
__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อหนังสือใหม่ 
 
 

ประจำเดือน 

ธันวาคม 2564 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

หมวด สารสนเทศ 
และความรู้ทั่วไป 

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ ศาสนา 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวด
เทคโนโลย,ีพยาบาล 

หมวด ศิลปะนันทนาการ 
และวรรณคด ี

หมวด ประวตัิศาสตร์/ภูมิศาสตร ์

หมวด กฎหมาย 

รายงานวิจัย/ตำรา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด วิทยานิพนธ์ 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 
 

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

1 คอมพิวเตอร์ 005.113 ว833ข เขียนแบบโครงสร้าง
ด้วยคอมพิวเตอร์ /              
วีรยุทธ์ คเชนทร 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3rX1E8B 

2 คอมพิวเตอร์ 005.7 อ443บ 2562 Big data series I : 
Introduction to a 
big data project = 
ปฐมบทในการทำโปร
เจคบิ๊กดาต้า / อสมา 
กุลวานิชไชยนันท์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3KQEp8P 

3 คอมพิวเตอร์ 006.31 ส851ก 2563 การทำเหมืองข้อมูล 
/   สุรพงศ์ เอ้ือ
วัฒนามงคล 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3FVKygo 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ศาสนา 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

1 ปรัชญา 110 ว169อ อภิปรัชญา / วนิดา 
ขำเขียว 

LIB2 ชั้น    
3 

    
https://bit.ly/3KNIqLf 

2 จิตวิทยา 152.4 บ294อ EQ ประยุกต ์:คู่มือ
ในด้านความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ที่
อิงตามหลักความเป็น
จริง /  บาริโซ, จัส
ติน 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3IO9nNd 

3 จิตวิทยา 152.4 ธ231ท 2563 ทัศนคต ิ/ ธนา วีกิจ
นุเคราะห์. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/342I42G 

4 จิตวิทยา 153.42 ม218ว วิชายืดหยุ่น: ผ่าน
วิกฤติใหญ่ด้วยวิธีคิด
ใหม่ / มโลดินอฟ, เล
เนิร์ด 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3IKZQGE 

5 จิตวิทยา 153.43 ส756ค คิดต่าง สร้างการ
เปลี่ยนแปลง /        
สุชัชวีร์ สุวรรณ
สวัสดิ์. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3Hb9OR4 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

6 จิตวิทยา 153.83      ม551ก กฎ 4 ข้อ ของการ
ตัดสินใจอย่างชาญ
ฉลาด / มาเอดะ, คา
มาริ. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3g1MSI6 

7 จิตวิทยา 155.3       บ938อ ออกแบบเพ่ือเท่า
เทียม: ‘สะกิด‘ 
กรอบคิดเรื่องเพศ
ด้วยเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม / โบห์เน็ต
, ไอริส.  

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3KQvkgs 

8 จิตวิทยา 158.1          ณ242พ พัฒนาตัวเองให้
สำเร็จแบบก้าว
กระโดด / ณรงค์วิทย์ 
แสนทอง. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3GdiLYJ 

9 จิตวิทยา 158.7       ท854ค คนทำงานเร็วทำ
อะไรตอนที่เราไม่เห็น 
/     โทโมะยูกิ, คิ
เบะ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3ACmRsi 

10 ศาสนา 291 ป384ศ ศาสนาเชิงวิเคราะห์
และเปรียบเทียบ /            
ประเวศ อินทองปาน   

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3G8vTyn 

11 ศาสนา 294.308    ส893ส 
2563 

สิ่งแรกใน
พระพุทธศาสนา / 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3H9kFv3 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

12 ศาสนา 294.3144    ว329ข 
2563 

เข้าใจ เข้าถึง 
พระพุทธศาสนา /     
วรินทร์ วิชญานุโรจน ์

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/35zjSpg 

 
 
 
 
 
 
 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด สังคมศาสตร์ 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ 

ชื่อเรื่อง/ 
ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 สังคมศาสตร์ 300.72 อ516ค   เครื่องมือการวิจัย
ทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ /                 
อัจศรา ประเสริฐสิน. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33WdHv4 

