
- 1 - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

ธันวาคม 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 

สารบัญหมวดหมู่ที่น่าสนใจ 

 หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 2 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ศาสนา 3 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 5 

หมวด กฎหมาย 6 

หมวด ภาษาศาสตร ์ 7 
หมวด วิทยาศาสตร/์หมวด

เทคโนโลยี 
8 

หมวด พยาบาล 9 
หมวด ศิลปะนันทนาการ/ 

และวรรณคด ี
10 

หมวด ภูมิศาสตร/์ประวตัิศาสตร ์ 11 

หมวด นวนิยาย/ เรื่องสั้น/ เยาวชน 12 
หมวด รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 
13 

หมวด วิทยานิพนธ์ 14 
หมวด e-Book 15 

คลิกท่ี “หมวด” เพื่อไปยังหน้ำท่ีต้องกำร 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. คอมพิวเตอร์ 004.6 อ618ก ก้ำวสู่อำชีพผู้ดูแล
ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ในองค์กร 
(ภำคปฏิบัติ) /              
อำณัติ รัตนถิรกุล 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3WvmnOR 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

ปรัชญา 181.11 อ353 

อรรถาธิบายเชิงปรัชญาจีน 
"บทสนทนาของคนหาปลา
และคนตัดฟืน"  /  ชัชชล 
ไทยเขียว…[และคนอื่น ๆ] 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3EOtzy5 

2. 

ปรัชญา 181.11 ค339 
อรรถาธิบายคารวธรรมคัมภีร์ 
/ ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์, 
แปล 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3AWAWCw 

3. 

ศาสนา 294.308 ว151พ 

พระมหาสมณนิพนธ์ /วชิร
ญาณวโรรส,  สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยา 
(พระองค์เจ้ามนุษยนาค
มานพ มนุสฺสนาโค), 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3OKp785 

4. ศาสนา 294.3144 พ418ท  ท าลายภพ /                
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3XKj33r 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

5. ศาสนา 294.3122 พ418ว  วิปัสสนาเป็น /                      
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3AZOCM

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

หมวด สังคมศาสตร/์ การศึกษา 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. สังคม 390.9593 ท656 เทศกำล ประเพณี และ
กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม 
/ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองยุทธศำสตร์และ
แผนงำน กลุ่ม
ประชำสัมพันธ์.  

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3W2QSel 

2. สังคม 362.12 ศ448ร 2564 ระบบสุขภำพอ ำเภอ : 
หลักกำรและแนวทำง
ใหม ่/                      
ศิริเกษม ศิริลักษณ์. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3BzNwId 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
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 ส691จ จดหมำยเหตุศำล
รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ีหก 
พุทธศักรำช ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕ / ส ำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3hpkcgI 

2. กฎหมาย 342.593 ร155 รวมค ำวินิจฉัยศำล
รัฐธรรมนูญประจ ำปี 
2564 เล่ม 1 / 
ส ำนักงำนศำล
รัฐธรรมนูญ 

 

 
https://bit.ly/3Fqx3qM 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ภาษาศาสตร์ 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ภาษา 495.1824 อ253ภ ภำษำจีนเพื่อกำร
ท่องเท่ียว /               
อภิญญำ จอมพิจิตร 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Py5ccH 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลยี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. เกษตรศำสตร์ 635.9 ก449 กำรใช้ประโยชน์พรรณ์ไม้ 
ของชุมชนกะหร่ำง และ
กะเหรี่ยง ในภำคตะวันตก 
: โครงกำรพัฒนำชุมชนใน
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและ
อุทยำนแห่งชำติ จังหวัด
กำญจนบุรี / ส ำนักอุทยำน
แห่งชำติ กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์
พืช 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3iZvvMP 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด พยาบาล 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. พยำบำล 613 น168 2561 นโยบำยสุขภำพ : กำร
จัดท ำ วิเครำะห์ และ
ประเมินผล /                
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง...[และ
คนอื่น ๆ] 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3WiR9Ko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 

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

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคดี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. วรรณคดี 895.911 ส798น นิรำศภูเขำทอง /    
สุนทรภู่ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Y9KV15 

