
__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจำเดือน 

กุมภาพันธ์ 2565 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 

หมวด สารสนเทศ 
และความรู้ทั่วไป 

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ ศาสนา 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวดเทคโนโลย ี

หมวด ศิลปะนันทนาการ 
และวรรณคด ี

หมวด ประวตัิศาสตร์ภมูิศาสตร ์

หมวด กฎหมาย 

หมวด พยาบาล 

รายงานวิจัย/ตำรา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด  eBook 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 
 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1.  025.6 ก127ค คู่มือปฏิบัติงาน
หลักการบริการยืม-
คืนหนังสือ /         
กรรณิกา เบ้าอู๋ 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3Imzb2X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ศาสนา 

ลำดับที ่ หนังสือ 
เลขเรียก
หนังสือ 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1  294.304 ม152ส สตรีวิถีพุทธ / มนตรี วิวาห์สุข. LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3s6qmET 

2  294.304 ธ348 ธรรมปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น 
(รวมธรรมนิพนธ์ครูบาอาจารย์ 
4 เรื่อง) / มูลนิธิธรรมทานกุศล
จิตและพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธ
ศาสนา 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/34WMJ6U 

 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด สังคมศาสตร์/ การศึกษา 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1  351 ก461 การบริหารภาครัฐโฉม
ใหม่ในยุคแห่งความพลิก
ผัน / กฤชวรรธน์ โล่ห์
วัชรินทร์, บรรณาธิการ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3H8ZCYs 

2  370.15 ก133จ จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 
/ กมล โพธิเย็น 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3v8MTTk 

3 การศึกษา 370.1523 ท336 
2562   

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : 
การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 
21 / เบลลันกา, เจมส์, 
บรรณาธิการ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3J8L6RS 

 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด กฎหมาย 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กฎหมาย 343.59303 ก659ก กฎหมายการคลังและ
กฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจ /          
กิจบดี ก้องเบญจภุช 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3LTLm9J 

 
 
 
 
 
 
 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ภาษาศาสตร์ 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ภาษา 401.45 บ769อ อรรถศาสตร์และวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
/ บูลย์จีรา  ชิรเวทย์. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3s7xaSw 

2 ภาษา 425 บ769อ โครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษ /       
บูลย์จีรา ชิรเวทย ์

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3saa8uf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลย ี
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 เคมี 543.55 ม492ส สเปกโทรเมตรีมวล : 
พ้ืนฐานและการ
ประยุกต์ใช้ /               
มาลัย สถิรพันธุ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3v5aMeD 

2 เกษตรศาสตร์ 635.93472 ก726ก การผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย
เพ่ือการค้า /                      
กุลนาถ อบสุวรรณ 

 

 
https://bit.ly/3LUYOdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด พยาบาล 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 พยาบาล 616.024 ณ119ก การจำแนกและตัวอย่าง
ปัญหาในพันธุศาสตร์
มนุษย ์/ ณชล ไชยรัตนะ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/35Zf2BL 

2. พยาบาล 612 ร456ก 2561 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์ /   
รำแพน พรเทพเกษมสันต์ 

LIB2 ชั้น 4  

 
https://bit.ly/3sg89oz 

 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคดี 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ศิลปะ 709.593 ถ131ศ ศิลป์สถานะ /                    
ถนอม ชาภักดี 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3B6bLMF 

2 การเขียน 808.066 ส555น แนวทางและเทคนิคการ
เขียนผลงานวิชาการ : 
(รายงานการวิจัย : 
บทความวิจัย : บทความ
วิชาการ : ตำรา) / 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3oBXUsd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ประวัติศาสตร/์ ภูมิศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ประวัติศาสตร์ 907.2 อ251ป ประวัติศาสตร์นิพนธ์
ตะวันตก /           
อภิชา ชุติพงศ์ฟิสิฏฐ์ 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3He1QGj 

2. ประวัติศาสตร์ 959.35 ป372 2561 ประวัติศาสตร์กรุง
รัตนโกสินทร์ / 
คณะกรรมการชำระ
ประวัติศาสตร์ไทย 
สำนักนายกรัฐมนตรี. 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3BL98A0 

 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด นวนิยาย 
 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. นวนิยาย น ธ511อ อวัสดา / ธาดา, 
นามแฝง 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3BT1L9N 

2 นวนิยาย น ซ351ด เดือนของปี / ซือซิง LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3IfDZXS 

 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด รายงานการวิจัย/ ตำรา/ เอกสารประกอบการสอน 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ตำรา 530.14 ภ373ฟ ฟิสิกส์ของคลื่น /   ภัทร
วจี ยะสะกะ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3L1ZnSe 

