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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

มีนาคม 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 

หมวด สารสนเทศ 
และความรู้ทัว่ไป 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ ศาสนา 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวดเทคโนโลย ี

หมวด ศิลปะนันทนาการ 
และวรรณคด ี

หมวด ประวตัิศาสตร์ภูมิศาสตร ์

หมวด กฎหมาย 

หมวด พยาบาล 

รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด e-Book 



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

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 
 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. บรรณารักษ์ อ 015.539 ก169บ 2564 บรรณำนุกรมแห่งชำติ 
/ กรมศิลปำกร. 
ส ำนักหอสมุด
แห่งชำติ. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3tWH2j1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 294.3122 พ336ป ปฏิปทาของพระธุดงค
กรรมฐาน สายท่านพระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ /
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว 
ญาณสัมปันโน) 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3DrMb5X 

 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด สังคมศาสตร์/ การศึกษา 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. การเงิน 332.6 ก752 เกณฑ์และแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
วิเครำะห์กำรลงทุน /      
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3wnPIRl 

2. การเงิน 332.6 ห321 หลักกำรลงทุน /      
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/36lXtw4 

3. การเงิน 332.632 ก514 กำรกำรบริหำรกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุน /      
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3JbTznZ 

 

4. การเงิน 332.632 ก514 กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
ในตรำสำรทุน /      
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3td4yaY 

5. การเงิน 332.6323 ก514 กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
ในตรำสำรหนี้ / ฝ่ำย
พัฒนำควำมรู้ผู้ประกอบ
วิชำชีพ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3JgJJ44 



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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. การเงิน 332.6327 ก514 กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
ในกองทุนรวม / ฝ่ำย
พัฒนำควำมรู้ผู้ประกอบ
วิชำชีพ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3w3spMl 

7. การเงิน 332.6457 ก514 กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
ในตรำสำรอนุพันธ์ / 
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3t9Jimv 

 

8. การบริหาร 352.387 ส739ค คู่มือกำรปฏิบัติงำน
หลักกำรลงทะเบียน รับ-
ส่ง หนังสือภำยในและ
ภำยนอกด้วยระบบ
เอกสำรอิเล็กทรอ
นิกนิกศ์ (e-Document) 
/ สุกัญญำ ทับทิม 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3wc1CgX 

 

9. การบริหาร 352.67 ข275ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก กำร
ต่อสัญญำจ้ำงของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุน คณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครปฐม /             
ขวัญสุมน สีเหลือง 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/36viuEI 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. การบริหาร 352.67 อ451ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก กำร
ลำรำชกำร คณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                
อ้อมนภำ จ ำปำอ่อน 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3weTn3t 

11. การศึกษา 378 ช362ค คู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
กำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัย /      
ชัญญำณัฐ์ นิมิตรศดิกุล 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3i80oet 

12. การศึกษา 378 ว749ค คู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก 
กำรส่งข้อมูลหลักสูตร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐมผ่ำนระบบ
สำรสนเทศพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องของ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ (CHE 
Curriculum Online: 
CHECO) /                  
วิศณี จินดำรัตน์ 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3MUmlLV 

 

 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

13. การศึกษา 378.1 น645ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก กำร
ด ำเนินงำนประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับส ำนักเพื่อ
รับกำรประเมิณคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /               
นิรมล โชคธนำนนท์ 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3KHRJvk 

14. การศึกษา 378.1 น645ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก กำร
ด ำเนินงำนประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับส ำนักเพื่อ
รับกำรประเมิณคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /               
นิรมล โชคธนำนนท์ 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3KHRJvk 

15. การศึกษา 378.11 ภ374ค คู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก 
งำนสภำคณำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครปฐม /                
ภัทรำนิษฐ์ บุญรักษำศิริ
พงษ ์

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3q9qHp2 

16.. การศึกษา 378.11 ย442ค คู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก 
กำรบันทึกผลกำรศึกษำ 
ผ่ำนระบบสำรสนเทศ
งำนทะเบียนและวัดผล /                
ยุวพรรณ ผ้ึงทอง 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3KOQsm9 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

17. การศึกษา 378.163 น457ค คู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก 
กำรรับสมัครนักศึกษำ 
ระดับปริญญำตรี ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                
นำฎถยำ แดงเย็น 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3qb13zY 

18 สังคม 302.3 0628r 2563 พลวัตกลุ่มและภำวะ
ผู้น ำ /                 
จุฑำมำศ แหนจอน 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Iuv5VQ 

