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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

กรกฎาคม 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 

หมวด สารสนเทศ 
และความรู้ทั่วไป 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด กฎหมาย 

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลย ี

หมวด พยาบาล 

หมวด ศิลปะนันทนาการ/ 
และวรรณคด ี

หมวด นวนิยาย 

หมวด รายงานวิจยั/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด วิทยานิพนธ ์

หมวด e-Book 



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

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 
 

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. คอมพิวเตอร ์ 004.6 บ144ค คู่มือปฏิบัติงำนหลัก
งำนเครือข่ำยและกำร
สื่อสำร /                   
ธนบดี ศรวีำรีรัตน ์

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3armbgH 

2. คอมพิวเตอร ์ 060 ล238ค คู่มือกำรปฏิบัติงำน
หน่วยบริหำรจัดกำร
งำนประชุมวิชำกำร
และกำรตพีิมพ์
เผยแพร่ /                  
ลัดดำ เข็มนำค 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3bN0I28 

3. คอมพิวเตอร ์ 004.65 ว153ค กำรให้บริกำรเว็บไซต์
บริหำรจัดกำร
มำตรฐำน Microsoft 
office specialist 
(MOS) certificate 
ส ำหรับนักศึกษำ / 
วชิรำวุธ จันผอง 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3O5YEQx 

4. คอมพิวเตอร ์ 006.312 ศ684พ Python Data 
Science เรียนรู้ 
Concept และฝึกฝน 
Coding /                 
ศุภชัย สมพำนิช. 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3v6Wrxu 

 

 

 

 



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

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5. คอมพิวเตอร ์ 005.133 อ334ว One-stop Python 
เรียนรู้ภำษำไพธอนใน
เล่มเดียว /              
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3b3onvg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด สังคมศาสตร์/ การศึกษา 
ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กำรศกึษำ 378.106 ม272ค คู่มือปฏิบัติงำนหลักกำร
ตรวจสอบเอกสำรกำร
เบิกจ่ำยเงินของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                
มะลิวัลย์ ศศิวทิยำ 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3OW6vRU 

2. กำรศกึษำ 378.106 ร478ค คู่มือปฏิบัติงำนหลักกำร
เบิกจ่ำยค่ำสอนระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                
ริญญำภัทร์ พสิษฐ์กุล
เวช 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3OTUpIW 

3. กำรศกึษำ 378.198 อ154ค คู่มือปฏิบัติงำนหลักกำร
ด ำเนินงำนกำรส ำเร็จ
กำรศกึษำของส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครปฐม / 
อนงค์ อร่ำมสร้อย 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3RlO0YH 

4. กำรเงิน 332.178 บ231 Blockchain 
technology : ถนนสำย
ใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้
พรมแดน / สมำร์ท, เก็ท 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3cGVGVy 

 

 



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

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5. สังคม 301 ย333ว วิวำทะมำนุษยวิทยำ : 
วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยำ / 
ยุกติ มุกดำวิจิตร 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3Oyfs2P 

6. รัฐประศำสน
ศำสตร ์

320.01 ม584ป 
2564 

ปรัชญำกำรเมือง : 
ควำมรู้ฉบับพกพำ /    
มิลเลอร์, เดวิด 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3PTkCav 

7. รัฐประศาสน
ศาสตร ์

321.8 อ893ท ทวิทรรศน์ : ผสำน
ตะวันตก-ตะวันออก / 
เอนก เหล่ำธรรมทัศน ์

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3z7M4ur 

 
 

 
 
 
 



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

หมวด กฎหมาย 

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กฎหมาย 340.1 ว188ป 2564 ประวัติศำสตร์
ควำมคดินิติปรัชญำ / 
วรเจตน์ ภำคีรตัน ์

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3OD8zNs 

2. กฎหมาย 342.593 ป619ร 
2563 

รำชมัลลงทัณฑ์ บังลังก์
ปฏิรูป /                     
ปิยบุตร แสงกนกกุล 

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3zy0Z2t 

 

