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กลับหัวคิด มองชีวิต 60%

ผู้แต่ง Shigeta SAITO

ผู้แปล ธนัญ พลแสน

ISBN 9789744435453

ราคา 200.- / 175 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

ถ้าในเสี้ยวหนึ่ง หรือครึ่งหนึ่ง...ของชีวิตที่ผ่านมาเรามี 

ความสุขและพอใจกับการ “มองโลก 80%”  แล้ว  

แต่ยังอาจจะกังวลใจกับรอยต่อ...อีกคร่ึงของชีวิตในวัน 

ข้างหน้า

นี่คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่ “คุณหมอไซโต้” ตั้งใจ

ถ่ายทอดไว้เรื่องราวการใช้ชีวิตในครึ่งหลังให้ลงตัว 

ด้วย “แนวคิด 60%” ที่เติมเต็มให้ทุกย่างก้าว  สนุก  

มสีสีนัและชวีติชวีา

แม้วนัเวลาดเูหมอืนจะเหลอืน้อยลง แต่ระดบัความสขุ

ไม่จ�าเป็นต้องลดลงตามเมื่ออายุมากข้ึน ถึงเรา 

จะสูญเสียบางสิ่งไป แต่เราก็ได้บางอย่างกลับคืนมา

เช่นกัน อย่าถอดใจแล้วใช้ชีวิตด้วยเฮือกสุดท้าย แต่...

เตรียมตัว...เติมใจ ให้พร้อมที่จะผลิดอกออกผลสร้าง 

ความทรงจ�าบทใหม่ด�าเนินชีวิตอย่างงดงาม ปลอดโปร่ง

ก่อนถงึตอนจบแบบ Happy Ending

ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!!

Jan-Aug 2013

สรรค์สร้างสาระสู่สังคม
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เติมความเป็นผู้น�าในช่องว่าง

ผู้แต่ง Kouji Takagi

ผู้แปล ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์

ISBN 9789744435484

ราคา 195.- / 200 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

ถ้าคุณต้องดูแลทีมงานเป็นครั้งแรก หรืออยากเป็น

เจ้าของกิจการ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่มั้ย ถ้าต้องมี

ลูกน้อง หรือก�าลังกังวลใจกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้

• ท�าอย่างไรให้สมาชิกทีมที่อายุมากกว่ายอมรับ

• วางตัวอย่างไรกับสมาชิกทีมเพศตรงข้าม

• ชมอย่างไรให้สมาชิกทีมพัฒนาต่อเนื่องและไม่เหลิง

• ต�าหนิอย่างไรให้สมาชิกทีมรับฟังและแก้ไข

• ต้องเป็นกันชนระหว่างสมาชิกทีมกับเจ้านาย

• ต้องถ่ายทอดและปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทัทัง้ทีรู่ส้กึ

ว่าไม่สมเหตุสมผล 

หนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้คุณเป็นผู้น�าท่ี “สมเป็นผู ้น�า” 

สมาชิกในทีมปลื้ม องค์กรปรารถนา  แม้จะท�าหน้าที่

เป็นครั้งแรก !

ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!!

Jan-Aug 2013

สรรค์สร้างสาระสู่สังคม
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หมวด วศิวกรรมศาสตร์

การวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมด้วย 
Autodesk Inventor 
Professional (Stress 
Analysis and Dynamic 
Simulation)
ISBN 9789744435460
ราคา 200.- / 192 หน้า
ขนาด 184 x 260 มม.

Autodesk Inventor Simulation เป็นเครือ่งมือชนิดหนึง่ของ 
โปรแกรม Autodesk Inventor Professional เป็นที่นิยมใช้
ในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบ อย่างกว้างขวาง 
เหมาะส�าหรับนักออกแบบที่ต้องการลดข้อผิดพลาด 
ในการออกแบบ และลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการ
ออกแบบขนาดที่เกินความจ�าเป็น

เนื้อหาประกอบด้วย
•	 พื้นฐานการใช้เครื่องมือของ Stress Analysis 
•	 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย  
 Stress Analysis
•	 พื้นฐานการใช้เครื่องมือของ Dynamic Simulation 
•	 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย  
 Dynamic Simulation

เหมาะส�าหรับ นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาเอก,  
วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

การเขียนทางเทคนิค 
(Technical Writing) 
ในสาขาวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
ISBN 9789744435385

ราคา 230.- / 272 หน้า

ขนาด 184 x 260 มม.

“การเขยีนทางเทคนคิ (Technical Writing)” เป็นทกัษะ

ที่ส�าคัญส�าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่ท�างาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเขียนทางเทคนิคพบในแบบเสนอโครงการ (Project 

Proposal) โครงงานปริญญานิพนธ์ (Senior Project) 

วิทยานิพนธ์ (Thesis) โครงการวิจัย รายงานเชิงเทคนิค 

บทความวิชาการ ฯลฯ งานเขียนทางเทคนิคแตกต่างจาก

งานเขียนทั่วไป เนื่องจากงานเขียนทางเทคนิคมีรูปแบบ 

(Format) เฉพาะตามที่ก�าหนด มีการใช้ภาษาเขียนที่เป็น

ทางการ มีความถูกต้องแม่นย�าสูง และผู้อ่านไม่ต้อง

ตีความ

ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!! ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!!

