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ประจ าเดือน 

เมษายน 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 

 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ ศาสนา 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวดเทคโนโลย ี

หมวด ศิลปะนันทนาการ 
และวรรณคด ี

หมวด ประวตัิศาสตร์ภูมิศาสตร ์

หมวด นวนิยาย 

หมวด พยาบาล 

รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด e-Book 
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หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ศาสนา 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. จิตวิทยา 158 ส273ห หัวใจนักปราชญ์ ฟัง คิด ถาม 
เขียน เป็นเซียนได้ไม่ยาก / 
สมชาติ กิจยรรยง 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3NPvkie 

2.  จิตวิทยา 174.29263 V217B The birth of ethics : 
phenomenological 
reflections on life's 
beginnings /                
Van Manen, Michael 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3JW9PJh 

3. จิตวิทยา 155.937 M478U Understanding bereaved 
parents and siblings : a 
handbook for 
professionals, family and 
friends / McQuaid, Cathy 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3L2aOJq 

4. จิตวิทยา 155.4 ต367 ต าราพัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็ก / 
บรรณาธิการ :                   
ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย...
[และคนอื่น ๆ]. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3rK5JxJ 
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QR Code 

1. สังคม 305.235 F939S Safeguarding 
children and young 
people : a guide for 
professionals 
working together / 
Frost, Nick 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3EsbQvy 

2. สังคม 305.235 L11W Working with 
adolescents : a 
guide for 
practitioners /  
Laser, Julie Anne 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3KQCkJC 

 
3. สังคม 305.8 P119C 2021 Child development : 

understanding a 
cultural perspective 
/  Packer, Martin 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3LWFFqH 

4. สังคม 362.16 H154T Television in the 
nursing home: a 
case study of the 
media consumption 
routines and 
strategies of nursing 
home residents /  
Hajjar, Wendy J. 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3xlKki6 
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QR Code 

5. สังคม 306.85 W582F 
2019 

Family theories : an 
introduction /               
White, James M. 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3jWinVQ 

6. สังคม 306.85 P574R Researching family 
narratives /  
Phoenix, Ann 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3L1ESVm 

7. สังคม 306.85 F198 2021 Families & change : 
coping with stressful 
events and 
transitions / editors 
Bush, Kevin R. 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3v1Jk0O 

8. สังคม 362.30684 L434  Leadership for 
intellectual disability 
service motivating 
change and 
improvement / 
Sheerin, Fintan 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3jZuCkP 

9. สังคม 362.10835G449W  What young people 
want from mental 
health services :  a 
youth informed 
approach for the 
digital age /              
Gibson, Kerry 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3v09XmK 
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QR Code 

10. สังคม 364.152 S948 Suicide in children 
and adolescents: 
new interventions 
and risk factors / 
edited by Patriquin, 
Michelle A. 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/38YvIuC 

11. สังคม 302.3 S544B 2018 Bargaining for 
advantage : 
negotiation 
strategies for 
reasonable people / 
Shell, G. Richard 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3rIYDJX 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กำรบริหำร 658.4052  e-Negotiations : 
networking and cross-
cultural business 
transactions / 
Harkiolakis, Nicholas 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3xLvhyf 
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QR Code 

1. พยำบำล 610.73 P945C 2021 Critical thinking and 
writing in nursing / 
Price, Bob 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3uT6WEI 

2. พยำบำล 610.73 P158C  Concept analysis in 
nursing : a new 
approach /                  
Paley, John 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/38CCSo9 

3. พยำบำล 610.73 C641 Clinical nursing skills at 
a glance / edited by 
Carol Fordham-Clarke 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ux1F5O 

4. พยำบำล 610.73 E78 Essentials of nursing 
adults / edited by 
Elcock, Karen 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LZi7Sg 

5. พยำบำล 610.73 F771 2019 Foundations of adult 
nursing / edited by 
Burns, Dianne 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LXaH1B 
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QR Code 

6. พยำบำล 610.73072 L767N Nursing literature 
reviews : a reflection / 
Lipscomb, Martin 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3NYsebJ 

7. พยำบำล 610.736 W893I 2019 Intensive care nursing : 
a framework for 
practice /         
Woodrow, Philip 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OiBXK3 

8. พยำบำล 612 C771E 2021 Essentials of anatomy 
and physiology for 
nursing practice / 
Cook, Neal 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3L54QXW 

9. พยำบำล 612.0083 F981 2021 Fundamentals of 
children and young 
people's anatomy and 
physiology : a 
textbook for nursing 
and healthcare 
students / edited by 
Peate, Ian  