2 เอกสาร
ประกอบการสอน 

531.6 ณ342อ เอกสารคำสอน ฟิสิกส์
ของพลังงาน /                              
ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3GsTJVE 

3 เอกสาร
ประกอบการสอน 

539.7 ก674อ เอกสารคำสอน รายวิชา 
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ /              
กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3upWc0N 

4 ตำรา 575.1 ม736พ พันธุศาสตร์ /                         
เมธานี หอมทอง. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3AV32N4 

5 เอกสาร
ประกอบการสอน 

610.7362 ว477อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น / 
วาร์ธินีย์ แสนยศ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34pKQzf 

6 ตำรา 610.7365 จ623ก การฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1 /        จุฑา
ทิพย์ เทพสุวรรณ์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3ov41i6 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

7 เอกสาร
ประกอบการสอน 

610.73678 
ด211อ  

เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา การ
พยาบาลมารดาและ
ทารก /                 
ดวงพร ผาสุวรรณ   

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GwdhbV 

8 เอกสาร
ประกอบการสอน 

612 ว483อ เอกสารประกอบการ
สอน สรีรวิทยา /                    
วาริศา เพชรธีรานนท์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3uvORgu 

9 เอกสาร
ประกอบการสอน 

615.5 ว435อ เอกสารคำสอน รายวิชา 
การรักษาโรคเบื้องต้น /                   
วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3gqHG0D 

10 ตำรา 616.047 ก492 การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยวิกฤติ
จากภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือด ภายใต้
หลักฐานเชิงประจักษ์สู่
การปฏิบัติทางคลินิก /                            
วรางคณา สายสิทธิ์, 
บรรณาธิการ     

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3B0SyvA 

11 ตำรา 621.38195 ก674
อ 

อิเล็กทรอนิกส์ /         
กิติพันธ์ บุญอิน 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3uJQGq9 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12 ตำรา 642.5 ถ412ก การดำเนินงานและ
บริการการจัดเลี้ยง /                         
ถิรนันท์ ประทุม 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3B8gOvW 

13 ตำรา 658.022 ภ577ต ตำรารายวิชากลยุทธ์
การตลาดสำหรับ
ผู้ประกอบการ /       
ภีมภณ มณีธร. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34U10Ri 

14 เอกสาร
ประกอบการสอน 

658.401 พ164อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา หลักการ
เขียนแผนธุรกิจ /     
พงษ์สันติ์ ตันหยง. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GH2NXe 

15 เอกสาร
ประกอบการสอน 

658.401 พ516อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา หลักการ
เขียนแผนธุรกิจ /     
พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3JqfQ0V 

16 ตำรา 658.4038 พ717ร ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการทางธุรกิจ /
พิมพ์ประวีร์ รอดอุนา 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3gFBbau 

17 เอกสาร
ประกอบการสอน 

658.456 ป299อ เอกสารประกอบการ
สอน การจัดการไมซ์ /     
ประพนธ์ เล็กสุมา 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34jVzLH 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18 ตำรา 664 ว322ก การสร้างสรรค์อาหาร
เพ่ือธุรกิจ /            
วรารัตน์ สานนท์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3rF9qFh 

19 เอกสาร
ประกอบการสอน 

784.19593 ส785อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา เครื่องตี
ไทย 1 /                            
สุธินันท์ โสภาภาค 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3v65zDt 

20 เอกสาร
ประกอบการสอน 

787 อ345อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา เครื่องสาย
สากล 2 /                     
อรรณพ เรืองมณี 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HPX0zP 

21 ตำรา 787.7 พ273ป ปฏิบัติเครื่องสีไทย (ซอ
ด้วงและซออู้) / พรรณ
ระพี บุญเปลี่ยน 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HY1ZPm 

22 ตำรา 796.334 ก786ก การเป็นผู้ฝึกและการ
เป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
ฟุตบอล /                     
เกษม สุขสมบูรณ์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/36glNiP 

23 เอกสาร
ประกอบการสอน 

808.8015 N225D เอกสารประกอบการ
สอน Children' 
literature /    
Nareema Sangwiman    

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HYeJWc 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

24 เอกสาร
ประกอบการสอน 

428.0071 K45D  เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 
ภาษาอังกฤษสำหรับงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 English for 
industrial technology 
2 /             
Khanittha Chetupon    

