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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 

 

สารบัญหมวดหมู่ที่น่าสนใจ 

 หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 2 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ศาสนา 3 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 4 

หมวด กฎหมาย 5 

หมวด ภาษาศาสตร ์ 6 
หมวด วิทยาศาสตร/์หมวด

เทคโนโลยี 
7 

หมวด พยาบาล 8 
หมวด ศิลปะนันทนาการ/ 

และวรรณคด ี
9 

หมวด ภูมิศาสตร/์ประวตัิศาสตร ์ 10 

หมวด นวนิยาย 11 
หมวด รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 
12 

หมวด วิทยานิพนธ์ 13 
หมวด e-Book 14 

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 025.04 ศ683ร 2558 ระบบกำรจัดเก็บและ
กำรสืบค้นสำรสนเทศ
ด้วยคอมพิวเตอร์ / 
ศุภชัย ต้ังวงศ์ศำนต์ 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3udTTMU 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



- 3 - 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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 พ418ร รู้จริงเงียบ /                
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3XDxwOC 

2. ศาสนา 294.3122 พ418ธ ธาตุรู้ /                      
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3uc3WSV 
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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 3001.72 ศ292ร ระเบียบวิธีวิจัยทำง
สังคมศำสตร์ /               
ศศิปภำ ทิพย์ประภำ 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3UtAenz 

2. สังคม 307.14 ศ292ภ ภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
กำรพัฒนำชุมชน / ศศิป
ภำ ทิพย์ประภำ 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3SXhLOQ 

3. เศรษฐศำสตร์ 330.9593 ศ292ศ เศรษฐกิจชุมชนและภูมิ
ปัญญำไทย /               
ศศิปภำ ทิพย์ประภำ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3NrC8mc 

4. เศรษฐศำสตร์ 338.927 น176พ พัฒนศึกษำ:ควำม
หลำกหลำยของกระบวน
ทัศน์ เพื่อกำรพัฒนำท่ียัง
ยืน / นพพร จันทรน ำชู 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3WsCBZw 

5. สังคม 333.911 ส749ก กำรวำงแผนทรัพยำกร
น้ ำ เพื่อกำรปรับตัว
ภำยใต้บริบทกำร
เปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ /               
สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3U6Zn6Q 
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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 346.048 น191ก กฎหมำยทรัพย์สินทำง
ปัญญำว่ำด้วยกำร
คุ้มครองพันธุ์พืช / 
นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3gL36cw 
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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 495.912 น613ภ ภำษำต่ำงประเทศใน
ภำษำไทย /                 
นิธิชญำ ใจเย็น 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3GSCVLK 
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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. เคมี 574.192 จ246ช ชีวเคมี 2 /              
จันทนำ กำญจน์กมล 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3DtnUga 

2. กำรจัดกำร 658.4038 ม115ส สะท้อนกำรจัดกำรควำมรู้
จำก'ควำมท้ำทำย' /  
มงคลชัย วิริยะพินิจ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Vzd1Re 
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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 616.91 ส691ว วช.5G ใช้ประโยชน์
งำนวิจัยและนวัตกรรม
ให้บริกำรสังคม สู้ภัยโควิด-
19 /                      
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3isZBIw 
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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. ศิลปกรรม 727.6 ฐ312ร เรือนโบรำณล้ำนนำใน
ลุ่มน้ ำปิงพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ / 
ฐำปนีย์ เครือระยำ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3F7EMej 
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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 923.2593 ศ683ณ  ผู้น ำปัญญำเชิงปฏิบัติ: 
ดร.ศุภชัย พำนิชภักดิ์   
ผู้ส่งเสียงเพื่อประเทศ
ก ำลังพัฒนำ /               
ณัชชำภัทร อมรกุล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3UkgQt9 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด นวนิยาย 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. นวนิยาย น น412จ เจ้ำบ่ำวขบวนสุดท้ำย 
/ นัทธิมำ (นัธ) 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3h8NQWP 
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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 ต ารา 495.181 น722อ ภำษำจีนระดับต้น 1 /นุ
กล ธรรมจง  