Jan-Aug 2013

สรรค์สร้างสาระสู่สังคม

ผู้เขียน ผศ. ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ 
 และบุญเอก เลิศรัตนพงศ์สิน 

ผูเ้ขียน ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และคณะ
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ถามแล้วเวิร์ก
ISBN 9789744435415

ราคา 200.- / 240 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

พบกับ...ค�าถามที่ “ดึงพลัง” ไม่ใช่ “ขังความส�าเร็จ” 

ค�าถามที่จะ “เปลี่ยนวิสัยทัศน์” ให้เป็น “แผนปฏิบัติ” 

ที่ชัดเจน และค�าถามที่ท�าให้เห็น “เป้าหมาย” และ 

“ปลายทาง” ค�าตอบที่ต้องการ 

เพราะการตั้งค�าถามอย่างเหมาะสมมีพลังพิเศษ ท�าให้

ปัญหาที่เคยคลุมเครือเกิดความกระจ่างชัดราวกับหมอก

ควันได้จางหายไป และเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เกิดการ

ฉกุคดิ แล้วค้นพบทางออกทีถ่กูต้อง ตรงจดุ และยอดเยีย่ม

ที่สุดส�าหรับตัวเอง...

รูจ้กั “เทคนคิการตัง้ค�าถาม” พร้อมตวัอย่างทีน่�าไปใช้ได้จรงิ

...แล้วจะพบว่าชวีติและการงานของคณุเปลีย่นไปในทาง

ที่ดีขึ้นอย่างน่าทึ่ง เพียงแค่เปลี่ยนวิธีตั้งค�าถาม

ฉลาดเรียน 
เซียนสนามสอบ
ISBN 9789744435422

ราคา 180.- / 232 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

เติมพลังในวันที่มืดแปดด้าน หมดก�าลังใจเรียน เพลียกับ

การสอบด้วย 100 เคลด็ลบัและข้อคดิทีจ่ะช่วยเปลีย่น

การเรียนที่เคยเครียด น่าเบื่อหน่าย ให้เป็นการเรียน

ทีส่นกุสนาน จนกีส่นามสอบสดุหนิกไ็ม่ต้องหวัน่ กลัน่

จากประสบการณ์ของติวเตอร์ชาวญี่ปุ ่น ผู ้สอนภาษา

อังกฤษมากว่า 20 ปี และผ่านการสอบวัดระดับภาษา

เกาหลีได้ระดับ 1

ตอบทุกปัญหาของผู้เรียนอย่างครบถ้วนรอบด้าน ตั้งแต่

วิธีเรียน วิธีอ่านหนังสือเสริมความรู ้ วิธีฝ่าด่านวิชาที ่

ไม่ชอบไม่ถนัด วิธีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ใช้งานได้จริง 

วิธีเตรียมตัวสอบเพื่อเพิ่มโอกาสสอบผ่านสูงสุด และ

ข้อคิดปลุกพลังใจต่อสู้อุปสรรคยามท้อแท้

ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!! ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!!

Jan-Aug 2013

สรรค์สร้างสาระสู่สังคม

ผู้แต่ง Mihiro  Matsuda

ผู้แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ผูแ้ต่ง YASUKOCHI Tetsuya

ผู้แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ
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รอให้ถึงเกษียณ
ก็สายเสียแล้ว
ISBN 9789744435354

ราคา 200.- / 272 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญแนะวิธีที่จะท�าให้ผู ้สูงอายุและ

คนในครอบครัวได้เข้าใจกัน ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่ง 

ไม่มีใครอึดอัด...เครียด...เศร้า... และว้าเหว่

หนงัสอืเล่มนีเ้หมาะส�าหรบัทกุคนในครอบครวัทีม่ผีูส้งูอายุ

วยัเกษยีณอยูใ่นบ้าน หรอืส�าหรบัผู้ท่ีเตรยีมพร้อมจะเข้าสู่

ช่วงเวลาเกษียณ เพราะคนวัยเกษียณมีการเปลี่ยนแปลง

หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง

ด้านอารมณ์และวิถีชีวิตประจ�าวัน มาเตรียมการรับมือ 

ไปพร้อมกัน เสริมด้วยประเด็นปัญหาทุกเรื่องท่ีผู้สูงอายุ

และลูกหลานเป็นกังวล ท้ังเรื่องสุขภาพ การเงิน หลัก

ประกันในอนาคต การดูแลยามเจ็บไข้ การจัดการ

ทรัพย์สิน ฯลฯ

หมวด วทิยาศาสตร์

118 ธาตุเคมี
ฉบับการ์ตูน
ISBN 9789744435347

ราคา 250.- / 248 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูนเล่มนี้ชวนคุณมาเรียนรู้

