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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือหนังสือใหม่ 
 

ประจำเดือน 

มิถุนายน 2565 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 

 

หมวด สารสนเทศ 
และความรู้ทั่วไป 

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ ศาสนา 

หมวด สังคมศาสตร์/การศึกษา 

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลย ี

หมวด วิทยานิพนธ์ 

หมวด พยาบาล 

รายงานวิจัย/ตำรา/เอกสาร
ประกอบการสอน 

หมวด e-Book 

 



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

หมวด สารสนเทศและความรู้ทั่วไป 
 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. คอมพิวเตอร์ 005.133 ป362ห หลักการเขียน
โปรแกรมภาษา 
Python /               
ประยงค์ อู่ประสิทธิ์ 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3ndTQxn 

2. คอมพิวเตอร์ 005.3 อ334ค คัมภีร์ Python ฉบับ
สมบูรณ์ /                 
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3xU9UsP  

3. คอมพิวเตอร์ 005.133 ส826ก การเขียนโปรแกรม
ด้วย Python GUI + 
Network + 
Database + Web / 
สุพจน์ สง่าทอง 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3ymJWQj 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด ปรัชญา/จิตวิทยา/ศาสนา 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ปรัชญา  ปรัชญา : ความรู้ฉบับพกพา 
/ เครก, เอ็ดเวิร์ด 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3AaJk1t 

2. จิตวิทยา 158.3 น426ก การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ 
/ นันทา สู้รักษา 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3twwR4c 

      

 
 
 
 
 
 



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

หมวด สังคมศาสตร์/ การศึกษา 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. สังคม 302.2 ป446ก 2564 การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือ
การสื่อสาร /                 
ปราณี สุรสิทธิ์ 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3xJUGrD 

2. สังคม 302.2 พ187ก การออกแบบสารเพื่อ
การสื่อสารแบบบูรณา
การ / พนม คลี่ฉายา 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/39sAD7N 

 
3. การศึกษา 302.23 ส852ก การบริหารจัดการข้าม

สื่อ : จากสื่อมวลชนไปสู่
ออนไลน์ /                    
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3mIYlzB 

4. การศึกษา 375.001 ม161ก 
2563 

การพัฒนาหลักสูตรมโน
ทัศน์และการประยุกต์ใช้ 
/ มนสิช สิทธิสมบูรณ์ 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3aW5Ssq 

5. การเงิน 332.4 อ564ท ระบบการเงินทางเลือก
ใหม่ไร้ศูนย์กลาง /               
อัมมูส, เซเฟดีน 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3HKdwSO 

 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. รัฐศาสตร์ 320 ม581ก 2564 การเมือง : ความรู้ฉบับ
พกพา  /                    
มิน็อก, เคนเนธ 

LIB 2 ชั้น 3 

 
https://bit.ly/3OHSYNg 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



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

หมวด วิทยาศาสตร์/หมวดเทคโนโลย ี
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. ธุรกิจ 658.4063 ธ149ม โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ
เพ่ือสร้างการเติบโตครั้ง
ใหม่ / ธนพงศ์พรรณ ธัญญ
รัตตกุล 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3bnaCHJ 

2. ธุรกิจ 658.4038 ส717ร ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
แข่งขันในยุคดิจิทัล /            
สิงหะ ฉวีสุข 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3QGDKd6 

3. ธุรกิจ 658.872 ณ352ย ยิงโฆษณารัว ๆ + ทำ
การตลาดแรง ๆ พร้อมโปร
โมตผ่านสื่อออนไลน์ให้
ครบสูตร /               
ณัฐวศา สุทธิธาดา 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Ngsrp8 

4. ธุรกิจ 658.1 อ356จ เจาะอนาคตโลก มองหา 
Start up /                     
อรรถพร จงรักศักดิ์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39T3MJo 

5. ธุรกิจ 650.072 ว385ว 2564 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ /           
วัชราภรณ์ สุริยาภวิัฒน์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3yhPxHJ 

 

 



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

หมวด พยาบาล 
ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. พยาบาล 618.2 ก493 การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์: สตรีที่มีภาวะเสี่ยง
และภาวะแทรกซ้อน /  
บังอร ศุภวิทิตพัฒนา, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HjfgCr 

2. พยาบาล 618.970231 ก529 การอภิบาลผู้สูงอายุ 
สำหรับผู้ดูแล /              
พรทิพย์ ควรคิด , 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3bHNsMt 

3. พยาบาล 610.7 ร373ก 2564 การวิจัยทางพยาบาล
ศาสตร์ : แนวคิดสู่การ
ประยุกต์ใช้ /                    
รัตน์ศิริ ทาโต 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39nA4w4 

