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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
ประจ าเดือน 

มกราคม 2566 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 

สารบัญหมวดหมู่ที่น่าสนใจ 

หมวด ภูมิศาสตร/์ประวตัิศาสตร ์ 2 

หมวด e-Book 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

คลิกท่ี “หมวด” เพื่อไปยังหน้ำท่ีต้องกำร 
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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 eBook 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook    กำรพยำบำลผู้ใหญ่ท่ี
ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
จำกควำมผิดปกติของ
กระบวนกำรเผำ
ผลำญ /                  
มงคล กำรุณงำม
พรรณ 

eBook   

 
https://bit.ly/3Gqi41K 

2. eBook  หลักกำรจัดกำร / 
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์
วัฒนำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vu9ybz 

3. eBook  10 วิธี บ ำบัดควำมคิด
และพฤติกรรม /  
กิลลิแฮน. เซท เจ 

eBook 

 
https://bit.ly/3VE21Sw 

4. eBook  เรียนภำษำจีนให้สนุก 
1 คู่มือ / กัว เซ่ำเหมย 

eBook 

 
https://bit.ly/3Glsajp 

5. eBook  เรียนภำษำจีนให้สนุก 
2 คู่มือ / กัว เซ่ำเหมย 

eBook 

 
https://bit.ly/3Vv7NFK 
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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  กำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ
และออกแบบ
สภำพแวดล้อม /             
อภิโชค เลขะกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3hVVBAj 

7. eBook  กำรศึกษำชีวสมมูล / 
ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน ์

eBook 

 
https://bit.ly/3i0m8fM 

8. eBook  กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ / สกล บุญสิน 

eBook 

 
https://bit.ly/3Gqc6Ow 

9. eBook  โปรติโอกลัยแคน 
ชีวเคมีและกำร
ประยุกต์ใช้ทำงคลินิก 
/ ปรียำนำถ วงศ์
จันทร์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Z6IM6P 

10. eBook  ปวดคอและปวดศีรษะ
จำกกระดูกสันหลัง
ส่วนคอ /              
สุรีพร อุทัยคุปต์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3jQ3mIk 

11. eBook 
 

 เทคนิคกำรประเมิน
อำยุกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร / 
ยุทธนำ พิมลศิริผล 

eBook  

 
https://bit.ly/3Qc3IVO 
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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  กำรประเมินทำง
ประสำทสัมผัส / 
ไพโรจน์ วิริยจำร ี

eBook 

 
https://bit.ly/3WWYzDo 

13. eBook  นิเวศวิทยำมนุษย์ 
กำรศึกษำส่ิงแวดล้อม
ในมิติของสังคมและ
วัฒนธรรม /                 
ชูศักดิ์ วิทยำภัค 

eBook 

 
https://bit.ly/3Z83e7c 

14. eBook  สัตว์เล้ียงในฟำร์มกับ
ส่ิงแวดล้อม /            
เกศินี เกตุพยัคฆ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WSLBGY 

15. eBook  ทฤษฎีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ / 
นรุตม์ เจริญศรี 

eBook 

 
https://bit.ly/3Ik0e1S 

16. eBook  กำรผลิตสุกร /            
วรรณพร ทะพิงค์แก 

eBook 

 
https://bit.ly/3GBx2SP 

17. eBook  กำรรักษำพยำบำลโรค
เบ้ืองต้น /                
วิลำวัณย์ เตือน
รำษฎร์, บรรณำธิกำร 

eBook 

 
https://bit.ly/3WEIiTL 
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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  ชีววิทยำรังสีทำง
กำรแพทย ์/                 
มนตรี ต้ังใจ  

eBook 

 
https://bit.ly/3Gab6fR 

19. eBook  พิบัติภัย – ภัยพิบัติ 
ในโลกสมัยใหม่ /   
ทวี ชัยพิมลผลิน 

eBook 

 
https://bit.ly/3i6yHpZ 

20. eBook  หลักกำรทำง
เทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ นวัฒกรรม
ผลิตภัณฑ์ /              
ไพโรจน์ วิริยจำร ี

eBook 

 
https://bit.ly/3jOFDIz 

21. eBook  กำรจัดกำรรำยฝูงเพื่อ
เพิ่มผลผลิตในฟำร์ม
สุกร /                   
ภำนุวัฒน์ แย้มสกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3vA6cE2 

