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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

กุมภาพันธ์ 2566 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

สารบัญหมวดหมู่ที่น่าสนใจ 

 หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 2 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ศาสนา 3 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 4 

หมวด กฎหมาย 7 

หมวด ภาษาศาสตร ์ 8 
หมวด วิทยาศาสตร/์หมวด

เทคโนโลยี 
9 

หมวด พยาบาล 11 
หมวด ศิลปะนันทนาการ/ 

และวรรณคด ี
12 

หมวด ภูมิศาสตร/์ประวตัิศาสตร ์ 13 

หมวด นวนิยาย/ เรื่องสั้น/ เยาวชน 14 
หมวด รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 
15 

หมวด วิทยานิพนธ์ 16 
หมวด e-Book 17 

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. วิจัย 016.00143 บ125 บทคัดย่อ : โครงกำร
ประชุมวิชำ กำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย
ระดับชำติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งท่ี 14 "กำร
พัฒนำนำงวิจัยและ
นวัตกรรมในยุคโควิด-
19" "Research and 
innovation 
development 
during COVID - 19 " 
วันท่ี 14 ธันวำคม 
พ.ศ. 2564 ผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom) ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต /               
สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏภูเก็ต 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Y0qCls 
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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. 

ศาสนา 200 ว436 
วันศาสนูปถัมภ์ 20 สิงหาคม 
2565 / กรมการศาสนา กระ
ทวงวัฒนธรรม 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3IpwWhT 

 

 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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 302.23 ม435 มำตรฐำนกำรส่ือข่ำวใน
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้
เพื่อกำรเปล่ียนแปลง / 
ชเนตตี ทินนำม...[และ
คนอื่น ๆ] 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3lxeHht 

2. กำรลงทุน 332.60218 ม435 มำตรฐำนสำกลด้ำนกำร
วัดผลกำรด ำเนินงำนกำร
ลงทุน / ฝ่ำยพัฒนำ
ควำมรู้ผู้ประกอบอำชีพ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3K5i6hV 

3. กำรลงทุน 332.632 ก459 กำรบริหำรกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุน / ฝ่ำย
พัฒนำควำมรู้ผู้ประกอบ
วิชำชีพ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3XvMJ35 

4. สังคม 302.23 อ423ค ควำมรู้เรื่องส่ือและ
สำรสนเทศ : จำก
แนวคิดสู่แนวทำงปฏิบัติ 
/ อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3jWqDZF 
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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. สังคม 352.63 น927 แนวทำงกำรส่งเสริมธรร
มำภิบำลเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ /
ส ำนักพัฒนำและส่งเสริม
ธรรมำภิบำล 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3XxWRrO 

6. สังคม 300.72 C923R 2018 Research design : 
qualitative, 
quantitative, and 
mixed methods 
approaches / 
Creswell, John W.  

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3IG41Gn 

7. สังคม 300.72 C923Q 
2018 

Qualitative inquiry & 
research design : 
choosing among five 
approaches / 
Creswell, John W. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3keYv4i 

8. สังคม 300.72  Research design : 
quantitative, 
qualitative, mixed 
methods, arts-based, 
and community-
based participatory 
research approaches 
/ Leavy, Patricia 

LIB1 ช้ัน 3 

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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

9. กำรศึกษำ 378.103 ร451 รำยงำนกำรศึกษำวิจัย
กำรพัฒนำกรอบ
แนวทำงในกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เน้น
ผลท่ีเกิดกับประชำชน / 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3IvpFvG 
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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 346 ว559พ 
 

แพ่งพิสดำร เล่ม 1- 
เล่ม 4 ฉบับปรับปรุง
ใหม่ ปี 2560 /     
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/41mZ3pc 
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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 495.9184 พ662ศ ศิลปะกำรอ่ำนออก
เสียง /                   
พิณพนธ์ คงวิจิตต์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3lrVCx6 
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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. บริหำร 658.15 พ816 พื้นฐำนกำรเงินธุรกิจ / 
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3K1Z0ZW 