 
 
 
 
 

 



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

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลย ี
ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กำรบริหำร 651.5 จ483ค คู่มือปฏิบัติงำนหลักกำร
รับส่งหนังสือรำชกำรใน
ระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์  e-
Document /               
จินตนำ อินทร์แหยม 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3yswc6x 

2. กำรบริหำร 658.7 ญ412ค คู่มือปฏิบัติงานหลักกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุของงำน
ตรวจสอบภำยใน / 
ไญยฎำ วริัชก ุ 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3I3pQhq 

3. กำรบริหำร 658.72 ต181ค คู่มือปฏิบัติงำนหลักกำร
แก้ไขข้อมูลในระบบกำร
จัดซื้อจัดจำ้งภำครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
กรณีกำรจดัซื้อจัดจำ้ง
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
วงเงินไม่เกิน 100,000 
บำท ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครปฐม /                      
ตรีชฎำพร ข ำสุวรรณ 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3nnDYbJ 

4. กำรบริหำร 658.152 ท533ค คู่มือปฏิบัติงานหลักการ
บริหารเงินยืมทดรองจา่ย 
ของ มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐม /                       
ทีปกำ รอบคอบ 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3ygBDEw 

 

 



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

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5. กำรบริหำร 651.8 ล218ค คู่มือปฏิบัติงำนหลักกำรใช้
งำนระบบเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะ
วิทยำกำรจดักำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                   
ลักขณำ อินทำปัจ 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3yQwa8O 

6. กำรบริหำร 658.4063 ธ149ด Digital Transformation 
Compass เข็มทิศทรำส์
ฟอร์มธรุกิจ /                  
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัต
ตกุล 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3PMVcvb  

7. กำรบริหำร 658.4063 พ217ก 
2564 

กำรจดักำรนวตักรรม : 
ทรัพยำกร องค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู้และนวตักรรม / 
พยัต วุฒิรงค ์

LIB1 ชั้น 4 

  
https://bit.ly/3ojWcLN 

8. กำรบริหำร 658.4012 อ463ค คู่มือสร้ำงโมเดลธุรกจิ / 
ออสเทอร์วัลเดอร,์ อเล็ก
ซำนเดอร์ 

LIB1 ชั้น 4 

 
 https://bit.ly/3PTBiik 

9. กำรบริหำร 658.83 ณ111ม  Marketing Research 
101 : คู่มือรู้ใจลกูค้ำฉบับ
สมบูรณ์ /                  
ณกมล อัศวยนต์ชัย 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3zpDaJ5 

 

 

 



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

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. กำรบริหำร 650.1 ว224ม 2563 Masa Way Start Up 
เปลี่ยนโลก /                
วรพงษ ์ตรีประล ำ 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3PQCxyE 

11. กำรบริหำร 658.5 ส854ท 2562 ท ำไมบริษัทที่เติบโตมำกๆ
ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็น
แกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ / 
สุรศักดิ ์พรบรรเจิดกุล 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3PSZJw3 

12. กำรบริหำร 658.872 ส842ส สั่งของ Shopee + 
Lazada มำขำย ก ำไร 10 
เท่ำ /                            
สุมลรัตน์ ภริมย์ธนำกุล 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3zvjzs4  

13. กำรบริหำร 658.4012 พ112ข 
2564 

เขียนแผนธุรกิจเข้ำใจง่ำย
ใน 3 นำท ี/                     
พงศ์กิตติ์ ชำญธรีวัชร ์

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3vfgp9h 

14. กำรบริหำร 658.11 ร499ล ลีนสตำรต์ / รีส, เอริค LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3z7R823 

 

 

 



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

หมวด พยาบาล 
ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. พยำบำล 616.83 ฮ456ส สมองเสื่อม รับมือไหว 
เข้ำใจผู้ป่วย /                   
ฮิระมะส,ึ รุอ ิ

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3PCyJ4e 

2. พยำบำล 610.73 0693 D489 
2022 

Developing practical 
nursing skills: 
foundations for 
nursing and healthcare 
students /  

