทยาธุรวิวัมน
ณัฐภูมิ โอภาภิบาล
เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

ลําดับที่
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

รายการ
เสนทางเกียรติยศจากราชการสูถนนการเมือง
เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร
ยุติธรรมชุมชน : การเปดพืน้ ที่ของชุมชนในการอํานวย
ความยุติธรรม
เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ
ธรรมะคลายใจ
ขาบดินทร
มองซีอีโอโลก ภาค 2
มองซีอีโอโลก ภาค 3
เดอะลาสตเลกเชอร
หญิงมอญ, อํานาจ และราชสํานัก
สรางลูกใหเปนอัจฉริยะ เลม 1 กลยุทธสรางลูกปญญาเลิศ
หลากบทชีวิตทานผูหญิงพูนสุข พนมยงค
เคล็ดลับและมารยาทในการผูกมิตร
เคล็ดลับและมารยาทในการเขาสังคม
เคล็ดลับและมารยาทในการพูด
เคล็ดลับและมารยาทในการทํางาน
อีคิ้ม คนเริงไมค
ธาตุ 4 พิโรธ
ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจานาย
พระเมรุ ทําไม ? มาจากไหน ?
คุณหมอชางเมาท
ปวยเพราะเงิน
กฎหมายใกลตวั
ธรรมะออฟฟต
เกิดจากกรรมหรือ DNA
ชีวิตหลากสีทพิ ยนภิ า (ไกรฤกษ) สมะลาภา
ลับ ลวง ลึก พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ผูแตง
วิชัย ตันศิริ
สุรีรัตน ทองอินทร
จุฑารัตน เอื้ออํานวย
อิวาชิตะ, โนริโกะ
ว.วชิรเมธี
วรรณวรรธน
วิกรม กรมดิษฐ
วิกรม กรมดิษฐ
แรนดี เพาช
องค บรรจุน
อุษณีย อนุรุทธวงศ
นรุตม
อิชิฮาระ, โชอิชิโร
อิงากิ, โทชิเอะ
ซูงิยามะ, มินาโกะ
นิชิเดะ, ฮิโรโกะ
เจนิเฟอร คิ้ม
ไสว บุญมา
นนทพร อยูมงั่ มี
สุจิตต วงษเทศ
นพดล สโรบล
กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล
เจษฎ โทณะวณิก
พระอาจารยวิเชียร วชิรปญโญ
อนุทิช ชูอรรถ
สุพัตรา
กองบรรณาธิการมติชน

ลําดับที่
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

รายการ
Banwidth Management บริหารโครงขายอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยตนเอง
หนองคาย
กําแพงเพชร พิจิตร
ภาคตะวันออก
การวางระบบ Wireless Internet ดวยตนเอง
จัดการพืน้ ที่ แบงไดรว ฮารดดิสกดวย Partition Magic
กาวไปขางหนาอยางมั่นใจในสหรัฐอเมริกา

ผูแตง
เอกชัย ศรีปทุมภรณ

นายรอบรู
นายรอบรู
นายรอบรู
ชินวุฒิ ขวัญณัฐพร
อัมรินทร เพ็ชรกุล
สุคนธ
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู เลม 7 - 10
เยาวชนฯ
ภูฏาน
ปงมาเร, ฟรองซวส
เซี่ยงไฮ (ซางไห)
พวงนิล คําปงส
เนปาล
วารนาโด, มานะ มารค
หมวดตี้
กฤติกุล บุญลือ
SCHOOL : AN INTRODUCTION TO EDUCATION
Edward S. Ebert
HOW TO DESIGN AND EVALUATE RESEARCH IN
Fraenkel, J.R.
EDUCATION
EDUCATIONAL ADMINISTRATION ; THEORY,
Wayne Hoy
RESEARCH, AND PRACTICE
PRACTICAL TEACHING : A GUIDE TO PTLLS AND CTLLS
Linda Wilson
EXECUTING YOUR STRATEGY : HOW TO BREAK IT
William A. Malek
DOWN AND GET IT DONE
ตรงกลางที่ตางกัน
เทพรัตน สงเคราะห
Kaye Thorne
การบริหารจัดการคนเกง
Ken Adams
ปนลูกนอยใหเปนอัจฉริยะ
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