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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 
 

ประจ าเดือน 

พฤษภาคม 2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 

หมวด ปรชัญา/จิตวิทยา/ ศาสนา 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด กฎหมาย 

หมวด วิทยาศาสตร/์หมวดเทคโนโลย ี

หมวด พยาบาล 

หมวด ประวตัิศาสตร์ภูมิศาสตร ์

รายงานวิจัย/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด e-Book 

หมวด วิทยานิพนธ์ 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 155.45 ศ243จ 
2562 

จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ท่ีมี
ลักษณะพิเศษ : ด้อย
ความสามารถทางการเรียน 
(LD) สมาธิส้ัน ไฮเปอร์แอก
ทีฟ ปัญญาเลิศ /                 
ศรีเรือน แก้วกังวาล 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3GhXP4R 

 

2. จิตวิทยา 158.1 ม246อ 2564 เอกสารการสอนชุดวิชา 
ทักษะชีวิต / 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
าช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3Mt2ljd  

3. จิตวิทยา 174.2 พ434 2564 พฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ / อุดมรัตน์ 
สงวนศิริธรรม, บรรณาธิการ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3LGsF8X 

4. ศาสนา 294.3144 ณ119ล 
2564 

lecture จากพระโอษฐ์ / 
ณฏฐลกฺขโณ, นามแฝง 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3yOV352 

 
 



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

หมวด สังคมศาสตร์/ การศึกษา 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

320.9593 ว539ห เหลียวหลังแลหน้ำ 14 
ตุลำ 2516 : ใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 / 
วิชัย โชควิวัฒน 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3G0Q1nO 

2. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

320.9593 ส328ก กำรเมืองพัฒนำ /     
สมชัย ศรีสุทธิยำกร 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3sLW6ip 

3. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

321.8 ร861 เรื่องเล่ำของสัญญำ /
นุตรฮำยำตี โกศลศักดิ,์ 
บรรณำธิกำร  

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3PsERfV 

4. รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

327.2 อ411ก 2564 กำรฑูตและกำรระหว่ำง
ประเทศ /                 
อรุณ ภำณุพงศ์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3sKPcKd 

5. กำรศึกษำ 370.152 ม246อ 
2554 

เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 
จิตวิทยำและวิทยำกำร
กำรเรียนรู้ / 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3wsmcJF 

 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. กำรศึกษำ 372.21 อ897ห หลักสูตรไฮสโคป / 
เอพสไตน์, แอนน์ เอส 

LIB 2 ช้ัน 3 
 

 
https://bit.ly/3sM5hzm 

7.  375.001 ช138ก กำรพัฒนำหลักสูตร / 
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3LluTJT 

 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด กฎหมาย 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. กฎหมาย 343.034 ร451 รำยงำนกำรศึกษำวิจัย 
เรื่อง กำรพิจำรณำ
วินิจฉัยคดีของศำล
รัฐธรรมนูญตำม
บทบัญญัติ มำตรำ 
144 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช 
2560 / ส ำนักงำน
ศูนย์วิจัยและให้
ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำ
สตร์ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3PRugLy 

2.     กฎหมาย 343.59304 ป353 ประมวลรัษฎำกร ฉบับ
สมบูรณ์ ปี 2565 / 
ส ำนักพิมพ์ธรรมนิติ 

LIB 2 ช้ัน 3 

 
https://bit.ly/3wpCtiD 

 

 
 

 



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

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลยี 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. เกษตร 639.32 บ225ป ปลำดุกทะเล : ชีววิทยำ
และกำรเพำะเล้ียง / 
บัญญัติ ศิริธนำวงศ์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3MuYjXv 

2. บริหำร 658.3 ว848ก 2564 กำรประเมินทรัพยำกร
มนุษย์ : หลักกำรและแนว
ปฎิบัติ /                            
วีระวฒัน์ ปันนิตำมัย 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3wvqZdh  