LIB 2 ช้ัน 3  

 
https://bit.ly/3il6KdP 
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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 362.8292 พ249ป 
2560 

ประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิง : แนวคิดอ ำนำจ
ชำยเป็นใหญ่ / พรพิรินทร์ 
อินโส 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3sYY2E4 
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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    Super Business สู่
ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ยั่งยืน ตอนท่ี 6 
กำรเงินเป็นเลิศ /             
กิติ์ นครำชัย 

eBook   

 
https://bit.ly/3zugnfQ 

2. eBook  The Big nine ยักษ์ 9 
ตน อิทธิพลแห่ง AI / 
เวบบ,์ เอมี 

eBook 

 
https://bit.ly/3DmWx7s 

3. eBook  The Bitcoin 
Standard : ระบบ
กำรเงินทำงเลือกใหม่
ไร้ศูนย์กลำง / 
แอมมัส, เซเฟเดียน 

eBook 

 
https://bit.ly/3TQdqyn 

4. eBook  Think Big for Your 
Child 101 คิดใหญ่ให้
ลูกน้อย /             
กำญจนำ หงษ์ทอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3DNAuIg 

5. eBook  เขียนแบบงำน
โครงสร้ำง (สอศ.) / 
ปนิดำ มำตนอก 

eBook 

 
https://bit.ly/3TRzk4i 

6. eBook  เครื่องมือวัดและ
วงจรไฟฟ้ำ /               
พันธ์ศักดิ์ พุฒิมำนิต
พงศ์ 

eBook 

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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

7. eBook  เพศวิถีศึกษำ /            
ชุมำภรณ์ ฝำชัยภูมิ 

eBook 

 
https://bit.ly/3U8cncO 

8. eBook  กลยุทธ์กำรตลำดแบบ
ฟำด (ก ำไร) เรียบ 
Think Like Google 
/ อีซึงยุน 

eBook 

 
https://bit.ly/3sKAWkh 

9. eBook  กลศำสตร์โครงสร้ำง
เบ้ืองต้น (สอศ.) /     
เอกชัย รัตนโน 

eBook 

 
https://bit.ly/3WeTCq3 

10. eBook  กำรเขียนโปรเเกรม
ด้วย Python ฉบับ
พื้นฐำน /                    
บัญชำ ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3zu2cHH 

11. eBook  กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร
สมัยใหม ่/               
กัลยำรัตน์ ธีระธนชัย
กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3gTIPkR 

12. eBook  กำรจัดกำรงำน
แม่บ้ำนโรงแรม : 
Housekeeping 
Management 
(ปวส.) /                 
อนิรุทธิ์ เจริญสุข 

eBook 

 
https://bit.ly/3WnCXR1 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

13. eBook  กำรประมำณรำคำงำน
ก่อสร้ำง (สอศ.) / 
กรุณำพร รัตนภูผำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3NlJdop 

14. eBook  กำรประมำณรำคำงำน
วิศวกรรมก่อสร้ำง / 
กวี หวังนิเวศน์กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3NnaA1c 

15. eBook  กำรออกเเบบ
สถำปัตยกรรม 1 (สอ
ศ.) /                            
สุชิรัตน์ แก้วรัตน์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3NnaA1c 

16. eBook  กำรออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ (ปวส.) /     
สุนทร ดอนชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3DtSrKV 

17. eBook  คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์ /            
ฝ่ำยต ำรำวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3WvMPZg 