2. วรรณคดี 895.911 ส798น นิรำศพระบำท โดย 
สุนทรภู่ ฉบับไทย-
อังกฤษ / สุนทรภู่ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3iMkZbG 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ภูมิศาสตร/์ และประวัติศาสตร์ 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ประวัติศาสตร์ 923.1593 ณ111 ณ หว้ำกอ : อดีต 
ปัจจุบัน อนำคต / 
สมำคมวิทยำศำสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3htV6wX 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด นวนิยาย/ เรื่องสั้น/ เยาวชน 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. นวนิยาย น พ639ย ยั่วรักประกำศิต / 
พิชญวดี, นำมแฝง 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3VoJf1V 

2. นวนิยาย น ต335ห หัวท่ีหำยไปของดำมัช
เซนู มงเตย์รู /       
ตำบุคคี, อันตอนีโอ 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3FyWZkf 

3. เรื่องส้ัน ร.ส. ส612 สัมพันธภำพ /            
สกุล บุณยทัต, 
บรรณำธิกำร. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3uCAKo9 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3VoJf1V
https://bit.ly/3FyWZkf
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__________________________________________________________________________________________________________ 
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 371.3 ช224ร รำยงำนกำรวิจัยกำร
พัฒนำกิจกรรมกำร
เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์โดย
ประยุกต์ใช้อนุภำคเพื่อ
ส่งเสริมมโนทัศน์เรื่อง
อนุภำคในนิทำนพื้นบ้ำน
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
เขียนเชิงสร้ำงสรรค์และ
พัฒนำควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
/ ชลธิชำ หอมฟุ้ง 

LIB 2 ช้ัน 3  

 
https://bit.ly/3uRN3xb 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด วิทยานิพนธ์ 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. วิทยานิพนธ ์ ว 352.266 ส761ก 
2564 

กำรบูรณำกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติของภำครัฐในกำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมเพื่อควำม
ยั่งยืน / สุชำติ อ ำนำจวิภำวี 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3YtOuj2 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด eBook 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook    ต ำรำจิตเวชโรคสมอง
เส่ือม /                     
สมภพ เรืองตระกูล 

eBook   

 
https://bit.ly/3izs7bg 

2. eBook  ต ำรำจิตเวชผู้หญิงและ
ครอบครัว /                 
สมภพ เรืองตระกูล 

eBook 

 
https://bit.ly/3VQkdZy 

3. eBook  คู่มือจิตเวชและ
อำยุรศำสตร์ฉุกเฉิน / 
สมภพ เรืองตระกูล 

eBook 

 
https://bit.ly/3iq3FZO 

4. eBook  รัฐประศำสนศำสตร์ 
แนวคิดและทฤษฎี /
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3EZ4d0A 

5. eBook  เขำให้ผมเป็น...
ผู้จัดกำรคุณภำพ /    
กิติศักดิ์ พลอยพำนิช
เจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3B8HVIw 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

6. eBook  TQM กำรบริหำรเพื่อ
คุณภำพโดยรวม /                  
กิติศักดิ์ พลอยพำนิช
เจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3VNDIBN 

7. eBook  ศิลปะแห่งกำรส่ือสำร 
/ ฮันห,์ ติช นัท. 

eBook 

 
https://bit.ly/3uny6Tb 

8. eBook  กล้ำเลือก กล้ำท ำ / 
สมิธ, แลร์รี 

eBook 

 
https://bit.ly/3VL5kYo 

9. eBook  ภำวะผู้น ำและผู้น ำ
เชิงกลยุทธ์ /               
เนตร์พัณณำ ยำวิรำช 

eBook 

 
https://bit.ly/3Y6JEbj 

10. eBook  กำรจัดกำรสมัยใหม่ /               
เนตร์พัณณำ ยำวิรำช 

eBook 

 
https://bit.ly/3UNIvm3 

11. eBook 
 

 กำรจัดกำร
เปล่ียนแปลงและกำร
พัฒนำองค์กำร / 
เนตร์พัณณำ ยำวิรำช 

eBook 

 
https://bit.ly/3V9ws2H 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

12. eBook  มอเตอร์ไฟฟ้ำและกำร
ควบคุม /  

eBook 

 
https://bit.ly/3BLskz3 

13. eBook  ผลกระทบของควำม
แตกต่ำงระหว่ำง
มำตรฐำนบัญชี tfrs 
กับภำษีอำกร /          
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 