2. วิทยำศำสตร์ 660.28424 พ239ถ ถังปฏิกรณ์ชีวภำพเมม
เบรน (เอ็มบีอำร์) ส ำหรับ
กำรบ ำบัดน้ ำเสีย กำรน ำ
น้ ำกลับมำใช้ใหม่และกำร
ปรับน้ ำมำใช้                
/ พรทิพย์ ศรีแดง 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3K5HGmD 

3. กำรจัดกำร 658.4012 อ142น แนวทำงกำรจัดกำรกลยุทธ์
ในองค์กร /                
อติพร เกิดเรือง 

LIB 2 ช้ัน 4 
 

 
https://bit.ly/3jYxPVb 

4. กำรจัดกำร 658.409 อ142ก กำรบริหำรภำวะควำม
ปรกติใหม่ ส ำหรับผู้น ำ
องค์กร / อติพร เกิดเรือง 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3I4tJD5 

5. วิทยำศำสตร์ 664 ส767ก กำรสุขำภิบำลโรงงำน
อำหำร / สุดสำย ตรีวำนิช 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3K8KPlF 
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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.  เกษตรศำสตร์ 630.7 ห149 หนังสือรวบรวม
ผลงำนวิจัย-วิชำกำร
วัฒนธรรมกำร
เกษตรศำสตร์ /              
รัตนพล ช่ืนค้ำ, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Kx0XxD 

7. กำรบริหำร 658.3125 ป533ก กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน /                  
ปัทมำวรรณ จินดำรักษ์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3lYmN2T 
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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 616.994052 ก136ท เทคโนโลยีใหม่ อำหำร 
ควำมเข้มแข็งและมะเร็ง / 
กมลมำลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน 

LIB1 ช้ัน 2 

 
https://bit.ly/3ZdNA9J 

2. พยำบำล 610.7 ค695 คู่มือสถำนกำรณ์จ ำลอง
เสมือนจริง (Simulation - 
based learning : SBL) 
ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติ
ทำงกำรพยำบำล / 
วรำงคณำ สำยสิทธิ์…       
[และคนอื่น ๆ], 
บรรณำธิกำร 

LIB1 ช้ัน 2 

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

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคดี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ดนตรี 787.8 จ628ท เทคนิคกำรปฏิบัติกีตำร์
ร็อก / จุฑำมำส หิรัญกูล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EaDTRg 
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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 ม246พ    พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระบรมรำชินีนำถ / 
มหำวิทยำลัยมหิดล. 
คณะแพทยศำสตร์ศิริ
รำชพยำบำล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/41bBhg1 
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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 ห358ก กลเม็ดเด็ดหัวใจ / 
หอมหมื่นล้ี, นำมแฝง 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3IEayBz 
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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 เอกสารค าสอน 624.183 ส359อ เอกสำรค ำสอนรำยวิชำ 
เทคโนโลยีเซรำมิกส์
เบ้ืองต้น /                  
สฤษณ์ พรมสำยใจ 

LIB 2 ช้ัน 4  

 
https://bit.ly/3EamsAp 

2. เอกสารค าสอน 658.812 ช111อ เอกสำรค ำสอนวิชำ 
จิตวิทยำกำรบริกำร HO 
202/HT 204 /            
ชงค์สุดำ โตท่ำโรง 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EaaGpP 
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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 324.6 ร329ร 
2564 

รูปแบบกำรพัฒนำพฤติกรรม
ทำงกำรเมืองของประชำชนท่ี
มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
เลือกตั้งท่ัวไป /                 
รัชฎำกร เอี่ยมอ ำไพ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3IFa26g 
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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    ชีวเคมี กำรตำยของ
เซลล์และกำรประยุกต์
ทำงคลินิก /        
รัตนำ บรรเจิดพงศ์ชัย 

eBook   

 
https://bit.ly/3I0DEuA 

2. eBook  นิติปรัชญำมหำชน /
สุภำวณีย์ อมรจิต
สุวรรณ  

eBook 

 
https://bit.ly/3YyrjDn 

3. eBook  ปลดล็อกเบำหวำน
ด้วยอำหำรใน
ชีวิตประจ ำวัน /      
สุพิชชำ แสงทองพรำว 

eBook 

 
https://bit.ly/3XpzuRz 

4. eBook  ถ่ำนชีวภำพและกำร
ประยุกต์ใช้เพื่อ
เกษตรกรรมอย่ำง
ยั่งยืน /                 
เสำวนีย์ วิจิตรโกสุม 

