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ช่ือหนังสือ 
 

 

ช่ือผู้แต่ง 
 

1. 100 วธีิพดูองักฤษแบบเหนือชั้น สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 
2. 2012 หากโลกาวนิาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออยา่งไร ว.วชิรเมธี 
3. 52 หลกัพื้นฐานเพื่อเอาชนะ : เกมการงานและเกมชีวติ อแลน เอม็, เวบ็เบอร์ 
4. 8 K’s + 5 K’s ทุนมนุษยข์องคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน จีระ หงส์ลดารมภ ์
5. Competency Based HR Manual and Forms  อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ 
6. Dictionary of English Writing Ability พจนานุกรมเพื่อการแต่ง

ประโยคภาษาองักฤษ 
ยวุนาฏ คุม้ขาว 

7. Performance Indicators (PIS) Dictionary เล่ม 1 อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ 
8. The Daily Dose คิดเปล่ียนโลก ณฎัฐกรณ์ เทวกุล, ม.ล. 
9. The Top Job Secret อาชีพเงินลา้นท่ีคนไทยยงัไม่รู้จกั พิเชฐ เจียรมณีทวสิีน 

10. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : กรณีศึกษากรอบคุณวฒิุทางการศึกษาของ
ต่างประเทศ 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ 

11. กระดูกของความลวง เรวตัร์ พนัธ์ุพิพฒัน์ 
12. กลยทุธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
13. การจดัการความหลากหลายในองคก์ร เจษฎา นกนอ้ย 
14. การบรรยายสรุปการพดู และการเขียน รุ่งฤดี แผลงศร 
15. การบริหารจดัการและการบริหารยทุธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ วรัิช วิรัชนิภาวรรณ 
16. การบริหารส านกังาน : Office Management  สุรัสวดี ราชกุลชยั 
17. การพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล : เปรียบเทียบประเทศจีน 

เวยีดนาม ญ่ีปุ่นฯ... 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคนอ่ืนๆ 

18. การพดูการน าเสนออยา่งมืออาชีพ แบล็ก, เอ แอนด ์ซี 
19. การพดูและการเขียนในโอกาสพิเศษ วนิดา บ ารุงไทย 



20. การวจิยัทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา วโิรจน์ สารรัตนะ 
21. การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาของโลกยคุใหม่ท่ีมาแรง ทวปี อภิสิทธ์ิ 
22. การศึกษาเพื่อประชากร 1,300 ลา้น : สิบปีของการปฏิรูปและพฒันา

การศึกษา 
หลี, หลานซิง 

23. การสอนกระบวนการคิดทฤษฎี และการน าไปใช ้ ชนาธิป พรกุล 
24. การส่ือสารในองคก์ร ณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี 
25. เก่งองักฤษกบั Mind Map Grammar  เอกชยั เกรียงโกมล 
26. เก่งองักฤษกบั Mind Map Grammar 2 เอกชยั เกรียงโกมล 
27. เก่งองักฤษพิชิตอาเซียน จนัทร์ผา ทตัภูธร 
28. เกิดวงัปารุสก ์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์
29. ครบทุกเร่ือง Microsoft Office 2010 ธชัชยั จ าลอง 
30. ความรักจากฉนั ความทรงจ าสู่เธอ เดอบาร์โดโล, ทิฟฟาน่ี 
31. คิดตอนเผลอ ชาติ ภิรมยก์ุล 
32. คิดมุมกลบัปรับชีวติให้เป็นบวก ไมเคิล, เฮปเพลล์ 
33. คือ คึกฤทธ์ิ สมบติั ภู่กาญจน์ 
34. ใครอยากเรียน “โท” ยกมือข้ึน ยวุนาฏ คุม้ขาว 
35. จดหมายจากผูน้ า ดอร์มานน์, เฮนร่ี โอ 
36. เจด็นางฟ้า ด ารง วงษโ์ชติป่ินทอง 
37. ฉนัเอาเนยแขง็ของเธอไป มสัโทตระ, ดีพคั 
38. ดีท่ีสุดในส่ิงท่ีเป็น หนุ่มเมืองจนัทร์  
39. แดดเชา้ร้อนเกินกวา่จะนัง่จิบกาแฟ จเด็จ ก าจรเดช 
40. ตรวจภายใน  น้ิวกลม 
41. เถา้แก่นอ้ย “ตอ๊บ” Story  สรกล อดุลยานนท,์ เรียบเรียง 
42. ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 เบลลน์กา, เจมส์ 
43. ท่ีน่ีมีความหมาย...(อุดมศึกษากบัการฟูมฟักพุทธิปัญญา) นวพร เรืองสกุล 
44. เทคนิคการจดัท าแผนการส่ือสารงาน HR  อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ 
45. เทคนิคการบริหารส าหรับนกับริหารการศึกษามืออาชีพ วรีะยทุธ ชาตะกาญจน์ 
46. เทคนิคการเป็นวทิยากรท่ีประสบความส าเร็จ สมชาติ กิจยรรยง 
47. แนวทางตวัอยา่งการพดูในโอกาสต่างๆ สุเมธ แสงน่ิมนวล 
48. บงัเอิญ ศศิมา ศรีวกิรม,์ คุณหญิง 
49. เปล่ียนลูกนอ้งใหเ้ป่ียมแรงบนัดาลใจ ซาซากิ, โซโงะ 



