
หาก online อยู ่ผูอ้่านสามารถคลิกที่ช่ือหนังสือเพื่อเขา้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได ้                                                  หนา้ 1/14 

 
งานเขียนช้ินน้ีเป็นของ ดร.สิระ สุทธิคาํ, http://www.EnglishThailand.com และอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
ห้ามคดัลอกส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของช้ินงานดงักล่าว เวน้แต่จะไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่สามารถ

จาํหน่ายได ้หากแต่สามารถเผยแพร่เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษาตามเจตจาํนงของผูเ้ขยีนเทา่นั้น 

 
เรียนผูส้นใจท่ีจะพฒันาภาษาองักฤษทุกท่าน 
จาก ดร.สิระ สุทธิคาํ, www.EnglishThailand.com 
 
 
 

“อาจารย ์ดร.สิระ ครับ/คะ - ช่วยแนะนาํหนงัสือเพือ่เตรียมสอบและ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษใหห้น่อยสิครับ/คะ!” 

 
น่ีคือคาํถามท่ีผมไดรั้บบ่อยคร้ังมากทั้งจากนกัเรียนของสถาบนั Kendall และสมาชิกจดหมายข่าว 

EnglishThailand 
 
 

 
 
 
ดงันั้นในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา… 
 

• ผมไดร้วบรวมรายช่ือหนงัสือท่ีคิดว่าดีและน่าจะเหมาะ แลว้จดัพิมพเ์ป็น eBook เล่มน้ีให้ 

• หากผู้อ่านท่านใด online อยู่กส็ามารถที่จะ “กด Ctrl  + คลกิที่ mouse” พร้อมกนัเพือ่เข้าดู

รายละเอยีดของหนังสือเหล่าน้ันได้ 

• สาํหรับหนงัสือบา้งเล่มสามารถสั่งซ้ือโดยตรงจากร้าน Amazon ไดเ้ลย ผมใชบ้ริการของ Amazon 
หลายคร้ังแลว้ ถือว่าท่ีน่ีใชไ้ดที้เดียวเลยครับ เม่ือสั่งซ้ือแลว้เราจะไดรั้บ tracking number เพ่ือ

ติดตามว่าของอยูท่ี่ไหนแลว้ 
 
ผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผูอ่้านทุกคนจะไดป้ระโยชน์จากหนงัสือเล่มน้ี  และขอแนะนาํใหอ่้านขา้ม section ดว้ย

เพราะยกตวัอยา่งเช่นนกัเรียนท่ีจะสอบ TOEIC อาจจะไดป้ระโยชน์จากหนงัสือ TOEFL, IELTS, 
Writing, Speaking และอ่ืนๆ ดว้ย สุดทา้ยน้ีขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบและเก่งภาษาองักฤษกนัไวๆ ครับ 

โอม เพ้ียง  
 
ขอแสดงความนบัถือ 
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TOEFL 
 

หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีเขียนโดย ETS ซ่ึงเป็นผูอ้อกขอ้สอบ TOEFL ดงันั้นระดบัความยากง่ายของ

แบบฝึกหัดจะเหมือนขอ้สอบจริง จึงเป็นหนงัสือท่ีผูท่ี้จะสอบ TOEFL ทุกคนตอ้งมีไวใ้นมือ หากแต่ผูเ้ตรียม

สอบส่วนใหญ่อาจจะบ่นถึงความไม่ทนัสมยัของตวัอยา่งและชุดขอ้สอบรวมทั้งสนใจท่ีจะมีแบบฝึกหัดทาํเพ่ิมเติม

และเรียนรู้เทคนิคจากหนงัสือเล่มอ่ืนๆ ผมจึงแนะนาํให้ซ้ือหนงัสือดา้นล่างน้ีดว้ยครับ 
  

The Official Guide to the New TOEFL iBT with CD-ROM 

หนงัสือเล่มน้ีอยูใ่นหนงัสือ North Star ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง Pearson และ ETS ในการจดัทาํ

หนงัสือเพ่ือช่วยนกัเรียนในการพฒันาทกัษะการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน โดยใน series จะมีหลายระดบั หากผมใคร่

แนะนาํระดบั Advance ให้กบัผูท่ี้สนใจจะไดแ้บบฝึกหัดและบทเรียนท่ีค่อนขา้งยาก เหมาะสาํหรับผูท่ี้มีเป้าท่ีจะ

ทาํคะแนน TOEFL ให้ไดม้ากกว่า 600 หากตอ้งการความต่อเน่ืองก็สามารถซ้ือหนงัสือใน series เดียวกนัอีก 

2 เล่มดา้นล่างดว้ยกไ็ดค้รับ 

 

Building Skills for the TOEFL iBT Advance 

Building Skills for the TOEFL iBT High Intermediate 
หนงัสือในระดบั High Intermediate ของ North Star เหมาะสาํหรับนกัเรียนและผูส้นใจทัว่ไป ท่ีตอ้งการ

จะเขา้ศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นการปพ้ืูนท่ีดีก่อนใชห้นงัสือเล่ม Advance  