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/37jaebH 

 

10. พยำบำล 613 H434 2019 Health promotion : 
planning and 
strategies /            
Green, Jackie...[et al.] 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EuY1N1 
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QR Code 

11. พยำบำล 615.58 B789M Medicine management 
skills for nurses /              
Boyd, Claire 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vdFfp8 

12. พยำบำล 615.7083 F981 Fundamentals of 
pharmacology for 
children's nurses / 
edited by Ian Peate, 
Peter Dryden. 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LUBgVj 

13. พยำบำล 610.737 L11 2021 Principles of 
assessment and 
outcome 
measurement for 
allied health 
professionals : 
practice, research and 
development / Laver-
Fawcett, Alison J. 

 

 
https://bit.ly/37VPM0f 

14. พยำบำล 612.3 L566N 2021 Nutrition health and 
disease : a lifespan 
approach /              
Langley-Evans, S. C. 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Mh0eyp 

15. พยำบำล 615.7 B615 Biopharmaceutics : 
from fundamentals to 
industrial practice /   
edited by              
Batchelor, Hannah 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vsmPRO 
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QR Code 

16. พยำบำล 616.07 E78 Essentials of 
pathophysiology for 
nursing practice / 
Cook, Neal...[et al.] 

LIB2 ช้ัน  4 

 
https://bit.ly/3O4yO0s 

17. พยำบำล 616.07 F981 2021 Fundamentals of 
applied 
pathophysiology : an 
essential guide for 
nursing & healthcare 
students / edited by 
Peate, Ian 

 

 
https://bit.ly/3L8jGNL 

18. พยำบำล 616.028 P363A 
2021 

Acute nursing care : 
recognising and 
responding to medical 
emergencies /  Peate, 
Ian 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Ku3ztk 

 
19. พยำบำล 616.8521 G215T Trauma and grief 

assessment and 
intervention : building 
on strengths / Garcia, 
Renée Bradford 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3jn4QXe 

20. พยำบำล 616.8918 M993M 
2021 

Mental health 
medicines 
management for 
nurses /              
Mutsatsa, Stanley 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ElOvM0 
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QR Code 

21. พยำบำล 618.3 P967 2021 Protocols for high-risk 
pregnancies : an 
evidence-based 
approach / edited by 
Lockwood, Charles J. 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LTWl24 

 
22. พยำบำล 618.9201 N438 

2020 
Neonatal intensive 
care nursing / edited 
by Boxwell, Glenys 

 LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3JwsqeW 

23. พยำบำล 618.9289 C536 
2021 

Child and adolescent 
behavioral health : a 
resource for advanced 
practice psychiatric 
and primary care 
practitioners in nursing 
/ edited by Yearwood 
, Edilma L.  

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/38NyCCm 

24.  พยำบำล 610.73 S643N 2020 Nursing care : an 
essential guide for 
nurses and healthcare 
workers in primary and 
secondary care / 
Smith, Barbara, 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3jr3lHy 

25. พยำบำล 610.730699 L715S  
2022 

Student practice 
supervision and 
assessment /              
Lidster, Jo, 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/38OTvgv 
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QR Code 

26. พยำบำล 610.7361 E78 Essentials of nursing 
critically ill adults / 
edited by               
Freeman, Samantha  

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3jS4sQU 

27. พยำบำล 612.82 L759H  L Health promotion 
for nursing students / 
insley, Paul 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OlJGqL 

28. พยำบำล 615.73 D584Q Qualitative research 
methods for nurses / 
Dingwall, Robert 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ErK4j3 

29. พยำบำล 610.73 C854D 2021 Doing a literature 
review in nursing, 
health and social care 
/ Coughlan, Michael 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KYC0Zz 

30. พยำบำล 610.73069 T772 
2022 

Transition to nursing 
practice /  edited by                  
Darvill, Angela 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/384VlcI 

31. พยำบำล 610.730693 A417T Theorising in everyday 
nursing practice :  a 
critical analysis /  
Allan, Helen 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EyjNPV 
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32. พยำบำล 616.0472 H714P 
2022 

Pain medicine at a 
glance /                     
Hogans, Beth B. 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3rCYoQz 

33. พยำบำล 618.9201 N438 
2020 

Neonatology at a 
glance / edited by 
Lissauer, Tom 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Oo3lGB 

34. พยำบำล 618.1 H847 How to perform 
operative procedures 
in obstetrics and 
gynaecology / edited 
by Govind, Abha 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3xBgTZn 

