
  "TOEIC Practice Exams" จะช่วยคุณเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ 
TOEIC ด้วย ตัวอย่างข้อสอบฉบับเต็มทั้งหมด 6 ชุด กว่า 1200 ข้อ โดยมี 
MP3 ส าหรับท าข้อสอบในส่วนการฟังทั้ง 6 ชุดพร้อมอธิบายค าตอบอย่าง
ละเอียด เพื่อช่วยให้ทราบล่วงหน้าว่าวันสอบจริงจะต้องเจอกับข้อสอบ
ลักษณะใด ตัวอย่างข้อสอบทั้งหมดมีรูปแบบเหมือนการสอบ TOEIC ล่าสุด 
เหมาะส าหรับเสริมเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของคุณให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

ชื่อ Barron's TOEIC practice exams 
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล 
ผู้แปล เลาจ์ฮีด, ลิน    
ปีที่พิมพ์ 2557 
เลขเรียกหนังสือ  PE 1128 ล725บ  



 หนังสือ "เคมี  :  แบบฝึกหัดระดับอุดมศึกษา"  เล่มนี้  แปลและเรียบเรียง
จาก "College Chemistry" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดของหนังสือ "Schaum's 
Outline" ที่รวบรวมโจทย์ปัญหากว่า 1,000 ข้อ พร้อมค าอธิบายที่ครอบคลุมเนื้อหาของเคมี
ในระดับมหาวิทยาลัย ที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาก็สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ โดยใน
แต่ละบทได้มีการสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญไว้สั้นๆ เพื่อทบทวนวามรู้ก่อนท าโจทย์ปัญหา 
นอกจากนี้แล้วในหนังสือยังมีเนื้อหาที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าว จึง
ท าให้ Schaum's Outline เป็นหนังสือแบบฝึกหัดเคมีที่ได้รับความนิยมทั่วโลก 

ชื่อเรื่อง เคมี : แบบฝึกหัดเคมีระดบัอุดมศึกษา 
ชื่อผู้แต่ง โรเซนเบอร์ก, เจอโรม เอพสไตน์,  
ลอเรนท ์ครีเกอร์, ปเีตอร์   
แปลและเรียบเรยีง พรสวรรค์ อมรศักดิ์ 
ชัยรตนนท ์โชติมา  
ปีที่พิมพ์ 2558  
เลขเรียกหนงัสือ  QD 42 ร927ค 2558 



 เมื่อกล่าวถึงธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยแล้ว ถือเป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการดี
เป็นอันดับต้นๆ เลยทีเดียว ท าให้ต้องติดต่อกับผู้คนจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เอง 
ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นกุญแจดอกส าคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพในแวดวงธุรกิจประเภทนี้ไป
โดยปริยาย หนังสือเล่มนี้คือผู้ช่วยที่จะท าให้คุณก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในธุรกิจการโรงแรมได้ 
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม พนักงานผู้ให้บริการ นักเรียน นักศึกษา หรือแม้แต่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจในธุรกิจนี้ จะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างม่ันใจราวกับเจ้าของภาษา 

ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 
ชื่อผู้แต่ง ไลฟ์เอบีซี  ภัทรพร สหวัฒนพงศ์    
ปีที่พิมพ์ 2556  
เลขเรียกหนังสือ  PE 1116 R47 ล988ภ 



    "Marketing Ideas" เล่มนี้ กลั่นจากมุมมองทางการตลาด กลยุทธ์
ธุรกิจ และประสบการณ์ในโลกดิจิทัลกว่าสิบปีของผู้เขียน มีการเลือกประเด็นที่
น่าสนใจในแต่ละช่วงเวลา น ามาตีแผ่ถึงเบื้องหลังความคิด กลยุทธ์ต่างๆ ของ
แบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก เพื่อปรับกรอบกระบวนทัศน์ให้ท่านผู้อ่าน คิดและ
วิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนมากที่สุด ซึ่งท่านผู้อ่าน
จะได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษาอีกหลายเรื่อง 

ชื่อ ไอเดียการตลาดพลิกโลก (Marketing ideas) 
ชื่อผู้แต่ง วรวิสุทธ์ิ ภิญโญยาง 
ปีที่พิมพ์ 2556 
เลขเรียกหนังสือ  HF 5415.1265 ว283อ 



 หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเหล่านักเขียนที่ เป็นมืออาชีพทางด้าน
การตลาดและบล็อกเกอร์จาก 10 ธุรกิจ 10 กูรู มาอธิบายในเรื่อง Digital 
Marketing บอกกล่าวเล่ากลยุทธ์ที่นักการตลาดยุคใหม่ ที่จะช่วยให้สามารถ
เข้าใจ และเข้าถึงลูกค้า ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมือสื่อสารหรือ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านทาง social network ถ่ายทอดด้วยส านวนภาษาอ่าน
ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม สารบัญ 