 
Building Skills for the TOEFL iBT, Intermediate 
เล่มน้ีจะเป็นเล่มท่ีปูพ้ืนฐานจะเหมาะกบัผูท่ี้ห่างจากการใชภ้าษาองักฤษมาเป็นระยะเวลาหน่ึงหรือนกัเรียนท่ี

ตอ้งการไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดบัปริญญาตรี โดยรวมแลว้ผมว่าหนงัสือทั้งในระดบั Intermediate, 
High Intermediate และ Advance นั้นเขียนไดดี้มาก หากมีเวลาเตรียมตวัสอบ 3-6 เดือนข้ึนไปควรมีไวท้ั้ง 

3 เล่มครับ (ถา้ชอบ style การเขียนของสาํนกัพิมพน้ี์)  
 
Longman Preparation Course for the TOEFL 
 เกือบ 150 หนา้เป็นหนงัสือท่ีคุม้ค่ามากสาํหรับผูท่ี้เตรียมสอบ TOEFL หากแต่หนงัสือเล่มน้ีถึงแตกและแยก

ขายเป็นหลากหลายประเภทซ่ึงบางเล่มเป็นหนงัสือของผูเ้รียนเท่านั้น (จึงไม่ม ีsolution key ให้) หรือบางเล่ม

ไม่มาพร้อมกบั Audio CD เท่าท่ีผมดูแลว้เล่มท่ีผมทาํ link ให้ดา้นตน้น่าจะเหมาะท่ีสุดครับ 
 

 
 
Logitech Premium Stereo Headset with Noise-Canceling Microphone 
ในการต่อสูก้บัความวติกกงัวลก่อนเขา้หอ้งสอบและระหวา่งทาํสอบนั้น ไม่มีอะไรท่ีจะช่วยหรือทดแทนได้

นอกจากการเตรียมความพร้อมและสร้างความคุน้เคยให้กบัตวัเรา หากขาดการเตรียมตวัท่ีดีเร่ืองผดิคาดเร่ืองเล็กก็
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กลายเป็นเร่ืองใหญ่ และเร่ืองใหญ่กก็ลายเป็นเร่ืองท่ีรับไม่ได ้ดงันั้นผมจึงใคร่ขอแนะใหส้ั่งซ้ือหูฟังของ 

Logitech รุ่นดงักล่าวมาเพ่ือให้เรามีความคุน้มือมากท่ีสุดสาํหรับขอ้สอบ TOEFL คุณภาพของหูฟังจะอยูใ่น

ระดบัปานกลางไม่ใช่ดีเลิศ ส่ิงท่ีผมมกัจะขอให้นกัเรียนท่ี Kendall ฝึกฝนก็คือการพดูโดยใชไ้มคท่ี์ขา้งหู ฝึกจดั

ให้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมเพ่ือจะได ้record เสียงเราไดช้ดัเจน รวมทั้งยงัสามารถอ่าน note ท่ีเราเตรียมไวไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
Delta's Key to the Next Generation TOEFL Test 
หนงัสือเล่นน้ีจดัว่าโบราณพอควรครับ หากแต่เน้ือหาไดรั้บการ update ให้ทนัสมยัในทุก version ของ

หนงัสือ ผมชอบหนงัสือเล่มน้ีเพราะมนัละเอียดขนาดหนงัสือจะใหญ่มากมีพ้ืนฐานครบถว้นเหมาะสาํหรับผูท่ี้มี

เวลาเตรียมตวัและวางแผนท่ีดี สามารถนาํมาปรับใชก้บับทเรียนท่ี Kendall ไดเ้ป็นอยา่งดีครับ 
 
 
TOEIC 
 
TOEIC Official Test-Preparation Guide 
หนงัสือจากสาํนกัพิมพ ์Peterson ซ่ึงไดลิ้ขสิทธ์ิโดยตรงจาก ETS ให้จดัพิมพค์ู่มือเตรียมสอบ TOEIC จึง

ไดรั้บการยอมรับมาเป็นเวลานาน หนงัสือเล่มน้ีแมจ้ะเก่านิดหน่อยหากแต่เน้ือหาและวิธีการสอนยงัสามารถนาํมา 

apply ใชก้บัขอ้สอบ TOEIC ไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากขอ้สอบ TOEIC มีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมากครับ 

สาํหรับผูท่ี้สนใจใฝ่ฝันอยากเป็นนางฟ้าหรือสอบเพ่ือเล่ือนขั้นในบริษทั ตอ้งซ้ือครับเล่มน้ี 

 

 
 
Longman Preparation Series for the New TOEIC 
นาํเสนอเทคนิคและพ้ืนฐานเพ่ือให้นกัเรียน “ต่างชาติ” สามารถนาํไปใช ้apply กบัขอ้สอบ TOEIC ไดดี้ 

Longman จะเป็นหนงัสือท่ีละเอียดกว่า Official Test Prep. Guide มาก จึงจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้

ตอ้งการหนงัสือเพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนก่อนสอบ 
 
600 Essential Words for the TOEIC Test 
ศพัท-์ศพัท์-ศพัท ์ไม่สามารถอยูไ่ดโ้ดยปราศจากมนัแต่อยา่งว่าจะให้ท่องศพัทก์็มีเวลาไม่พอและไม่รู้ว่าระดบั