 
 

 
 
 
 
 



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

หมวด กฎหมาย 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กฎหมาย 345.0268 ค695 คู่มือปฏิบัติงำน
พระรำชบัญญัติ
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 
พระรำชบัญญัติ
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
สนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยและ
กำรแพร่ขยำยอำวุธท่ี
มีอำนุภำพท ำลำยล้ำง
สูง พ.ศ. 2559 /   
ศำลแพ่งและ
ส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3w4afKs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กฎหมาย 346.02 ข262ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก กำร
คืนสัญญำหลักประกัน
สัญญำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครปฐม /              
ขวัญชัย ภำตินทุ 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/36iv1Ls 

 

 

https://bit.ly/3w4afKs


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

หมวด ภาษาศาสตร์ 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1.  ภำษำ 428.24 ว821น นวัตกรรมลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ศำสตร์
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ส่ือสำรส ำหรับคนไทยสู่
อำเซียน / วีร์ ระวงั 

LIB2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3iWdz2y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลยี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. อิเล็กทรอนิกศ์ 621.3193 ม435 2564 มำตรฐำนกำรติดต้ังทำง
ไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 / 
คณะกรรมกำรสำขำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรม
สถำนแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/37TrVOQ 

 

2. วิศวกรรม 629.8 พ745ค 2563 คู่มือกำรเขียน HMI 
GOT1000 GOT2000 โดย 
GT Designer3 / พิศนุ
รัตน์ เขจร 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Jy5xs9 

3. วิศวกรรม 629.8 พ745อ 2563 FX5U และกำรใช้ GX 
Works3 / พิศนุรัตน์ เขจร 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/37QnV1y 

4. วิศวกรรม 629.89 พ229ก กำรควบคุมแบบฟัซซี
ลอจิก /                             
พรจิต ประทุมสุวรรณ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3JuXAE4 

5. วิศวกรรม 629.895 พ745พ PLC และกำรควบคุมเซอร์
โวมอเตอร์ / พิศนุรัตน์ 
เขจร 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3D8pXWj 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. กำรเงิน 657.3 ก514 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน /
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3wcuV33 

7. กำรบริหำร 651.3 ส769ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก กำร
บริหำรจัดกำรวัสดุ
ส้ินเปลืองของคณะ
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครปฐม /               
สุดำรัตน์ เลศงำม 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/36qhRw5 

 

8. กำรเงิน 658.15 พ816 พื้นฐำนกำรเงินธุรกิจ / 
ฝ่ำยพัฒนำควำมรู้ผู้
ประกอบวิชำชีพ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3w80Scr 

9. กำจัดกำร 658.456 ก275ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก กำร
บริหำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                      
กฤติมำ ธณศักดิ์กุล 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KOMZ77 

 

 

 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. กำรจัดกำร 68.72 จ243ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก งำน
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์จอง
กองนโยบำยและแผน / 
จันทกำนต์ ภำตินทุ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3weyBRC 

11. กำรจัดกำร 658.4012ณ311ก 
2564 

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ / 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3NcHnFS 

12. กำรตลำด 658.8 ม246อ 2562 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 
กำรส่ือสำรและกำรส่งเสริม
กำรตลำด / 
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราช. สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ     

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3tQSEmg 

13. กำรตลำด 658.84 ม246อ เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 
กำรจัดกำรช่องทำง
กำรตลำดและห่วงโซ่
อุปทำน / 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช. สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3q1qKTJ 

 

 

 

https://so.npru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:14791
https://so.npru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:14791
https://so.npru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:14791
https://so.npru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:14791
https://so.npru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:14791
https://so.npru.ac.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:14791


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

หมวด พยาบาล 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. พยำบำล 613.0434 พ725ถ ถึงจะแก่ แต่ไม่ป่วย / พิมล
พรรณ อนันต์กิจไพศำล 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Iuv5VQ 

2. พยำบำล 613.0438 น525ช โชคดีท่ีอำยุยืน /               
น้ ำฝน บรรลังก์ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ina0lE 

3. พยำบำล 613.0438 ส838ก กำรดูแลผู้สูงอำยุ :
สถำนกำรณ์และคุณภำพ
ชีวิต /                         
สุภำภรณ์ สุดหนองบัว  

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KZOH5O 

4. พยำบำล 613.0438 อ769อ อยู่ถึง 100 ปีอย่ำงมีค่ำ
และกล้ำท่ีจะแก่ / อี, กึนฮู 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3D4QBPN 