2 สังคมศาสตร์ 302  ช647จ จิตวิทยาสังคม /           
ชูชัย สมิทธิไกร 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3uaBou0 

3 สังคมศาสตร์ 302.23  ส814 สุนทรียสหสื่อ /                
นัทธนัย ประสาน
นาม, บรรณาธิการ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3g7BJFN 

4 สังคมศาสตร์ 303.48409   ด983ก การเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ:่ จุด
เปลี่ยนสำหรับนานา
ประเทศท่ามกลาง
ภาวะวิกฤต /                      
ไดมอนด์, จาเร็ด. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3g4XK86 

5 สังคมศาสตร์ 306.1 ก768ก กระชากเปลี่ยน
อนาคต : วิเคราะห์
ปฏิวัติโควิด / เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3u8QTTn 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

6 สังคมศาสตร์ 307.1216072 น556ร ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเทคนิค
สำหรับการวางแผน
ภาคและเมือง  / นิจ 
ตันติศิรินทร์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3g52H0T 

7 สิ่งแวดล้อม 333.7 ศ292ท ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม / ศศิ
นา ภารา 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3gaAbuJ 

8 เศรษฐศาสตร์ 336 พ164ต ตะลุยโจทย์เตรียม
สอบ นักวิชาการ
ศุลกากร / พงษ์สิริ ตา
อินทร์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3o9zg1P 

9 เศรษฐศาสตร์ 337 อ258ศ เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการ
ประยุกต์ใช้ : โลก
ทศวรรษ 2020 / อภิร
ดา ชิณประทีป 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3o8t2j1 

10 เศรษฐศาสตร์ 338.4791 ก564ก ไกด์/มัคคุเทศก์ และ
เกม / กำโชค เผือก
สุวรรณ. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3GaXmzA 

11 เศรษฐศาสตร์ 338.4794 อ398ก การจัดการ
วิกฤตการณ์ใน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว / อริสรา เส
ยานนท์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/35ABvFd 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

12 เศรษฐศาสตร์ 338.5 ช193ศ 2559 เศรษฐศาสตร์จุลภาค : 
ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ /ชยันต์ 
ตันติวัสดาการ  

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3KU6z2F 

13 เศรษฐศาสตร์ 338.5 ว696ศ 2559 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
1 / วิรุณสิริ ใจมา 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3AF12IR 

14 เศรษฐศาสตร์ 338.642 จ482ส 
2562 

เส้นทางวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนา
อาชีพและการ
พ่ึงตนเอง / จินตนา 
กาญจนวิสุทธ์. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3s3S83F 

15 เศรษฐศาสตร์ 338.927 ศ161ค 
  

ความยั่งยืน : สู่การ
ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์
ของวัฏจักรแห่ง
ธรรมชาติ /       
ศรัณย์ รัตนสิทธิ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/34fBN3x 

16 เศรษฐศาสตร์ 339 ร375ห 2560 หลักเศรษฐศาสตร์ II : 
มหเศรษฐศาสตร์ /                  
รัตนา สายคณิต 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3raGHYJ 

17 เศรษฐศาสตร์ 330 ส769ศ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
/ สุดารัตน์ พิมลรัตน
กานต์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3o4CK5I 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18 เศรษฐศาสตร์ 330.015195 ว265ศ เศรษฐมิติประยุกต์
เบื้องต้นด้วย STATA 
/ วรรณสินท์ สัตยานุ
วัตร์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3IxLzNo 

19 เศรษฐศาสตร์ 331 น139ศ เศรษฐศาสตร์แรงงาน 
/ นงนุช สุนทรชว
กานต์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3G5HtKw 

20 เศรษฐศาสตร์ 338.642       จ482ธ ธุรกิจชุมชน: เส้นทาง
การพัฒนาอาชีพ และ
การวิจัยในชุมชน /                
จินตนา กาญจวิสุทธิ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/35x6jGZ 