eBook 

 
https://bit.ly/3DMVVJr 

5. eBook  วิทยำภูมิคุ้มกัน / 
อิงอร กิมกง 

eBook 

 
https://bit.ly/3HJVPTU 
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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  ทักษะกำรใช้ชีวิต
สมัยใหม่ /            
แสงเทียน อยู่เถำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3lqK5OI 

7. eBook   เรียนภำษำอังกฤษให้
เก่งผ่ำนเครื่องหมำย
วรรคตอน /             
รุ่งเพชร ศรีอุทุมพร   

eBook 

 
https://bit.ly/3lrU46s 

8. eBook  กำรวิเครำะห์เชิงสถิติ
แบบไม่ใช้พำรำมิเตอร์ 
/  ส ำรวม จงเจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3JXK9Qb 

9. eBook  ค ำอธิบำย วิชำ 
กฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ /            
ธนวัฒ พิสิฐจินดำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3K1XPd7 

10. eBook  คู่มือปฏิบัติกำร กำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช / 
วรำลักษณ์ เกษ
ตรำนันท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3x9svRQ 

11. eBook 
 

 วิธีวิทยำกำรวิจัยเชิง
ผสมเบ้ืองต้นทำง
สังคมศำสตร์ /  
พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชย
เมธ ี

eBook 

 
https://bit.ly/3HYJ4VP 
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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  คณิตศำสตร์ศึกษำ 
กำรเรียนรู้เพื่อชีวิต / 
บุญญิสำ แซ่หล่อ 

eBook 

 
https://bit.ly/3K3sdDN 

13. eBook  คิดแบบอัจฉริยะ ท ำ
แล้วรวยแบบมหำ
เศรษฐี /                
ภัทระ ฉลำดแพทย์  

eBook 

 
https://bit.ly/3YLWhbe 

14. eBook  สรุปสำระส ำคัญกำร
พยำบำลเด็กและ
วัยรุ่น /            
วรรณิดำ สอนกอง
แดง…[และคนอื่น] 

eBook 

 
https://bit.ly/3E3peHx 

15. eBook  กำรพยำบำล
ผู้บำดเจ็บ เล่ม 2 / 
ไสว นรสำร 

eBook 

 
https://bit.ly/3S1cFCA 

16. eBook  กำรพยำบำล
ผู้บำดเจ็บ เล่ม 1 / 
ไสว นรสำร 

eBook 

 
https://bit.ly/3E2nCh8 

17. eBook  เปียโนเบ้ืองต้น /          
สุมิดำ อังศวำนนท์ 

eBook 

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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

18.  eBook  ชีวสถิติและวิทยำกำร
ระบำด /              
ภัทรินี ไตรสถิตย์  

eBook 

 
https://bit.ly/3XrQPcj 

19. eBook  กำรจัดบริกำร
สำธำรณะแบบร่วม
ผลิต กรณีกำรดูแล
ผู้สูงอำยุผ่ำน
อำสำสมัคร /            
ปิยำกร หวังมหำพร 

eBook 

 
https://bit.ly/3jLS8W1 

20. eBook  กำรจัดกำรปกครอง
สำธำรณะแนวใหม่ :
มองผ่ำนนโยบำย
ประชำรัฐ /             
ปิยำกร หวังมหำพร 

eBook 

 
https://bit.ly/40OmB6h 

21. eBook  กลยุทธ์กำรวิเครำะห์
ประโยคเชิงคู่
ควำมสัมพันธ์ กำร
ตรวจกำรเขียนด้วย
ตนเอง /              
จุฑำรัตน์ คัมภีรภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3DYJWbt 

22. eBook  เทคนิคกำรแต่งหน้ำ /
ชำคริต ศีลเศวตสกุล  

eBook 

 
https://bit.ly/3HTLm8E  
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

23. eBook  นิทัศน์แนวคิดและ
แนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน
ประเทศไทย /     
สุวิธิดา จรุงเกียรติ
กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3RSSbM6 