4. พยาบาล 616.0194 ร856 เรื่องน่ารู้ของโรค COVID-
19 / อนันต์ มโนมัยพิบูลย์, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3xpBRbS 

5. พยาบาล 616.025 ก451  การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ
ก่อนถึงโรงพยาบาล /   
ไชยพร ยุกเซ็น, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3QhXT97 

 

 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

6. พยาบาล 613 ก774ค 2564 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : 
แนวคิด ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ /           
เกศินี สราญฤทธิชัย 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3NO8wig  

7. พยาบาล 616.831 ว656ค ความรู้พื้นฐานเพ่ือการ
ป้องกันและรักษาโรคสมอง
เสื่อม Alzheimer /              
วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3xO6R6O 

8. พยาบาล 616.8527 ด164ภ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : 
แนวคิดพ้ืนฐานและการ
พยาบาล /                 
ดวงใจ วัฒนสินธุ ์

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3xuHEwM 

9. พยาบาล 610.7368 พ646ก 
2565 

การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็น
โรคจิตเภท : ความท้าทาย
สำหรับพยาบาลจิตเวช /  

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3xPPB1c 

10. พยาบาล 616.8527 ด246ภ 
2563 

ภาวะซึมเศร้า : การบำบัด
และการให้การปรึกษาโดย
การปรับความคิดและ
พฤติกรรม /                 
ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Oi8LBU 

11. พยาบาล 616.831 ร924 2563 โรคอัลไซเมอร์ : การดูแล
แบบองค์รวมและประเด็น
ทางกฎหมาย /                
มณี ภิญโญพรพาณิชย์, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39uphjI 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. พยาบาล 613.0438 ส783ค  ครอบครัวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
/ สุธรรม นันทมงคลชัย 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3MUh1al 

13. พยาบาล 618.922 ก978ร โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจในเด็ก /              
ไกลตา ศรีสิงห์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HoVZzq 

14. พยาบาล 617.919 ก491 การประเมินผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัด. [เล่ม 1] / 
มานี รักษาเกียรติศักดิ์, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3tZ7ZCv 

15. พยาบาล 616 ว327น 2564 แนวคิดหลักในเวช
ศาสตร์ครอบครัว / 
วริสรา ลุวีระ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3tBVRal 

16. พยาบาล 616.2 ก499 การรักษาทางคลินิกด้วย
ออกซิเจนอัตราการไหล
สูง / นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HrdNKh 

17. พยาบาล 616.9943 ม269 มะเร็งกระเพาะอาหาร / 
รภัส พิทยานนท์, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39oeMyt 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

18. พยาบาล 618.9768527                   
ส661ศ 

ศาสตร์และศิลป์การ
บำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะซึมเศร้า /               
สายฝน เอกวรางกูร  

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3N7lyqd 

19. พยาบาล 617.98 ร924 โรคทางศัลยกรรมเด็กที่
พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก /                  
อัครพล มุ่งนิรันดร์, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3zDVf7D 

20. พยาบาล 618.2 ต218ก การรักษาทารกในครรภ์ 
/ ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา. 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Qrxkyv 

21. พยาบาล 610.73072 ส753ก การพัฒนาเครื่องมือ
สำหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล /               
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39qQvrl 

22. พยาบาล 610.73 ก491 2564 การประเมินภาวะ
สุขภาพสำหรับพยาบาล 
: การตรวจร่างกาย / 
ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ 
[และคนอ่ืน ๆ ] 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Hr0I3H 

23. พยาบาล 610.73691 ก492 
2564 

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
หัวใจ /                     
จรัญ สายะสถิตย์, 
บรรณาธิการ  

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3tDo14F 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

25. พยาบาล 610.7365 ศ465ก 
2564 

การพยาบาลผู้สูงอายุ : 
ปัญหาที่พบบ่อยและ
แนวทางในการดูแล /   
ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3OjPaBC 

26. พยาบาล  การตรวจคลื่นเสียง
ความถึ่สูงทางสูติ
ศาสตร์/                        
กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่น
พินิจ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3bhNAlo 

27. พยาบาล 613.0438 ก528 การหกล้มในผู้สูงอายุ 
การป้องกันและดูแล
รักษาทางเวชศาสตร์
ครอบครัว /                 
จิตติมา บุญเกิด, 
บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HPMjOQ 

28. พยาบาล 616 ช292ว 2564 เวชศาสตร์ครอบครัว
และชุมชน /                 
ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์. 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3y7jiLd 