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3BlOUi6 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด ศิลปะนันทนาการ และวรรณคดี 
ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1.  726.9 อ119ศ  ศำลเจ้ำจีน ในกรุงเทพฯ 
/ อชิรัชญ ์ไชยพจน์
พำนิช 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3J5Jeuw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด นวนิยาย 
 

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. นวนิยาย น ศ485ด 2565 เดฟั่น : เรื่องเล่ำของ
ตระกูลคนเฆ่ียนเสือ
จำกไทรบุรี /          
ศิริวร แก้วกำญจน ์

LIB1 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3J3D7Ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด รายงานการวิจยั/ ต ารา/ เอกสารประกอบการสอน 
ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 วิเคราะห ์ 613.62 ก383ง งำนวิเครำะห์ เรื่อง กำร
วิเครำะห์ ปัจจัยสู่
ควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนระบบ
กำรจดักำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดของ
ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชำติ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3AFL1nV 

2 วิจัย 658.4013 ญ412ร รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง 
ควำมสัมพันธ์ของกำร
ด ำเนินงำนควบคุม
ภำยในกับกำร
บริหำรงำนทั่วไป 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                         
ไญยฎำ วริัชกุล 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3asdWRN 

3 วิจัย 612.816 ต181ร  รำยงำนวิจัย เรื่อง 
กำรศกึษำสภำพปัญหำ 
และอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุงของ
หน่วยงำนอำคำรสถำนที่
และภูมิสถำปัตย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                 
ตรีชฎำพร ข ำสุวรรณ 

LIB1 ชั้น 4  

 
https://bit.ly/3Ozh7G3 

 

 

 



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

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

4. วิจัย 004.68 ธ144ร  รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำระบบตรวจสอบ
สถำนะของอุปกรณ์
กระจำยสัญญำณไร้สำย 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /              
ธนบดี ศรวีำรีรัตน ์

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3PeqMBK 

5. วิจัย 332.02402 ท533ค รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง 
กำรพัฒนำระบบกำร
ติดตำมลูกหนี้เงินยืม 
ด้วยโปรแกรมระบบ 
Grow account ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                 
ทีปกำ รอบคอบ 

LIB1 ชั้น 4  

 
https://bit.ly/3Iyh5vG 

 

6. วิจัย 352.53 ม272ค รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง 
กำรสร้ำงคู่มือกำร
ตรวจสอบเอกสำรกำร
จัดซื้อจัดจำ้งโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม /                 
มะลิวัลย์ ศศิวทิยำ 

LIB1 ชั้น 4  

 
https://bit.ly/3AG4xk8 

7. วิจัย 378.242 อ154ร รำยงำนงำนกำรวิจัย 
R2R เรื่อง กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรควบคุมและ
ออกเลขที่วุฒิบัตร - 
เกียรติบัตร ส ำนัก
ส่งเสริมวิชำและงำน
ทะเบียน /                   
พรอนงค์ อร่ำมวิทย ์

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3yY9Nyj 

 



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

 

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถำนที่เก็บ

หนังสือ 

QR Code 

8.. ต ำรำ 3714.4 จ313ก กำรแนะแนวและกำร

พัฒนำผู้เรียน /               

จำมร ีศรรีัตนบัลล ์

LIB1 ชั้น 4 

 

https://bit.ly/3c6yAai 

.9. ต ำรำ 371.4 ก318จ จิตวิทยำกำรแนะแนว

และกำรให้ค ำปรกึษำ / 

กลุ่มวิชำจิตวทิยำและ

กำรแนะแนว 

LIB1 ชั้น 4 

 

https://bit.ly/3RvKDP0 

.10. ต ำรำ 530 ป298ฟ ฟิสิกส์ 2 /                

ประพนธ์ เลิศลอย

ปัญญำชัย 

LIB1 ชั้น 4 

 

https://bit.ly/3yY06jv 

11. ต ำรำ 959.3 พ681ว วิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์และ
ประวัติศำสตร์ไทยจน
ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศำสตรจ์นถึง 
พ.ศ. 2516 /               
พินธกร นำมด ี