24. eBook  บัญชีข้ันต้น / 
คณำจำรย์ภำควิชำ
กำรบัญชี คณะ
บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

eBook 

 
https://bit.ly/3HZqcps 

25. eBook  33 วิธีปฏิวัติร่ำงกำย
ไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ / 
ซิระซะวะ, ทะกุจิ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Xs6isM 

26. eBook  คนแบบไหนอยู่ด้วย
แล้วสบำยใจ คนแบบ
ไหนอยู่ใกล้แล้วเพลีย 
/ โคะมิยะ, โนะโบะร ุ

eBook 

 
https://bit.ly/3K2zBiT 

27. eBook  แต่งหน้ำพัฒนำบุคลิก 
/ ชำคริต ศิลเศวตสกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3K2zFPq 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

28. eBook  ไมโครโปรเซสเซอร์
และหุ่นยนต์เพื่อ
กำรศึกษำ /              
สมชำย หอมข ำ 

eBook 

 
https://bit.ly/40KWYmO 

29. eBook  หลักกำรธุรกิจศึกษำ / 
วิรุจ กิจนันทวิวัฒน ์

eBook 

 
https://bit.ly/40UvL1i 

30. eBook  Practical Data 
Visualization with 
Power BI /   
กิตติพงศ์ เนียมเจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3lteQT7 

31. eBook  การตลาด 5.0 
เทคโนโลยีเพื่อมวล
มนุษยชาติ /   
คอตเลอร์, ฟิลิป 

eBook 

 
https://bit.ly/40U6i7R 

32. eBook  เทควันโด กีฬาเพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต / 
อภิชาติ อ่อนสร้อย …
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3xmcok8 

33. eBook  แบดมินตัน กีฬำเพื่อ
กำรเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย …
[และคณะ] 

eBook 

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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

34. eBook  บำสเกตบอล กีฬำเพื่อ
กำรเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3KyRDcw 

 
35. eBook  กรีฑำ กีฬำเพื่อกำร

เรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3YP5PTb 

36. eBook  มวยไทย กีฬำเพื่อกำร
เรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/41yNGee 

37. eBook  เทเบิลเทนนิส กีฬา
เพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต / 
อภิชาติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3xQ7Cvo 

38. eBook  ฟุตบอล กีฬาเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต / 
อภิชาติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

39. eBook  เทนนิส กีฬำเพื่อกำร
เรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ]  

eBook 

 
https://bit.ly/3XWv5p9 

40. eBook  ตะกร้อ กีฬำเพื่อกำร
เรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3YZEhuv 

41. eBook  กีฬำพื้นบ้ำนไทย กีฬำ
เพื่อกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3EWCQoL 

41. eBook  โบว์ล่ิง กีฬาเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต / 
อภิชาติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3m514pT 

42.. eBook  วอลเลย์บอล กีฬาเพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต / 
อภิชาติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3So8UqZ 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

43. eBook  ว่ำยน้ ำ กีฬำเพื่อกำร
เรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต / 
อภิชำติ อ่อนสร้อย…
[และคณะ]  

eBook 

 
https://bit.ly/3xTLLmL 

44. eBook  ทักษะ 7c ของครู 4.0 
PLC&Log book / 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์,  

eBook 

 
https://bit.ly/41F59Si 

45. eBook  พิชิตค ำศัพท์ภำษำจีน
พื้นฐำน 6,000 ค ำ 
HSK &amp /           
ฝ่ำยวิชำกำร
ส ำนักพิมพ์แมนดำริน 

eBook 

 
https://bit.ly/3Y4SNQb 

46. eBook  คัมภีร์กัญชง กัญชา 
สยบมะเร็ง! /             
พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี 

eBook 

 
https://bit.ly/3IB7pRO 

47. eBook  73 เคล็ดลับเปล่ียน
โอกาสให้เป็น
ความส าเร็จ /         
ศิริกาญจน์ มาเมือง 

eBook 

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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

