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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อหนังสือใหม่ 
 
 

ประจำเดือน 

มกราคม 2565 
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 
 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. คอมพิวเตอร์ 004.678083 ค334ห หน้าจอ-โลกจริง : 
สมดุลใหม่ของ
ครอบครัวยุคดิจิทัล / 
คาเมเนตซ์, อันยา 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3r4kwC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ศาสนา 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 จิตวิทยา 153.68 ก425ศ ศิลปะการฟังเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต / กาญจนา 
ต้นโพธิ์ 
 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33hKDgA 

2 จิตวิทยา 158.4 ม413ห หนังสือสำหรับหัวหน้าที่
อยากให้ลูกน้องคิดเองเป็น / 
มาโคโตะ, ชิโนฮาระ 
 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3n9fL96 

3 ศาสนา 294.3144 พ344พ พระในบ้าน /           พระ
มหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี 
สุรดดโช) 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3K0Usk7 

 
 
 
 



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

หมวด สังคมศาสตร์ 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 สังคม 304.23 ฐ219ห หมุนนาฬิกาสู่เวลาทาง
สังคม / ฐานิดา 
บุญวรรโณ 
 
 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3f92sBb 

2 รัฐศาสตร์ 323.34 ถ282ผ ผู้หญิงไทยกับการ
เลือกตั้ง : โอกาสสู่
ความเสมอภาค /ถวิล
วดี บุรีกุล, รัชวด ีแสงม
หะหมัด.  

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33qVLYG 

3 การเงิน 332.6324 ศ486อ อสังหาฯ จัดการได้ 
กำไรยั่งยืน /                                
ศิริวรรณ รุจิพัฒนพงศ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3GaS1sT 

4 เศรษฐศาสตร์ 339.46 บ819ศ เศรษฐศาสตร์ความจน: 
ปฏิวัติความคิดเก่ียวกับ
วิธีพิชิตความยากจน
โลก / เบเนอร์จี, อับฮี
จีต วี. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/34q3fLY 

5 การสื่อสาร 363.31 ก284ก การปิดก้ันการสื่อสาร / 
กฤษดา เกิดดี. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3r2NYbF 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6 การศึกษา 371.102 ร334ห นววิถีเพ่ือการพัฒนา
คุณลักษณะครู
ประวัติศาสตร์ 4.0 / 
รัชนีกร หงส์พนัส 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3K63SuL 

7 การศึกษา 378.198 น146ค คู่มือพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ : 
แบบฝึก Soft skills 
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ฉบับรั้วมหาวิทยาลัย /            
นงรัตน์ อิสโร 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3r5Nhyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวดเทคโนโลยี,พยาบาล 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ฟิสิกส์ 530.12 พ352ท ทฤษฎีสนามควอนตัม / 
พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3fhFpnL 

2 การบริหาร
จัดการ 

650.1 อ366จ จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ 
กลับมาสร้าง 15 ล้านแรก 
ใน 3 ขั้นตอน /อรรถสิทธิ์ 
หัสถีธรรม 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3JVlTvD 

3 การบัญชี
การเงิน 

657.48 น619ก การบัญชีการเงิน ฉบับ
ตกผลึกสำหรับนักบัญชี 
/ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Fay9EX 

4 การบัญชี
การเงิน 

657.6 ม435 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (ฉบับรวมเล่ม 
2562) เล่ม 1 - 3 / สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Gfqjvc 

5 การบริหาร
จัดการ 

658 ส678ย 21 แนวคิดท่ีจะเปลี่ยน
วิธีทำธุรกิจของคุณไป
ตลอด /สารัตถ์ เกียรติ
บันลือ   

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3zKfKhg 

 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6 เศรษฐกิจ 658.4063 ธ152ม Mindset of innovator vs 
crisis : economy 
outbreak (covid-19) 
disaster disruption /     
ธนพล ก่อฐานะ 

LIB2 ชั้น 4 

https://bit.ly/3f3w6bc 
7 การบริหาร

จัดการ 
658.4094 ล739ค คู่มือการคิดเชิงออกแบบ 

/ ลูว์ริก, ไมเคิล 
LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3n7oGbq 

8 เกษตรศาสตร์ 664.725 อ373ก การตัดสินใจและรูปแบบ
การจัดเก็บข้าวเปลือก
หอมมะลิของเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
/ อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, 
สกุลกานต์ สิมลา และ สุร
ศักดิ์ บุญแต่ง 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3fhDJL2 