5. พยำบำล 613.62 พ718ก 2561 กำรพยำบำลอำชีวอนำมัย 
: แนวคิดและกำรปฏิบัติ / 
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KZ9C95 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. พยำบำล 616.0756 ช271ก 
2564 

กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำรและกำร
พยำบำล /                  
ชวนพิศ วงศ์สำมัญ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3D3ys4U 

7. พยำบำล 617.74 ส837ก กำรตรวจคัดกรองสุขภำพ
ตำเด็ก /                    
สุภำภรณ์ เต็งไตรสรณ์ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3D7SL1c 

8. พยำบำล 618.2 ส886 2564 สูติศำสตร์ / ธีระ ทองสง, 
บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3N7rmkv 

9. พยำบำล 618.9201 ก492 กำรพยำบำลทำรกแรกเกิด
และเด็กท่ีมีปัญหำสุขภำพ
เฉพำะ /                         
เนตรทอง นำมพรม, 
บรรณำธิกำร 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3iv6m99 

 
 
 
 
 



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

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคดี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. นำฏศิลป์ 793.319593 ฉ254น นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ 
(จินตนำกำร) /             
ฉันทนำ เอี่ยมสกุล 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3tbtQ9B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด ประวัติศาสตร์/ ภูมิศาสตร ์
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ประวัติศาสตร์ 23.1593 ศ266 ศรีสวรินทิรำวัฒน
ปวัตต์ิ ภำคแรก : 
มหำมกุฏกษัตริย์รำ
ชดนยำ จุฬำลงกรณ์
บรมนำถบรมรำชเทวี 
/ วิกัลย์ พงศ์พนิตำ
นนท์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3NEAlK9 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด นวนิยาย 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1.  น ช641ด ดำวดำริน /                
ชูกล่ิน ผ่องแผ้ว 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3uMSAok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 305.26 ภ374ร รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง 
แนวทำงกำรสร้ำงรำยได้
แก่ผู้สูงอำยุด้วย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดสมุทรปรำกำร / 
ภัทรำ สุขะสุคนธ์. 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/37D7ndj 

 

2 วิจัย 306.42 น146ก กำรบริหำรจัดกำรภูมิ
ปัญญำท้องถิ่่นในชุมชน
บำงไส้ไก่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อ
น ำมำใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ในสถำนศึกษำ / 
นงเยำว์ อุทุมพร 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3iz1gZT 

 

3 วิจัย 338.4791 จ167ร รำยงำนกำรวิจัย แนว
ทำงกำรสร้ำงเยำวชนสู่
กำรเป็นมัคคุเทศก์น้อย
เพื่อรองรับกำรท่องเท่ียว
ในอ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร / จริยำ 
ตันติวรำชัย 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3if6nOH 

 

4 วิจัย 338.4791 น728ร รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง 
แนวทำงกำรพัฒนำ
เส้นทำงกำรท่องเท่ียว
ย่ำนริมน้ ำ ฝ่ังธนบุรี
ส ำหรับผู้พิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหว /              
นุชรำ แสวงสุข 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3IlIGyz 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5 วิจัย 338.4791 ว363ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำเส้นทำงกำร
ท่องเท่ียวชุมชนในเขต
อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร /            
วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3tjpgGg 

 

6 วิจัย 388.04 ว223ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
ส ำรวจเส้นทำงท่องเท่ียว
เพื่อออกแบบจุดขึ้นลง
ของผู้โดยสำรกำรขนส่ง
ทำงบกและทำงน้ ำใน
อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร /   
วรพงศ์ โพล้งอยู ่

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3wbmNzG 

 

7. วิจัย 338.479 1ส967ก รำยงำนกำรวิจัย 
กำรศึกษำแนวทำงกำร
ออกแบบเรขศิลป์เพื่อ
สร้ำงอัตลักษณ์ชุมชน
ต้นแบบส ำหรับส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร /  
แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KXvZf9 

 

8. วิจัย 495.918 ร175ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
วิเครำะห์เนื้อหำสำรและ
กลวิธีกำรใช้ภำษำเพื่อ
กำรประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในส่ือออนไลน์ /        
รสริน ดิษฐบรรจง 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ileadx 

 

 



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

ล าดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเร่ือง/ช่ือผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