ความยากง่ายของศพัทท่ี์ใชใ้นการสอบ TOEIC จะเป็นอยา่งไร? หนงัสือเล่มน้ีไดร้วบรวมคาํศพัทก์ว่า 600 คาํ 

คาํท่ีมกัจะออกในขอ้สอบ TOEIC มาให้ท่องจาํ จะช่วยประหยดัเวลาผูเ้ขา้สอบไดม้าก และสาํหรับผูท่ี้จะสอบ 

TOEFL ก็ใชห้นงัสือเล่มน้ีไดเ้ช่นกนัครับ ราคาไม่แพงนกัครับ 
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IELTS 
 
ผูท่ี้จะสอบ IELTS จาํเป็นตอ้งมีหนงัสือทั้ง 6 เล่มของสาํนกัพิมพ ์Cambridge น้ี เน่ืองจากเป็นการรวบรวม

ขอ้สอบเก่าในอดีตซ่ึงจะช่วยเรามากในการเตรียมตวัสอบทีเดียวเลยโดยเฉพาะส่วนของขอ้สอบการพดูและการ

เขียนหากผูท่ี้จะสอบ IELTS สามารถท่ีจะวิเคราะห์จากขอ้สอบดงักล่าวเพ่ือให้สามารถเห็นรูปแบบของขอ้สอบ

ไดก้จ็ะทาํใหส้ามารถทาํคะแนนสอบไดสู้งตามท่ีตอ้งการ ขอ้แนะนาํอีกประการคือตอ้งซ้ือหนงัสือท่ีเป็น 

Student’s Book with Answers หรือ Self-study with Audio นะครับ หรือจะใช ้link ท่ีผมทาํให้

ดา้นล่างก็ไดน้ะครับ ประหยดัเวลาและเลือกไดถู้กเล่มครับ  
 
Cambridge Practice Tests for IELTS 1 Self-study student   
 
Cambridge IELTS 2 Student's Book with Answers 
  
Cambridge IELTS 3 Students Book with Answers 
  
Cambridge IELTS 4 Student's Book with Answers 
 
Cambridge IELTS 5 Student's Book with Answers 
  
Cambridge IELTS 6 Student's Book with answers 
 
 

หนงัสือเล่มน้ีจะออกพิมพใ์นเดือนเมษายน 2008 หนงัสือเล่มน้ีเป็นของ Cambridge Press เพ่ือจะแยง่ชิงตลาด

หนงัสือประเภท Prep book เน่ืองจากความน่าเช่ือถือของผูเ้ขียนและสาํนกัพิมพ ์รวมทั้งผลงานเขียนในคร้ัง

ก่อนกท็าํใหผ้มสนใจและอยากแนะนาํครับ 
 
 
GMAT 
 

New Insight into IELTS Student's Book with Answers 

The Official Guide for GMAT Review, 11th Edition 
หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีเขียนโดยผูอ้อกขอ้สอบ GMAT ดงันั้นระดบัความยากง่ายของแบบฝึกหัดจะเหมือน

ขอ้สอบจริง จึงเป็นหนงัสือท่ีผูท่ี้จะสอบ GMAT ทุกคนตอ้งมีไวใ้นมือ หากแต่ผูข้อ้สอบส่วนใหญ่อาจจะบ่นถึง

ความไม่ทนัสมยัของตวัอยา่งและชุดขอ้สอบรวมทั้งสนใจท่ีจะมีแบบฝึกหัดทาํเพ่ิมเติมและอยากเรียนรู้เทคนิคจาก

หนงัสือเล่มอ่ืนๆ ผมจึงแนะนาํใหซ้ื้อหนงัสือขา้งล่างน้ีดว้ยครับ 
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หนงัสือเล่มน้ีก็เป็นหนงัสือท่ีเขียนโดยผูอ้อกขอ้สอบ GMAT ดงันั้นระดบัความยากง่ายของแบบฝึกหัดจะ

เหมือนขอ้สอบจริง จะช่วยเสริมทกัษะเร่ือง Verbal ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของนกัเรียนไทยและแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมเร่ือง

ของ Sentence Correction และ Critical Reasoning เล่มน้ีใชไ้ดที้เดียวครับ   
 

The Official Guide for GMAT Verbal Review 

The Official Guide for GMAT Quantitative Review 
เลขหรือ Quantitative น้ีนกัเรียนไทยส่วนใหญ่มกัมองว่าค่อนขา้งง่ายเน่ืองจากขอ้สอบ GMAT ไม่ใช่

ขอ้สอบท่องจาํหรือตอ้งการใช ้concept ของเลขชั้นสูง หากแต่ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งการทดสอบพ้ืนฐานและ

ความสามารถในการพลิกแพลงวิธีคิดรวมทั้งความเขา้ใจพ้ืนฐานของวิชาเลข โดย material ของขอ้สอบ 

GMAT น้ีจะไม่เกินเน้ือหาของคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หากแต่วิชาเลขน้ีจะเป็นส่วนท่ีจะทาํคะแนน