eBook 

 
https://bit.ly/3V1UdJS 

14. eBook  ครูวิทยำศำสตร์มือ
อำชีพ แนวทำงสู่กำร
เรียนกำรสอนท่ีมี
ประสิทธิผล / จัดท ำ
โดย สถำบันส่งเสริม
กำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

eBook 

 
https://bit.ly/3FE9nPV 

15. eBook  หนังสือกิจกรรมใน
ห้องเรียนเพื่อพัฒนำ
ควำมรู้สึกเชิงจ ำนวน 
(เอกสำรส ำหรับครู) / 
จัดท ำโดย สถำบัน
ส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

eBook 

 
https://bit.ly/3BNQCsa 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

16.  eBook  กำรควบคุมและ
ป้องกันอัคคีภัย / 
กิจจำ จิตรภิรมย์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3FFwbP0 

17. eBook  ปัญหำกำรแพ้ยำท่ี
ส ำคัญส ำหรับแพทย์ / 
เจตทะนง แกล้ว
สงครำม 

eBook 

 
https://bit.ly/3jfxooC 

18. eBook  คู่มือทดสอบควำม
ถนัด บุคลิกภำพ และ
แรงจูงใจ /                    
บำร์เร็ตต์, จิม 

eBook 

 
https://bit.ly/3v2yk2A 

19. eBook  คู่มือทดสอบควำมคิด
สร้ำงสรรค์ /              
ลอยด,์ คิง 

eBook 

 
https://bit.ly/3uZ33gH 

20. eBook  คู่มือศึกษำภำษี
โรงเรือนและท่ีดินท่ี
จ ำเป็น กรณีถูก
ประเมินภำษี
ย้อนหลัง/                
อวิรุทธ์ ชำญชัยกิตติ
กร 

eBook 

 
https://bit.ly/3hBWFsN 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

21. eBook  ประวัติแนวคิด
เศรษฐกิจการเมือง 
/ วรวิทย์ เจริญเลิศ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WrLwtl 

22. eBook  ฟิสิกส์ 1 ระดับ
มหำวิทยำลัย  เล่ม 3 
/ สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3V6Lp5p 

23. eBook  โรคเต้ำนม : จำก
ทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ / 
ดลฤดี สองทิศ 

eBook 

 
https://bit.ly/3FJ6ZHC 

24. eBook  ภำวะผู้น ำ 5 ระดับ / 
แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 

eBook 

 
https://bit.ly/3hyp2Z7 

25. eBook  กฎหมำยแรงงำนกับ
กำรเลิกจ้ำง /                
พงษ์รัตน์ เครือกล่ิน 

eBook 

 
https://bit.ly/3WAvCx3 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

26. eBook  เครื่องกลไฟฟ้ำ 1 / 
ไชยชำญ หินเกิด 

eBook 

 
https://bit.ly/3HK1YkG 

27. eBook  วิทยำศำสตร์ช่ำง เรื่อง
สนำมไฟฟ้ำและ
สนำมแม่เหล็ก /      
สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vnjeVD 

28. eBook  วิทยำศำสตร์ช่ำง เรื่อง
ไฟฟ้ำกระแสตรง /   
สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3PIIkYc 

29. eBook  คณิตศาสตร์ช่าง เรื่อง
เวกเตอร์ใน 3มิติ / สุ
ชาติ สุภาพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3YG7OcY 

30. eBook  คล่ืนกล คล่ืนเสี และ
ความร้อน /  
สุชาติ สุภาพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3hEcK1k 

31. eBook  ไฟฟ้ำสถิตและ
สนำมไฟฟ้ำ /  
สุชาติ สุภาพ  

eBook 

 
https://bit.ly/3PFVh56 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

32. eBook  สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ /  
สุชาติ สุภาพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3hFgvDF 

33. eBook  ไฟฟ้ำกระแสสลับและ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ / 
สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Vbp3zH 

34. eBook  ส่ิงแวดล้อมเมือง / 
ภำควิชำวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม คณะวิ
ศกรรมศำสตร์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3BRsi8u 