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3LLZ52v 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด e-Book 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook  การเงิน 101 : พ้ืนฐานเรื่อง
การเงินที่ระบบการศึกษาไทย
ไม่เคยสอน / พ่ีทุย 

eBook 

 
https://bit.ly/3LD4mJx 

2. eBook  คัมภีร์การใช้งาน ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
(IoT) / ธนบรรณ ตะทวี,  
เดชฤทธิ์ มณีธรรม 

eBook 

 
https://bit.ly/3I9uKs4 

3. eBook  ธุรกิจระหว่างประเทศ / 
รชยา อินทนนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Id66Hr 

4. eBook  ลูกรวยสอนพ่อ /                   
ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี 

eBook 

 
https://bit.ly/3gQdZpZ 

5. eBook  Super Easy Conversation 
อังกฤษสั้น ง่าย พูดได้คล่อง / 
Baek Seon Yeob แพก 
ซอนยอบ,  

eBook 

 
https://bit.ly/3JBiQaS 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. eBook  ฝึกสมองไม่ให้ทุกข์ /   
คะโตะ, โทะชิโนะริ. 

eBook 

 
https://bit.ly/3s7ejqZ 

7. eBook  สุขภาพจิตดีเริ่มที่ลำไส้ /   
ไช่, อิงเจี๋ย 

eBook 

 
https://bit.ly/3p5V8M7 

8. eBook  เก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่! (ฉบับ
ปรับปรุง) /                         
อรุณา บัณฑิตย์ดำรงกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3v9FsLG 

9. eBook  การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : 
จุดเปลี่ยนสำหรับนานา
ประเทศท่ามกลางภาวะ
วิกฤต / ไดมอนด์, จาเร็ด. 

eBook 

 
https://bit.ly/3pbotVH 

10. eBook  คู่มือเตรียมสอบเข้ารับ
ราชการ นายสิบตำรวจ ทุก
สายงาน ฉบับสมบูรณ์ / 
พนัชกร พลสวัสดิ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3JOSIcH 

11. eBook  Insight Excel 2019 Excel 
365 เจาะลึกเทคนิคการใช้
งาน ตอบโจทย์ได้อย่างชาญ
ฉลาดกว่า / ดวงพร เกี๋ยงคำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3BK9xmq 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. eBook  COVID-19 โรคระบาดแห่ง
ศตวรรษ / นำชัย ชีวววิรรธน์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3ppKY98 

13. eBook  มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์
สังคม จากข้าวปลา หยูกยา 
ตำรา Sex /                             
กำพล จำปาพันธ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3M4i4VU 

14. eBook  เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง 
(ฉบับมือใหม่) /               
สิรภพ มหรรฆสุวรรณ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vnERpT 

15. eBook  เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น :บท
พิสูจน์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณให้ดี
ขึ้นได้อย่างถาวร /                 
เคลียร์, เจมส์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3C32Fk5 

16. eBook  ไดโกะ อัจฉริยะเรียนเก่งแห่ง
ญี่ปุ่น / ไดโกะ, เมนทอลลิสต์ 

eBook 

 
https://bit.ly/35jh7IH 

17 eBook  How to Lead คิดและทำ 
นำคนให้แตกต่าง /            
โอเวน, โจ. 

eBook 

 
https://bit.ly/3K7eCIa 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18. eBook  เส้นทางไต่ฝัน = The Ride 
of a Lifetime /              
ไอเกอร์, โรเบิร์ต 

eBook 

 
https://bit.ly/36UWyTH 

19. eBook  สร้างเงินล้านด้วยงาน
เวกเตอร์ /                    
รัชพล ยรรยงค์เดชา (ขุนพล) 

eBook 

 
https://bit.ly/3Iyfk11 

20. eBook  ถ่ายภาพให้มีพลัง : the 
power of image /   
นคเรศ รังควัต 

eBook 

 
https://bit.ly/35CxYWO 

21. eBook  การเป็นผู้ประกอบการและ
การสร้างธุรกิจใหม่ /    
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3C2rtc2 

22. eBook  พยายามถูกวิธี มีแต่สำเร็จ / 
ซ้ง, เสี่ยวตง 

eBook 

 
https://bit.ly/3K87njA 

23. eBook  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
/ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3HpXADy 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

24. eBook  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 
/ ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร 

eBook 

 
https://bit.ly/3pq4PW3 

25. eBook  พฤติกรรมองค์การและการ
พัฒนาองค์การ /                  
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3M8a0n8 

26. eBook  คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการ
บริหารผลงาน ด้วยแนวคิด
แบบ OKRs /                          
ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3vwYz2q 

27. eBook  วิศวกรรมการหล่อโลหะ   
(ป.ตรี) /                   
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ 

eBook 

 
https://bit.ly/3hsQVOq 

28. eBook  ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย 
OKRs  / ดัวร์, จอห์น 

eBook 

 
https://bit.ly/3HxUuxc 

 