21 สังคมศาสตร์ 361.61 อ819ส สิทธิและสวัสดิการ
สังคม  / อุทัย 
ปริญญาสุทธินันท์. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/35sGcAF 

22 สาธารณสุข 362.12072 จ225ว วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในชุมชน /                             
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3Gf9n70 

23 สาธารณสุข 363.102   ก124ก การประเมินผล
กระทบและความเสี่ยง
เชิงสุขภาพ / กนกพร 
สว่างแจ้ง 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3rbqmTw 

      



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

24 สิ่งแวดล้อม 363.7063      ส319ก 
2562 

การตรวจประเมินการ
จัดการสิ่งแวดล้อม / 
สยาม อรุณศรีมรกต 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/344FSI1 

25 การศึกษา 371.1 ธ118ก แก่นความเป็นครูมือ
อาชีพ / ธงชัย 
สมบูรณ์. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3sjY3BV 

26 การศึกษา 371.1 ว519ค ครเูพ่ือศิษย์ สร้างการ
เรียนรู้สู่ระดับ
เชื่อมโยง /     วิจารณ์ 
พานิช 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3obmEHw 

27 การศึกษา 371.2 ธ654ก การบริหารและการจัด
การศึกษาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน / ธีรศักดิ์ 
(อุปรมัย) อุปไมยอธิ
ชัย 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3Gb3uI7 

28 การศึกษา 371.33 จ466น   นวัตกรรมสู่การพัฒนา
สถานศึกษา /                  
จิติมา วรรณศรี. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/32Gr9T0 

29 การศึกษา 375.006        ส723ก การประเมินหลักสูตร 
: ทฤษฎีและปฏิบัติ     
/ สิทธพล อาจอินทร์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3o8jfJH 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

30 การศึกษา 378.198 น146ค คู่มือพัฒนานักศึกษา
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ : แบบฝึก 
Soft skills จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ฉบับรั้ว
มหาวิทยาลัย /                  
นงรัตน์ อิสโร 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3ILA4ln 

31  381.456841  ท668อ IKEA way จิต
วิญญาณและ
ครอบครัว /        
เทอร์คูล, เบียรทิล 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3KU4Af2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด กฎหมาย 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ 

ชื่อเรื่อง/ 
ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 กฎหมาย 342.06 ร155 รวมกฎหมาย
ปกครอง แก้ไข
เพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด 
พ.ศ. 2564 / คณะ
วิชาการ The 
Justice Group. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/34i0koO 

2 กฎหมาย 343.045  ภ491 ภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร 
2564 / สุเมธ ศิริคุณ
โชติ ... [และคนอ่ืนๆ 
4 คน] 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3H83sSy 

3 กฎหมาย 343.056  พ164ก 
2564   

กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร / พงษ์สิริ 
ตาอินทร์134880 
 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3HbxtB1 

4 กฎหมาย 343.07869  อ621ก กฎหมายก่อสร้าง / 
อาทิตย์ สุทธพันธ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/34gnwDK 

5 กฎหมาย 343.0994    ค127ก กฎหมายความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
/                 
คณาธิป ทองรวีวงศ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3KX2lY4 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ 
ชื่อเรื่อง/ 
ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6 กฎหมาย 345.07       ว559อ 
2564 

อาญาพิสดาร. เล่ม 
1-2 (ฉบับปรับปรุง
ใหม่ ปี 2564) /                           
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3rY0kCA 

7 กฎหมาย 345.05 ป352 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
พร้อมพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม (ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่
ล่าสุด พ.ศ. 2564) / 
คณะวิชาการ The 
Justice group. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3uggpGx 

8 กฎหมาย 345.052      ร859จ จะรับมืออย่างไร ? 
จากภัย Social 
Sanction  (ภาค 1-
2) / เรืองยศ เกษร
บัว. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3KSzt3i 

9 กฎหมาย 345.07 ป352 ประมวลกฎหมาย
อาญา ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด 
2564 /          คณะ
วิชาการ The 
Justice Group. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/344OZZf 