ใหน้กัเรียนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นควรมัน่ฝึกฝนในส่วนน้ีอยา่งเต็มท่ีครับ 
 

The PowerScore GMAT Critical Reasoning Bible 
Critical Reasoning เป็น Part หน่ึงในขอ้สอบ Verbal ของขอ้สอบ GMAT ท่ีผูเ้ตรียมสอบสามารถเพ่ิม

ทกัษะและคะแนนไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็วกคื็อ Critical Reasoning ตรงกนัขา้มกบัความคิดของหลายคน

ท่ีว่าไม่สามารถทาํโจทยป์ระเภทน้ีไดเ้พราะไม่สามารถแปลโจทยไ์ด ้หากแต่ความคิดดงักล่าวอาจจะไม่ถูกตอ้ง

ทั้งหมด CR หรือ logic น้ีมีแบบแผนเฉพาะ ดงันั้นหนงัสือเล่มน้ีจะช่วยจาํแนกประเภทของโจทยร์วมทั้งอธิบาย 

logic จากพ้ืนฐานสู่ระดบัสูงเพ่ือให้สามารถทาํขอ้สอบ GMAT ได ้

 
 
GRE 
 
GRE: Practicing to Take the General Test 10th Edition 
หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีเขียนโดยผูอ้อกขอ้สอบ GRE ดงันั้นระดบัความยากง่ายของแบบฝึกหัดจะเหมือน

ขอ้สอบจริง จึงเป็นหนงัสือท่ีผูท่ี้จะสอบ GRE ทุกคนตอ้งมีไวใ้นมือ หากแต่ผูเ้ตรียมสอบตอ้งการแบบฝึกหัด

เพ่ิมเติมและอยากเรียนรู้เทคนิคเพ่ิมเติมจากหนงัสือเล่มอ่ืนๆ ผมจึงแนะนาํให้ซ้ือหนงัสือดา้นล่างน้ีดว้ยครับ 
 

 
 
The GRE Test for Dummies, Fifth Edition 
ทุกคนคงรู้จกัหนงัสือ “for Dummies” ซ่ึงเป็น series ของหนงัสือท่ีจะพยายามทาํเร่ืองยากให้เขา้ใจง่ายและ

สนุกสนาน หนงัสือเล่มน้ีจึงเหมาะกบัผูท่ี้ไม่มีเวลาเตรียมตวักบั GRE มากนกั อ่านแลว้ตรงประเด็นมากครับ 

 
GRE Vocabulary Set 1 
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จาํหน่ายได ้หากแต่สามารถเผยแพร่เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษาตามเจตจาํนงของผูเ้ขยีนเทา่นั้น 

“สอบ GRE ก็คือการสอบคาํศพัท”์ – เน่ืองจากหลาย section ของขอ้สอบจะเป็นการวดัทกัษะในเร่ืองคาํศพัท์

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม สาํหรับ GRE Vocabulary น้ีจะไม่ใช่หนงัสือ หากแต่จะเป็น flash card 
ซ่ึงรวบรวมคาํศพัทท่ี์ออกในขอ้สอบบ่อยท่ีสุดและเหมาะสาํหรับการท่องศพัทม์ากกวา่รูปแบบของหนงัสือ ใชติ้ว

ระหวา่งเดินทางกไ็ดค้รับ  
 
 
SAT 
 
The Official SAT Study Guide 
หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือท่ีเขียนโดย College Board ซ่ึงเป็นผูอ้อกขอ้สอบ SAT ดงันั้นระดบัความยากง่าย

ของหนงัสือจะเหมือนขอ้สอบจริง จึงเป็นหนงัสือท่ีผูท่ี้จะสอบ SAT ทุกคนตอ้งมีไวใ้นมือ หากแต่ผูเ้ตรียมตวั

สอบท่ีเป็นวยัรุ่นมกัจะบ่นว่าหนงัสือไม่ค่อยสนุกและตอ้งการแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม ผมจึงแนะนาํให้ซ้ือหนงัสือ

ขา้งล่างน้ีดว้ยครับ 
 
The Official SAT Question of the Day 2008 Calendar 
ตอ้งอยา่งน้ีสิครับ ของขวญัท่ีสมบรูณ์แบบสาํหรับนกัเรียนมธัยมปลายท่ีตอ้งการจะพฒันาทกัษะการทาํขอ้สอบ 

SAT อยา่งจริงจงั, สนุกสนาน และค่อยเป็นค่อยไป ทาง College Board รับทราบถึงขอ้จาํกดัของหนงัสือ

ของตนท่ีอาจจะน่าเบ่ือและจาํเจ จึงจดัพิมพป์ฏิทินแบบฉีกท่ีผูเ้รียนสามารถฝึกทาํขอ้สอบจาํนวนนอ้ยๆ แต่ทาํทุก

วนัเป็นการ force ตวัเองให้เตรียมพร้อมสาํหรับ SAT ล่วงหนา้เป็น idea ท่ียอดเยีย่มมากครับ ขอปรบมือให้