ชื่อเรื่อง i Marketing 10.0 : 10  
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก 
ผู้เขียน iMarketing team 
 ปี 2554 
เลขเรียกหนังสือ  HF 5415.1265 อ96 



ชื่อ หลักการบัญชี (Principles of 
Accouning) 
ชื่อผู้แต่ง เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ    
ปีที่พิมพ์ 2557  
เลขเรียกหนังสือ  HF 5630 บ784ห  

 หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเหมาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้บัญชี
อย่างครอบคลุม เนื่องด้วยมีเนื้อที่เริ่มตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของการจัดท าบัญชี 
ผู้ เรียนสามารถที่จะวิเคราะห์รายการค้าเพื่อน าไปลงในรายการบัญชีที่มี
มาตรฐานอย่างระบบบัญชีคู่ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการจดบันทึกรายการปิด
บัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดรายวันขั้นปลาย การปรับปรุงและปิดบัญชี 
และสามารถใช้กระดาษท าการซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเงินได้อย่างถูกต้อง 



ชื่อเรื่อง การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส ์
ชื่อผู้แต่ง ค านาย อภิปัชญาสกุล    
ปีที่พิมพ์ 2556 
เลขเรียกหนังสือ  HD 38.5 ค357ก 

 หนังสือเล่มนี้ท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การขนส่งแต่ละประเภท เช่น ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และอื่นๆ กระบวนการในการ
ขนส่งในงานโลจิสติกส์ ระบบการกระจายสินค้าจากคลังไปสู่ลูกค้า การจัดการเกี่ยวกับ
เอกสารและโปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง การบริหารกลุ่มยานพาหนะในการขนส่ง เป็นต้น 
ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 12 บทเรียน ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถ
น าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์ได้ โดยในเล่มได้ถ่ายทอดอย่างละเอียด เป็น
ล าดับขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างภาพประกอบ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 



ชื่อเรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย  
ชื่อผู้แต่ง นพดล จันทร์เพ็ญ    
ปีที่พิมพ์ 2557 
เลขเรียกหนังสือ  PL 4174 น169ห 

 รวบรวมความรู้ที่ส าคัญเกี่ยวกับหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย โดยใน
เล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นล าดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และ
แบบทดสอบทบทวนความรู้ ซึ่งมาจากข้อสอบที่ใช้สอบเข้าสถาบันต่างๆ โดยมีเฉลย
ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งส าหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและ
เตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น 



ช่ือ วิธีรวยของคนเร่ิมจากศูนย์ (Start from 
Zero) 
ช่ือผู้แต่ง กรภัทร์ สุทธิดารา   
ปีที่พมิพ์ 2557   
เลขเรียกหนังสือ  HG 179 ก169ว 

 พบกับเทคนิคดีๆ ที่จะท าให้ทุกคนประสบความส าเร็จท าเงินให้งอกเงย ด้วย
หนังสือ "วิธีรวยของคนเริ่มจากศูนย์ ฉบับปรับปรุง" ผลงานของ "กรภัทร์ สุทธิ
ดารา" ผู้เขียนหนังสือขายดี อันดับหนึ่งหมวดบริหารธุรกิจ ภายในเล่มได้แนะน าเทคนิค
และข้อคิดในการหาเงิน เก็บเงิน ลงทุน และการใช้จ่าย ที่จะไม่ท าให้ชีวิตคุณยุ่งยากอะไร 
แถมจะยังท าให้ชีวิตของคุณมีความสุขดีกว่าเดิมอีกด้วย เพียงแค่ปรับเทคนิคการใช้ชีวิต
เพียงเล็กน้อย ก็สามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ดังใจ 



ชื่อเรื่อง อาเซียน เซียนธุรกิจ  
ชื่อผู้แต่ง สมชนก (คุ้มพันธ)์ ภาสกรจรัส 
ปีที่พิมพ์ 2557  
เลขเรียกหนังสือ  HC 441 ส237อ  

 หนังสือ "อาเซียน เซียนธุรกิจ" เล่มนี้ จะช่วยจุดประกายให้คุณโฟกัสไปที่การท า
ธุรกิจในอาเซียนได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยสิ่งส าคัญคือ ต้อง "รู้เขา รู้เรา" และต้องมี
ความเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมของผู้คนแต่ละประเทศเป็น
ส าคัญ อาเซียน เป็นตลาดเกิดใหม่ที่ผู้คนทั้งโลกมองเห็นศักยภาพ และเป็นโอกาสของนัก
ลงทุนและผู้ประกอบการที่จะสามารถสร้างสรรค์แบรนด์และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่าง
ไม่ไกลเกินเอื้อม หนังสือเล่มนี้จึงเหมือนคู่มือของนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร 
ที่ต้องการศึกษาถึงแนวทาง และกลวิธีที่จะสร้างความส าเร็จในตลาดนี้ได้อย่างรู้ลึก! รู้จริง! 