3. บริหำร 658.4092 ว848ก กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ : 
ภำวะย้อนแย้งและหลัก
ปฏิบัติ /                     
วีระวฒัน์ ปันนิตำมัย 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/39t0ufw 

4. กำรตลำด 658.8 ว276ก 2564 กำรส่ือสำรกำรตลำด
ระหว่ำงประเทศเบ้ืองต้น / 
วรวรรณ องค์ครุฑรักษำ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3MAlT51 

 

 

 

 

 



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

หมวด พยาบาล 
ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 

สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. พยำบำล 61.07365 ก492 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ : 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและ
กำรพื้นฟูสภำพ (เล่ม 1-2) 
/ วณิชำ พึ่งชมภู, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OODHLo 

2. พยำบำล 610.7368 อ885ก 
2564 

กำรพยำบำลผู้ท่ีมีควำม
ผิดปกติด้ำนควำมคิดและ
กำรรับรู้ / เอกอุมำ อิ้มค ำ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vAfukv 

3. พยำบำล 610.7365 ก492 2561 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ เล่ม 
1-2 / ศิริรัตน์ ปำนอุทัย...
[และคนอื่น ๆ], 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OPDUxI 

4. พยำบำล 610.73677 จ389ก 
2564 

กำรพยำบำลผู้ป่วยโรค
กระดูกและข้อ / จิณพิชญ์
ชำ มะมม 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KDm6CG 

5. พยำบำล 616 ก492 2564 กำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 
/ ประทุม สร้อยวงศ์, 
บรรณำธิกำร. 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3FlgkVz 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. พยำบำล 616 อ251ก กำรส่งเสริมกิจกรรมทำง
กำยและกำรให้ค ำปรึกษำ
กิจกรรมทำงกำยในเวช
ศำสตร์ครอบครัว / อภิชัย 
วรรธนะพิศิษฐ์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LDMr4V 

7. พยำบำล 616.12 ว254ก 2563 กำรพยำบำลผู้ป่วยเด็ก
โรคหัวใจ /                    
วรรณไพร แย้มมำ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3OR1lGT 

8. พยำบำล 610.7368 ย353ก กำรพยำบำลผู้ป่วยท่ีมี
ภำวะบีบค้ันทำงจิต
วิญญำณ / ยุทธชัย ไชย
สิทธิ์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3w2ZUNb 

9. พยำบำล 610.7368 ก492 กำรพยำบำลผู้มีพฤติกรรม
กำรฆ่ำตัวตำย /                
สมบัติ สกุลพรรณ์, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LPWNyE 

10. พยำบำล 618.976891 ร317ก 
2563 

กำรบ ำบัดจิตสังคมส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ /                     
รังสิมันต์ สุนทรไชยำ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LLA9aU 

11. พยำบำล 613.0438 ภ476 
2564 

ภำวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย /   
จิรำภรณ์ ศรีอ่อน
,บรรณำธิกำร   

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3saR9j6 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. พยำบำล 616.07 อ335พ 2564 พยำธิสรีรวิทยำ :ส ำหรับ
นักศึกษำพยำบำลและ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ /  
อรพินท์ สีขำว 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ycuypV 

13. พยำบำล 616.89 ก492 2563 กำรพยำบำลจิตเวชและ
สุขภำพจิต : ศำสตร์และ
ศิลป์สู่กำรปฏิบัติ /                  
สำยฝน เอกวรำงกูร, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KMerlB 

14. พยำบำล 610.7368 อ885ก 
2564 

กำรพยำบำลสุขภำพจิต
และจิตเวช : กำร
ประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร 
/ เอกอุมำ อิ้มค ำ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3sbDTL1 

15. พยำบำล 618.20231 ก492 
2564 

กำรพยำบำลสูติศำสตร์ : 
ปฏิบัติกำรพยำบำลผดุง
ครรภ์ /                               
ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/384nz86 