18. eBook  คนเป็นผู้น ำ เขำคิดกัน
แบบไหน? The 

Mindset of Success 
/ โอเวน, โจ 

eBook 

 
https://bit.ly/3TSBfW9 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

19.  eBook  คนไทยฉลำดกำรเงิน 
Money Literacy 
(ฉบับอัปเดต) /   
จักรพงษ์ เมษพันธุ ์

eBook 

 
https://bit.ly/3fr45hx 

20. eBook  ควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง (สอศ.) /   
ธวัชชัย เศวตปวิช 

eBook 

 
https://bit.ly/3U9l7PQ 

21. eBook  คัมภีร์กำรใช้งำน
โปรแกรม MATLAB / 
เดชฤทธิ์ มณีธรรม  

eBook 

 
https://bit.ly/3DS5XJx 

22. eBook  คู่มือใช้งำน Windows 
11 ฉบับสมบูรณ์ / 
สุธีร์ นวกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3DTSK34 

23. eBook  งำนระบบนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์ /      
บุญธรรม ภัทรำจำรุ
กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3sQzugs 

24. eBook  ธุรกิจดิจิทัลผ่ำนส่ือ
สังคมออนไลน์ /      
ศิรินันท์ เหลือง
อภิรมย์. 

eBook 

 
https://bit.ly/3Ufa1sz 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

25. eBook  พลศึกษำเพื่อพัฒนำ
สุขภำพ : รหัสวิชำ 

2000-1601 ช่ือวิชำ /               
กณิกนันต์ บำนช่ืน 

eBook 

 
https://bit.ly/3U2AERV 

26. eBook  พลศึกษำเพื่อพัฒนำ
สุขภำพ : รหัสวิชำ 
20000-1603 /                  
กณิกนันต์ บำนช่ืน 

eBook 

 
https://bit.ly/3DqBjp7 

27. eBook  พัฒนำ Web App 
แบบ Responsive 
ด้วย Bootstrap5 
ร่วมกับ Vue.js และ 
Node.js /                
บัญชำ ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3WgYDhT 

28. eBook  พัฒนำ Web 
Application ด้วย 
JavaScript และ 
Node.js /                  
บัญชำ ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3sM0UUN 

29. eBook  พัฒนำ Web 
Application ด้วย 
Python Django / 
บัญชำ ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3SXciri 

30. eBook  พัฒนำเว็บ
แอปพลิเคช่ันด้วย 
PHP ร่วมกับ MySQL 
และ jQuery /  
บัญชำ ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3TXL3yi 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

31. eBook  รวยเปล่ียนหลัก แค่
รู้จักใช้ค ำ /                
ส่ีทิศ อ่ ำถนอม 

eBook 

 
https://bit.ly/3TdUxEe 

32. eBook  ระบบฝังตัวและกำร
ออกแบบร่วม /                
ธีรยศ เวียงทอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3fEsi3V 

33. eBook  ศิลปะกำรให้บริกำรใน
อุตสำหกรรม
ท่องเท่ียว /             
อนิรุทธิ์ เจริญสุข 

eBook 

 
https://bit.ly/3EdWVqx 

34. eBook  สร้ำงกำรเรียนรู้
ส ำหรับ AI ด้วย / 

บัญชำ ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3UCa7e1 

35. eBook  หนึ่งค ำท่ีเป็นคุณ / 
คำร์ไมเคิล, อีแวน 

eBook 

 
https://bit.ly/3t8PLNY 

36. eBook  หม้อแปลงไฟฟ้ำ / 
อภิรักษ์ สุขเกษม 

eBook 

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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

37. eBook  หลักกำรด ำเนินงำน
โรงแรม /                   
อนิรุทธิ์ เจริญสุข 

eBook 

 
https://bit.ly/3UEzOLa 

38. eBook  อ่ำนแบบงำนก่อสร้ำง 
/ กรุณำพร รัตนภูผำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3UldPsL 

39. eBook  อุตสำหกรรม
ท่องเท่ียว /             
ปัญจวรรณ อ่อนหวำน 

eBook 

 
https://bit.ly/3fIbRnr 

40. eBook  คู่มือภำษำอังกฤษ 
ส ำหรับสัมภำษณ์งำน 

/ อำริดำ ใจสุข 

eBook 

 
https://bit.ly/3FWLc0R 

41. eBook  เก่งพูดอังกฤษในท่ี
ท ำงำน เล่ม 1 /    
ณัฐวิภำ วิริยำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3EfXZKh 