 
 
 
 
 



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

หมวด ศิลปะนันทนาการและวรรณคดี 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 สุนทรียศาสตร์ 701.17 ว169ส 
2563 

สุนทรียศาสตร์ /            
วนิดา ขำเขียว 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3nequ2p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด ประวัติศาสตร/์ภูมิศาสตร ์
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 ประวัติศาสตร์ 923.1593 ส113พ พระบรมราชินีและเจ้า
จอมมารดา ฉบับ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติม /                
ส. พลายน้อย, นามแฝง 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GrKYfG 

2 ประวัติศาสตร์ 923.2593 อ778บ บันทึกภาพ
ประวัติศาสตร์ความทรง
จำ ในการเยือนประเทศ
ต่าง ๆ ตามคำเชิญอย่าง
เป็นทางการระหว่าง
ดำรงตำแหน่งประธาน
รัฐสภา / อุกฤษ มงคล
นาวิน 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3zRna2j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด กฎหมาย 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 กฎหมาย 340.112 ค129ว วิพากษ์นักกฎหมายไทย 
/ คณิต ณ นคร 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33oa5RJ 

2 กฎหมาย 344.03 ป469ร รับมือวิกฤต Covid-19 
ฉบับนายจ้างและลูกจ้าง 
/ ปรีชา หยกทองวัฒนา, 
ศิริขวัญ นิลกรรณ์ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3f7sUv8 

3 กฎหมาย 345.05 ป352 2564 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา : 
พร้อมพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม (ฉบับแก้ไขใหม่
ล่าสุด 2564) (เล่มเล็ก) 
/ คณะวิชาการ The 
Justice group. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3zT1yCp 

4 กฎหมาย 346 ป342 2564 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 1-6 
พร้อม พระราชบัญญัติ
หลักประกนัทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด 
2564) / คณะวิชาการ 
The Justice Group. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3r85pYl 

 

 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5 กฎหมาย 346.078 ก117 กฎหมายล้มละลายและ
การฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด 
พ.ศ.2564) (เล่มกลาง) / 
คณะวิชาการ The 
Justice group 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3GaKhHe 

6 กฎหมาย 347.05 ป352 2564 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง พร้อม 
พระราชบญัญัติวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2564) / 
คณะวิชาการ The 
Justice Group 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3I1K3mw 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

รายงานวิจัย/ ตำรา/ เอกสารประกอบการสอน 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 รายงานการวิจัย 428.24 ส372ร รายงานการวิจัยฉบบั
สมบรูณ์ เร่ือง การพัฒนา
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงานโดยการใช้บท
สนทนาและคำศัพท์ในการ
ปฏิบัติงานจริงใน
อุตสาหกรรมการบริการ / 
สลินดา โพธิพ์ยัคฆ ์

LIB2 ชั้น 4  

 
https://bit.ly/33xH7yI 

2 ตำรา 330 ส823ศ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น /  
สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3IdQOlg 

3 ตำรา 346.0482 น266ก กฎหมายลิขสิทธิ์ / นเรศ 
ชูดวง 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3qnizSj 

4 ตำรา 371.33 น198น นวัตกรรมการศึกษายุค
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี 21 /  
นภาภณ์ ยอดสิน 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3556k4z 

5 ตำรา 375.01 จ426ห หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(ฉบับปรับปรุง) /             
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3nJpuDE 

 



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

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6 ตำรา 421.5 ว733 การสอนและการส่งเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษ / 
วิไลรัตน์ คีรินทร์       

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3qHlF3F 

7 ตำรา 428.02 ร654 อ การแปลทั่วไป 2 /     
รุจา สุขพัฒน์  

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33qcTy7 

8 ตำรา 495.918 ข289ต ตำราภาษาไทยสำหรับ
การสื่อสารในองค์กร / 
ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3FXA4gA 

9 ตำรา 515 ณ258ก การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ /            
ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3njqFsX 

10 ตำรา 515 ว435ค แคลคูลัส 3 /             
วันเพ็ญ จันทรังษี. 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33fJhDA 

11 ตำรา 650 ก173ก การบริหารการพัฒนา / 
กรรณิการ์ สุวรรณศร 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3KaF3h4 



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

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12 ตำรา 787.9 ส354ก การบรรเลงจะเข้  /   
สรายุทธ์ โชติรัตน ์