35. พยำบำล 616.462 M626 Microvascular disease 
in diabetes / edited by 
Tecilazich, Francesco  

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3MmhmCV 

36. พยำบำล 618.2 C744 A concise guide to 
continuity of care in 
midwifery / edited 
byKitson-Reynolds, 
Ellen  

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/37oXYXb 

37. พยำบำล 618.2 B565 Better births : the 
midwife 'with woman' 
/ edited by               
Brown, Anna 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3L2aB8P 
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QR Code 

38. พยำบำล 618.9201 E96 2021 Examination of the 
newborn : an 
evidence-based guide 
/ edited by                 
Lomax, Anne 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3xFsE0X 

39. พยำบำล 610.730693 E47E 
2019 

Evidence-based 
practice in nursing / 
Ellis, Peter. 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3jZxxtG 

40. พยำบำล 616.2004231 
M824N 

Nursing skills in 
cardiorespiratory 
assessment and 
monitoring /                
Moore, Tina 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/36yg74j 

41. พยำบำล 613 L477C Careers in healthcare 
and beyond : tools, 
resources, and 
questions to prepare 
you for what's next / 
Lee, Evelyn 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EyHRCk 

42. พยำบำล 615.19 L312D 2021 Drug calculations for 
nurses: a step-by-step 
approach /                  
Lapham, Robert 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OtvL23 

43. พยำบำล 616.8914 C536 
2021 

Child and adolescent 
mental health : theory 
and practice / edited 
by Laver-Bradbury, 
Cathy 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ECCDp5 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 
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QR Code 

44. พยำบำล 610.73092 R869 Routledge 
international 
handbook of nurse 
education / edited by 
Dyson, Sue   

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vv5t6R 

45. พยำบำล 616.2414 O44 Older Adults and 
COVID-19 : 
implications for aging 
policy and practice / 
edited by Alan Miller,  
Edward 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vrolDu 

46. พยำบำล 616.858223 T784 Treating adult 
survivors of childhood 
emotional abuse and 
neglect: component-
based psychotherapy 
/ Hopper, Elizabeth K. 
…[et al.] 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Ezz5Ec 

47. พยำบำล 612.8 P273 Participation: 
optimising outcomes 
in childhood-onset 
neurodisability / 
edited by                    
Imms, Christine 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EDvDIB 

48. พยำบำล 616.8914 D574 Digital media and child 
and adolescent 
mental health : a 
practical guide to 
understanding the 
evidence /                
O'Reilly, Michelle..[et 
al.] 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3rITUaU 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

49 พยำบำล 613.0438 น352 นวัตกรรมทำงสุขภำพและ
สังคมส ำหรับประชำกรผู้
อำยุ / วีรศักดิ์ เมืองไพสำล
, บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/38lXaCb 

50. พยำบำล 613.71 ก815น นวัตกรรม เครื่องมือ
ประเมินภำวะสุขภำพด้วย
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้
สรีรวิทยำกำรออกก ำลัง
กำยของระบบประสำท
และกล้ำมเนื้อ /                
เกษรำ รักษ์พงษ์สิริ 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/37Icpp5 

51. พยำบำล 617 ต367 ต ำรำศัลยศำสตร์น่ำรู้ / 
บรรณำธิกำร,              
สุขไชย สำทถำพร...[และ
คนอื่น ๆ] 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3Kcmb02 

52. พยำบำล 618.9201 ต367 ต ำรำกำรกู้ชีพทำรกแรก
เกิด / เวนเนอร์, แกรี่ เอ็ม, 
บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3OsNLtc 

53 พยำบำล 610 น927 แนวทำงพิชิต OSCE / 
บรรณำธิกำร, ธนันดำ 
ตระกำรวนิช ... [และคน
อื่นๆ] 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3K7oIIJ 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

54. พยำบำล 610.7343 น927 แนวคิดและหลักกำร กำร
พยำบำลชุมชน / 
บรรณำธิกำร : ศิวพร อึ้ง
วัฒนำ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EKzhAH 

55. พยำบำล 616.028 อ992 ICU everywhere / 
บรรณำธิกำร, ดุสิต สถำวร 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3MtLKv3 

56. พยำบำล 610.7346 ก493 กำรพยำบำลอำชีวอนำมัย 
: แนวคิดและกำร
ประยุกต์ใช้ /                   
วันเพ็ญ ทรงค ำ, 
บรรณำธิกำร. 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3rVXheV 

