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658.56 ศ462ก 2562
การประกนัคณุภาพ = Quality assurance /ศุภชัย นาทะพนัธ์

        หนังสอืเลม่นี�ไดร้วบรวมความรูที้�สาํคญัเกี�ยวกับ "การประกันคณุภาพ" ซึ�ง
ประกอบไปดว้ย ววิฒันาการของการประกนัคณุภาพ การวางแผนคณุภาพใหก้บั
ระบบการประกันคณุภาพ การควบคมุคณุภาพใหเ้ป�นไปตามแผน การตรวจ
ประเมนิคณุภาพ การบรหิารจัดการระบบการประกันคณุภาพ และการปรบัปรงุ
พฒันาผลการดาํเนินการ  หนังสอืเลม่นี�เหมาะสาํหรบัใช้ประกอบการเรยีนการ
สอนในระดบัอดุมศกึษา และสาํหรบัวศิวกร ผู้บรหิาร และผูส้นใจทั�วไปที�ตอ้งการ
ศกึษาเพิ�มเตมิ

658.4092 น547ภ 2560
ภาวะผูนํ้าและผูนํ้าเชิงกลยทุธ ์/เนตรพั์ณณา ยาวริาช

        หนังสอืเลม่นี�มเีนื�อหาเกี�ยวกบัความหมายความสาํคญัของผูนํ้า การวางแผน
และการตดัสนิใจของผูนํ้า ผูนํ้าเชิงกลยทุธ ์อาํนาจหน้าที�และการมอบหมายของ
ผูนํ้า คณุธรรมจรยิธรรมของผูนํ้า การสั�งการและการมอบหมายงาน ทฤษฎีเกี�ยว
กับผูนํ้า ผูนํ้ากบัการจูงใจ ผูนํ้ากับการตดิตอ่สื�อสาร ผูนํ้ากับการสรา้งทมีงาน 
การพฒันาตนเองและการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ภาวะผูต้าม ผูนํ้ากับการ
บรหิารความขัดแยง้และการเจรจาตอ่รอง และการนําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลง
เหมาะสาํหรบัผูนํ้าทกุระดบั

375.001 ส344ก 2561
การพัฒนาหลกัสตูร = Curriculum development /สทิธพิล อาจอนิทร์

        หนังสอืเลม่นี�ไดอ้ธบิายถงึความรูพ้ื�นฐานเกี�ยวกับหลกัสตูร รูปแบบของ
หลกัสตูร กระบวนการพฒันาหลกัสตูร พื�นฐานของการพฒันาหลกัสตูร การ
สรา้งและพฒันาหลกัสตูร การนําหลกัสตูรไปใช้ การประเมนิหลกัสตูร รปูแบบ
การประเมนิหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และงานวจิยัเกี�ยวกับ
การพฒันาหลกัสตูร

616.0194 ว319ว 2562
ไวรสัวทิยา = Virology /วไิลลกัษณ์ ศิรพิรอดุลศลิป�

        หนังสอืเลม่นี�มเีนื�อหาเกี�ยวกบัประวตัวิชิาไวรสัวทิยา ไวรสัวทิยาสมยัใหม่
คณุสมบัตแิละโครงสรา้งของไวรสั อนกุรมวธิานและการจาํแนกไวรสั การทาํลาย
อนภุาคไวรสั กําเนิดและววิฒันาการของไวรสั การเพิ�มจาํนวนของไวรสั วงจร
การตดิเชื�อของไวรสั พยาธกิาํเนิดและการแพรเ่ชื�อของไวรสัสตัว ์การตอบสนอง
ตอ่การตดิเชื�อไวรสั พนัธศุาสตรข์องไวรสั การแสดงออกของยนีของไวรสั 
การสงัเคราะห ์mRNA และการจําลองจโีนมของไวรสั และเรื�องสิ�งมชีีวติที�ซับ
ซ้อนน้อยกวา่ไวรสั



658.872 ศ464ร 2562
รูข้อ้มลูเชิงลกึลกูคา้บนเวบ็ไซต์ดว้ย Google analytics / ศุภณัฐ สขุโข