10 กฎหมาย 346 ป352 2564 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 1-6 ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่
ล่าสุด พ.ศ. 2564 / 
คณะวิชาการ The 
Justice Group. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3g5vfqT 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ 
ชื่อเรื่อง/ 
ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

11 กฎหมาย 346.038     พ993ค ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
/                           
ไพโรจน์ อาจรักษา. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/342p0BF 

12 กฎหมาย 346.052     ป277ค คู่มือการจัดการมรดก
ด้วยตนเอง /                         
ประทีป ทับอัตตา
นนท์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3r9WJSs 

13 กฎหมาย 346.07             ว
559พ 2564 

แพ่งพิสดาร. เล่ม 1- 
เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง
ใหม่ ปี 2564) /                           
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3g9jTlS 

14 กฎหมาย 347.05 ป352 2563 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 
ฉบับจับประเด็น 
ปรับปรุงใหม่ / ฐาน 
ธนชัยวิวัฒน ์; 
บรรณาธิการ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3ITlQPL 

15 กฎหมาย 347.05 ป352 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 
พร้อม พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
พระราชบญัญัติการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ล่าสุด 
พ.ศ. 2564) / คณะ
วิชาการ The Justice 
Group 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3IOn3aK 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ภาษาศาสตร์ 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ภาษาอังกฤษ 428.349591 บ352พ Practice English 
ฝึกสนทนา
ภาษาอังกฤษง่ายๆได้
ด้วยตัวเอง / บี ทีม 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3IUyeyY 

2 ภาษาอังกฤษ 428.4 อ119ร 2563 Reading 101 
เทคนิคการอ่านและ
การเดาอย่างมีชั้นเชิง 
/ อชิรญา สุทธาง
คกูล 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3456Z5T 

 

 

 
 
 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด วิทยาศาสตร์/ เทคโนโลย ี
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 วิทยาศาสตร์ 507  อ881ส สอนคิดแบบ
นักวิทยาศาสตร์ /       
เอกรัตน์ ทานาค 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/34oBLq0 

2 วิทยาศาสตร์ 507.8  ว941ส 30 โครงงานระบบ
นิเวศรอบโลก /                       
แวนคลีฟ, จานิช 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3ug6pwF 

3 วิทยาศาสตร์ 599.9 ว281อ อัฐิสัณฐานวิทยา
มนุษย ์/ วรวิทย์ บุญ
ไทย 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3Hegzlc 

4  633.18 อ383ข 
2560  

ข้าว : วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี / อร
อนงค์ นัยวิกุล 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3ANCk92 

5  649.1 ป421ล 2563 เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ 
EF / ประเสริฐ 
ผลิตผลการพิมพ์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GhKtDU 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

6 การจัดการ 650.1 ร355อ The achiever คน
ประสบความสำเร็จ 
คือ นักลงมือทำ /                    
รัฐธีร์ ชาญชินป
วิณณัช 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3rhqwJd 

7 การบัญชี 657.046 ส821ก การบัญชีขั้นสูง /              
สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดา
นนท์ 

LIB2ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34oB7cn 

8 การบัญชี 657.42   พ717ก 
2564 

การบัญชีขั้นกลาง /   
พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3L5bHky 

9 การบริหาร 658       ธ118อ  องค์กรและผู้คนใน
โลกหลังยุคใหม่ /          
ธงชัย สมบูรณ์   

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3AYvuO7 

10 การบริหาร 658.2      ส921ก การบริหารทรัพยากร
กายภาพเชิงกลยุทธ์ 
/     เสรชิย์ โชติ
พานิช 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3gks6DP 

11 การบริหาร 658.3     ศ463ก การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ยั่งยืน /                  
ศิริพร แย้มนิล 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3L0YTvD 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

12 การบริหาร 658.3  ก412ก การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ /                            
กัลยารัตน์ ธีระธนชัย
กุล. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3APPGBR 

13 การบริหาร 658.3  จ356ก การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ : ทฤษฏีและ
การปฏิบัติ /                            
จำเนียร จวงตระกูล 