ชื่อ รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC  
ก้าวสู่ความมั่งคั่ง 2020 
ชื่อผู้แต่ง บุญทัน ดอกไธสง    
ปีที่พิมพ์ 2557  
เลขเรียกหนังสือ  JF 1358 T5 บ723ร 

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ราว 600 ล้านคน ด้วยหวังให้
เป็นตลาดขนาดใหญ่ เพื่อสร้างอ านาจต่อรองในทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่น ในขณะเดียวกันประเทศ
สมาชิกประชาคมต่างแข่งขันกันอยู่ในที ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ฤาความเป็น
หนึ่งเดียวจะเป็นเพียงชื่อเท่านั้น ไทยหวังไกลกว่านั้น อยากเป็นผู้น าในภูมิภาค แต่การด าเนินนโยบาย
พัฒนาประเทศดูเหมือนจะสวนทางกัน ในเมื่อการออกแบบโครงสร้างการบริหารประเทศมิได้ให้โอกาส
ปัจเจกบุคคลมีอิสระเสรีที่เสมอภาคกัน ที่ผ่านมาปัจจุบันบุคคลได้รับโอกาสเท่าที่ผู้น า ชนชั้นน าหยิบยื่นให้
เท่าที่จ าเป็นที่จะเป็นฐานให้ผู้น า ผู้ปกครองอยู่ได้อย่างมั่นคั่งและมั่นคง ด้วยแนวคิดการพัฒนาประเทศที่
แตกต่างแยกเป็นสองทิศทางที่ฝ่ายหนึ่งยึดแนวทางอนุรักษ์นิยม อีกฝ่ายยึดแนวทางเสรีประชาธิปไตย 
ความแตกต่างนี้กลายเป้นตัวกัดกร่อนความเข้มแข็งของประเทศ 



ชื่อเรื่อง สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEFLiTP 
ชื่อผู้แต่ง กิตติ์ จิรติกุล    
ปีที่พิมพ์ 2558  
เลขเรียกหนังสือ  PE 1128 ก671ส 

  เหมาะกับผู้อ่านที่ก าลังมองหาหนังสือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบหรือ
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้พัฒนาความสามารถของตนเอง สมบูรณ์แบบทุก 
Section ทุก Part สอบมหิดล จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร และมหาวิทยาลัยชื่อ
ดัง อินเตอร์ทุกคณะ สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล มหิดลวิทยานุสรณ์ ปริญญาโท 
และปริญญาเอกทุกสถาบัน ชิงทุนการศึกษา Fulbright  



ชื่อเรื่อง IELTS 7 plus : รวมเทคนิคข้อสอบจริงครบ 
4 Parts ผ่าน facetime diary 
ชื่อเรื่อง สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEFLiTP 
ปีที่พิมพ์ 2558 
เลขเรียกหนังสือ  PE 1128 ธ433อ 

 Ielts 7 Plus เป็นหนังสือที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ได้เป็น
อย่างดีเหมาะกับผู้อ่านที่ก าลังมองหาหนังสือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบหรือเพิ่ม
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้พัฒนาความสามารถของตนเอง โดดเด่นในด้านการ
น าเสนอที่มาในรูปแบบของไดอารี่ประจ าวันท่ีอ่านง่าย เข้าใจง่ายที่ส าคัญหนังสือ
เล่มนี้จะสร้างวินัยในการอ่านหนังสือให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 



ชื่อ วินาทีชีวิต คู่มือปฐมพยาบาล 
 (Your life in your hands) 
ชื่อผู้แต่ง คณาทัต จันทร์ศิริ 
ปีที่พิมพ์ 2557 
เลขเรียกหนังสือ  WA 292 ค127ว 

 เราทุกคนไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่มีใครบอกได้ว่า
อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร แต่มันจะเกิดขึ้นแน่...อาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก 
หนังสือเล่มนี้จึงได้น าเสนอขั้นตอนการปฐมพยาบาลทุกรูปแบบเอาไว้ ให้คุณพร้อม
ใช้ทุกสถานการณ์ รู้ไว้เท่ากับเป็นก าไรให้แก่ตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รัก เพราะการ
ช่วยชีวิตคนไม่ได้เป็นแค่หน้าที่ของแพทย์ แต่เราทุกคนสามารถเป็นหมอของตัวเอง
และคนรอบข้างได้ ถ้ารู้วิธีและมีสติ ด้วยรูปการ์ตูนประกอบในหนังสือ จะช่วยให้คุณ
เข้าใจการท าได้ง่ายขึ้น และจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย 