42. eBook  เก่งพูดอังกฤษในท่ี
ท ำงำน เล่ม 2  /    
ณัฐวิภำ วิริยำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3fKOR7j 
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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  เก่งพูดอังกฤษในท่ี
ท ำงำน เล่ม 3 /    
ณัฐวิภำ วิริยำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3FXWrpN 

44. eBook  กลยุทธ์ : HBR's 10 
Must Reads : On 
Strategy /                 
คอลลิน, เจมส์ ซี. 

eBook 

 
https://bit.ly/3WNVOFi 

45. eBook  กำรเขียน
ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับ
สินค้ำ / ณัฐวิภำ วิริยำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3UHWSIM 

46. eBook  กำรเขียน
ภำษำอังกฤษใน

ส ำนักงำน /               
ณัฐวิภำ วิริยำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3UJ2Hpg 

47. eBook  สุขภำพดี หัวจรดเท้ำ 
เช้ำจรดเย็น / 

บุญศิญำ เรืองสมบูรณ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Tmhm8Q 

48. eBook  เครื่องกลไฟฟ้ำ 1 
(ฉบับปรับปรุง)  /  
ไชยชำญ หินเกิด 

eBook 

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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

49. eBook  เครื่องกลไฟฟ้ำ
กระแสตรง /            
ไชยชำญ หินเกิด 

eBook 

 
https://bit.ly/3TnDqQH 

50. eBook  เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
กระแสสลับ /      
ไชยชำญ หินเกิด 

eBook 

 
https://bit.ly/3hsADZa 

51. eBook  เครื่องวัดไฟฟ้ำ 
(ภำคปฏิบัติ) /            
มงคล ธุระ 

eBook 

 
https://bit.ly/3V0BX47 

52. eBook  กำรออกแบบและ
ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ 

ตำมมำตรฐำนของกำร
ไฟฟ้ำ /                

ลือชัย ทองนิล 

eBook 

 
https://bit.ly/3tfgWqi 

53. eBook  วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง 
/ บรรจง จันทมำศ 

eBook 

 
https://bit.ly/3NSpGfo 

54. eBook  หม้อแปลงไฟฟ้ำ / 
ไชยชำญ หินเกิด 

eBook 

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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

55. eBook  Digital marketing : 
concept, case & 
tools /                     
ณัฐพล ใยไพโรจน์. 

eBook 

 
https://bit.ly/3TtJU0i 

56. eBook  Photoshop CC 
2021 Basic 
Retouch : ฉบับ
มือใหม่หัดแต่งภำพ / 
อนัน วำโซะ. 

eBook 

 
https://bit.ly/3NUvCEH 

57. eBook  Premiere Pro + 
After Effects CS6 / 
ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ 

eBook 

 
https://bit.ly/3hqLy5A 

58. eBook  Python data 
science เรียนรู้ 
concept และฝึกฝน 
coding /                   
ศุภชัย สมพำนิช. 

eBook 

 
https://bit.ly/3WKkPRP 

59. eBook  เทคนิคสร้ำงเซลส์สุด
ต่ิงนักขำยเงินล้ำน = 
How to build 
millionaire sales 
team / โดย เฮียบุ้ง 
ดีดต่ิงหู (วิชำวุธ จริง
จิตร). 

eBook 

 
https://bit.ly/3UhU7y9 

60. eBook  เริ่มต้น Coding สร้ำง 
Mobile App อย่ำง
มืออำชีพด้วย Kotlin 
และ Android 
Studio /                  
ศุภชัย สมพำนิช 

eBook 

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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