16. พยำบำล 610.7367 จ318ก  กำรพยำบำลหญิงต้ังครรภ์
ท่ีมีภำวะเลือดออกก่อน
คลอด /                         
จำรีศรี กุลศิริปัญโญ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3MWwuqI 

17. พยำบำล 618.9201 ค695 คู่มือกำรดูแลทำรกแรกเกิด 
/ ชมรมเวชศำสตร์ทำรก
แรกเกิดแห่งประเทศไทย. 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3vNdzJ7 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18. พยำบำล 615.19 ป446ค 2564 คู่มือยำ / ปรำณี ทู้ไพเรำะ LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3KTDP91 

19. พยำบำล 617.1 ก492 2564 กำรพยำบำลผู้บำดเจ็บ. 
เล่ม 1-2 / ไสว นรสำร, 
บรรณำธิกำร 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3ynczNC 

20. พยำบำล 616.079 ส881ภ ภูมิคุ้มกันและกำร
เปล่ียนแปลงในผู้สูงอำยุ / 
สุวิทย์ ชัยศรี 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LSFCN0 

21. พยำบำล 614.4 ม246อ 2564 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ 
วิทยำกำรระบำดและกำร
ควบคุมโรค / 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำ
ธิรำช. สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ. 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LZIh7D 

22. พยำบำล 616.9 ม246อ 2559 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ  
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
/ มหำวิทยำลัยสุโขทัย  
ธรรมำธิรำช. สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ. 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/38fadWv 

 
 



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

หมวด ประวัติศาสตร์/ ภูมิศาสตร ์
 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ภูมิศาสตร์ 915.9368ค139  คนหละปูน / จัดพิมพ์
โดย วรเทวี (ณ ล ำพูน) 
ชลวณิช. 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3sGCKuX 

2. ประวัตศาสตร์ 923.159 พ357 พระมหำกษัตริย์ไทย
แห่งพระบรมรำชจักรี
วงศ์ ๑๐ รัชกำล ฉบับ
กำร์ตูน / 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3lq7X1E 

3. ประวัตศาสตร์ 940.2 อ169ย ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 
1492-1815 / อนันต์
ชัย เลำหะพันธุ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Lwxuke 

 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 338.4791 ธ431ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชน
ต้นแบบในกำรเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน ใน
ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอ
บำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร /             
ธัชกร ภัทรพันปี 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3kSMHRO 

2. วิจัย 338.4791 อ188ร รำยงำนกำรวิจัย แนว
ทำงกำรจัดสร้ำงท่ีพัก
แบบโฮมสเตย์ในอ ำเภอ
บำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร /               
อนุชิต จันทรโรทัย 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3yoo5IH 

3. วิจัย 306.42 จ557ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
จัดกำรควำมรู้และกำร
ถอดบทเรียนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นบูรณำกำรสู่
หลักสูตรสถำนศึกษำใน
อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร /               
จีรภัทร อำดนำรี 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3M1lDvQ 

4. วิจัย 338.642 บ799ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
เลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี
โดดเด่นเพื่อพัฒนำเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิง
คุณค่ำในอ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร / 
เบญริสำ ตันเจริญ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3we9LQs 



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

 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5. วิจัย 658.802 ณ121ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
ส่ือสำรกำรตลำดในยุค 
4.0 เพื่อสร้ำงรำยได้
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
กรณีศึกษำ : กลุ่มอำชีพ
ชุมชนต้นแบบ ต ำบล
บำงปลำ จังหวัดสมุทรำ
ปรำกำร /                 
ณฐวัฒน์ คณำรักสมบัติ   

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3soI6Li 

6. วิจัย 621.395 จ285ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำระบบควำม
ปลอดภัยอัจฉริยะ
ห้องควบคุมสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยนำชภัฏ
ธนบุรี /                    
จันทิมำ คุ้มครอง 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3M2Bvy4 

7. วิจัย 334.6 น176ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
บริหำรจัดกำรกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อกำรผลิตใน
เขตจังหวัด
สมุทรปรำกำร /       
นพพร ระรินทร ์