LIB2 ชั้น 4 

 
   https://bit.ly/3oj8eFj 

14 การบริหาร 658.3 น785ก การบริหารดาวเด่น
และเส้นทางสู่
ผู้บริหารระดับสูงใน
มิติทางเศรษฐศาสตร์ 
/ เนตรนภา ไวทย์
เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GkrE34 

15 การบริหาร 658.4 ด131ค Classic Drucker : 
สุดยอดปรมาจารย์
ด้านบริหารจัดการ /        
ดรักเกอร์, ปีเตอร์ 
เอฟ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3of0bcU 

16 การบริหาร 658.4092 ม854ก กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำ
คนไหนปฏิเสธได้ /               
แม็กซ์เวลล์, จอห์น 
ซี. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3L3o1SI 

17 การบริหาร 658.421 ส769ธ ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ /        
สุดารัตน์ พิมลรัตน
กานต์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3s8PYzB 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

18 การบริหาร 658.81   ส234ก การขายเบื้องต้น / 
สมคิด มิมมา 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3ghoi6o 

19 การบริหาร 658.82   ย247พ เพราะแบบนี้ลูกค้าถึง
อยากกลับมาอีกครั้ง 
/ ยาสุฮิสะ, ทาคาตะ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3uj2oaY 

20 การบริหาร 658.872 ร355ซ The Sales Master 
: คนประสบ
ความสำเร็จขาย 
Online Offline 
Platform Business 
/ รัฐธีร์ ชาญชินป
วิณณัช. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3IYUmbf 

21 อุตสาหกรรม
อาหาร 

660.63   ท459อ อนไซม์และการ
ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
/ ทิพวรรณ ทองสุข 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/35A1aO6 

22 อุตสาหกรรม
อาหาร 

664.672 ม443ว วิทยากระแส : การ
ประยุกต์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
/  

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GimvZ3 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด พยาบาล 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 การแพทย์ 612.015  ห322 
2564 

หลักชีวเคมีทาง
การแพทย์ / 
คณาจารย์ภาควิชา
ชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GoVB20 

2 พยาบาลศาสตร์ 612.42 อ376ร ระบบน้ำเหลืองและ
การสร้างหลอด
น้ำเหลืองใหม ่/ อร
วินท์ พร่างแสงทอง 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34rJRhy 

3 สุขภาพ 613.263 อ633ส เส้นใยอาหาร /                        
อาภัสรา แสงนาค 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3ugUzlW 

4 เวชศาสตร์ 616 ส761ต ตำราเวชศาสตร์
ครอบครัว / สุชาติ 
ศุภปีติพร 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/35uOUhS  

5 พยาบาลศาสตร์ 616.9041 พ263บ แบคทีเรียดื้อยา /     
พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3IXNVFz 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ศิลปะ นันทการ และวรรณคดี 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ศิลปะ 720.103   ส695 สำรวจพื้นที่ทาง
สังคม อัตลักษณ์ 
ปฎิบัติการ และภาพ
ตัวแทน /                        
สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 
บรรณาธิการ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3sd2qOX 

2 ศิลปะ 728.3                  
ว295บ 

บ้านอยู่สบาย /                          
วรัปศร อัคนียุทธ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34xh8Z2 

3 ศิลปะ 743.49   ล157ก กายวิภาคอาร์ทิสต์ /     
ลอริเซลลา, มิเชล 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/35PyuRD 

4 นาฏศิลป์ 793.31  บ575ก การแต่งหน้าและการ
แต่งผมนาฏศิลป์ไทย 
/บุญศิริ นิยมทัศน์  

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3H9ypWG 

5 นาฏศิลป์ 793.3109598  
ร443น 

นาฏศิลป์อินโดเนเซีย 
/รานี ชัยสงคราม  

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3olcunV 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

6 นาฏศิลป์ 793.319593 ช166ร 
2562 

รำหน้าพาทย์ชั้นสูง / 
ชมนาด กิจขันธ์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HoVJ2J 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร ์
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ศิลปะ 720.103   ส695 สำรวจพื้นที่ทาง
สังคม อัตลักษณ์ 
ปฎิบัติการ และภาพ
ตัวแทน /                        
สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 
บรรณาธิการ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3sd2qOX 