61. eBook  คู่มือ Coding ภำษำ 
C ฉบับสมบูรณ์ (3rd 
edition) /                     
สุดำ เธียรมนตรี 

eBook 

 
https://bit.ly/3A4xW6m 

62. eBook  คู่มือ Coding ภำษำ 
Python ฉบับสมบูรณ์ 
/ สุดำ เธียรมนตรี 

eBook 

 
https://bit.ly/3hp0Wzj 

63 eBook  คู่มือเรียนเขียน
โปรแกรมภำษำ Java 
ฉบับสมบูรณ์ /           
สุดำ เธียรมนตรี. 

eBook 

 
https://bit.ly/3DSaPgF 

64. eBook  คู่มือสนทนำภำษำจีน
ในชีวิตประจ ำวัน / 
คณำจำรย์และกอง
บรรณำธิกำร Think 
beyond genius 

eBook 

 
https://bit.ly/3AeTEol 

65. eBook  ตกแต่ง รีทัช Process 
ภำพ Lightroom + 
Photoshop /         
เกียรติพงษ์ บุญจิตร 

eBook 

 
https://bit.ly/3g0PLfU 

66. eBook  พื้นฐำนวิศวกรรมกำร
กัดกร่อน /                 
ธีร์ เชำวนนทปัญญำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3O5724n 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

67. eBook  Super Business สู่
ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ยั่งยืน ตอนท่ี 1 สร้ำง
โมเดลอันเป็นเลิศ / 
กิติ์ นครำชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3UFRbeX 

68. eBook  Super Business สู่
ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ยั่งยืน ตอนท่ี 2 กำร
พำณิชย์เป็นเลิศ /  
กิติ์ นครำชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3EfyLKU 

69. eBook  Super Business สู่
ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ยั่งยืน ตอนท่ี 3 
นวัตกรรมเป็นเลิศ 

eBook 

 
https://bit.ly/3ULVBkl 

70. eBook  Super Business สู่
ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ยั่งยืน ตอนท่ี 4 
ระบบปฏิบัติกำรอัน
เป็นเลิศ /                  
กิติ์ นครำชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3Gsw4bU 

71. eBook  Super Business สู่
ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ยั่งยืน ตอนท่ี 5 
ปฏิบัติกำรสู่ดิจิทัล / 
กิติ์ นครำชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3TLhdfn 

72. eBook  Super Business สู่
ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ยั่งยืน ตอนท่ี 7 ภำวะ
ผู้น ำ  / กิติ์ นครำชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3gg8qoj 
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__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดท ำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งำนวิเครำะห์และลงรำยกำรหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

73. eBook  LINE Marketing ครบ
เครื่องทุกเรื่อง
กำรตลำดท้ัง LINE 
Official Account 
และ LINE Ads 
Platform /      
ศุภณัฐ สุขโข 

eBook 

 
https://bit.ly/3i0u540 

74. eBook  ศัพท์เกำหลี ฉบับ
สมบูรณ์ /             
อจลำ เตชะพิชญภักดี 

eBook 

 
https://bit.ly/3Vcgk0u 

75. eBook  ฟิสิกส์เบ้ืองต้น ระดับ
มหำวิทยำลัย เล่ม 1 /     
สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3hPficp 

76. eBook  ฟิสิกส์เบื้องต้น ระดับ
มหำวิทยำลัย เล่ม 2 /     
สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3TVgxUS 

77. eBook  เศรษฐกิจพอเพียงและ
ประชำสังคม : แนวทำง
พลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม / 
ประเวศ วะสี 

eBook 

 
https://bit.ly/3AxnLHP 

78. eBook  Accounting knowledge 
/ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 

eBook 

 
https://bit.ly/3AxoRmV 

 



- 27 - 

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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

79. eBook  วิจัยกำรเรียนกำรสอน / 
ประสำท เนืองเฉลิม 

eBook 

 
https://bit.ly/3tHYI11 

80. eBook  กำรวิจัยทำงกำรบริหำร
กำรศึกษำ : แนวคิดและ
กรณีศึกษำ /           
วิโรจน์ สำรรัตนะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Gvr06k 

81. eBook  ต ำรำจิตเวชวัยรุ่น /  
สมภพ เรืองตระกูล 

eBook 
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