50. เปล่ียนเส้นตรงใหเ้ป็นวงกลม บรอนการ์ด, ไมเคิล 
51. เปิดห้องเรียนวชิาความสุข ซาฮาร์, ทาล เบน  
52. พจนานุกรม มาเลย ์ - ไทย วเิชียร ตนัตระเสนีย ์
53. พจนานุกรมศพัทภ์าษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ ราชบณัฑิตยสถาน 
54. พระพุทธเจา้พลิกใจ ไอน์สไตน์พลิกโลก สม สุจีรา 
55. ภาษาเวยีดนามในชีวิตประจ าวนั : Vietnamese in Daily Life พิมเสน บวัระภา 
56. รวยดว้ยกองทุนรวมไม่ยาก ณชา ทการ์ 
57. รู้จกัประชาคมอาเซียน วทิย ์บณัฑิตกุล  
58. เรามีเวลาจ ากดั ว.วชิรเมธี 
59. เรียนปริญญาเอกอยา่งไรใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย จ าเนียร จวงตระกลู 
60. ฤาการศึกษาไทยจะไร้ทางเยยีวยา...มุมมองปัญหาการศึกษาไทยผา่น

ระบบการศึกษาองักฤษ 
เฉลิมพล รุจินิรันดร์ 

61. ลดภาษีท าไดไ้ม่ยาก กฤษณา บุญปลูก 
62. ลบัลวงพราง 5 วาสนา นาน่วม 
63. ลูกโชคดีท่ีมีพอ่แม่อยา่งเรา ไคลน,์ ฟอสเตอร์ 
64. วถีิสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษยใ์นศตวรรษท่ี 21 วจิารณ์ พานิช 
65. วถีิแห่ง สตีฟ จอ๊บส์ เอลเลียต, เจย ์
66. วธีิสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของเยาวชน สุคนธ์ สินธพานนท ์และคนอ่ืนๆ 
67. ไวยากรณ์องักฤษตามหลกัภาษาศาสตร์ ธีรวทิย ์ภิญโญณัฐกานต์ 
68. ศาสตร์และศิลปะของผูน้ าท่ีครองใจทุกคน สมชาติ กิจยรรยง 
69. ศิลปะการบริหารจดัการ เดอ วิตา, เอมมา 
70. ศิลปะการพดู 40 วธีิ สู่ความส าเร็จ สมชาติ กิจยรรยง 
71. สตีฟ จอ็บส์ ไอแซคสัน, วอลเตอร์ 
72. สนุกคิดในชีวติประข าวนัแบบเศรษฐศาสตร์ แฟรงค,์ โรเบิร์ต เอช 
73. สัตตสิกขาทศัน์ เจด็มุมมองการศึกษาใหม่ และการเรียนการสอน

นอกกรอบ 7 ประการ 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ 

74. หลงัสมยัใหม่นิยม และการอุดมศึกษา อภิภา ปรัชญาพฤทธ์ิ 
75. ไหวเ้ทพเจา้ 9 ศาลจีนมงคล  เนตรนภา แกว้แสงธรรม ยาเนซโกวา 
76. อยากเป็นสุดยอดคนเก่งงานไม่ยาก คอ้ง เกียรติวชัต ์
77. อีเลิร์นน่ิงคอร์สแวร์ : แนวคิดสู่การปฏิบติัส าหรับการเรียนการสอน

อีเลิร์นน่ิงในทุกระดบั 
จินตวีร์ คลา้ยสังข ์
 

 