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3yWjq0m 

 

 



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

หมวด วิทยานิพนธ์ 
ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. วิทยานิพนธ ์ ว 658.8342 อ862น 
2565 

แนวทำงกำรพัฒนำควำม
ภักดีของลูกค้ำในธุรกจิซ่อม
บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล / 
อุษณำ  จิตรลดำพงศ ์

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Ozh7G3 

2. วิทยานิพนธ ์ ว 658.834 ส814ป 
2565 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ในการเลือกซ้ืออาหารจาน
ด่วนของผู้บริโภคในจังหวัด
ราชบุร ี /สุปัญญา  ศิรริศัมี 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3y6Uul9 

3. วิทยานิพนธ ์ ว 371.1 อ557ก 
2565 

การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพีของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน / อัมพันธ ์ ดอกเตย 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Aj79nP 

4. วิทยานิพนธ ์ ว 372.12 ส888ภ 
2565 

ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยขีอง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อบทบาทครูยุคดิจิทัลใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
นครปฐม เขต 1 /             
เสกสิทธิ์  สนสมบัต ิ

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3aiCV9T 

5. วิทยานิพนธ ์ ว 371.1 พ729ค 
2565 

ความจงรักภักดีต่อองคก์ร
ของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
/ พิมศิร ิ ประวิงวงศ์ 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3RapSbp 



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

 

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. วิทยานิพนธ ์ ว 372.1201 น444ภ 
2565 

ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
บริหารโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ราชบุร ี/ นาคนครา เหลนปก 

LIB1 ชั้น 4 

2.9  
https://bit.ly/3NKVeCm 

7. วิทยานิพนธ ์ ว 371.1 ว277พ 
2565 

พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี / 
วรวัฒน์  ดาปาน 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3P2YY3f 

8. วิทยานิพนธ ์ ว 372.21 ธ152ภ 
2565  

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุรี /                   
ธนกฤต  ศรีทองปลอด 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3OZf6CM 

9. วิทยานิพนธ ์ ว 373.1201 ภ372ภ 
2565 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อความเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพีของ
ข้าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัด
นครปฐม /                   
ภัทรวรรณ  ตุ้มประชา 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3unHwhO 

 



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

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. วิทยานิพนธ ์ ว 371.1 ร123พ 
2565 

พฤติกรรมของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อความผูกพันของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 /           
รณชัย  ทองงามข า 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3bQDMiG 

11. วิทยานิพนธ ์ ว 372.1201ณ322บ 
2565  

บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 /            
ณัฐกานต ์ คงกระพันธ ์

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3NHALOY 

12. วิทยานิพนธ ์ ว 372.12 อ525ก 
2565 

กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิ
บำลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุพรรณบุร ีเขต 
3 / อัญชลี  โลเชียงสำย 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3NMO40D 

13. วิทยานิพนธ ์ ว 371.9 ข227ภ 
2565 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพศูนย์กำรศกึษำ
พิเศษ กลุ่มเครือข่ำยที ่5 
สังกัดส ำนักบริหำรงำน
กำรศกึษำพิเศษ /               
ขนิษฐำ  แสงโยธ ี

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Rqxk2j 

 

 



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

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

14. วิทยานิพนธ ์ ว 371.71 ส775ป 
2565 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลในเขตจังหวัด
นครปฐม /                      
สุทธิรัก  ศรีจันทร์เพ็ญ 
 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3OQTlpg 

15. วิทยานิพนธ ์ ว 371.201 อ266ภ 
2565 

ภำวะผู้น ำทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรสำคร / 
อภิวิชญ์  สนลอย 

LIB1 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Aqd0YF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด eBook 
 

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook  กำรบริหำรกำรเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
/ วรภัทร์ ภู่เจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3IitxQp 

 