เลยครับ  
 
The Official Study Guide for All SAT Subject Tests 
หนงัสือสาํหรับผูท่ี้จาํเป็นตอ้งสอบ SAT ในส่วน Subject Test ดว้ยครับ ไม่มีอะไรท่ีจะมาทดแทนคาํแนะนาํ

จากผูอ้อกขอ้สอบโดยตรงได ้หากตอ้งสอบ Subject Test ดว้ยควรพิจารณาหนงัสือเล่มน้ีดว้ยครับ  

 

หนงัสือท่ีเขียนโดย(คร้ังหน่ึง)นกัเรียนมธัยมปลายเพ่ือนกัเรียนมธัยมปลาย ส่ือสารไดส้นุกสนาน แต่ในความรู้สึก

ของผมสาระของหนงัสือเล่มน้ีก็ไม่สูญหายนะครับ หากแต่ดว้ยขนาดหนงัสือท่ีค่อนขา้งเล็กผมเองคิดว่า

แบบฝึกหัดในส่วนวิชาเลขและคาํศพัทย์งัไม่เพียงพอสาํหรับการนาํไปใชใ้นการสอบจริง แต่อยากแนะนาํให้อ่าน

ครับ มนัส์ส์ส์ส์  
 

Up Your Score 

Increase Your Score in 3 Minutes a Day 
เป็นหนงัสือท่ีเขา้ใจง่ายและช่วย break เร่ืองท่ีน่าเบ่ือให้เป็นแผนท่ีสามารถทาํตามไดโ้ดยนกัเรียนมธัยมปลายซ่ึง

มกัจะมีชีวติท่ีค่อนขา้งยุง่ทั้งการเรียนและกิจกรรม พดูง่ายๆ คือ ตรงประเดน็และนาํไปใชไ้ดจ้ริงครับ 

 
500 Key Words for the SAT, and How to Remember Them Forever 
ดว้ยช่ือหนงัสืออยา่งน้ี ผูเ้ขียนอาจจะตั้งเป้าสูงไปนิดหน่อยว่าผูอ่้านจะสามารถจาํคาํศพัทไ์ดต้ลอดกาล 555 แต่อยา่ง

วา่นะครับ หากไม่ตั้งเป้าสู่ทอ้งฟ้าแลว้จะไปอยูท่่ามกลางหมูด่าวไดอ้ยา่งไร? หนงัสือเล่มน้ีเต็มไปดว้ยทิปและ

เทคนิคในการจาํคาํศพัท ์เหมาะแมก้ระทัง่สาํหรับผูท่ี้จะสอบ GMAT หรือ GRE ครับ 
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SparkNotes Guide to the new SAT & PSAT 
ผมเป็นหน้ีบุญพ่ี SparkNotes ในสมยัยงัเรียนอยูม่ธัยมปลายในต่างประเทศอยูห่ลายคร้ัง โดยเฉพาะให้วิชา

ภาษาองักฤษและวรรณคดีซ่ึงใชภ้าษาท่ีมนุษยย์คุปัจจุบนัจะเขา้ใจไดย้ากมาก แนวความคิดของ SparkNotes น้ี
จึงเกิดข้ึนมาและไดรั้บความนิยมจากนกัเรียนอเมริกนัอยา่งท่วมทน้ ในช่วง 5-10 ปีหลงัน้ี SparkNotes เร่ิมมา

จบัตลาด SAT และสามารถผลิตส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีเป็นวยัรุ่นไดอ้ยา่งดี ขอ Vote ใหเ้ล่มน้ี 
 
 
NCLEX 
 
หากตอ้งการไปทาํงานเป็นพยาบาลในต่างประเทศนอกจากการมีผล TOEFL iBT ท่ีดีแลว้ พยาบาลท่ีเป็น

ชาวต่างชาติอยา่งพวกเราชาวไทยน้ีจาํเป็นตอ้งสอบ NCLEX เพ่ือวดัทกัษะในดา้นวิชาชีพ รวมทั้งในบางรัฐ

อาจจะตอ้งให้สอบขอ้สอบโดยเฉพาะของแต่ละรัฐอีกคร้ังหน่ึง หากแต่น้ีคือหนงัสือท่ีผมอยากแนะนาํให้ศึกษา 

ควรมีทั้งหมดเพราะการสอบ NCLEX ไม่ง่ายครับ  
 

 
 
Saunders Comprehensive Review for the NCLEX-RN?  
 
NCLEX-RN? Review Manual with Studyware CD-ROM 
  
Saunders Comprehensive Review for the NCLEX-PN Exam 
  
Saunders Q & A Review for the NCLEX-RN Exam  
  
Lippincott's Review for NCLEX-RN? 
  
