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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

สิงหาคม 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 

หมวด สารสนเทศ 
และความรู้ทัว่ไป 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ศาสนา 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวดเทคโนโลย ี

หมวด กฎหมาย 

หมวด ศิลปะนันทนาการ/ 
และวรรณคด ี

หมวด ภูมิศาสตร/์ ประวัติศาสตร ์

หมวด รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

 

 



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

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 
 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. คอมพิวเตอร์ 005.133 บ253พ พัฒนำ Web App 
แบบ Responsive 
ด้วย Bootstrap5 
ร่วมกับ Vue.js และ 
Node.js / 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3AsjJ3Y 

2. คอมพิวเตอร์ 006.3 ก359ร เรียนรู้ AI : deep 
learning ด้วย 
Python /                    
กอบเกียรติ สระอุบล 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3QLkZEt 

3. คอมพิวเตอร์ 006.31 ก359ร   เรียนรู้ Data Science 
และ AI : machine 
learning ด้วย 
python /                
กอบเกียรติ สระอุบล 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3wemkf8 

 

 
 
 



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

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ศาสนา 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. จิตวิทยา 153.42 ค349ค คิด, เร็วและช้า /                     
คาห์เนแมน, แดเนียล 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3dEzmvX 

2. จิตวิทยา 158.1 บ231พ พลังแห่ง "เมื่อไหร่" /     
บรูส์, ไมเคิล. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3we5Mnw 

3. ศาสนา 294.3 พ418พ พุทธธรรม /                           
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3paFlLu 

4. ศาสนา 294.3122 พ418ม มาดูใจ /                           
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3zFv5zP 

5. ศาสนา 294.3122 พ418ร รู้อะไร /                           
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3C8B7ft 

6. ศาสนา 294.3144 พ418ร รู้แล้วพูด /                           
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3bMz1a1 



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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

7. ศาสนา 294.3144 พ418ธ ธรรมบอดสี /                           
พระอาจารย์สงบ 
มนสฺสนฺโต 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3p5E7RO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด สังคมศาสตร์/ การศึกษา 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. เศรษฐศำสตร์ 330 ว436ศ 2561 เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น : 
เศรษฐศำสตร์ส ำหรับ
บุคคลท่ัวไป /                 
วันรักษ์ มิ่งมณีนำคิน 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3bxMDWM 

2. กำรศึกษำ 370.72 ส473ก 2564 กำรวิจัยกำรออกแบบ
ทำงกำรศึกษำ /             
สุวิมล ว่องวำณิช 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3zSqmMJ 

3. กำรศึกษำ 371.33 ข637ท 2564 เทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนรู้ส ำหรับกำรวิจัย
ทำงกำรศึกษำในกำร
เปล่ียนผ่ำนทำงดิจิทัล / 
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3OX5O9Y 

4. กำรศึกษำ 372.136 ก188 กรอบสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน /  
ผู้รวบรวมเรียบเรียง
รำยงำน ประวีณำ อัสโย 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3SsKHiL 

5. กำรศึกษำ 379.593 ร451 รำยงำนกำรศึกษำไทย 
พ.ศ. 2562-2564 / 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3P1QngX 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

320.9593 ธ641พ พัฒนำกำรกำร
เปล่ียนแปลงสังคมกำร
เมืองไทย และควำมคิด
เรื่องกำรปฏิรูปท่ี
เกี่ยวเนื่อง /                 
ธีรยุทธ บุญมี 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3P2YauC 

7. กำรศึกษำ 371.2 น294 นวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ เสริมสร้ำง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
(DOE) ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ พ.ศ.
2561 : บทเรียนจำก 4 
กรณีศึกษำ /               
ประวีณำ อัสโย, 
บรรณำธิกำร  

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3buDvC4 

 

8. กำรศึกษำ 371.2 น294 นวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำใน
กำรน ำมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติสู่กำร
ปฏิบัติ: กรณีตัวอย่ำง
โรงเรียนบ้ำนไสไทย / 
ประวีณำ อัสโย, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3BGaNcf 

9. รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

320.9593 อ686 อ ำนำจ : กำรคงอยู่ 
ส่ันคลอน และประกอบ
สร้ำง / ธวัชชัย ป้องศรี, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3BLjDWg 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผูแ้ต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. กำรศึกษำ 372.21 ศ176ป 2565 เปิดประตูสู่โลกปฐมวัย /                       
ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3bt9UJr 

11.. สังคมวิทยา 382.0973 พ817 พื้นท่ีชำยแดน ด่ำนถำวร 
จุดผ่อนปรนทำงกำรค้ำ
และกำรพัฒนำ : 
หนังสือรวมบทควำมวิจัย
ด้ำนชำยแดนศึกษำ /   
ศิรพร วัชชวัลคุ, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Q3rP8w 

12.. กำรศึกษำ 379.593 บ129 บทวิเครำะห์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำอันเป็นผลมำ
จำกสถำนกำรณ์โควิด-
19 / โชติกำ วรรณบุรี…
[และคนอื่น ๆ] 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3d8xJGS 

13. สังคมวิทยา 381.34952 ส731ข ขบวนกำรผู้บริโภคญี่ปุ่น
กับบทบำทกำรคุ้มครอง
ด้ำนรำคำ  /                
สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3vNsId5 

14. สังคมวิทยา 323.3 อ663ก    กำรคุ้มครองสิทธิเด็กใน
ญี่ปุ่น : กรณีศึกษำกำร
กล่ันแกล้งในโรงเรียน / 
อำรีรัตน์ โกสิทธิ์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Qam34Q 

 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

15. สังคมวิทยา 305.42 ส356บ  บทบำทและสถำนภำพ
ในกำรท ำงำนของผู้หญิง
ญี่ปุ่นภำยใต้นโยบำย : 
"ญี่ปุน่ท่ีผู้หญิงเจิดจรัส" 
และแนวโน้มในอนำคต 
/ สรัญญำ คงจิตต์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3BQ1kz4 

16. รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

327.52 ธ259ก    กำรด ำเนินนโยบำย
ต่ำงประเทศของญี่ปุ่น
ภำยใต้ยุทธศำสตร์อินโด-
แปซิฟิกท่ีเสรีและเปิด
กว้ำง / ธนิกุล จันทรำ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3bAK6v0 

17. สังคมวิทยา 363.34 ว262น นโยบำยควำมร่วมมือ
ของประเทศญี่ปุ่นกับ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ ำโขงในกำร
จัดกำรภัยพิบัติ  /  
วรรณวลี อินทร์ปิ่น 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3QqhN0P 

18. สังคมวิทยา 302.231ฐ334ส  ส่ือดิจิทัลกับเยำวชน : 
ตัวตน อัตลักษณ์ และ
ควำมเป็นพลเมือง / 
ฐิตินัน บ. คอมมอน 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3daQwRL 

19. สังคมวิทยา 306.482 ว399ห  หวยศำสตร์ใครว่ำ "ถูก
หวย" เป็นควำมบังเอิญ? 
/ วัฒนำ สุกัณศีล 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3JIgp7z 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

20. สังคมวิทยา 300.72 ส532 สังคม < = ≠ ≈ > 
ควำมรู้? : สังคมศำสตร์
ในกระแสควำมท้ำทำย /
อัจฉริยำ ชูวงศ์เลิศ, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3AmR1Bx 

21. สังคมวิทยา 351.593 ช152ค   ควำมไว้วำงใจสำธำรณะ
กับธรรมำภิบำลของรัฐ
ไทย / ชนิดำ จิตตรุทธะ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Pnys4h 

22. รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

321.8 ช152ว 2563 วัฒนธรรมประชำธิปไตย
กับพัฒนำกำรของ
สังคมไทย / ชนิดำ จิต
ตรุทธะ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3C9tHbM 

23. เศรษฐศำสตร์ 330.9593 พ488ป  ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจ
แห่งประเทศไทย/              
พอพันธุ์ อุยยำนนท์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3zU2TcG 

24. สังคมวิทยา 351 ส555น  แนวคิดและทฤษฎีทำง
รัฐประศำสนศำสตร์ / 
สัญญำ เคณำภูมิ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3zWJJmE 

25. รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

321.9 พ639ผ 2562 เผด็จกำรวิทยำ /              
พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ. 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3c0IGtO 

 

 



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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

26. รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

320.9593 ธ285ค 
2563 

ควำมเป็นมำของ
ควำมคิดทำงกำรเมืองใน
สยำมไทย : บทควำม
วิเครำะห์และตีควำม ว่ำ
ด้วยควำมคิดของไพร่
กระฎุมพีแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ในระยะ
ก้ำวผ่ำนจำกสังคมไทย
เดิม มำสู่กำรเป็นสังคม
สมัยใหม่ /                  
ธเนศ อำภรณ์สุวรรณ. 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3QOOXaN 

27. เศรษฐศำสตร์ 330.019 ธ751ศ 
2563 

เศรษฐศำสตร์พฤติกรรม 
: เเศรษฐศำสตร์แนวใหม่
ท่ีมองคนไปไกลกว่ำสัตว์
เศรษฐกิจ /                 
เธเลอร์, ริชำร์ด เฮช 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3wachYw 

 
 
 
 
 



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

หมวด กฎหมาย 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กฎหมาย 342.593 ศ365 ศำลรัฐธรรมนูญยึด
หลักนิติธรรม ค้ ำจุน
ประชำธิปไตย ห่วงใย
สิทธิเสรีภำพของ
ประชำชน /          
เข็มชัย ชุติวงศ์ ; ...
[และคนอื่นๆ] 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3dvmska 

2.  342.73 ฮ861ด 2565 เดอะเฟเดอรัลลิสเป
เปอร์ : เอกสำรควำมคิด
ทำงกำรเมืองอเมริกัน / 
แฮมิลตัน, อเล็กซำน
เดอร์. 

 

 
https://bit.ly/3K0pIQM 

 

 
 
 
 



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

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลยี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ชีววิทยำ 599.9 ต661จ   จำกลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อ
วิวัฒนำกำรแห่งมวลมนุษย์ 
= From Apes to 
Cyborgs ; new 
perspectives on 
human evolution /    
ตูนิช, คลำวดิโอ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3eNItv7 

 

2. อิเล็กทรอนิกส์ 620.11 น424ต ต ำรำเรียนวิชำกลศำสตร์
ของวัสดุ II /                     
นันทวัฒน์ ขมหวำน 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vD23zP 

3. กำรบริหำร 658.4013 ม441ก กำรจัดกำรคุณภำพ / 
มำธุสร แข็งขัน 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OYTKVB 

4. กำรบริหำร 658.4063 ส761ก 
2564 

กำรจัดกำรนวัตกรรม /    
สุชำติ ไตรภพสกุล 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3PWFcHz 

5. กำรบริหำร 658.4012 บ896ค คู่มือทดสอบไอเดียธุรกิจ 
แบลนด์, เดวิด เจ./  

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3SuRUPc 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. กำรบริหำร 658.3 ก459 กำรบริหำรวัฒนธรรม
องค์กำร : ประเด็นใหม่
และกรณีศึกษำ / ชนิดำ 
จิตตรุทธะ [และคนอื่น…] 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3dDvYBO 

7. กำรตลำด 658.8 พ212ก 2563 กำรตลำดบริกำร /     
พนิตสุภำ ธรรมประมวล 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3QkN7yh 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



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

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคด ี
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ดนตรี 786.2 อ119ด ดรุณดุริยำงค์ 2 /                      
อชิมำ พัฒนวีรำงกูล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3pjxDPo 

2. ดนตรี 786.2 อ119ด ดรุณดุริยำงค์ 3 /                      
อชิมำ พัฒนวีรำงกูล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3K0xcTQ 

3. ดนตรี อ 780.3 ณ259พ 
2564 

พจนำนุกรมศัพท์ดุริ
ยำงคศิลป์ /            
ณัชชำ พันธุ์เจริญ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3JYY2vf 

4. ดนตรี 780 ก952ด 2558 ดุริยำงคศิลป์ตะวันตก 
(เบื้องต้น) /                 
โกวิทย์ ขันธศิริ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3w67fMy  

