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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 

หมวด สารสนเทศ 
และความรู้ทัว่ไป 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด กฎหมาย 

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวดเทคโนโลย ี

หมวด ศิลปะนันทนาการ/ 
และวรรณคด ี

หมวด นวนิยาย 

หมวด รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด วิทยานิพนธ์ 

หมวด e-Book 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ศาสนา 



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

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

1. คอมพิวเตอร์ 006.686 ว358อ Illustrator CC 2022 
Professional Guide 
: คู่มือฉบับสมบูรณ์ / 
วสันต์ พึ่งพูลผล. 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3rItoON 

2. อ้างอิง อ 039.9591 ส679 2563, 
2564 

สำรำนุกรมไทย
ส ำหรับเยำวชน โดย
พระรำชประสงค์ใน
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3TftIQZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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. จิตวิทยา 158.2 อ913ว  วิธีรอดพ้นจากคนเป็นพิษ / 
เอริคสัน, โธมัส 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3y9pmCq 

2. จิตวิทยา 158.7 ด961ข เขียนให้คนยอมใจได้ผล
ตามท่ีคิด /                             
ไดโกะ, เมนทาลิส 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3yed1wW 

3. จิตวิทยา 158.1 ธ232ด 2565   แด่คล่ืนเล็กๆ ในมหาสมุทร / 
ธนา เธียรอัจฉริยะ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Tb0EtJ 

4. จิตวิทยา 158.1 อ745ห หัวใจ พลังท่ีเป็นความหมาย
ของชีวิต / 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3rudLtU 

5. ศาสนา 294.3144 ช516บ บทสนทนาท่ีน่าสนใจในเกร็ด
พุทธประวัติ /               
ชาติ ชัยเดชสุริยะ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3eLsj5K 

 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 332.401 ฮ722จ 
2565 

จิตวิทยำว่ำด้วยเงิน/  
เฮำเซิล, มอร์แกน 

LIB1 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3dYLOaJ 

2. กำรศึกษำ 371.82694 จ715ส  สอนเปล่ียนชีวิต 7 ชุด
ควำมคิดพลิกห้องเรียน
เพื่อเด็กทุกคน /                
เจนเซน, เอริก 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3M37bUC 

3. สังคมวิทยำ 362.609593 ล896ก กำรศึกษำติดตำมกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์
ชำติสู่กำรปฏิบัติ : ศึกษำ
กรณียุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส 
และควำมเสมอภำคทำง
สังคมในประเด็นเร่งด่วน 
เรื่องสังคมผู้สูงอำยุ / 
เลิศพร อุดมพงษ์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3C8MGRS 

4. กำรศึกษำ 370.9593 ร451 
2564 

รำยงำนกำรศึกษำ
รูปแบบและกลไกกำรมี
ส่วนร่วมและสมัชชำ
กำรศึกษำ / ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3rDCXys 

5. สังคมวิทยำ 351 ธ454ส 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ--
ส ำหรับธรรมำภิบำล
องค์กรภำครัฐ /          
ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3T5ctkQ 



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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. กำรศึกษำ 371.1 ค167 ครูภูมิปัญญำไทย รุ่นท่ี 
๙ / ส ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3rDEEvO 

7. รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

324.2 น641ก กำรเสริมสร้ำงพรรค
กำรเมืองให้เข้มแข็งเป็น
สถำบันของประชำชน /
นิยม รัฐอมฤต  

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3rKbXNK 

8. เศรษฐศาสตร์ 338.9593 อ884    เอกสำรประมวลองค์
ควำมรู้ควำมเป็นมำกำร
พัฒนำพื้นท่ีเพื่อเสริม
ควำมมั่นคงของชำติ /
ภพหล้ำ ปิยะปำนันท์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3yQoKlp 

9. กำรศึกษำ 371.2 น352 นวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำใน
ประเทศไทยและ
ประเทศท่ีคัดสรรเพื่อ
พัฒนำผู้เรียนสู่ศตวรรษ
ท่ี 21 / ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3DcSzPT 

 
 
 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. กำรศึกษำ 378.199 อ664ค คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำร
ประเมินผลส ำเร็จ
กำรศึกษำ หลักสูตรศิลป
ศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ / 
อำรีวรรณ รวยดี 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3DfWifq 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด กฎหมาย 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