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3fm1GBc 

13 เอกสาร
ประกอบการสอน 

005.1 ว194อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชาหลักการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ /วรเชษฐ์ 
อุทธา    

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/33kQcvn 

14 เอกสาร
ประกอบการสอน 

005.133 ป459อ เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา หลักการ

เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แบบวิชวล 

/  บริพัส ศรีสมบูรณ ์

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3GG0Gnh 

15 เอกสาร
ประกอบการสอน 

302.2 ณ259อ เอกสารคำสอน 
รายวิชา การสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
/ ณัชชา ศิรินธนาธร 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/356ZUlw 

16 เอกสาร
ประกอบการสอน 

370.7 อ333อ เอกสารประกอบการ
สอน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ /     
อรพิณ พัฒนผล 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3KkDugG 

17 เอกสาร
ประกอบการสอน 

371.1024 จ483อ  เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา การ
จัดการชั้นเรียน /                    
จินตนา ศิริธัญญารัตน์   

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3rrWrW5 



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

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18 เอกสาร
ประกอบการสอน 

371.33 พ639อ 
2564 

เอกสารคำสอน 
นวัตกรรมการบริหาร
และการพัฒนา
สารสนเทศการศึกษา / 
พิชญาภา ยืนยาว 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3Kiyfhv 

19 เอกสาร
ประกอบการสอน 

371.334 ภ447อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา การเรียน
และการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ /          
ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3qIrZru 

20 เอกสาร
ประกอบการสอน 

519.5 ธ468อ เอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา 

คณิตศาสตร์และสถิติ
สำหรับคอมพิวเตอร์ / 

ธัญนันทร์ สัจจะบริบูรณ ์

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/341OUVY 

 

 

 

 

 

 

 



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

วิทยานิพนธ์ 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 วิทยานิพนธ์ ว 658.872 ส824
ป 2564 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในการเลือกใช้
บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ (K 
PLUS) ของธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) ในจังหวัด
ราชบุรี /   สุกัญญา  
ปุจฉาการ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/336uWsV 

2 วิทยานิพนธ์ ว 535.35 น299ค 
2564 

คุณลักษณะทางการ
เปล่งแสงของแก้วบอเรต
ที่เจือ Tb3+, Pr3+, 
Er3+ และ Er3+/Yb3+ 
สำหรับประยุกต์ใช้เป็น
วัสดุตัวกลางเลเซอร์
และโฟโตนิกส์ / นวรัตน์  
จารุชา 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3q8Kfdf 

3 วิทยานิพนธ์ ว 537.65 พ798ก 
2564 

การศึกษาโครงสร้างและ
สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กท
ริกของธาตุหายากที่เติม

บนฐานทองแดงออกไซด์ / 
พีระพงษ์  แย้มชุมพร 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3FamYfs 

4 วิทยานิพนธ์ ว 621.4025 ว618
ก 2564 
 

การพัฒนาเตาหลอมแก้ว
สุญญากาศพร้อมชุด
ควบคุมความร้อนผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต / 
วินัท  วงษ์แหวน 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3f8CZrO 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5 วิทยานิพนธ์ ว 546.715 น131
ผ 2564 
 

ผลของความเข้มข้นของ
แอนติโมนี อุณหภูมิการ
หลอม และเวลาในการ
ค้างต่อฟองอากาศของ
แก้วบอโรซิลิเกต / 
นครินทร์  สิงคิบุรินทร์ 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3qWMGP

s 
6 วิทยานิพนธ์ ว 373.236 ว294ก 

2564 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิค
การอภิปรายกลุ่มย่อย / 
วรัทยา แซมเพชร 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HPJ2h7 

7 วิทยานิพนธ์ ว 372.218 ม475
ก 2564 
 

การพัฒนาความคิดรวบ
ยอดและการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี
ที่ 3 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบมโนทัศน์
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก /
มาริษา สาฆ้อง 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HN7NdQ 

8 วิทยานิพนธ์ ว 373.11 พ239ภ 
2564 

 

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครู สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
/ พรทิพย์  รอดพลอย 

LIB2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3q7UIG4 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

9 วิทยานิพนธ์ ว 371.33 ก152ก 
2564 

การพัฒนารูปแบบการ
บริหารเพื่อการเป็น
องค์การนวัตกรรมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / 
กรกต  ขาวสะอาด 

LIB2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3HTtsBh 

 