 
 

 



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

หมวด ภูมิศาสตร/์ ประวัติศาสตร์ 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ประวัติศาสตร์ 952 อ559พ พัฒนำกำรผังเมือง
ประเทศญี่ปุ่น : จำก
ภำครัฐสู่กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน /                
อัมพิกำ ชุมมัธยำ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3BKSjHy 

2. ประวัติศาสตร์ 959.303 อ353ก 
2565 

กำรเปล่ียนแปลงโลก
ทัศน์ของชนช้ันผู้น ำไทย 
ต้ังแต่รัชกำลท่ี 4 ถึง
พทุธศักรำช 2475 / 
อรรถจักร์ สัตยำนุรักษ์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3dAd7r8 

3. ประวัติศาสตร์ 959.3 ภ522ป ประวัติศำสตร์แห่งกำร
เดินทำงและภูมิศำสตร์
กำรเมืองในรอบ

ศตวรรษ : ว่ำด้วยกำร
ท่องเท่ียว ในฐำนะมรดก
แห่งกำรสร้ำงชำติของรัฐ
ไทย จำกรัฐจำรีต 
สงครำมเวียดนำม สู่ยุค
รัฐประหำร 2549 = On 
Thai tourism /              
ภิญญพนัธุ์ พจนะ
ลำวัณย์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3w964Mu 

 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 ต ารา 418.4 ณ321อ English Reading 
Strategies กลวิธีกำร
อ่ำนภำษำอังกฤษ /   
ณัฐกกฤตำ บุญบงกช
รัตน 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3QBbEzg 

2 ต ารา 658.812อ663บ  จิตวิทยำกำรบริกำร / 
อำรีรัตน์ ฟักเย็น 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3JL4DcB 

3 ต ารา 338.5 ด123ต ต ำรำวิชำเศรษฐศำสตร์
จุลภำคประยุกต์ / 
ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3JH4N4V 

4. ต ารา 420.7 K16T Teaching english in 
21th century /     
Kanoknate 
Worawong 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3vTVt7Z 

7. ต ารา 428.0071 S253E เอกสำรประกอบกำร
สอน รำยวิชำ 
ภำษำอังกฤษส ำหรับงำน
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
1 : English for 
industrial technology 
1 / Sathaphon 
Rungsawang 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3AkGQxr 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

8. ต ารา 658.45 S252B Business 
communication / 
Sasithida Saraiwang 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vSbP16 

9. ต ารา 658.515 ค144ก กำรเพิ่มผลผลิตในงำน
อุตสำหกรรม /                
คนึงนิต ปทุมมำเกษร 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3BUz2U5 

10. วิจัย 780.9593 ฟ134ร รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง
สัญลักษณ์และประวัติ
คีตวรรณกรรมสยำมโดย 
"พระอภัยพลรบ" นัก
วิทยำดนตรีคนแรกของ
ประเทศไทย /                
ฟรำนซีส นันตะสุคนธ ์

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3PdrZsJ 

11. วิจัย 781.62 ฟ134ร รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง
กำรศึกษำสังเครำะห์
ควำมรู้และสถำนภำพ
กำรวิจัยทำงดนตรีชำติ
พันธุ์วิทยำในเขตจังหวัด
ภำคตะวันตกของ
ประเทศไทย  /                
ฟรำนซีส นันตะสุคนธ ์

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3p6aGiz 

 

 

 

 



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

ล าดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

12.. วิจัย 330.9593 ส831ร  รำยงำนกำรวิจัยกำร

พัฒนำกำรศึกษำด้ำน

เศรษฐกิจพอเพียงและ

ยกระดับรำยวิชำศึกษำ

ท่ัวไป เรื่อง ศำสตร์

พระรำชำของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สู่

ศตวรรษท่ี 21 : ฟื้นฟู

เศรษฐกิจฐำนรำก 

รองรับกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศวำง

พื้นฐำนกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร 

ขับเคล่ือนชุมชน

นวัตกรรมกรณีศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

บุรีรัมย์ /                

สุพัตรำ รักกำรศิลป์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3dn1qUM 

 

 

 

 

 

 