57. พยำบำล 618.928982 ก494 กำรพัฒนำเด็กออทิสติก
สเปกตรัม แนวทำง DIR/
ฟลอร์ไทม์ /               
กิ่งแก้ว ปำจรีย์, 
บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/39lw3rF 

58. พยำบำล 618.92994 ศ234ค ควำมรู้พื้นฐำนและกำร
พยำบำลผู้ป่วยเด็ก
โรคมะเร็ง /                       
ศรีมนำ นิยมค้ำ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/36Vmy1y 

59. พยำบำล 916.8915อ324ก  กำรให้ค ำปรึกษำแบบ
เกสตัลท์ /                    
อรทัย สงวนพรรค 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3xWIzbo 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

60. พยำบำล 610.7343 ล246ก 
2563   

กระบวนกำรพยำบำล
ชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี 
และกำรประยุกต์ใช้ดูแล
สุขภำพประชำชน /      
ลัดดำวัลย์ ไวยสุระสิงห์ 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3MxhAad 

61. พยำบำล 610.73 พ281ก 2564 กระบวนกำรพยำบำล & 
แบบแผนสุขภำพ : กำร
ประยุต์ใช้ทำงคลินิก / 
พรศิริ พันธสี. 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3LxMcYY 

62. พยำบำล 616.9 อ549 Update on Pediatric 
Infectious Diseases 
2020 / สมำคมโรคติดเช้ือ
ในเด็กแห่งประเทศไทย 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/37Fk33T 

63. พยำบำล 615.5071 ค789 Case-based medical 
pharmacology: 
กรณีศึกษำเภสัชวิทยำทำง
กำรแพทย์ / บรรณำธิกำร, 
มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ... [และคน
อื่นๆ] 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3LoU7ry 

64. พยำบำล 616.61 ก389ผ 2563  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : กำร
พยำบำลและกำรจัดกำร
อำกำร / กันตพร ยอดใชย 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OHk6MS 

65. พยำบำล 610.7368 ข269ก กำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิตในกลุ่มท่ี
เลือกสรร : บุคลิกภำพ
ผิดปกติ พฤติกรรมก้ำวร้ำว 
และกำรถูกทำรุณกรรม / 
ขวัญพนมพร ธรรมไทย 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3rSPLRK 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

66. พยำบำล 616.2 ก461  กำรบริบำลทำงระบบ
หำยใจท่ีบ้ำนส ำหรับผู้ป่วย
เด็ก /                   
สุชำดำ ศรีทิพยวรรณ, 
บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3klP8Mk 

67. พยำบำล 610.7362 ก493 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 
/ พิมพำภรณ์ กล่ันกล่ิน, 
บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/38oohwC 

68. พยำบำล 618.9200231 ก492 กำรพยำบำลเด็กท่ีมีปัญหำ
สุขภำพ /                
อมรรัชช์ งำมสวย , 
บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3xX7GuG 

 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคดี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ศิลปะ 707.1 S933 2013 Studio thinking 2 : 
the real benefits of 
visual arts education 
/ Hetland, Lois 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Oys4Z0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ประวัติศาสตร์/ ภูมิศาสตร ์
 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1.  940.2 อ169ย 2560 ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 
1492-1815 / อนันต์
ชัย เลำหะพันธุ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Mnd6mo 

 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด นวนิยาย 
 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. นวนิยาย น ช224ถ 2563 เถ้ำน้ ำค้ำง /                 
ชลนิล, นำมแฝง. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3KbKmMe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด รายงานการวิจัย/ ต ารา/ เอกสารประกอบการสอน 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 วิจัย 302.231 พ519ก กำรรู้เท่ำทันส่ือสังคม
ออนไลน์ของวัยรุ่นไทย
ในกรุงเทพมหำนคร / 
พัชรำภำ เอื้ออมรวนิช 

 

 
https://bit.ly/3j43m4b 

2 วิจัย 338.4791 ป314ร รำยงำนกำรวิจัย 
ศักยภำพบุคลำกรกำร
ท่องเท่ียวในกำร
ให้บริกำรนักท่องเท่ียวผู้
พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว
ในย่ำนริมน้ ำ ฝ่ังธนบุรี / 

 

 
https://bit.ly/3x4oL5j 

3 วิจัย 352.365 ม453ร  รำยงำนกำรวิจัย 
กำรศึกษำสภำพปัญหำ
และแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำกำรเขียน
โครงกำรเพื่อเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปี 
ของบุคลำกรมหำวิทยำ
มำนิตย์ กุศลคุ้มลัยรำช
ภัฏธนบุรี /  