22. eBook  กำรกรองในวิศวกรรม
กระบวนกำรแปรรูป
อำหำร /                  
ภัทวรำ ปฐมรังษิยังกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3jPaSDn 

23. eBook  การพยาบาลสตรีใน
ระยะตั้งครรภ์และ
ระยะคลอด / 
มาลีวัล เลิศสาคร
ศิริ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WL2Zxv 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

24. eBook  กำรบริหำรดำวเด่น
และเส้นทำงสู่ผู้บริหำร
ระดับสูงในมิติทำง
เศรษฐศำสตร์ /   
เนตรนภำ ไวทย์เลิศ
ศักดิ์ (ยำบุชิตะ) 

eBook 

 
https://bit.ly/3GrACxz 

25. eBook  หลักชีวเคมีทำง
กำรแพทย ์/ 
คณำจำรย์ ภำควิชำ
ชีวเคมี คณะ
แพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3VTQePK 

26. eBook  ระบำดวิทยำและเวช
ศำสตร์ป้องกันกำร
สัตวแพทย์ /             
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3jXdrDI 

27. eBook  กำรผลิตพืชภำยใต้
ภำวะเครียด /     
เบญจวรรณ ฤกษ์
เกษม,บรรณำธิกำร 

eBook 

 
https://bit.ly/3w4auUJ 

28. eBook  เทคโนโลยีธัญชำติและ
ผลิตภัณฑ์ /                
คงศักดิ์ ศรีแก้ว 

eBook 

 
https://bit.ly/3XeeHk1 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

29. eBook  หลักกฎหมำยมหำชน
ทำงเศรษฐศำสตร์
กำรค้ำปลีกและกำร
คลังสำธำรณะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vJzMHl 

30. eBook  กำรเรียนรู้ท่ีบูรณำกำร
ร่วมกับเทคโนโลยี / 
สุทธิดำ จ ำรัส 

eBook 

 
https://bit.ly/3VMyHsY 

31. eBook  ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เข้าถึง เข้าใจ 
และการน าไปใช้ /
ขวัญเมือง แก้วด าเกิง  

eBook 

 
https://bit.ly/3Xfr0wo 

32. eBook  การส ารวจทรัพยากร
ป่าไม้โดยใช้ภาพ
ดาวเทียม /                  
วีระภาส คุณรัตนสิริ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Qozv61 

33. eBook  ศัพท์คณิตศำสตร์ /           
สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3IvWqe3 

34. eBook  ต ำรำกำรบำดเจ็บทำง
ออร์โธปิดิกส์ /               
พงศธร ฉันท์พลำกร, 
บรรณำธิกำร  

eBook 

 
https://bit.ly/3Davey2 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

35. eBook  ต ำรำโรคออร์โธปิดิกส์ 
/ วิโรจน์ กวินวงศ์
โกวิท 

eBook 

 
https://bit.ly/4047LbB 

36. eBook  ภำษำไทยในมุมมอง
แบบลักษณ์ภำษำ / 
วิภำส โพธิแพทย์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3DgaJQu 

37. eBook  อิเหนำวิวิธ รวม
บทควำมว่ำด้วยเรื่อง
อิเหนำฉบับแปลกใหม่ 
/ ธำนีรัตน์ จัตุทะศรี 

eBook 

 
https://bit.ly/3Jg1H9Q 

38. eBook  การจัดฉากเบ้ืองต้น / 
กฤษรา (ซูไรมาน) 
วริศราภูริชา 

eBook 

 
https://bit.ly/3iZcTgv 

39. eBook  ปริทัศน์ศิลปการละคร 
/ นพมาส แววหงส์,  
บรรณาธิการ 

eBook 

 
https://bit.ly/3XCLwry 

40. eBook  กำรรักษำพยำบำลโรค
เบ้ืองต้น /                 
วรำภรณ์ บุญเชียง 

eBook 

 
https://bit.ly/3Je0Y8X 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

41. eBook  ครูยุคใหม่กับกำร
จัดกำรเรียนรู้ สู่
กำรศึกษำ 4.0 / 
สุคนธ์ สินธพำนนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3XSw3Do 

 