29. พยาบาล 610.73 ผ819ก 2564 การประเมินภาวะ
สุขภาพและการวินิจฉัย
แยกโรคเบื้องต้น /    
เผ่า อนันจิ๋ว 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3OfZH0Q 

30. พยาบาล 610.736 จ415ก การพยาบาลผู้ที่มีภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ / 
จิตตวดี เหรียญทอง 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3y9fKIb 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

31. พยาบาล 610.7361 ค695 คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายและครอบครัว /    
กิติพล นาควิโรจน์, 
บรรณาธิการ  

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3n82hu0 

32. พยาบาล 610.7343 น927 แนวคิดและหลักการ 
การพยาบาลชุมชน /  
ศิวพร อึ้งวัฒนา, 
บรรณาธิการ  

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3QK7Yf9 

33. พยาบาล 610.7365 ม613 มือใหม่สำหรับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ /                  
ฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์ 
, บรรณาธิการ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HLsCHO 

 
 
 
 
 
 
 



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

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

สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1 วิจัย 808.06 ก277ร รายงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาคู่มือการเขียน
รายงานการประชุม
สำหรับเจ้าหน้าที่ สังกัด
กองกลางใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม /                   
กฤติมา ธนศักดิ์กุล 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39M03xn 

2 วิจัย 658.152 ร478ร รายงานวิจัย ผลการ
พัฒนางานด้วย R2R 
เรื่อง การพัฒนาคู่มือ
การเบิกจ่ายโครงการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม /                
ริญญาภัทร์ พสิษฐ์กุล
เวช 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HMspEr 

3 วิจัย 378.198 ย442ร รายงานการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาระบบการยื่น
คำร้องขอจบออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม /                     
ยุวพรรณ ผึ้งทอง 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39UFMFS 

 

 

 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

4. วิจัย 658.3125 อ451ร รายงานวิจัย ผลการ
พัฒนางานด้วย R2R 
เรื่อง การพัฒนาระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้วยคู่มือ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายวิขาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  /             
อ้อมนภา จำปาอ่อน 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3y5z7ku 

5. วิจัย 352.6 จ243ร รายงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาแนวปฏิบัติในการ
เบิกทุนสนับสนุนเพื่อ
เพ่ิมคุณวุฒิทาง
การศึกษาและฝึกอบรม
แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม /             
จันทกานต์ ภาตินทุ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/39Vk8Bo 

6.. วิจัย 658.720285 ข262ร รายงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการค้ำประกัน
สัญญางานซื้อจ้างพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม /                  
ขวัญชัย ภาตินทุ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3noEUMM 

 

 

 



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

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

7. วิจัย 658.155 น645ร รายงานวิจัย ผลการ
พัฒนางานด้วย R2R 
เรื่อง การพัฒนาคู่มือ
การจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมแบบ
ออนไลน์ /                
นิรมล โชคธนานนท์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3Aal7bN 

8. วิจัย 378.593 ข275ร รายงาวิจัย เรื่องการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
เขียนคำร้องของ
นักศึกษาท่ีเกี่ยวกับงาน
ทะเบียน /                  
ขวัญลดา สายหมี 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3HZ59D3 

9. วิจัย 363.728 ช362ร  รายงานการวิจัย เรื่อง 
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม / 
ชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3AdMp0L 

10. วิจัย 387.16 น455ร รายงานวิจัย ผลการ
พัฒนางานด้วย R2R 
เรื่อง การพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา /          
นาฎถยา แดงเย็น 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3u3xZMQ 

 

 

 



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

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

11. วิจัย 006.78 ภ374ร รายงานวิจัย ผลการ
พัฒนางานด้วย R2R 
เรื่อง การสร้างเว็บไซต์
เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ประชุมและพิธีการ 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม /                 
ภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริ
พงษ์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3nrvsIw 

12. วิจัย 372.21 ร413ร รายงานวิจัย เรื่องการ
พัฒนาทักษาะการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ /                
ราตรี เหลืองดำรงค์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3bG8B9O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

หมวด วิทยานิพนธ์ 
 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. วิทยานิพนธ์ ว 338.4791 น688น 
2564 

แนวทางการสร้าง
ภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรสงคราม / 
นิศาชล  บัวเงิน 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/391ddpP 

2. วิทยานิพนธ์ ว 650.1 พ715ก 2565 การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิง
ยืนยันลำดับที่สองของ
ความสำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจไร่
สับปะรดของ
เกษตรกร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ /
พิมพ์กมล  แก้ว
ไทรนันท์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3NVsg32 