1. กฎหมาย 340 ส824ค  คู่มือส ำหรับกำร
ตรวจสอบควำม
จ ำเป็นในกำรตรำ
กฎหมำย /             
สุปรียำ แก้วละเอียด 

LIB 2 ช้ัน 3  

 
https://bit.ly/3CkhZcE 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลยี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กำรบริหำร 659.136 ศ686ด ดันเว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ใน
ใจลูกค้ำด้วย SEO 3rd 
Edition / ศุภณัฐ สุขโข 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EgStYB 

2. กำรตลำด 658.8 ณ339อ Experience Marketing 
ซื้อใจลูกค้ำได้อยู่หมัดด้วย
กำรตลำดสร้ำง
ประสบกำรณ์ /                   
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3E8NgSj 

3. กำรตลำด 658.872 ย364ย  ยิงแอดฯ สำย Data ดัง
และรวยมำกจำกกำรตลำด
ออนไลน์ / ยุทธรัฐ ช่ำงศรี 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3SD2pjs 

4. กำรบริหำร 658.421 พ428อ Entrepreneur 
Revolution 
ผู้ประกอบกำรคนต่อไป 
'ต้องเป็นคุณ' /              
พรีสลีย์, แดเนียล 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3CszOYo 

5. กำรบริหำร 659.2 น195พ พัฒนำกำรของกำร
ประชำสัมพันธ์ในประเทศ
ไทย (พ.ศ.2394-2475) / 
นภวรรณ ตันติเวชกุล 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3TCwD5Y 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

6. กำรบริหำร 658.31422 พ877ค ควำมเป็นอยู่ที่ดี 
เอกลักษณ์ของสถำนท่ี
ท ำงำน : กลยุทธ์กำร
จัดกำรองค์กำรสุขภำวะ
แบบองค์รวม /             
เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Si7Z9V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคดี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ศิลปะ 791.43 ท493ก กำรออกแบบเสียง
ภำพยนตร์ /            
ทิวำพร ทรำบเมืองปัก  

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3eRInmp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด นวนิยาย 
 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

1.  น ป444ม Magic Moment...
ห้วงปำฏิหำริย์ / 
ปรำณปริยำ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3DtinYd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 028.9 ว262ร รำยงำนกำรวิจัย
โครงกำร กำรส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำนของ
นักเรียนและห้องสมุด
โรงเรียน สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน / 
วรรณวีร์ บุญคุ้ม 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3MSRrUU 

2 วิจัย 398 ช224ก รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำแนวทำงกำรสอน
คติชนวิทยำด้วยกำรบูร
ณำกำรสร้ำงสรรค์ กำร
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกำร
ใช้เรื่องเล่ำทำงคติชน
เพื่อนส่งเสริมผลกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 /      
ชลธิชำ หอมฟุ้ง 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3F1Kijf  

 

 

 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 372.1201 ส324พ 
2565 

พฤติกรรมผู้น ำของผู้บริหำรท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 /           
สรไกร  แก้วชัยภูมิ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Ve7G2m 

2. วิทยานิพนธ ์ ว 372.1201 ฐ221ก 
2565 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี / 
ฐานิตา  อุบล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3EuCUws 

3. วิทยานิพนธ ์ ว 372.1201 ช828ก 
2565 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี /                      
โชติรส  ไกรกิจการ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Tg9Pcl 

4. วิทยานิพนธ ์ ว 372.1201 ส879น 
2565 

แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการ
บริหารงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี /                
สุวิชาดา  คล้ายสุบรรณ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3RSFAqL 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5. วิทยานิพนธ ์ ว 658.8342 ก674ป 
2565 

กิปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ในการตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืม
ชานมไข่มุกของประชาชนใน
จังหวัดนครปฐม /           
กิตติพงษ์  ต้ังธนะวฒัน ์

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3rJjH2j 

6. วิทยานิพนธ ์ ว 371.02 จ389น 
2565 

แนวทางการสร้างภาพลักษณ์
และความภักดีของโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกในประเทศ
ไทย /                              
จิณากร  จันทร์สุขเจริญ
จินดา 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3yvlyf6 

7. วิทยานิพนธ ์ ว 658.8 ณ322ป 
2565 

ปัจจัยส่วนประสมทำง
กำรตลำดท่ีส่งผลต่อ
ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครปฐม /              
ณัฐกำนต์  เอี่ยมสุองค์ 
 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3yKNzzw 