48. eBook  52 วิธี สร้ำงตัวตนให้
เป็นคนส ำคัญ /              
เพชรชมพู เทพพิพิธ 

eBook 

 
https://bit.ly/3F2Rb31 

49. eBook  สมุนไพรไทย 
ทำงเลือก ทำงรอด 
สงครำม COVID-19 : 
/ คนข่ำว 2499, 
นำมแฝง 

eBook 

 
https://bit.ly/3xVZv0o 

50. eBook  เส้นทางโควิด ชีวิตท่ี
ต้องทบทวน /           
กมลมาลย์ วิรัตน์
เศรษฐสิน 

eBook 

 
https://bit.ly/3EFYq0w 

51. eBook  กำรเรียนรู้วิธีด ำเนิน
ธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก
ครบวงจร /                
สุเมษ เลิศจริยพร 

eBook 

 
https://bit.ly/3EIvB3A 

52. eBook  กำรเรียนรู้วิธีด ำเนิน
ธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก
ครบวงจร 

eBook 

 
https://bit.ly/3IWbNvQ 

53. eBook  Data Analytics: 
Prediction with 
Logistic Regression 
/  ยุวดี เปรมวิชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3IZ7b8A 
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จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

54. eBook  คู่มือกำรใช้งำน 
MATLAB ฉบับ
สมบูรณ์ /              
ปริญญำ สงวนสัตย์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3EHTeJk 

55. eBook  ศิลปะกำรจัดกำร : 
Modern 
Management 
&amp; Leadership 
/ พรศรี เหล่ำรุจิสวัสด์ิ 

eBook 

 
https://bit.ly/3mcesso 

56 eBook  กำยวิภำคศำสตร์ของ
พืช /                 
วรศิธีกุลญำ ธรำธิมำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3KFKDuL 

57. eBook  จริยธรรมในวิชำชีพ
กำรพยำบำล /           
พรทิพย์ บุญพวง 

eBook 

 
https://bit.ly/41tlnxE 

58. eBook  ภำษำคอมพิวเตอร์
เพื่อกำรศึกษำ / 
พรสวรรค์ วงค์ตำ
ธรรม 

eBook 

 
https://bit.ly/41z0Bww 
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จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

59. eBook  กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
ด้วยภำษำซีพลัสพลัส 
/ กรชวัล ชำยผำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3IZHFzS 

60. eBook  ฟิสิกส์ของกำรส่ันและ
คล่ืน /                       
ชัยพจน์ มุทำพร 

eBook 

2.9  
https://bit.ly/3Y5vXbo 

61. eBook  กำยวิภำคศำสตร์
ระบบโครงร่ำง /     
ธำริณี สวัสด์ิพำณิชย์…
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3EKaAW1 

62. eBook  เทคโนโลยีกำร
ออกแบบเว็บ /        
สุมณฑำ เกษมวิลำศ 

eBook 

 
https://bit.ly/3IWPC92 

63. eBook  เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
ของอำคำร : จำก
ทฤษฎีสู่กำรวิจัยเพื่อ
กำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม 

eBook 

 
https://bit.ly/3kqIEji 

64. eBook  วิทยำศำสตร์
ส่ิงแวดล้อม /              
พิสิฎฐ์ เจริญสุดใจ...
[และคณะ] 

eBook 

 
https://bit.ly/3J0WsdN 
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จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

65. eBook  อนำมัยโรงเรียน /  
วรำภรณ์ บุญเชียง 

eBook 

 
https://bit.ly/3YmBZEJ 

66. eBook  รำษฎรธิปไตย 
กำรเมือง อ ำนำจและ
ทรงจ ำของ(คณะ)
รำษฎร /            
ศรัญญู เทพสงเครำะห์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Iz6PDX 

67. eBook  ว่ำด้วยกำรเมืองของ
ประวัติศำสตร์และควำม
ทรงจ ำ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Y2l0qN 

68. eBook  ภำษำไทยท่ีมักใช้ผิด / 
วิเชียร เกษประทุม 

eBook 

 
https://bit.ly/3IvNAey 

 