        หนังสอืเลม่นี�อธบิายถงึหน้าที�ของ Google Analytics จะทําตวัเหมอืน
เป�นนักสถิตทิี�คอยจนบันทกึทกุสิ�งทุกอยา่งที�เกดิขึ�นภายในเวบ็ไซตข์องคณุ 
จากนั�นก็นําเอาขอ้มลูเหลา่นั�นมาแสดงผลเป�นตวัเลขในรปูแบบของตาราง
ข้อมลูและกราฟสถติแิบบตา่ง ๆ ให้เราไดด้วูา่มอีะไรเกดิขึ�นในเวบ็ไซตข์องเรา
บ้าง และทาํการวเิคราะห์ตวัเลขที�อยู่ในตารางและกราฟ เพื�อหาขอ้มลูเชิงลกึได้
อกีมากมาย ถ้าคณุมเีวบ็ไซต ์คณุตอ้งม ีGoogle Analytics และหนังสอืเลม่นี�
จะช่วยคณุคน้หาคาํตอบที�ซ่อนอยูบ่นเวบ็ไซตข์องคณุ

371.334 ศ162ค 2561
เคลด็ลบัการออกแบบ e-Learning สาํหรบันักออกแบบและผูส้อน
/ศยามน อนิสะอาด
        หนังสอืเลม่นี�นําเสนอเคลด็ลบัและเทคนิคงา่ยๆ ที�จะพฒันาอเีลริน์นิงไดท้ั�ง
ระบบ ในดา้นการออกแบบ การผลติ การเผยแพร ่การนําไปใช้ และการประเมนิ
ผล ชี�ใหเ้หน็กลวธิกีารนําอเีลริน์นิงไปจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์แบบ
ผสมผสาน และนําเสนอการพฒันาอเีลริน์นิงไปสูเ่รื�องของขนาดขอ้มลู Big
Data ที�จะช่วยวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีน วเิคราะหร์ปูแบบการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนมาปรบัเหมาะกบักลยุทธก์ารสอนให้เขา้กบัผูเ้รยีนแตล่ะคน 

004.678 ช112อ 2562
IoT สถาป�ตยกรรมการสื�อสาร = Internet of things /ชัชชัย คณุบวั
        หนังสอืเลม่นี�จะพาผูอ้า่นเข้าสูโ่ลกของการสื�อสารบนเทคโนโลย ีInternet
of Things (IoT) เพื�อให้ผูอ้า่นสามารถเข้าใจถึงเทคโนโลยตีา่งๆ ตั�งแตก่าร
สื�อสารระยะสั�น ไดแ้ก ่ไวไฟ (Wi-Fi) บลทููธพลงังานต�า (Bluetooth) ซิกบี
(Zigbee) และเครอืขา่ยไรส้ายสว่นบคุคลบน IPv6 (6LowPAN) รวมไปถงึการ
สื�อสารระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA) ไดแ้ก่
NB-IoT และ LoRa นอกจากนี�ยังไดก้ลา่วถึงแอปพลเิคชันที�ใช้ทาํงานบน
เทคโนโลยี IoT อยา่งแพรห่ลาย ทั�งนี�ยงัไดนํ้าผูอ้า่นไปสูโ่ลกเทคโนโลย ี5G ใน
อนาคต เพื�อใหท้นัตอ่การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยกีารสื�อสารที�จะเกดิขึ�น

658.4063 พ1611ก 2562
การจดัการนวตักรรม : ทรพัยากร องคก์ารแหง่การเรยีนรู้
และนวตักรรม /พยตั วฒุริงค์
        หนังสอื "การจัดการนวตักรรม : ทรพัยากร องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้และ
นวตักรรม" เลม่นี�จะนําคณุสูก่ารเริ�มตน้การจดัการนวตักรรม ตั�งแตก่ารคน้หา
ความจรงิเกี�ยวกบันวตักรรม ทรพัยากรที�จาํเป�นตอ้งม ีและทาํไมตอ้งนวตักรรม
ซึ�งรวบรวมจากผลสาํรวจความคดิเห็นผูบ้รหิารองคก์ารชั�นนําของไทย เหมาะ
สาํหรบัผูค้นหาเสน้ทางลดัสูก่ารจัดการนวตักรรมเพื�อการพฒันาองคก์ารอยา่ง
ยั�งยืน



513 ค411ฮ 2562
Hello Ruby : ผจญภยัไปกบั Coding / Linda Liukas, เขยีน ;
พรา่งดาว นุประดษิฐ์, แปล