3. วิทยานิพนธ์ ว 371.395 ส941ก 2565 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
ความสามารถในการ
ทำงานกลุ่ม โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ใน
สาระภูมิศาสตร์ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3tpsDLI 

 



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

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

4. วิทยานิพนธ์ ว 372.1201 ธ699ส 2564 สมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม / 
ธีรุตม์ณัชช์  ชัยภัทรโธ
วัต 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3aB8cVl 

5. วิทยานิพนธ์ ว 372.1201 ส984ก 
2565 

การใช้พลังอำนาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 /             
โสภาพรรณ  ภู่ขันเงิน 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3GZKuOK 

6. วิทยานิพนธ์ ว 372.1201 ห134ภ 
2565 

ภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 /             
หทัย  ชำนาญค้า 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3H69jsh 



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

 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

7. วิทยานิพนธ์ ว 372.21พ282ก 2565  การบริหารเชิงกลยุทธ์
ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครปฐม /  
พรสุดา  พจน์ธนกรกุล 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3H8iA37 

8. วิทยานิพนธ์ ว 371.35 ส843ก 2564 กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก /                 
สุมินตรา  ปิ่นทอง 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3H6ujPD 

9. วิทยานิพนธ์ ว 371.7 ส681ก 2564 การพัฒนารูปแบบการ
บริหารสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
/ สาริกา  ราชบุญทอง 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3aF1ei6 

 

 

 

 



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

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

10. วิทยานิพนธ์ ว 372.12 ร177ก 
2564 

กลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / 
รสสุคนธ์  มั่นคง 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3tnUiwo 

11. วิทยานิพนธ์ ว 371.07 อ253ก 
2564 

กลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การเป็นโรงเรียน
คุณธรรม /           
อภิญญา  สิงหา 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3tvIQij 

12. Theses T 669 N287D 2564 Development of 
oxide and 
oxyfluoride glasses 
doped with 
lanthanide ions for 
laser medium and X-
ray detecting 
material applications 
/ Nuanthip  Wantana 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3xhszyF 

 
 
 



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

ลำดับที่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

13. วิทยานิพนธ์ ว 641.303 ภ116ป 
2564 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคอาหาร
มังสวิรัติในร้านอาหาร
ของประชากรวัยทำงาน
ในกรุงเทพมหานคร / 
ภควดี เจริญรัตน์ 

LIB 2 ชั้น 4 

 
https://bit.ly/3OcBKHm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

หมวด e-Book 

ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

1. eBook  ธรรมเนียมพระบรมศพและ
พระศพเจ้านาย /                    
ธัชชัย ยอดพิชัย 

eBook 

 
https://bit.ly/3Ml0VpZ 

2. eBook  การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังท่ีได้รับการฟอกเลือด /  

eBook 

 
https://bit.ly/395qduO 

3. eBook  ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
และการประยุกต์ใช้สำหรับ
ตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิ
สติคแบบต่อเนื่อง /              
ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3xbOEOW 

4. eBook  การวาดและระบายสีอัญมณี
และเครื่องประดับ /                   
รงคกร อนันตศานต์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Mh1IIl 

5. eBook  การวิจัยเพื่อการศึกษาและ
การออกแบบสภาพแวดล้อม 
/ อภิโชค เลขะกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3O0KgcF 
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ลำดับที ่ หนังสือ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง 
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QR Code 

6. eBook  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ /
สกล บุญสิน   

eBook 

 
https://bit.ly/3th9gnO 

7. eBook  การหาค่าท่ีเหมาะสมและการ
ประยุกต ์/ คมกฤต เล็กสกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3NlQeEQ 

8. eBook  ความน่าจะเป็นกับการ
ประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิง
สถิติ / มานัดถุ์ คำกอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3Q33ik9 

9. eBook  สารานุกรมคำที่เก่ียวกับการ
ประพันธ์ร้อยกรอง /     
สุพรรณ ทองคล้อย 

eBook 

 
https://bit.ly/3xpAQlx 

10. eBook  ปวดคอและปวดศรีษะจาก
กระดูกสันหลังส่วนคอ /     
สุรีพร อุทัยคุปต์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3mkTxjP 

11. eBook  คลังข้อมูลเพื่อการจัดการ
ข้อมูลสมัยใหม่ /                
รัฐสิทธิ์ สุขะหุต 

eBook 

 
https://bit.ly/38VNcYZ 
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สถานที่เก็บ
หนังสือ 