NCLEX-RN? Questions & Answers Made Incredibly Easy 
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USMLE 
 
ออกเสียงว่า You smile หากทาํขอ้สอบน้ีแลว้มกัจะทาํให้ยิม้ไม่ออกเน่ืองจากเป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก 

USMLE คือขอ้สอบท่ีมาทดแทนขอ้สอบ MCAT ซ่ึงเป็นขอ้สอบสมยัท่ีผมเรียน pre-Med อยูท่ี่อเมริกา 

หากพบวา่ขอ้สอบ USMLE ในปัจจุบนัน้ียากข้ึนมากและตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะทางดา้นการแพทยเ์ป็นอยา่งมาก 

ไม่เหมือนขอ้สอบ MCAT ซ่ึงเป็นขอ้สอบทัว่ไป (generic test) เหมือนในอดีต โชคดีของผมท่ีไม่ตอ้งสอบ 

USMLE ครับ  แนะนาํหนงัสือพวกน้ีให้เลยนะครับ 
 

   
 
First Aid for the USMLE Step 1 2008 
 
First Aid for the USMLE Step 2 CS 
 
First Aid for the USMLE Step 2 CK 
  
First Aid for the USMLE Step 3 
 
Boards and Wards 
  
  
Essay สมคัรมหาวทิยาลยั 
 
How to Write a Winning Personal Statement 3rd ed 
การสมคัรเขา้มหาวิทยาลยัในต่างประเทศส่วนใหญ่ตอ้งการให้ผูส้มคัรเขียน essay เก่ียวกบัเป้าหมายในชีวิตบา้ง, 
เหตุผลจูงใจของนกัศึกษาในการเลือกเรียนมหาวิทยาลยัดงักล่าว หรือ หัวขอ้อ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ผมชอบ

หนงัสือเล่มน้ีมากเน่ืองจากหนงัสือเล่มดงักล่าวไดเ้ขียนในลกัษณะหนงัสือประเภท “How to” ทาํใหผ้ ูอ่้าน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดท้นัทีและเม่ือสมคัร U. เราก็มกัจะไม่ค่อยมีเวลา ดงันั้น หนงัสือเล่มน้ีใช่เลยครับ 
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65 Successful Harvard Business School Application Essay 
เรียนรู้จากประสบการณ์หรือเรียนรู้จากผูท่ี้เคยผา่นเหตุการณ์นั้นมาก่อนเป็นวิธีเรียนรู้ลกัษณะหน่ึงท่ีไดผ้ล หนงัสือ

เล่มน้ีมีตวัอยา่งของ essay จากนกัเรียนท่ีสมคัรมหาวิทยาลยั Harvard และไดรั้บเขา้เรียน ดงันั้นจึงเป็นตน้แบบ

สาํหรับผูส้นใจจะสมคัร U top 10 ทั้งในอเมริกาและยโุรป ควรนาํไปปรับใช ้ผมเนน้นะครับว่าควรนาํไปปรับ

ใชไ้ม่ใช่ลอกเอาทั้งดุน้ เสียศกัด์ิศรีตายเลยครับ 555 
 
 
Resume สมคัรงานและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

 
Resume Magic 
สาํหรับตลาดงานท่ีนบัวนัก็จะมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน Resume หรือประวติัการทาํงานและการเรียนท่ีโดดเด่นจึง

เป็นของท่ีสาํคญัในการท่ีจะไดรั้บคดัเลือกเพ่ือสัมภาษณ์ แลว้ Resume ท่ีดีตอ้งมีอะไรบา้ง? คาํอะไรจะเป็น 

Power word(s)?  รวมทั้งมรรยาทและธรรมเนียมปฏิบติัในการสมคัรงานซ่ึงนาํมาใชส้าํหรับการสมคัร

มหาวทิยาลยัไดเ้ช่นกนัขอ้มลูเหล่าน้ีไดถ้กูรวมไวใ้นหนงัสือน้ีแลว้ครับ 

 

การเขียนจดหมาย Cover Letter ใหไ้ดดี้กม็คีวามสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าการมี Resume ท่ีดี หนงัสือเล่มน้ี

จะช่วยไดม้าก มีจดหมายตวัแบบให้เลือกจาํนวนมากดว้ยนะครับ  
 

Cover Letter Magic 

Resumes That Knock 'em Dead 
ส่วนตวัผมรู้สึกประหลาดใจกบัหนงัสือเล่มน้ีเน่ืองจากเป็นหนงัสือท่ีผมซ้ือตั้งแต่ตอนสมคัรงานในช่วงระหวา่งยงั

เรียนหนงัสือในอเมริกาและหนงัสือเล่มดงักล่าวก็ยงัมีขายอยูใ่นวนัน้ี อยา่งว่านะครับของดีก็เลยไม่หายไปง่ายๆ 

ลองดนูะครับ วา่จะ Knock ‘em Dead ไดไ้หม? 
 