35. eBook  เปล่ียนให้โต GO! ให้
สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล 
/ คุปตะ, สุนิล 

eBook 

 
https://bit.ly/3YCPzFc 

36. eBook  จิตวิทยาบริการ / 
เอนก สุวรรณบัณฑิต 

eBook 

 
https://bit.ly/3WwMmoL 

37. eBook  กำรบริหำรกำรตลำด 
เทคโนโลยีกำรตลำด / 
สุดำพร กุณฑลบุตร 

eBook 

 
https://bit.ly/3WAAwdm 
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จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

38. eBook  กำรจัดกำรดิจิทัลท
รำนฟอร์เมช่ัน ส ำหรับ
ผู้บริหำร /             
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 

eBook 

 
https://bit.ly/3v8KTcC 

39. eBook  โรคต่อมไร้ท่อท่ีพบ
บ่อยในเด็กและวัยรุ่น 
(EP.1) /                
วิชิต สุพรศิลป์ชัย...
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3PYwFot 

40. eBook  โรคต่อมไร้ท่อท่ีพบ
บ่อยในเด็กและวัยรุ่น
(EP.2) /                
วิชิต สุพรศิลป์ชัย...
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3BXGQ6H 

41. eBook  สอนคิดตามแนวทาง
Thinking School / 

ศราวุธ สุตะวงค์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WfTKoF 

42. eBook  ภาวะผู้น า :หลักการ
และการประยุกต์ใน
การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน /           
วันเพ็ญ แก้วปาน 

eBook 

 
https://bit.ly/3HWR23c 

43. eBook  เศรษฐศำสตร์
ทรัพยำกรมนุษย์ /   
จงรักษ์ หงษ์งำม 

eBook 

 
https://bit.ly/3v6kHPX 
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จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

44. eBook  โรคต่อมไร้ท่อท่ีพบ
บ่อยในเด็กและวัยรุ่น 
(EP.3) /                
วิชิต สุพรศิลป์ชัย...
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3WjJ88j 

45. eBook  กำรประเมินควำม
เป็นไปได้ด้ำนกำรเงิน
ของโครงกำร /               
รวี ลงกำนี 

eBook 

 
https://bit.ly/3HW6FYO 

46. eBook  ทฤษฎีและหลักกำร
แปล /               
วรรณำ แสงอร่ำมเรือง 

eBook 

 
https://bit.ly/3GbEqDU 

47. eBook  การพยาบาลผู้ป่วยท่ี
ได้รับหัตถการทาง
การแพทย์ทางอายุรก
รรม /                    
ขวัญฤทัย พันธุ 

eBook 

 
https://bit.ly/3BTQXJS 

48. eBook  ทักษะชีวิต /               
อภิชา แดงจ ารูญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WLsM8b 

49. eBook  กำรพัฒนำกำรสอน
ทักษะกำรคิด
สร้ำงสรรค์ /     
จันทรำ ด่ำนคงรักษ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3VipbNW 



- 24 - 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

50. eBook  ระบบหน่วยค ำ
ภำษำอังกฤษ /               
บูลย์จีรำ ชิรเวทย์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3HWxgVA 

51. eBook  ค ำอธิบำยกฎหมำย
ลักษณะหนี้ /           
อรพรรณ พนัสพัฒนำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3jvr1O5 

52. eBook  การจัดการด าเนินงาน 
/ สัญชัย ล้ังแท้กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3vhcjwU 

53. eBook  หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 
/ ณิรดำ เวชญำ
ลักษณ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3FTSkcK 

54. eBook  โภชนำกำรกับกำร
ควบคุมน้ ำหนัก / 
สุวิมล ทรัพย์วโรบล 
บรรณำธิกำรและคณะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WGfvxR 

55. eBook  จิตวิทยำส ำหรับครู /
อัชรำ เอิบสุขสิริ 

eBook 

 
https://bit.ly/3jyxfgw 
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ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