 

 
https://bit.ly/3u828uJ 

4 วิจัย 613.0438 จ225ก รำยงำนวิจัย
กระบวนกำรถ่ำยทอด
ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร
ดูแลสุขภำพตนเองของ
ผู้สูงอำยุจังหวัด
สมุทรปรำกำร /      
จักรพันธ์ พรมฉลวย 

 

 
https://bit.ly/3LIkBUN 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด e-Book 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook  COACHING เทคนิคกระตุ้น
ทีมจนส ำเร็จ /                          
ฮมมะ, มะซะโตะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Lzz7Oz 

2. eBook  25 โครงงานวิทย์ตามรอย
นักวิทยาศาสตร์ /              
แวนคลีฟ, จานิช 

eBook 

 
https://bit.ly/3u21wHl 

3. eBook  เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่
ยากหากรู้วิธี เล่ม 2 /           
อุเอะฮะระ, ฟูม ิ

eBook 

 
https://bit.ly/3DvmOA2 

4. eBook  มือเท้าชา รักษาหายได้ด้วย
ตนเอง / ซะกะอิ, ชินตะโร 

eBook 

 
https://bit.ly/3qZU11t 

5. eBook  การจัดการสารสนเทศส าหรับ
ผู้น าองค์กรและผู้บริหาร / 
ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ 

eBook 

 
https://bit.ly/38ojxaj 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. eBook  บริหารคนในทศวรรษหน้า / 
ดนัย เทียนพุฒ 

eBook 

 
https://bit.ly/37b5fcg 

7. eBook  พูดอย่างฉลาด : คู่มือพัฒนา
ทักษะการพูดอย่างชาญฉลาด 
/ ยุดา รักไทย 

eBook 

 
https://bit.ly/3j00bdM 

8. eBook  รัฐประศาสนศาสตร์ : 
แนวคิดและทฏษฎี /     
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3qVZjv5 

9. eBook  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย / นัยนา เกิดวิชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3uOh00L 

10. eBook  ภาวะความเป็นผู้น า /          
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3uVFEg2 

11. eBook  การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ /                             
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Kfek2o 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. eBook  การจัดการลอจิสติกส์ / 
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3K7re2v 

13. eBook  เทคนิคการประชุมแบบมือ
อาชีพ / ฝ่ายวิชาการเอ็กซ
เปอร์เน็ท 

eBook 

 
https://bit.ly/36OLZl6 

14. eBook  ธุรกิจชุมชน : เส้นทางท่ี
เป็นไปได้ /                      
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 

eBook 

 
https://bit.ly/36VLOo6 

15. eBook  พูดจีนเก่งมาก! /                  
หวงเหล่าซือ 

eBook 

 
https://bit.ly/3J1Mc1l 

16. eBook  เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือ
โปร / สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3LtH73I 

17 eBook  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
/ ณัฐวิภา วิริยา 

eBook 

 
https://bit.ly/3iXLszJ 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18. eBook  วิธีรับมือและเทคนิคการ
จัดการความเครียด /               
ฝ่ายวิชาการดีไลท์พับลิชช่ิง 

eBook 

 
https://bit.ly/3NJrpDh 

19. eBook  การสร้างนวัตกรรมให้เป็น 
core Competency /       
สการ์ซินสกี้, ปีเตอร์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3x22N2S 

20. eBook  Classic Drucker สุดยอด
ปรมาจารย์ด้านบริหาร
จัดการ /                         
ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ 

eBook 

 
https://bit.ly/3uNWwFj 

21. eBook  กรณีศึกษาการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ /                        
สตราไฮนิช, จอห์น 

eBook 

 
https://bit.ly/3K01ULQ 

22. eBook  คัมภีร์กลยุทธ์ส าหรับผู้น า 
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด / 
ฮิลล์, ลินดา เอ. 

eBook 

 
https://bit.ly/35EXNpK 

23. eBook  หลักการการควบคุมคุณภาพ 
/ กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/36JBiR7 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

24. eBook  การจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ด้วยโปรแกรม ArcView 
3.2a – 3.3 /  อุทัย สุขสิงห์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Jb9Bhb 

25. eBook  ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจ
ขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและ
กรณีศึกษา) /                 
วิชัย โถสุวรรณจินดา 

eBook 

 
https://bit.ly/3jv7MkR 

26. eBook  การจัดการซัพพลายเชน
ส าหรับธุรกิจค้าปลีก / 
ฐาปนา บุญหล้า 

eBook 

 
https://bit.ly/37nRJCm 

27. eBook  การวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการ /                
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3j9tafc 