Best Answers to the 201 Most Frequently Asked Interview 
คลอบคลุมทุกประเภทของคาํถามท่ีพบบ่อยในระหว่างการสัมภาษณ์งานครับ แนะนาํให้ซ้ือครับ 

 

 
 
How to Interview Like a Top MBA 
ทกัษะในการสัมภาษณ์งานน้ีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่มีคาํตอบเดียวท่ีถูกตอ้ง หากแต่ลองอ่านบทวิเคราะห์ของ

ผูเ้ขียนดูจะช่วยให้ผูท่ี้ไปสัมภาษณ์งานเขา้ใจถึงแนวคิดของผูส้ัมภาษณ์และเลือกคาํตอบท่ีเหมาะสมไดค้รับ 
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101 Great Answers to the Toughest Interview Questions 
คาํถามท่ีตอบยากในการสัมภาษณ์นั้นจะตอบยากยิง่ข้ึนหากไม่ไดมี้การเตรียมตวัท่ีดี หนงัสือเล่มน้ีจะเจาะเกราะ

คาํถามท่ีตอบยากมากเช่น “ทาํไมคุณถึงถกูไล่ออกจากท่ีทาํงานเก่า?” ลองอ่านดคูาํตอบแลว้นาํไปปรับใชไ้ดท้ั้งใน

ฐานะผูส้มคัรงานและผูส้ัมภาษณ์ครับ 
 
 
หนังสือช่วยพฒันาทกัษะ Writing 
  
WhiteSmoke All-in-one Writing software 
หากตอ้งการเขียนภาษาองักฤษให้ไดดี้ ผมอยากแนะนาํให้ใช ้software WhiteSmoke ซ่ึงตวัผมเองใช้อยู่

เกอืบทุกวนั ดว้ยความสามารถในการตรวจไวยกรณ์, ตวัสะกด, punctuation, dictionary, thesaurus, 
และ ท่ีสาํคญั Text Enrichment ระบบสามารถช่วยเสนอคาํขยายหรือคาํแทนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้งานเขียนของ

เราดูดีไดค้รับ 555  
 
The Elements of Style, Fourth Edition 
หนงัสือโดย William Strunk Jr. และ E.B. White สองศาสตราจารยผ์ูท่ี้ไดรั้บความนิยมท่ีสุดในอเมริกา

หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือเก่าจริงๆ ครับแต่ไดรั้บการ update ล่าสุดเม่ือเร็วๆน้ี หากเราเรียนวิชาการเขียนใน

อเมริกาก็ตอ้งผา่นตาหนงัสือเล่มน้ีกนัเกือบทุกคนครับ สาํหรับนกัเรียนไทยโดยทัว่ไป อาจจะไม่เหมาะเพราะ

ค่อนขา้งยากครับ 

 
On Writing Well, 30th Anniversary Edition 
หนงัสือท่ีดีอีกเล่มหน่ึงสาํหรับผูท่ี้สนใจจะเขียนให้ไดดี้ หากแต่เล่มน้ีผมให้คาํแนะนาํเหมือนเล่มท่ีแลว้ครับ น่าจะ

เหมาะกบั Advance Learner เท่านั้นครับ 

 
The One-Page Project Manager 
เขียนใหดี้ตอ้งกระชบัและตรงประเดน็ ในสมยั Electronic Age แบบปัจจุบนัเราจะถกู bombard ดว้ย 

email, fax, และงานเอกสารท่ีหลากหลาย ของท่ีตอ้งอ่านมีมากข้ึนหากแต่เวลาในการทาํงานก็จาํกดัอยูเ่ท่าเดิม 
ดงันั้นหากอยากประสบความสาํเร็จในการส่ือสารในองคก์ร เราตอ้งหัดเขียน Memo หรือขอ้เสนอให้สามารถ

สรุปประเดน็ในผูอ่้านคลอ้ยตามไดใ้น 1 หนา้ และหนงัสือเล่มน้ีจะเสนอวิธีการท่ีหลากหลายให้ครับ 
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A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Seventh Edition: 
Chicago Style for Students and Researchers  
จะเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีตอ้งทาํงานวิจยัมากๆ หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถเรียนรู้วิธีท่ีจะ

เขียนงานทางดา้นวิชาการอยา่งมีระบบ รวมทั้งเสนอ idea ในการรวบรวมความคิดเพ่ืองานเขียนวิชาการท่ีมี

ความสาํคญัน้ีไดค้รับ 
  
The Pyramid Principle 
หนงัสือเล่มน้ีจะราคาค่อนขา้งสูงนะครับ หากแต่ขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการเรียงความคิด, logic, และ storyline ใน

หนงัสือจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถจะเขียนงานไดเ้หมือนมืออาชีพ สามารถนาํไป apply ไดท้ั้งกบัวธีิพดูและเสนอ

ผลงานดว้ย แนะนําอย่างมากครับ! 
 
 
หนังสือช่วยพฒันาทกัษะ Speaking 
 

 
 
American Accent Training 
อยากพดูไดเ้หมือนเจา้ของภาษาละ? ทาํอยา่งไรดี? หนงัสือเล่มน้ีจะ outline รายละเอียดทั้งหมดเพ่ือช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถฝึกฝนทกัษะให้สามารถพดูไดมี้สาํเนียงใกลเ้คียงกบัชาวอเมริกา ในชุดหนงัสือน้ีจะมีรูปวาดและ

กระจกเพ่ือให้ส่องเวลาเราออกเสียงดว้ยครับ  

 
The Exceptional Presenter: A Proven Formula to Open Up and Own the Room 
หนงัสือเพ่ือช่วยในการฝึกฝนทกัษะในการเสนอผลงาน หนงัสือเล่มน้ีกระชบั, ตรงประเดน็, และพร้อมตวัอยา่งท่ี