9. วิจัย 641.4 ร451 รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มูลค่ำจำกกล้วยน้ ำว้ำ
โดยใช้เทคโนโลยีกำร
แปรรูปอำหำรท่ี
เหมำะสมส ำหรับชุมชน 
/ นวลระหง เทพวิวัฒน์
จิต ... [และคนอื่นๆ] 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3qfeeQK 

 

10. วิจัย 658.5 พ784ร รำยงำนกำรวิจัย แนว
ทำงกำรลดต้นทุนโลจิ
สติกส์ในกำรผลิตสินค้ำ
เพื่อเพิ่มรำยได้ของกลุ่ม
อำชีพชุมชน ในอ ำเภอ
บำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร / พิสิษฐ์ 
ศรีอพิชัย 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3IlQpwz 

 

11. วิจัย 895.9109              
อ234ร 

รำยงำนวิจัย อรรถกถำ
พุทธวงศ์ : กำรเล่ำเรื่อง
ในฐำนะวรรณกรรม
พระพุทธศำสนำ / 
อนุสรำ ศรีวิระ 

LIB2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3JzbuoY 

 

 

 

 

 



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

หมวด e-Book 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook  แสงสว่ำงในสถำปัตยกรรม /
ยิ่งสวัสด์ิ ไชยะกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3Irc2MV 

2. eBook  การติดต้ังไฟร์วอลล์ในองค์กร
บน CentOS (ภาคปฏิบัติ) /
สุรพันธ์ สามาตรกูล 

eBook 

 
https://bit.ly/340ZP2u 

3. eBook  Smart Business : เจาะกล
ยุทธ์อาลีบาบาพลิกโฉมโลก /
เจ้ิง, หมิง 

eBook 

 
https://bit.ly/3MaELb8 

4. eBook  Easy English in Use พูด
อังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง! / 
แพก, ซอนยอบ 

eBook 

 
https://bit.ly/3KnbkRB 

5. eBook  ฝึกสมองลูก 5 ปีได้ดีตลอด
ชีวิต / โมะงิ, เคนอิจิโร. 

eBook 

 
https://bit.ly/3IAr8zV 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. eBook  ซึมเศร้า...เล่าได้ /                   
หลิน, อวี๋เหิง 

eBook 

 
https://bit.ly/3tmEzNj 

7. eBook  รู้ทันปัญหาสุขภาพผู้หญิง / 
แซงชัวรี บุ๊กส์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3ptb5fq 

8. eBook  ฝึกสมองให้จ าได้ไม่ลืม / 
คะโตะ, โทะชิโนะร ิ

eBook 

 
https://bit.ly/3HyyzWY 

9. eBook  คัมภีร์การเจรจาต่อรอง จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด / 
ไวส์, เจฟ 

eBook 

 
https://bit.ly/3C3p1C9 

10. eBook  หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการ
แข่งขัน (ฉบับปรับปรุง) /   
มาเกรตตา, โจแอน  

eBook 

 
https://bit.ly/3vy7G36 

11. eBook  Basic Marketing : 
การตลาดเข้าใจง่ายกว่าท่ีคุณ
คิด / ณัฐพล ใยไพโรจน์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3IACcNb 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. eBook  Digital Marketing 6th 
Edition : Concept & Case 
Study (Update 2019-
2020) / ณัฐพล ใยไพโรจน์. 

eBook 

 
https://bit.ly/3sIPLF7 

13. eBook  Drawing Comics World 
Vol.3 หัดวาดการ์ตูน SD / 
พุฒินาท กิจเจริญสวัสด์ิ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vta2jt 

14. eBook  Excel Expert Skills รวม
เทคนิค และประสบการณ์ขั้น 
Advance จากมืออาชีพตัว
จริง / ดวงพร เกี๋ยงค า 

eBook 

 
https://bit.ly/3tq40xq 

15. eBook  คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย 
Android Studio ฉบับ
สมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช 

eBook 

 
https://bit.ly/35MNz64 

16. eBook  ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ฉบับใช้งานและ
ประกอบการศึกษา /            
วิกรณ์ รักษ์ปวงชน 

eBook 

 
https://bit.ly/3sC4vVX 

17 eBook  ประมวลกฎหมายอาญา : 
ฉบับใช้งานและประกอบ
การศึกษา /                     
วิกรณ์ รักษ์ปวงชน 

eBook 

 
https://bit.ly/35Mn8xG 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18. eBook  เขียนชนบทให้เป็นชาติ 
ก าเนิดมานุษยวิทยาไทยใน
ยุคสงครามเย็น /                    
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vPPH8v 