2 ประวัติศาสตร์ 923.1593    ป477ต ตามรอยสมเด็จพระ
เจ้าตากสินและขุน
นางคู่พระทัย ใคร
เป็นใครในวันยึดกรุง
ธนบุรี / ปเรตร์ 
อรรถวิภัชน์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3sc66AD 

3 ประวัติศาสตร์ 959.3023   บ778ป 
2564 

ประวัติศาสตร์อยุธยา 
: ห้าศตวรรษสู่โลก
ใหม่ / เบเคอร์, คริส. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34qB1AS 

4 ประวัติศาสตร์ 959.3024   ส698ป ประวัติศาสตร์การ
สงครามสมัยธนบุรี / 
สำราญ ผลดี 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3roXpn2 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด รายงานวิจัย/ ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 รายงานวิจัย 005.711     ส843ร รายงานการวิจัย การ
พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศในย่าน
กะดีจีนภาค
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
/ สุมิตรา ด่าน
พาณิชย์ 

LIB2 ชั้น 4  

 
https://bit.ly/3HnGfvK 

2 รายงานวิจัย 338.4791   ศ715ร รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์โครงการย่อย
ที่ 1 : การศึกษา
พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
กลุ่มเป้าหมายภายใต้
โครงการ The link /  
ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3s9dWeh 

3 รายงานวิจัย 338.4791   ผ931 แผนงานวิจัย การ
พัฒนาแนวทาง
การตลาดที่เหมาะสม
สำหรับสินค้าการ
ท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์ท้องถิ่น 
(Local 
experience) ของ
ประเทศไทยภายใต้
โครงการ The link /    
จิตศักดิ์ พุฒจร...
[และคณะ] 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3og0eVN 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

4 รายงานวิจัย 338.4791   น728ก รายงานการวิจัย การ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการกิจกรรม
นันทนาการ สำหรับ
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนใน5พ้ืนที่เขต
ธนบุรี 6
กรุงเทพมหานคร /      
7นุชรา แสวงสุข 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3rogIgD 

5 รายงานวิจัย 338.4791    ร451 ร8ายงานวิจัยฉบับสม
9บูรณ์โครงการวิจัย
ย่อยท่ี 103 การศึกษา
แนวทางกา11รพัฒนา
บุคลากรเพ่ือร12องรับ
การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ กรณีศึกษา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต 
และสตูล / ทิพย์สุดา 
พุฒจร...[และคณะ] 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3okTlCA 

6 รายงานวิจัย 338.4791   น728ก รายงานการวิจัย การ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการกิจกรรม
นันทนาการ สำหรับ
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนใน5พ้ืนที่เขต
ธนบุรี 6
กรุงเทพมหานคร /      
7นุชรา แสวงสุข 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3rogIgD 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

7 รายงานวิจัย 378.1 ด426ร รายงานวิจัย เรื่อง 
สภาพและปัจจัยที่
สนับสนุนการ
ดำเนินงานต่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม /     ดา
ราวรรณ ญาณะนันท์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3sbaVdi 

8 รายงานวิจัย 378.37   ม246ร รายงานผลการวิจัย
การศึกษาความพึง
พอใจของหัวหน้างาน
ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ปี
การศึกษา 2548-
2549 / มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34gNqYh 

9 รายงานวิจัย 495.932    อ372ร
  

รายงานการวิจัย เรื่อง 
การขยายความ
ลักษณะรูปร่างหน้าตา
คนในภาษาเขมร /                 
อรวรรณ บุญยฤทธิ์. 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/35Af2Ia 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

10 รายงานวิจัย 618.4 ร636ร รายงานวิจัย เรื่อง ผล
ของการ post 
conference อย่างมี
แบบแผนต่อ
ความสามารถในการ
ดูแลผู้คลอดของ
นักศึกษาพยาบาล /                      
รุ่งรวี ประเสริฐศรี 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3ggnFKh 