จะนาํไปใชง้านไดท้นัทีเลยครับ หากงานท่ีคุณทาํอยูมี่การ present ผลงาน หนงัสือเล่มน้ีก็น่าจะเหมาะ 
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The Quick and Easy Way to Effective Speaking 
ในเร่ืองของการพดูแลว้ ยอ่มไม่มใีครไม่รู้จกั Dale Carnegie เก่าไปนิดแต่แนวคิดยงัใชไ้ดอ้ยูก่บัสภาวะ

ปัจจุบนัครับ 

 
หนังสือช่วยพฒันาทกัษะ Reading 
 

 
 
Breakthrough Rapid Reading 
ดว้ยสัญญาว่าหลงัจากอ่านหนงัสือเล่มน้ีเสร็จ ผูอ่้านจะสามารถเพ่ิมความเร็วในการอ่านข้ึน 1-3 เท่าตวัเป็นสัญญาท่ี

ดูเหมือนว่าจะดีเกินจริง หากแต่ผมเองไดมี้โอกาสลองจากหนงัสือเล่มดงักล่าวพบว่าช่วยไดม้ากจริงๆ ครับ หากแต่

ตอ้งทาํ exercise ท่ีใหม้ากบัทุกบทดว้ย แนะนาํเป็นอยา่งยิง่ครับ มนัจะช่วย save เงินคุณเป็น $1,000 หาก

ตอ้งไป take หลกัสูตร Speed Reading ก่อนเขา้เรียน MBA ครับ 

 
10 Days to Faster Reading 
ผมยงัไม่เคยอ่านหนงัสือเล่มน้ีหากแต่มีคนพดูถึงกนัมากจึงคาดวา่น่าจะเป็นหนงัสือท่ีใชไ้ดค้รับ 

 
Speed Reading for Professionals 
อ่านหนงัสือเพ่ือบนัเทิงหรือการเรียน ยอ่มแตกต่างจากการอ่านเพ่ือใชใ้นชีวิตการทาํงาน การจดัลาํดบัความสาํคญั

ของ material ท่ีจะนาํมาอ่านและการสร้างระบบรับรองผลของการอ่านน้ีเป็นขอ้จาํเป็นสาํหรับคนทาํงาน ผมจึง

อยากแนะนาํหนงัสือเล่มน้ีให้ทุกคนครับ เพ่ือนาํไปใชง้านทนัทีน้ีเป็นส่ิงจาํเป็น 

 
 
หนังสือที ่ดร.สิระ ประทบัใจ 

 
Super Memory 
หลายคนคงเคยเห็นการแสดงความสามารถในการจาํ ท่ีผูแ้สดงไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ชมกว่า 100 คนลุกข้ึนแลว้กถ็ามช่ือ

คนเหล่านั้น และอีกครู่หน่ึงผูแ้สดงก็จะเรียกช่ือผูเ้ขา้ชมให้นัง่ลงหากผูแ้สดงเรียกช่ือผูเ้ขา้ชมท่านนั้นไดถู้กตอ้ง 

การแสดงเหล่านั้นมกัมาจากหลกัการท่ีคิดคน้และเผยแพร่โดย Harry Lorayne ไม่เลวเลยครับท่ีจะมีทกัษะใน

การจดจาํไดดี้ข้ึนครับ ว่าแต่ว่า เอ๊ะ วนัน้ีผมจอดรถท่ีไหน? ลืมไปซกัได ้555 

 
 
 
The Millionaire Next Door  
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หน่ึงในอเมริกาให้ศึกษาเก่ียวกบับุคคลท่ีมีความมัง่คัง่สูงในประเทศอเมริกาและเรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตของบุคคล

เหล่านั้นเพ่ือให้ทางธนาคารจะสามารถให้บริการไดดี้ข้ึน แต่เร่ืองกบัเป็นไปในทิศตรงการขา้มท่ีอาจารยส์องท่าน

พบวา่… (แลว้ไปหาซ้ือเพ่ืออ่านต่อกนัเองนะครับ) 
 

 
 
WhiteSmoke All-in-one Writing software 
หากตอ้งการเขียนภาษาองักฤษให้ไดดี้ ผมอยากแนะนาํให้ใช ้software Whitesmoke ซ่ึงตวัผมเองใช้อยู่เกอืบ

ทุกวนั ดว้ยความสามารถในการตรวจไวยกรณ์, ตวัสะกด, punctuation, dictionary, thesaurus, และ ท่ี

สาํคญั Text Enrichment ระบบสามารถช่วยเสนอคาํขยายหรือคาํแทนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้งานเขียนของเราดูดี

ไดค้รับ 555  
 
นอกจากนั้น Whitesmoke ยงัมี Writing Templates ซ่ึงเป็นโครงร่างการเขียนจดหมาย, บทความ หรือ 

email ท่ีใชบ่้อยในงานประจาํวนัหรือการงานใชเ้ราเลือกใชไ้ดอี้ก โดยปกติแลว้ผมไม่ค่อยไดใ้ช ้feature น้ี
หากแต่คิดว่าเป็นประโยชน์ไม่นอ้ยสาํหรับคนท่ีทาํงานนะครับ 
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