ชื่อเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ สารอาหารเชิงพันธ
ภาพและกลไกการท างาน 
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี ศรีจ าเริญ   
ปีที่พิมพ์ 2555 
เลขเรียกหนังสือ  RM 216 อ525อ 

 ต าราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการท างานของสารอาหารหลัก คาร์โบโฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน รวมทั้งสารพอลิฟีนิล โพรไบโอติก ต่อการเกิดประโยชน์ในร่างกายแบบ
จ าเพาะเจาะจงเพื่อใช้ในการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา
เกี่ยวกับข้อควรค านึงในด้านความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการเรียนในมหาวิทยาลัย จุดเด่นของต าราเล่มนี้ คือ เนื้อหาที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเอกสารที่เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเลือกบริโภคอาหาร 



ชื่อเรื่อง คิดแบบบูรณาการ : เพิ่มพลังกระบวนการคิด 
ตามแบบวิถีของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ 
ชื่อผู้แต่ง  โรเจอร์, มาร์ติน 
ปีที่พิมพ์ 2553 
เลขเรียกหนังสือ  HD 57.7 ร928ค 

 เพิ่มพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ  อะไรคือสิ่งที่ท า
ให้ “ผู้น าที่ยอดเยี่ยม” แตกต่างจาก “ผู้น าธรรมดา ๆ” ในหนังสือเล่มนี้ โรเจอร์ มาร์ติน ผู้เขียน จะ
แสดงให้เห็นว่า “ผู้น าที่ยอดเยี่ยม” ถูกฝึกให ้“คิดแบบบูรณาการ” (Integrative Thinking) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการเก็บเอาความคิดที่ขัดแย้งกันสองอย่างไว้ในใจไปพร้อม  ๆ กับการสังเคราะห์
ส่วนประกอบของแต่ละความคิดออกมา จนเกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่การคิดแบบบูรณาการเป็น
ความสามารถที่มีแต่เฉพาะในผู้โชคดีเพียงไม่กี่คนเท่นั้นหรือ? เปล่าเลย มันเป็น “อุปนิสัยในการ
คิด” (habit of thought) ที่เราทุกคนสามารถใช้สติพัฒนานิสัยนั้นขึ้นมาได้ เพื่อให้สามารถบรรลุ
ถึงทางออกที่มองไม่เห็นมาก่อน เราสามารถฝึกฝนตนเองให้สร้างทางออกอันสร้างสรรค์ และต่อต้าน
การยอมจ านนต่อตัวเลือกแย่ ๆ หนังสือเล่มนี้น าทางให้แก่เราได้อย่างดียิ่ง 



ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
งานอาชีพ : Microsoft Office  
ชื่อผู้แต่ง ทีมงานวิชาการ 
 ปีที่พิมพ์ 2556  
เลขเรียกหนงัสือ HF 5548.4 M523 ท642ค 

 หนังสือประกอบการเรียนที่น าเสนอรายละเอียดการใช้งานของชุดโปรแกรม 
Microsoft Office 2010 น ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อการสร้างงานอาชีพ เพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน AEC อย่างมืออาชีพ ครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น 
Mcrosoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 Microsoft PowerPoint 2010 
เหมาะส าหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเสริมสร้างความรู้ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจด้วยแบบทดสอบและแบบฝึกหัด
ท้ายบท 



ชื่อ สูตรลับความส าเร็จที่มหาวิทยาลัยไม่เคยสอน  
ชื่อผู้แต่ง อโนเชาว์ หวังตระกูล 
ปีที่พิมพ์ 2553  
เลขเรียกหนังสือ BF 637.S8 อ239ส 2553 

 เปิดทุกสูตรลับที่ท าให้คนระดับโลกเหล่านั้นก้าวขึ้นสู่การเป็น "ยอดคน" 
ที่ยิ่งใหญ่ได้ในทุกวันนี้ ความคิดใดที่สามารถจุดประกายความส าเร็จให้พวกเขาได้
โดยที่คนจ านวนมากไม่รู้ เรียนลัดสู่ความส าเร็จกับ 30 บุคคลส าคัญระดับโลก ที่จะ
ช่วยท าให้ทุกคนพบเส้นทางแห่งความสุข ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตได้ง่ายขึ้น 
เร็วขึ้นเพียงแค่ค าเดียวในหนังสือเล่มนี้ อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ทั้งชีวิต 