19. eBook  ศิลปะกรุงธนบุรี /      
ประภัสสร์ ชูวิเชียร 

eBook 

 
https://bit.ly/35rpySj 

20. eBook  พระเสด็จโดยแดนชล เรือ
พระราชพิธีและขบวนพยุ
หยาตราทางชลมารค / 
ศานติ ภักดีค า 

eBook 

 
https://bit.ly/3vA3pfu 

21. eBook  สูตรส าเร็จบทพูดและค าอวย
พร ฉบับจัดเต็ม /                   
ภูวดล ภูภัทรโยธิน 

eBook 

 
https://bit.ly/3HEPIye 

22. eBook  ชีวิตออกแบบได้ / เวิ่นต้า eBook 

 
https://bit.ly/36NxXjk 

23. eBook  ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนาย
ชีวิต / ซ้ง, เส่ียวตง 

eBook 

 
https://bit.ly/36Yvy5E 
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ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

24. eBook  EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส /
ณรงค์วิทย์ แสนทอง  

eBook 

 
https://bit.ly/3IEvnKN 

25. eBook  อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของ
ผู้น ายุคใหม่ : พลังของ
ความสัมพันธ์ การเปิดใจ 
และความไว้เนื้อเช่ือใจ /  
ไชน์, เอ็ดการ์ เอช 

eBook 

 
https://bit.ly/3hDTDkg 

26. eBook  โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้า
ลง : วิธีการกู้คืนความคิด
สร้างสรรค์ของคุณจาก
วัฒนธรรมการท างานใน
หลากมิติ / ลิวอิส, คริส 

eBook 

 
https://bit.ly/3CeLDzr 

27. eBook  ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 
4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก 
การศึกษาคือทางรอดเดียว
ของมนุษย์ / ยู, แทโฮ 

eBook 

 
https://bit.ly/3MpZ3O6 

28. eBook  คน 5 แบบท่ีจะท าชีวิตคุณพัง 
/ เอ็ดดี, บิลล์. 

eBook 

 
https://bit.ly/3pEkJMr 

29. eBook  Big data series III : big 
data in real cases /  
อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3MlftHc 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

30. eBook  เครื่องกลไฟฟ้า 1 /            
ชัด อินทะสี 

eBook 

 
https://bit.ly/3Mq4rAO 

31. eBook  10 วิธีบ าบัดความคิดและ
พฤติกรรม /                          
กิลลิแฮน. เซท เจ 

eBook 

 
https://bit.ly/3ILHJAI 

32. eBook  คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ฉ.
สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
(ภาค ก.) / อุดม สุขทอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3hAo9eL 

33. eBook  A Little Book of Big Data 
and Machine Learning / 
เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา   

eBook 

 
https://bit.ly/3Kf4jlt 

34 eBook  Easy Note Physics มั่นใจ
เต็ม 100 / ปวิน สิทธิ์สูงเนิน 

eBook 

 
https://bit.ly/3HEubWb 

35. eBook  Digital Marketing ; 
Concept&Case Study 7th 
edition : ฉบับรับมือ new 
normal หลัง COVID-19 / 
ณัฐพล ใยไพโรจน์ 

eBook 

 
https://bit.ly/35NvuVw 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

36. eBook  AI [ไม่เท่ากับ] buzzword : 
เอไอ ไม่ใช่แค่ค ากล่าวลอย ๆ 
/ อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3MjCgmR 

37. eBook  Atomic Habits เพราะชีวิตดี
ได้กว่าท่ีเป็น / เคลียร์, เจมส์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3hAxCmi 

38. eBook  สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อม
แบบทดสอบ /                  
เกรียง กิจบ ารุงรัตน ์

eBook 

 
https://bit.ly/3Mtw1go 

39. eBook  เขียนแบบเทคนิค /              
ไทรทอง เรืองจ ารัส 

eBook 

 
https://bit.ly/3hLWLKO 

40. eBook  การบริหารธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ /                             
ฐายิกา กสิวิทย์อ านวย 

eBook 

 
https://bit.ly/35Uwszk 

41. eBook  การออกแบบบทเรียน e-
Learning เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง /                  
ศยามน อินสะอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3HO8T8H 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