8. วิทยานิพนธ ์ ว 658.8 อ164น 
2565 

แนวทางการพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดเพื่อ
สร้างความภักดีส าหรับ
ร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
จังหวัดสมุทรสาคร / 
อนัญญา  สกุลเจน 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3MFUgbB 

9. วิทยานิพนธ ์ ว 378.11 พ733น 
2565 

แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
/ พิริยาภรณ์  ประสพสุข 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3S5p1rB 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. วิทยานิพนธ ์ ว 610.7 น195น 
2565 

แนวทางการสร้างแรงจูงใจใน
การท างานเพื่อการเป็น
สมาชิกท่ีดีของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพ     
สนามจันทร์ /                  
นภัสรพี  ศุภมงคล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3rYGbwD 

11. วิทยานิพนธ ์ ว 658.8 น154น 
2565 

แนวทางการพัฒนาการตลาด
ในมุมมองของผู้บริโภค 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
ความไว้วางใจในตราสินค้าท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
นมเวย์ไฮโปรตีน ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล / 
นนทนา  เวชฤทธิกุล 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3TwYmoT 

12. วิทยานิพนธ ์ ว 658.834 ก125ส 
2565 

ส่วนประสมการตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ภาพลักษณ์องค์การท่ีส่งผล
ต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร / 
กนกวรรณ  ชีวโรจน์ณรงค์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3D5CUSg 

13. วิทยานิพนธ ์ ว 347.01 ส312น 
2565 

แนวทำงกำรพัฒนำองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ของส ำนักศำล
ยุติธรรม ประจ ำภำค 7 /  
สมิตำนัน  บัณฑิตศักดำ                 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Tsw2nA 

14. วิทยานิพนธ ์ ว 658.022 ณ261ก 
2565 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจอำหำร
ทะเลในจังหวัดสมุทรสงครำม 
/ ณัชพล  ศรีรัตนศำสตร์ 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3VEetCL 

 



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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

15. วิทยานิพนธ ์ ว 372.1 ป171ก 
2565 

การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
เครือข่ายทางการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน / ปรวรรณ  อ่ าช่วย 

LIB1 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3CLevjw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด eBook 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook  นิทำนคลำสสิกเล่ม
แรกของหนู หนูน้อย
กับบ้ำนขนมปัง /        
ทีมวิชำกำร life 
balance 

eBook 

 
https://bit.ly/3F09qqf 

 
2. eBook  Shortcut Japanese 

พูดญี่ปุ่นทันใจ / 
วำสนำ ประชำชนะชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3ePdsY1 

3. eBook  My First 
Vocabulary Series 
ค ำศัพท์ส ำหรับหนู
น้อย สัตว์โลกน่ำรัก / 
ทีมวิชำกำร Life 
Balance 

eBook 

 
https://bit.ly/3Sj11kL 

4. eBook  นิทำนคลำสสิกเล่ม
แรกของหนู ลูกเป็ดขี้
เหร่ /                 
ทีมวิชำกำร Life 
Balance 

eBook 

 
https://bit.ly/3DdAcub 

5. eBook  เจำะลึกเทรดหุ้นด้วย
กรำฟแท่งเทียน 
Hardcore 
Candlestick 
Analysis /               
เม่ำปีกบำง 

eBook 

 
https://bit.ly/3yYHm31 



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

 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. eBook  เก่งพูดจีนใน 101 
ช่ัวโมง /                  
อรพินท์ อัจฉริย
กำญจน์   

eBook 

 
https://bit.ly/3z35lhl 

7. eBook  ขำดทุนคือก ำไร (โลก
นี้ไม่มีอะไรฟรี ภำค 4) 
/ วรำกรณ์ สำมโกเศศ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Tnd0PF 

8. eBook  ยุทธศำสตร์เอำตัวรอด
ของกูรูธุรกิจ /                
วิรัตน์ แสงทองค ำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Tnbn4G 

9. eBook  สีเทำเจ้ำตัวจิ๋ว /              
รัศมี เบ่ือขุนทด 

eBook 

 
https://bit.ly/3sfIL18 

10. eBook  ผู้หญิงขั้วบวก /          
ค ำ ผกำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3yWpyWg 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