สมบัติของแต่ละธาตุและการประยุกต์ใช้งาน ตั้งแต่

การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันจนถึงเทคโนโลยี

แห่งโลกอนาคต รวมทัง้บอกเล่าเรือ่งราวความสามารถ 

ความทุ่มเท และการเอาชนะอุปสรรคของเหล่านัก

วิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ เช่น ฮีเลียม ค้นพบจากการเกิด

สุริยุปราคา โบรอน ผู้ค้นพบประกาศผลไวกว่าอีกคน 

แค่ 9 วัน อะลูมิเนียมเคยแพงกว่าทองค�า ฟอสฟอรัส  

ค้นพบจากการต้มปัสสาวะ นกิเกลิ เคยถกูเรียกว่า “ปีศาจ

ก้อนทองแดง” เซอร์โคเนียม ธาตุที่ควรระวังในร้าน 

เพชร โมลิบดีนัม ตัวช่วยบรรเทาอาการเมาค้าง พลวง  

อายแชโดว์อียิปต์โบราณ ไอน์สไตเนียม เลขอะตอม 99 

ตั้งชื่อตามไอน์สไตน์ นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น

ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!! ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!!

Jan-Aug 2013

สรรค์สร้างสาระสู่สังคม

ผู้แต่ง Takashi HOSAKA

ผู้แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

ผู้แต่ง Katsuhiro Saito

ผู้แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
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หมวด การบรหิาร-จดัการธรุกจิ

สินค้ายอดนิยม 
จากเริ่มต้นสู่แบรนด์
อมตะ 
ISBN 9789744435224

ราคา 195.- / 216 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

เดินหน้าผ่าทางตันรุกตลาดอย่างจริงจังด้วยคู่มือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ฮิตติดตลาดภาคปฏิบัติท่ีอธิบายอย่างเป็น

ขั้นตอน เหมาะส�าหรับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการ

พฒันาผลติภณัฑ์ทัง้ในธรุกจิขนาดใหญ่และขนาดเลก็

“สินค้ายอดนิยมจากเริ่มต้นสู่แบรนด์อมตะ” เล่มนี้ 

กลั่นจากประสบการณ์การท�างานด ้านพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นความยากล�าบาก

ต่าง ๆ ขณะท�างาน ประเด็นสะดุดใจขณะแนะน�าลูกน้อง

หรือขณะให้ค�าแนะน�าแก่ธุรกิจซึ่งเป็นลูกค้า

นอกจากนี้ผู ้เขียนยังน�าเสนอกรณีตัวอย่างจริงจาก

ผลิตภัณฑ์ที่เคยรับผิดชอบและผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

หลากหลายชนิดในตลาดญี่ปุ่น ที่ซึ่งหลายบริษัทยักษ์

ใหญ่ของโลกเชื่อว่าหากผลิตภัณฑ์ใดได้รับความนิยมใน

ญีปุ่น่กจ็ะประสบความส�าเรจ็ในประเทศอืน่ ๆ  เช่นเดยีวกนั

กลยุทธ์ Lanchester 
ยุทธการล้มเบอร์หนึ่ง
ของมือรอง 
ISBN 9789744435316

ราคา 229.- / 280 หน้า

ขนาด 147 x 210 มม.

จากกลยุทธ์เพ่ือเอาชนะคู ่ต่อสู ้อย่างเบ็ดเสร็จใน

สงครามสู่กลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งอย่างขาดลอย 

ในโลกธุรกิจเพราะเหตุใด “กลยุทธ์ Lanchester” จึง

ถูกเรียกขานว่าเป็น “คัมภีร์ไบเบิลของกลยุทธ์ธุรกิจ

ในประเทศญี่ปุ่น” ค้นพบค�าตอบได้ในเล่ม…

พร้อมด้วยกรณศีกึษาจรงิจากบรษิทัใหญ่-เลก็มากมายใน

ญี่ปุ่นอย่างเช่น FANCL, Asahi Drink, H.I.S, Nissan, 

Citizen Electronics ฯลฯ ที่ทั้งพลิกสถานการณ์กลับมา 

“ชนะ” อย่างงดงาม และที่วางกลยุทธ์ผิดพลาด จนต้อง 

“ร่วง” จากบัลลังก์อย่างน่าเสียดาย

ถ้าได้เรยีนรูก้ลยทุธ์ Lanchester และปรบัใช้ยทุธวธิอีย่าง

เหมาะสมแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเบอร์ไหน ก็ “ผงาดข้ึน

ครองบัลลังก์” ในโลกธุรกิจได้แน่นอน

ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!! ดูตวัอย่างหนงัสือคลิก!!
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ผู้แต่ง Masahiro Ohta

ผู้แปล ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

ผู้แต่ง NAWATA Ryo

ผู้แปล ประวัติ เพียรเจริญ

สรรค์สร้างสาระสู่สังคม

http://www.flipsnack.com/5D66FBD9E8C/fhc545ij
http://www.flipsnack.com/5D66FBD9E8C/fhmqtyes