        หนังสอืเลม่นี�แบง่เนื�อหาเป�น 2 สว่นที�ทําให้เกิดการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ สว่นนิทานช่วยกระตุน้ให้เดก็ ๆ สนกุกับเรยีนรู ้ฝ�กกระบวนการ
คดิและการแก้ป�ญหาอย่างเป�นขั�นตอน และสว่นกิจกรรมช่วยปพูื�นฐานความ
คดิสาํหรบัการเรยีนเขียนโปรแกรมในอนาคต ผา่นการลงมอืทําโดยไมจ่าํเป�น
ตอ้งใช้คอมพวิเตอร์

618.9285882 ก476อ 2562
ออทสิตกิสอนไมย่ากหากเขา้ใจ / กลุยา กอ่สวุรรณ, ยวุด ีวริยิางกรู

        หนังสอื "ออทสิตกิสอนไมย่ากหากเขา้ใจ" เลม่นี�มเีนื�อหาที�น่าสนใจ เช่น
ภาวะออทสิตกิ สถิตแิละสาเหตขุองภาวะออทิสตกิ การสื�อสาร พฤตกิรรม
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมและทักษะทางสงัคม เป�นตน้ หนังสอืเลม่นี�ยงัแนะนํา
แนวทางการดแูลและการสอนที�เหมาะสมแก่คนที�มภีาวะออทิสตกิทั�งเดก็หรอื
ผูใ้หญ ่พรอ้มตวัอย่างประกอบมากมายที�สามารถนําไปประยกุตใ์ช้ไดใ้น
สถานการณ์จรงิ เพื�อให้เขาเหลา่นั�นสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ และเพื�อประโยชน์สงูสดุคอื "เพื�อให้สามารถใช้ชีวติปกตใินสงัคม
โดยพึ�งพาตนเองไดอ้ย่างดทีี�สดุ"

155.5 ป1711ว 2562
วยัรุน่ 4.0 ทาํความเขา้ใจมนุษยว์ยัรุน่ / ประเสรฐิ ผลติผลการพมิพ์
        เพราะโลกที�เปลี�ยนแปลงสภาพสงัคม เทคโนโลย ีลว้นสง่ผลให้นิยามความ
หมายของคาํวา่ "วยัรุน่" เปลี�ยนตามไปดว้ย.. หนังสอื "วยัรุน่ 4.0 ทาํความเข้าใจ
มนษุย์วยัรุน่" ไดร้วบรวมขอ้เขยีนรายวนัในเพจเพซบุ๊ก "นายแพทยป์ระเสรฐิ
ผลติผลการพมิพ"์ โดยคณุหมอไดนํ้าเสนอเรื�องราวเกี�ยวกับพฤตกิรรมของวยัรุน่
ไวอ้ยา่งครอบคลมุ ตั�งแตท่ี�มาที�ไปของพฤตกิรรมเหลา่นั�นในทางวทิยาศาสตร์
ตวัอย่างเรื�องราวที�เกิดขึ�นจรงิ จนถึงบทสรปุสั�นๆ สาํหรบัหยบิใช้ไดทั้นที
นอกจากจะเป�นคูม่อืในการเลี�ยงลกูวยัรุน่แลว้หนังสอืเลม่นี�จะเป�นกําลงัใจให้กบั
คณุพอ่คณุแมท่กุครอบครวัไดอ้ยา่งดี

420.76 ว787ท 2561
TOEIC 1,000 ขอ้ ฟ�ตกอ่นสอบ /วโรดม วณิชศลิป�

        "TOEIC 1,000 ข้อ ฟ�ตกอ่นสอบ" เลม่นี� มขีอ้สอบเสมอืนจรงิให้ฝ�กมอืถงึ
5 ชุด 1,000 ขอ้ แตล่ะชุดครบถว้นดว้ยข้อสอบ Listening และ Reading (ฟ�ง
โจทย์พารต์ Listening ดว้ยการสแกน QR Code เข้าไปใน Youtube) เฉลย
พรอ้มคาํอธบิายซึ�งเตม็ไปดว้ยเทคนิคในการทาํขอ้สอบ และ Audio Scripts
สาํหรบัอา่นเทยีบกับคลปิเสยีง หนังสอืเลม่นี�จงึเป�นตวัช่วยที�น่าสนใจสาํหรบั
ใครก็ตามที�อยากทาํความคุน้เคยกับข้อสอบ TOEIC