11. eBook  กำรเมืองไทยวัย
ฮอร์โมน /                  
วีรพงษ์ รำมำงกูร 

eBook 

 
https://bit.ly/3F9Todx 

12.  eBook  เปิดร้ำนออนไลน์ให้
ถูกใจ เปล่ียน Like ให้
เป็นล้ำน /                
ทีมแม่ค้ำผู้น่ำ Like 

eBook 

 
https://bit.ly/3N0zgwt 

13. eBook  ฉลำดทุกเรื่อง ยกเว้น
เรื่องเงิน /                
หมอนัท คลินิก
กองทุน 

eBook 

 
https://bit.ly/3gEVnMJ 

14. eBook  สงครำมครำวเสียกรุง
ศรีอยุธยำครั้งท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๓๑๐ : ศึกษำ
จำกพงศำวดำรพม่ำ
ฉบับรำชวงศ์คองบอง 
/ สุเนตร ชุติธรำนนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3FkTU8z 

15. eBook  สมำธิกับกำรท ำงำน / 
วสิษฐ เดชกุญชร 

eBook 

 
https://bit.ly/3DcYh2Z 

16. eBook  กำรเมืองในกำรทหำร
ไทย สมัยรัชกำลท่ี 6 / 
เทพ บุญตำนนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3gGzOLT 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

17. eBook  ควำมสุข ควำมทรงจ ำ 
ในรัชกำลท่ี ๙ /            
ธงทอง จันทรำงศุ 

eBook 

 
https://bit.ly/3SEoq0s 

18. eBook  รำษฎรธิปไตย 
กำรเมือง อ ำนำจและ
ทรงจ ำของ(คณะ)
รำษฎร /  

eBook 

 
https://bit.ly/3swUVmD 

19. eBook  ยุคทองล้ำนนำ 
ประวัติศำสตร์
เศรษฐกิจและสำมัญ
ชน / วิชญำ มำแก้ว 

eBook 

 
https://bit.ly/3THOngG 

20. eBook  ก้ำวใหญ่ ๆ ใช้ใจเริ่ม / 
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร. 

eBook 

 
https://bit.ly/3FiLaA3 

21. eBook  ภูฏำน วิมำนปลำยฟ้ำ 
/ วิษณุ เครืองำม. 

eBook 

 
https://bit.ly/3DcTJcT 

22. eBook  คิด-ลอง-ท ำ made 
by สหพัฒน์ /              
พัฒนพนัธุ์ วงษพ์ันธุ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3TH1Nd3 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

23. eBook  กำรเมืองใน
ประวัติศำสตร์ ยุค
สุโขทัย-อยุธยำ พระ
มหำธรรมรำชำ 
กษัตรำธิรำช /             
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. 

eBook 

 
https://bit.ly/3feIHvG 

 

24. eBook  สมเด็จฯ กรมพระยำ
ด ำรงรำชำนุภำพ :กำร
สร้ำงอัตลักษณ์
เมืองไทยและช้ันของ
ชำวสยำม /               
สำยชล สัตยำนุรักษ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3fkK246 

25. eBook  ตรุษสงกรำนต์ :
ประมวลควำมเป็นมำ
ของปีใหม่ไทยสมัยต่ำง 
ๆ / สมบัติ พลำยน้อย 

eBook 

 
https://bit.ly/3zmXATN 

26. eBook  งำนนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบ้ืองต้น / 
บุญธรรม ภัทรำจำรุ
กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3NlAaUr 

27. eBook  งำนไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ /         
พันธ์ศักดิ์ พุฒิมำนิต
พงศ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Ne2eJm 

28. eBook  ธุรกิจโรงแรม  /     
จิตตินันท์ นันท
ไพบูลย์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3zpybsm 



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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ

หนังสือ 
QR Code 

29. eBook  โปรแกรมเอ็นซี
พื้นฐำน /                   
สมบัติ ชิวหำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3NtoKOJ 

30. eBook  พูดอังกฤษปร๋อคล่อง
ปรี๊ด ตอบโจทย์ทุก
สถำนกำรณ์ ช็อป กิน 
เท่ียว /  ฮู, ฮันนำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3TZ6H4K 

31. eBook  ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 
เบ้ืองต้น/ ท่ัวไป เล่ม 
1 / สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3gU8TMU 

32. eBook  ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 
เบ้ืองต้น/ ท่ัวไป เล่ม 
2 / สุชำติ สุภำพ 

eBook 

 
https://bit.ly/3FqfgSa 

33. eBook  กำรควบคุมแบบฟัซซี
ลอจิก /                
พรจิต ประทุมสุวรรณ 

eBook 

 
https://bit.ly/3DC81oW 

 