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3sqjcef 

 

 

 

 



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

ล าดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเร่ือง/ช่ือผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

8. วิจัย 659.2 จ713ร รำยงำนกำรวิจัย 
กำรศึกษำกำร
ประชำสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อ
กำรตัดสินใจเพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ธนบุรี /                  
เจนจิรำ เช้ือประดิษฐ์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3wvnEtu 

9. วิจัย 629.2293 ป414ย ยำนพำหนะไฟฟ้ำ
ขับเคล่ือนด้วยซุปเปอร์
คำปำซิเตอร์ กรณีศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ในกำร
ลงทุนกับสถำน
ประกอบกำร /    
ประสิทธิ์ ภูสมมำ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Lkwpfi 

10. วิจัย 697.93 ธ395ร รำยงำนกำรวิจัย กำร
เพิ่มประสิทธิภำพแบบ
ผสมผสำนให้กับระบบ
ปรับอำกำศชนิดแยก
ส่วนเพื่อลดพลังงำน
ไฟฟ้ำ /                
ธวัชชัย สอนสนำม 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3G6oAZX 

11. วิจัย 338.642 บ436ร รำยงำนกำรวิจัย 
กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อน ำไปสู่กำรถ่ำยทอด
อย่ำงยั่งยืนในอ ำเภอบำง
พลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร /             
บุญชู สงวนควำมดี 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3sGfJbA 

 



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

ล าดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเร่ือง/ช่ือผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. วิจัย 332.024 ส873ร รำยงำนกำรวิจัย 
กำรศึกษำพฤติกรรมกำร
ออมเงินของครัวเรือน : 
กรณีศึกษำชุมชนพร้อม
จิตรเทศบำลต ำบลคลอง
ด่ำน อ ำเภอบำงบ่อ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร / 
สุวรรณำ รุจิโมระ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3wknlml 

13. วิจัย 379.593 ร451 รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำร
พัฒนำท้องถิ่น : 
กรณีศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏธนบุรี เป็น
สถำบันพี่เล้ียง /     
สุนันทำ แก้วสุข ... [และ
คนอื่นๆ]   

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3sBaBpe 

14. วิจัย 025.524 ณ431ร กำรศึกษำปัจจัยในกำร
ก ำกับตนเองท่ีส่งผลต่อ
กำรรู้สำรสนเทศของ
นักศึกษำคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ /   
ณิชชำ ช ำนิยนต์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3NfO2hK 

15. วิจัย 519.86 ร451 รำยงำนกำรวิจัย กำร
ควบคุมคุณภำพบน
พื้นฐำนทฤษฎีเกรย์ / 
ปรีชำ เครือโสม ...  
[และคนอื่นๆ] 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3LmwKOD 

 



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

ล าดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเร่ือง/ช่ือผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

16. วิจัย 025.06777 จ465ร รำยงำนกำรวิจัย ระบบ
วีดิทัศน์ตำมประสงค์เพื่อ
กำรบริกำรผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ธนบุรี /                  
จิตโสภำ ทับบรรจง 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3G6YeqJ 

17. วิจัย 658.3124 ส887ร รำยงำนกำรวิจัย 
กำรศึกษำควำมต้องกำร
ฝึกอบรมกำรใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ธนบุรี /                  
เสกศักดิ์ ศรีสดใส 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3yJ70cB 

18. วิจัย 378.1 อ377ร รำยงำนกำรวิจัย 
กำรศึกษำประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของคณะ
วิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ธนบุรี /  

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Nn5Szy 

 

 

 



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

ล าดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเร่ือง/ช่ือผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

19. วิจัย 676.14 14 รำยงำนกำรวิจัย กำร
พัฒนำกระดำษกันน้ ำ
จำกเส้นใยผักตบชวำซึ่ง
ดัดแปรด้วยพอลิแลคติก
แอซิด /                   
ธิติพงศ์ วุฒิศำสตร์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3Lwfff2 