11 รายงานวิจัย 620.193     ภ329ก การเตรียมเส้นใยใบ
สับปะรดที่ปรับสภาพ
ด้วยสารคู่ควบไซเลน
เพ่ือใช้เป็นสารตัวเติม
ในยางธรรมชาติ /                        
ภัชราพร จ้อยเจริญ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3sdbFi7 

12 รายงานวิจัย 642.5 ถ412ก การดำเนินงานและ
บริการการจัดเลี้ยง / 
ถิรนันท์ ประทุม 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34ujR5w 

13 รายงานวิจัย 658.3124   น464ร รายงานการวิจัย แนว
ทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใน
อุตสาหกรรมบริการ: 
กรณีศึกษาโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร / 
นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3uiKcON 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

14 รายงานวิจัย 658.313     บ436ร รายงานการวิจัย 
รูปแบบการถ่ายทอด
ทักษะ องค์ความรู้ 
จากประสบการณ์
ทำงานสำหรับ
เสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ของผู้เกษียณอายุ ใน
อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ /        
บุญชู สงวนความดี 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/34egKi3 

15 รายงานวิจัย 662.93       ภ523ก การศึกษาสมบัติ
เชิงกลของยาง
ธรรมชาติที่มีผงเข่าดำ
ที่ผ่านการกรุตุ้นด้วย
โพเทสเซียมไฮดรอก
ไซด์เป็นสารตัวเติม / 
ภิญญาพัชญ์ เกตุพุ่ม 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/35z0aK7 

16 รายงานวิจัย 910 จ517ร รายงานการวิจัย การ
พัฒนาผู้นำกลุ่ม
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เส้นทาง
แม่น้ำเจ้าพระยาสาย
เก่า / จิระพงค์ เรือง
กุน 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3shbeDD 

17 ตำรา 025.04           ธ523
ก 

การจัดการห้องสมุด
อัตโนมัติด้วย
โปรแกรม SLiMS /                     
ธารา จันทร์อนุ. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33W9ZBE 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

18 เอกสาร
ประกอบการสอน 

320.9593   ก674ก การเมืองการปกครอง
ของไทยและแนวโน้ม
ในอนาคต /                              
กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3gm4KOe 

19 เอกสาร
ประกอบการสอน 

624.17                  
ช213อ 

เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการ
ออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก / 
ชรินทร์ นมรักษ์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3rm2uN2 

20 คู่มือ 621.3126   ก675ค คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การควบคุม
อุปกรณ์ภายในสถานี
ไฟฟ้าย่อย 115/22 เค
วี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร์ /                   
กิตติศักดิ์ เสมอสุข 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3L3FkTr 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

หมวด วิทยานิพนธ ์
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 วิทยานิพนธ์ ว 332.21  ก125น 
2564 

แนวทางการสร้าง
ความภักดีในการใช้
บริการโมบายแบงค์ก้ิง
ของลูกค้าธนาคาร
ออมสิน / กนกวรรณ  
แก้วตา 

 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3G44QnX 

2 วิทยานิพนธ์ ว 332.21  ช149น 
2564 

แนวทางการพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กรที่
ส่งผลต่อความภักดี
ของลูกค้าธนาคาร
ออมสิน เขต
กาญจนบุรี /                      
ชนิกานต์  ตำนานจิตร์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3AvKsep 

3 วิทยานิพนธ์ ว 363.1064 
ช152น 2564 

แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยในจังหวัด
นครปฐม / ชนิดาภา  
คุณาคม 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3r2qqoL 

4 วิทยานิพนธ์ ว 363.7282 ส842น 
2564 

แนวทางการพัฒนา
ภาวะผูน้ำการ
เปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจรีไซเคิล
ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล / สุมาลี  มา
เจริญ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/35qWN87 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

5 วิทยานิพนธ์ ว 345.08  ส838น 
2564 

แนวทางการพัฒนา
องค์กรแห่งความเป็น
เลิศของศาลเยาวชน
และครอบครัวใน
สังกัดสำนักศาล
ยุติธรรมประจำภาค 7 
/ สุภาพร  วงษ์น้อย 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3r0TkFB 