42. eBook  เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัด
โลหะ / ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 

eBook 

 
https://bit.ly/3vGf3W9 

43. eBook  เคล็ดลับการออกแบบ e-
Learning ส าหรับนัก
ออกแบบและผู้สอน / 
ศยามน อินสะอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3pIm4SG 

44. 
 

eBook  พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจ
ค้าปลีก /                     
เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3tCbI7J 

45. eBook  การจัดท าแผนท่ีน าทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี /              
ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 

eBook 

 
https://bit.ly/3hLf2Ie 

46. eBook  Grammar Quick ทบทวน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ภายใน 20 นาที /             
ดวงใจ ศรีสุข 

eBook 

 
https://bit.ly/3sPX39M 

47. eBook  The Art of Photography 
Digital ศิลปะแห่งการ
ถ่ายภาพ /                       
อ านวยพร บุญจ ารัส 

eBook 

 
https://bit.ly/35T00gV 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

48 eBook  คัมภีร์ผู้จัดการ /                     
ลุกซ์, ริชาร์ด. 

eBook 

 
https://bit.ly/3IVr7Xd 

49. eBook  การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิด
ผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ /
อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์
สาร   

eBook 

 
https://bit.ly/3HQ5iXW 

50. eBook  คัมภีร์การเงินจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด / 
เบอร์แมน, คาเรน. 

eBook 

 
https://bit.ly/3pL8ePj 

51. eBook  คัมภีร์การบริหารโครงการ 
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด / 
แกรี่, ลอเรน  

eBook 

 
https://bit.ly/3vNjGgZ 

52. eBook  กลยุทธ์การบริหารความ
ร่วมมือ /                                 
อิบาร์รา, เฮอร์มิเนีย 

eBook 

 
https://bit.ly/36ZXqWT 

53. eBook  Born to be พยาบาล 
Exclusive /                          
ชนม์นิภา ฉัตรโชคไพศาล 

eBook 

 
https://bit.ly/3HRB86B 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

54. eBook  Graphic design for 
advertising & printing / 
อนัน วาโซะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vKrMqH 

55. eBook  Born to be เภสัชกร 
Exclusive /                        
สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี 

eBook 

 
https://bit.ly/3MxdY8T 

56. eBook  วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และ
ท างานวิจัยด้วย Excel 
(Excel Statistic Analysis) 
/ ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญ
วงศ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3IRYdra 

57. eBook  อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ : 
ศิลปกรรมท่ีสัมพันธ์กับแม่น้ า
ล าคลอง /                         
ประภัสสร์ ชูวิเชียร 

eBook 

 
https://bit.ly/3CmflTg 

58. eBook  เป็นมะเร็งแล้วไงต่อ /     
ชาติ ภิรมย์กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3HVx7hl 

59. eBook  ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้
เสียสละราชย์ /                    
ศานติ ภักดีค า 

eBook 

 
https://bit.ly/3sVCKYT 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

60. eBook  ศาลเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ / 
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 

eBook 

 
https://bit.ly/3hRkbyx 

61. eBook  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
/ พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3656ZTS 

62. eBook  การบริหารช่องทางการตลาด 
/ สุวิทย์ มาบุญเรือง 

eBook 

 
https://bit.ly/374GYoi 

63. eBook  การเป็นผู้ประกอบการ / 
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3JcgKyF 

64. eBook  การประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว / 
อริสรา เสยานนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3IVRTyF 

65. eBook  งานฉีดพลาสติก /                
วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม 

eBook 

 
https://bit.ly/3HX3Gvx 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

66. eBook  เส้นทางสู่อิสรภาพทาง
การเงินอย่างแท้จริง /     
จักรพงษ์ เมษพันธุ์   

eBook 

 
https://bit.ly/3tLGCed 

67. eBook  นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญา /                           
เทพรัตน์ พิมลเสถียร   

eBook 

 
https://bit.ly/3vRXWRo 

68. eBook  กินเป็น ไม่เป็นมะเร็ง /     
เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3vS1Tp9 

69. eBook  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร /
สายใจ ทองเนียม   

eBook 

 
https://bit.ly/3KvTNGH 

70. eBook  คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก /              
ชวอร์ต, เดวิด เจ. 

eBook 

 
https://bit.ly/365NUB2 

71. eBook  สร้างส่ือบทเรียน 
Multimedia Online 2D 
Animation /                  
สมรัก ปริยะวาที 

eBook 

 
https://bit.ly/35GwXO2 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

72. eBook  ศัพท์จีนระดับกลาง /       
จุรี สุชนวนิช 

eBook 

 
https://bit.ly/3pP5LTN 

73. eBook  ไวยากรณ์จีนระดับกลาง / 
เมชฌ สอดส่องกฤษ 

eBook 

 
https://bit.ly/3sXYCmb 

74. 
 