20. ต ำรำ 658.3 จ238ก กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ /                 
จันจิรำภรณ์ ปำนยินดี 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/38FdRJk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด e-Book 

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook  ทำงเลือก & หลำกวิธีเริ่มต้น
ปลูกมะนำวมือใหม่ 
เป้ำหมำยนอกฤดู /                 
อภิชำติ ศรีสอำด. 

eBook 

 
https://bit.ly/3ahjOwH 

2. eBook  รวยด้วยมะนาวลงดิน บังคับ
นอกฤดู / อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3yPRZ8O 

3. eBook  คู่มือนักเล้ียง CRAYFISH 
(GHOST) อัญมณีมีชีวิต / 

eBook 

 
https://bit.ly/3wzzbJu 

4. eBook  กล้วยไข่ยุคใหม่ท าเงิน 5 ภาค 
/ พัชรี ส าโรงเย็น , 
บรรณาธิการ 

eBook 

 
https://bit.ly/3MEsJX8 

5. eBook  แบบอย่างและแนวทางการ
ปลูก กล้วยหอมคาเวนดิช / 
กอบลาภ อารีศรีสม 

eBook 

 
https://bit.ly/3a9xx8F 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. eBook  ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค / 
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/38LOqG5 

7. eBook  ทุเรียนยุคใหม่ & ระยะชิด /
อภิชาติ ศรีสอาด  

eBook 

 
https://bit.ly/3MEXAmG 

8. eBook  ปูนาท้ารวย /                       
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/38d1Lao 

9. eBook  อินทผลัมผลสด /                     
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3lzbriw 

10. eBook  คู่มือการเล้ียงหอยท าเงิน /
พัชรี ส าโรงเย็น 

eBook 

 
https://bit.ly/3wIB1qn 

11. eBook  เห็ดฟางคนเมือง & เพื่อ
การค้า 5 ภาค / พัชรี ส าโรง
เย็น 

eBook 

 
https://bit.ly/3sUbfyf 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. eBook  คู่มือการเพาะปลูก ผักสวน
ครัว & ผักพื้นบ้าน /              
อภิชาติ ศรีสอาด. 

eBook 

 
https://bit.ly/38JSc2T 

13. eBook  เกษตรอินทรีย์ สารพันสูตร
ปุ๋ยอินทรีย์ /                        
อภิชาติ ศรีสอาด. 

eBook 

 
https://bit.ly/3wErCkZ 

14. eBook  คู่มือการเพาะเห็ดเงินล้าน 
รวมสารพันเห็ดเศรษฐกิจท า
เงิน / อัมพา ค าวงษา. 

eBook 

 
https://bit.ly/387EypS 

15. eBook  ไม้เศรษฐกิจ /                     
กองบรรณาธิการ 

eBook 

 
https://bit.ly/3wLK75C 

16. eBook  ชมพู่ : คู่มือการท าสวนชมพู่
อย่างมืออาชีพ /                  
ทีมงานเฉพาะกิจ 

eBook 

 
https://bit.ly/3sLHdNd 

17 eBook  ปลาน้ าจืดเศรษฐกิจ / 
ผู้ส่ือข่าวเฉพาะกิจ 

eBook 

 
https://bit.ly/3sSFHJ7 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18. eBook  องุ่นเงนิล้านคู่มือการท าสวน
องุ่นอย่างมืออาชีพ /               
สุทธ์สินี หักกะยานนท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3PDLrAn 

19. eBook  แบบอย่าง...และแนวทาง
ปฏบิัติการเกษตรประณีต & 
เกษตรหลังเกษียณ /               
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3Lx7HZi 

20. eBook  เมล่อนคนเมือง /                  
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3lCBoxD 

21. eBook  กล้วยหอม 5 ภาค 1 ไร่ได้
เกินแสน / อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3lBXhwQ 