6 วิทยานิพนธ์ ว 657       จ223ต 
2564 

ตัวแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้ประกอบการใน
การเลือกใช้บริการ
สำนักงานบัญชีใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล / จักรพงษ์  
สังข์ขาว 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3ALjbo8 

7 วิทยานิพนธ์ ว 658.15  ก675ป 
2564 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในการเช่า
หอพักของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม /กิตติศักดิ์  
อนันต์มณีศรี   

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GbAqQR 

8 วิทยานิพนธ์ ว 658.28  น616น 
2564 

แนวทางการพัฒนา
ส่วนประสมการตลาด
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยของที่พัก
อาศัยในจังหวัด
นครปฐม /                       
นิพนธ์  แคนจา 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3IVVdK2 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

9 วิทยานิพนธ์ ว 658.8    ม377น 
2564 

แนวทางการพัฒนา
ส่วนประสมการตลาด
สำหรับพื้นที่เช่าใน
ศูนย์การค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร /                  
มัลลิกา  แคนจา 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3g1auN7 

10 วิทยานิพนธ์ ว 658.834 พ731น 
2564 

แนวทางการสร้างการ
รับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์
และการสื่อสาร
การตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผัก
ไฮโดรโปนิกส์ของ
ผู้บริโภคจังหวัดราชบุรี 
/ พิรัลรัตน์  สมรูป 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3KWYaM7 

11 วิทยานิพนธ์ ว 658.834 
ว916ก 2564 

การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการที่ส่งผล
ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลไม้แปร
รูปของนักท่องเที่ยว
จีนในประเทศไทย / 
เว๋ย  เสี่ยวเหวิน 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3rU03Ai 

12 วิทยานิพนธ์ ว 658.834 ส455ต 
2564 

ตัวแบบปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีของ
ผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ /                
สหพัชร์  ชนะชัยสิทธิ ์

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3IYSakh 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

13 วิทยานิพนธ์ ว 658.834 
ว916ก 2564 

การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการที่ส่งผล
ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลไม้แปร
รูปของนักท่องเที่ยว
จีนในประเทศไทย / 
เว๋ย  เสี่ยวเหวิน 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3rU03Ai 

14 วิทยานิพนธ์ ว 658.834 ธ582น 
2564 

แนวทางการสร้าง
คุณค่าตราสินค้าท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อบ้านจัดสรรของ
ผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม /                 
ธิดารัตน์  วันด ี

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3nW0p8E 

15 วิทยานิพนธ์ ว 658.872 อ324น 
2564 

แนวทางการส่งเสริม
การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีผ่านแอป
พลิเคชันสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล / อรทัย  
จันทร 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3AyF9dV 

16 วิทยานิพนธ์ ว 658.872 ก136พ 
2564 

พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของลูกค้าในเขต
อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม /                   
กมลพร  โรจน์รุ่งศศิธร 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3G3BLsT 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
จัดทำโดย : หน่วยจัดหาและพัฒนาหนังสือ (งานวิเคราะห์และลงรายการหนังสือ) Tel. 034 109 300 ต่อ 3454 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ

หนังสือ 
QR Code 

17 วิทยานิพนธ์ ว 669.94  ย547ส 
2564 

สมบัติสเปกโตรสโคปี
ของแลนทาไนด์
ไอออน 3+ ที่เจือใน
แก้วซิงค์แบเรียมเทลลู
ไรท์ออกซีฟลูออไรด์
สำหรับวัสดุเลเซอร์ / 
เยาวลักษณ์  ยามสุข 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/33PC79e 

18 วิทยานิพนธ์ ว 796.83  ก671น 
2564 

แนวทางการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณา
การเพ่ือสร้างการรับรู้
คุณค่าและความภักดี
ต่อกีฬามวยไทย / 
กิตติ  ดำเม็ง 

 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3r0W5qr 

 