eBook  คู่มือออกแบบและสร้าง
เว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์ /   
ดวงพร เกี๋ยงค า 

eBook 

 
https://bit.ly/3sXtQtC 

75. eBook  Photoshop CC 2017 
Professional Guide /
เกียรติพงษ์ บุญจิตร   

eBook 

 
https://bit.ly/3tJpo0L 

76. eBook  ติดต้ังและแก้ปัญหา ฉบับช่าง
คอมมืออาชีพ 2018 /            
สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด 

eBook 

 
https://bit.ly/3IYWOiv 

77. eBook  Principles infographic 
เปล่ียนข้อมูลเข้าใจยากให้
เป็นภาพท่ีทรงพลัง /                   
จุติพงศ์ ภูสุมาศ 

eBook 

 
https://bit.ly/35P5r0B 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

78. eBook  คู่ต้ังต้นธุรกิจใหม่ แค่ "เจ๋ง" 
กับ "ใจ" ใช่ว่าจะรอด /     
วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ 

eBook 

 
https://bit.ly/366dbuU 

79. eBook  Perfect English Grammar 
Test / วศินีทิพย์ เรนวาลี 

eBook 

 
https://bit.ly/37nZNmR 

80. eBook  ธุรกิจพอดีค า /                    
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 

eBook 

 
https://bit.ly/3sYkopV 

81. eBook  กล้าคิด ชีวิตเปล่ียน /             
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 

eBook 

 
https://bit.ly/3CsLJUt 

82. eBook  EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส / 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3I0RSZe 

83. eBook  การตลาดธุรกิจบริการ:
SERVICE MARKETING /    
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน ์

eBook 

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

QR Code 

84. eBook  การจัดการการขาย /             
สุวิทย์ นามบุญเรือง 

eBook 

 
https://bit.ly/3CwJiQC 

85. eBook  การลงทุนท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
มนุษย์เงินเดือน /       
นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 

eBook 

 
https://bit.ly/3t1AyPp 

86. eBook  องค์การและการจัดการ / 
สมคิด บางโม 

eBook 

 
https://bit.ly/3t1RO7f 

87. eBook  การประกันคุณภาพ /  
ศุภชัย นาทะพันธ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3J5GtIX 

88. eBook  พื้นฐานการเขียนแบบเพื่อ
งานก่อสร้าง /                
เอกชัย รัตนโน 

eBook 

 
https://bit.ly/3tMHUFx 

89. eBook  การภาษีอากรธุรกิจ /             
สมคิด บางโม 

eBook 

 
https://bit.ly/34x3Agi 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

90. eBook  การจัดการวิกฤตการณ์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว /
อริสรา เสยานนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/36dmv0l 

91. eBook  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : 
ทฤษฎีและการปฏิบัติ / 
จ าเนียร จวงตระกูล. 

eBook 

 
https://bit.ly/3KCm7Y4 

92. eBook  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิง
ปริมาณทางสังคมศาสตร์ /
พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี   

eBook 

 
https://bit.ly/3J8oIbV 

93. eBook  การเพาะเล้ียงสาหร่ายขนาด
เล็ก และการใช้ประโยชน์ / 
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3w4lQsT 

94. eBook  Marketing Management /
สุดาพร สาวม่วง  

eBook 

 
https://bit.ly/3w5kA92 

95. eBook  ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ
การบิน /                   
ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3t9YjVK 
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สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

96. eBook  สอนคิดตามแนวทาง 
Thinking School /           
ศราวุธ สุตะวงศ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3JbSpZJ 

97. eBook  เทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่น /           
อิซะมุ, ไซโต 

eBook 

 
https://bit.ly/3JbJO9c 

98. eBook  ส ารวจใจเราเข้าถึงใจลูก / 
หล่ี, ฉงเจ้ียน 

eBook 

 
https://bit.ly/3CFXx5F 

99. eBook  สมองเส่ือมดูแลได้ /           
ทะกะฮะชิ, ยูมิโกะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3q5p3ob 

100. eBook  ปลูกพืชตามนิสัยผัก /              
คิจิมะ, โทะชิโอะ 

eBook 

 
https://bit.ly/35PQ7B8 

 

 