22. eBook  การขยายพันธุ์พืช: คู่มือการ
ขยายพันธุ์พืชอย่างมืออาชีพ 
/ อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/38DY2mv 

23. eBook  จากภูมิปัญญาชาวบ้าน..สู่
นวัตกรรมใหม่ การปรับปรุง
ดิน เพื่อการเกษตร /     
อภิชาต ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3NOCAdt 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

24. eBook  แนวทาง...และแบบอย่างการ
ผลิต ทุเรียน มังคุด เงาะ ยุค
ใหม่ ไม้ผลท่ีจะกลับมา...
สร้างเงินล้าน...รับ AEC / 
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3wFmkp7 

25. eBook  กุ้งก้ามแดงชีววิถี ต้นทุนต่ า /
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3PGu0z6 

26. eBook  ผักท าเงิน 1 ไร่ได้เกินแสน /
พัชรี ส าโรงเย็น    

eBook 

 
https://bit.ly/3wGMc4f 

27. eBook  ผักหวานป่านอกฤดู (5 ภาค) 
/ อภิชาติ ศรีสอาด  

eBook 

 
https://bit.ly/3MK7Ny3 

28. eBook  ไม้ตัดดอก /                    
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3wDfuPG 

29. eBook  การแกะสลักและจัดผักเครื่อง
จ้ิม / ภัทราวุธ ทองแย้ม 

eBook 

 
https://bit.ly/3z5tuVd 

 
 



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

 

 
 

ล ำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถำนที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

30. eBook  มะพร้าวน้ าหอม /                
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3a7NIU8 

31. eBook  สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญา
ไทย ชุดที่ 1 / อภิชาติ ศรี
สอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/38XkzdR 

32. eBook  สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญา
ไทย ชุดที่ 2 /                     
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3z6evL1 

33. eBook  คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริท ม (Data 
Structure and Algorithm) 
ฉบับสมบูรณ์ /                    
วิษณุ ช้างเนียม 

eBook 

 
https://bit.ly/3GsGCWa 

34 eBook  ท้าวทองกีบม้า มาดามฟอล
คอน / ศันสนีย์ วีระศิลป ชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3avbTMr 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 
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 658.314 จ337ป 
2564 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของพนกังำน
บริษัทธุรกิจขำยอุปกรณ์ท่อส่ง
น้ ำมันในกรุงเทพมหำนคร / 
จำรุวรรณ  บุญรอด 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3NDaGAH 

2. วิทยานิพนธ ์ ว 642 ว194น 2564 แนวทำงกำรสร้ำงควำมภักดีใน
กำรใช้บริกำรธุรกิจจัดเลี้ยง      
โต๊ะจีนในเขตจังหวัดนครปฐม /  
วรณัชชำ  พลอยพยัฆค์ 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3wKoUKC 

3. วิทยานิพนธ ์ ว 658.834 น299น 
2565 

แนวทางการพัฒนาส่วน
ประสมการตลาดและการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าคัทชูของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล /                   
นวรัตน์  เศษปาง 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3GmV16q 

4. วิทยานิพนธ ์ ว 658.834 พ164ก 
2564 

การพัฒนาส่วนประสม
การตลาดในมุมมองผู้บริโภค
และความเช่ือมั่นท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้าน
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล /                     
พงศ์ศักดิ์  ทองค า 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3PKWXKd 

 

 



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

ล ำดับท่ี หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ช่ือเรื่อง/ช่ือผู้แต่ง 
สถำนท่ีเก็บ
หนังสือ 

QR Code 

5. วิทยานิพนธ ์ ว 338.4791 พ716น 
2564 

แนวทางการสร้างการรับรู้
คุณค่าชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP  
นวัตวิถี จังหวัดสมุทรสงคราม 
/ พิมพ์ชนก  เพ็งสุข 

LIB 2 ช้ัน 4 

 
https://bit.ly/3lVBfp2 

 
 

 

 