60. eBook  ดนตรีตะวันตก :ยุค
กลำงและยุคฟื้นฟู
ศิลปวิทยำกำร /           
ศศี พงศ์สรำยุทธ 

eBook 

 
https://bit.ly/3GiTDTT 

61. eBook  เทคนิคกำรประเมิน
โครงกำร /              
สมคิด พรมจุ้ย 

eBook 

 
https://bit.ly/3PUS9lT 

62 eBook  หลักกำรบัญชีเบื้องต้น 
/ นภำพร ลิขิตวงศ์
ขจร  

eBook 

 
https://bit.ly/3C0FcRM 

63. eBook  กำรส่ือสำรระหว่ำง
บุคคล :จำกทฤษฎีสู่
กำรปฏิบัติ /             
ขนิษฐำ จิตแสง 

eBook 

 
https://bit.ly/3hTxPVw 

64. eBook  งำนบริกำรอำหำรและ
เครื่องด่ืม /                 
ชลธิชำ บุนนำค 

eBook 

 
https://bit.ly/3Vn21G3 

65. eBook  กำรพยำบำลส ำหรับ
สตรีต้ังครรภ์ / 
กำญจนำ ศรีสวัสด์ิ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vnrogl 
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จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

66. eBook  กำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรผลิต / 
ณฐำ คุปตัษเฐียร 

eBook 

 
https://bit.ly/3PQM5uR 

67. eBook  กำรพัฒนำพฤติกรรม
มนุษย์ /                   
ไหมไทย ไชยพันธุ ์

eBook 

 
https://bit.ly/3GhkDmK 

68. eBook  นวัตกรรมกำรเรียน
กำรสอน เพื่อพัฒนำ
ทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 / 
สุคนธ์ สินธพำนนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3GjmQxR 

69. eBook  สร้ำงนวัตกรรมบน
ฐำนกำรวิจัย PLC & 
Logbook /                 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์...
[และคณะ] 

eBook 

  
https://bit.ly/3vgXquz 

70. eBook  สอนเด็กท ำโครงงำน 
สอนอำจำรย์ท ำวิจัย
ปฎิบัติกำรในช้ันเรียน 
/ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
...[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3I23uyE 

71. eBook  กำรเรียนรู้เชิงรุกแบบ
รวมพลังกับ PLC เพื่อ
กำรพัฒนำ /              
พิมพันธ์ เดชะคุปต์...
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3PTKhkx 
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จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

72. eBook  กำรตลำดบริกำร :
แนวคิดและกลยุทธ์ / 
ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WpSsaT 

73. eBook  หลำกหลำยวิธีสอน...
เพื่อพัฒนำคุณภำพ
เยำวชนไทย / ผู้เรียบ
เรียง สุคนธ์ สินธพำ
นนท์ ... [และคนอื่นๆ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3FVnvnV 

74. eBook  วิธีวิทยำกำรจัดกำร
เรียนรู้ภำษำไทย /  
วัชรพล วิบูลยศริน 

eBook 

 
https://bit.ly/3I3KuzF 

75. eBook  กำรศึกษำทำงเลือก /  
ชนันภรณ์ อำรีกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3WMXgXu 

76. eBook  ISO 14001 2015 ระบบ
มำตรฐำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม /                 
สยำม อรุณศรีมรกต…      
[ และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3Wuwrb4 

77. eBook  ส่ือกำรสอนส ำหรับครู
ประถม /                  
นพมำศ ว่องวิทยสกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3WtUlDq 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

78. eBook  รัฐศำสตร์ ทฤษฎี 
แนวควำมคิด ปัญหำส ำคัญ 
และแนวทำงศึกษำ
วิเครำะห์กำรเมือง /              
ทินพันธุ์ นำคะตะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3YTQ0Lf 

79. eBook  มือเท้ำชำ รักษำหำยได้
ด้วยตนเอง /                  
ซะกะอิ, ชินตะโร 

eBook 

 
https://bit.ly/3WvoIt2 

80. eBook  ข้อเข่ำเส่ือม รักษำหำยได้
ด้วยตนเอง! /                
ซะกะอิ, ชินตะโร 

eBook 

 
https://bit.ly/3WM0bzJ 

81. eBook  ระบบน้ ำเหลืองและ

กำรสร้ำงหลอด

น้ ำเหลืองใหม่ /      

อรวินท์ พร่ำงแสงทอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3VtQiWj 

82. eBook  แค่ 3 นำทีต่อวัน

ป้องกันสมองเส่ือม /

คะโตะ, โทะชิโนะริ  

eBook 

 
https://bit.ly/3I8wDsc 

 