28. eBook  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
Structural Analysis / 
บัญชา สุปรินายก 

eBook 

 
https://bit.ly/3Kj9dyq 

29. eBook  วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
(ภาคปฏิบัติ) / มงคล ธุระ 

eBook 

 
https://bit.ly/3NWl33y 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

30. eBook  ศัพท์จีนระดับต้น /                 
จุรี สุชนวนิช 

eBook 

 
https://bit.ly/3KhDeic 

31. eBook  ผู้น าทางวัฒนธรรม /      
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 

eBook 

 
https://bit.ly/3uirBSg 

32. eBook  นิเวศวัฒนธรรมในความ
เปล่ียนแปลง /                 
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 

eBook 

 
https://bit.ly/35ObZwx 

33. eBook  ฟื้นพลังความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมสยาม / 
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 

eBook 

 
https://bit.ly/3LR8DbD 

34 eBook  ลุ่มเจ้าพระยา : รากเหง้าแห่ง
สยามประเทศ /                    
ศรีศักร วัลลิโภคม 

eBook 

 
https://bit.ly/3r7OrdF 

35. eBook  พุทธศาสนาและความเช่ือใน
สังคมไทย /                        
ศรีศักร วัลลิโภดม 

eBook 

 
https://bit.ly/3v30o5k 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

36. eBook  100 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ /
ปลิวลม  

eBook 

 
https://bit.ly/3LNETMy 

37. eBook  99 สมุนไพรไทย /              
ยุคคล จิตส ารวย 

eBook 

 
https://bit.ly/3r3QeQT 

38. eBook  ผักปลอดสารฯ เพื่อสุขภาพ... 
ชีวิต&ธุรกิจ / มนตรี แสนสุข 

eBook 

 
https://bit.ly/3KihNh1 

39. eBook  สารพันปัญหาพัฒนาการเด็ก 
: แรกเกิด-ขวบปีแรก /      
พิสินี คุณานนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3LSaPzH 

40. eBook  21 บทเรียน ส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 / แฮรารี, ยูวัล โนอาห์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3uldlbC 

41. eBook  ต านานเทพเจ้าอียิปต์ /    
ณัฐพล เดชขจร 

eBook 

 
https://bit.ly/392tjiy 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

42. eBook  ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ / 
ศุภวิทย์ ถาวรบุตร 

eBook 

 
https://bit.ly/3xOQIhO 

43. eBook  COACHING เทคนิคกระตุ้น
ทีมจนส าเร็จ /                        
ฮมมะ, มะซะโตะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3rP4E7H 

44. 
 

eBook  ความส าเร็จออกแบบได้ / 
ด ารงค์ พิณคุณ 

eBook 

 
https://bit.ly/3MpJTqZ 

45. eBook  สวนมะนาวต้นทุนต่ า สร้าง
เงินล้าน / จันทรา อู่สุวรรณ 

eBook 

 
https://bit.ly/3LduSIQ 

46. eBook  แบบอย่าง...และแนวทาง
ปฏิบัติการ เกษตรประณีต & 
เกษตรหลังเกษียณ ปลอดภัย
...ยั่งยืน / อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3EIRVJ5 

47. eBook  ต้นแบบและวิธีคิด ไร่นาสวน
ผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน / 
อภิชาติ ศรีสอาด. 

eBook 

 
https://bit.ly/3rOal5W 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

48 eBook  จากภูมิปัญญาชาวบ้าน..สู่
นวัตกรรมใหม่ การปรับปรุง
ดิน เพื่อการเกษตร /    
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3k50Jzx 

49. eBook  เมล่อนคนเมือง /                
อภิชาติ ศรีสอาด                

eBook 

 
https://bit.ly/3EH7MI0 

50. eBook  เมล็ดงอก เพื่อสุขภาพ ท าเงิน 
/ พัชรี ส าโรงเย็น 

eBook 

 
https://bit.ly/3k4I1rF 

51. eBook  ไผ่นอกฤดู /                  
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3EGYqvM 

52. eBook  พืชหลังนา /                     
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3EEt9tD 

53. eBook  มะนาว 1 ไร่ ได้หลายแสน-
ล้าน / อภิชาติ ศรีสอาด. 

eBook 

 
https://bit.ly/3xTCexc 

 

 