QR Code 

12. eBook  การรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้น /                              
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,  
บรรณาธิการ 

eBook 

 
https://bit.ly/3xoiTDD 

13. eBook  เทคนิคการประเมินอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร / 
ยุทธนา พิมลศิริผล 

eBook 

 
https://bit.ly/3tiEV8v 

14. eBook  จุลชีววิทยาและการประยุกต์ 
/ วสุ ปฐมอารีย์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3tjVCR0 

15. eBook  การประเมินทางประสาท
สัมผัส / ไพโรจน์ วิริยจาร ี

eBook 

 
https://bit.ly/3MnC7xG 

16. eBook  การประเมินความคุ้มค่าทาง
การแพทย์และการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านงบประมาณ / 
อัญชลี เพ่ิมสุวรรณ  

eBook 

 
https://bit.ly/38UbVge 

17. eBook  เครื่องมือการวิจัยทางสังคม
ศึกษา /                    
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 

eBook 

 
https://bit.ly/3ar30Dv 
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QR Code 

18. eBook  ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
และการประยุกต์ใช้สำหรับ
ความต้องการแบบเฟ้นสุ่ม
และแบบไม่ต่อเนื่อง /                 
ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 

eBook 

 
https://bit.ly/3xoYZZg 

19. eBook  เศรษฐศาสตร์การจัดการ / 
กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3GX93vB 

20. eBook  วิศวกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปความร้อน
และการประยุกต์ใช้ /                   
อรรถกร อานคำ 

eBook 

 
https://bit.ly/3Mq13V5 

21. eBook  ระบบบัญชี /                     
นฤนาถ ศราภัยวานิช 

eBook 

 
https://bit.ly/3axw4sX 

22. eBook  การรักษาพยาบาลโรค
เบื้องต้น /                                
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, 
บรรณาธิการ 

eBook 

 
https://bit.ly/38UuvF0 

23. eBook  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ / นรุตม์ เจริญศรี 

eBook 

 
https://bit.ly/3MtCuGO 
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QR Code 

24. eBook  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเยียวยา
ในการออกแบบโรงพยาบาล 
/ ธานััท วรุุณกููล 

eBook 

 
https://bit.ly/3HRc5lT 

25. eBook  ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ 
/ ศุภมิตร เมฆฉาย 

eBook 

 
https://bit.ly/3zPFlHE 

26. eBook  การออกแบบและจำลอง
ระบบพลังงาน /                    
ศิวะ อัจฉริยวิริยะ 

eBook 

 
https://bit.ly/3tNJdou 

27. eBook  สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว 
/ โสระยา ร่วมรังษี 

eBook 

 
https://bit.ly/3bdIyGG 

28. eBook  หลักการทางเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์: นวัฒกรรม
ผลิตภัณฑ์ /                      
ไพโรจน์ วิริยจารี 

eBook 

 
https://bit.ly/3A5cbED 

29. eBook  พิบัติภัย – ภัยพิบัติ ในโลก
สมัยใหม่ / ทวี ชัยพิมลผลิน 

eBook 

 
https://bit.ly/3beAMwb 
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QR Code 

30. eBook  จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) 
"สำหรับอาจารย์มือใหม่" / 
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3mZVp1A 

31. eBook  โรคเบาหวาน: ความรู้พื้นฐาน
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง / 
รัชดา เครสซี่ 

eBook 

 
https://bit.ly/3QynISr 

32. eBook  เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี / 
พิสิฐ ลี้อาธรรม 

eBook 

 
https://bit.ly/3b1IE3W 

33. eBook  ถั่วเกษตร /                    
เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม 

eBook 

 
https://bit.ly/3zPi0FK 

34. eBook  สถิติวิจัยทางอาหาร Food 
research statistics / 
พนิดา รัตนปิติกรณ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/39z5nEl 

35. eBook  เปลี่ยนแปลงได้ก่อน มีโอกาส
มากกว่า /                             
รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3bfJaLG 
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QR Code 

36. eBook  Shine From Within ส่อง
แสงเจิดจรัสจากภายใน /    
นิดา เลิศประสพสุข 

eBook 

 
https://bit.ly/3QyLTQz 

37. eBook  คนทำงานสำเร็จไม่
จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ /    
ฟุรุคะวะ, ทาเคชิ 

eBook 

 
https://bit.ly/3xDOUXs 

38. eBook  อัลมอนด์ : Almond /                 
ซน, ว็อนพย็อง 

eBook 

 
https://bit.ly/3Op2Cnz 

39. eBook  Big Data Series 1 : 
Introduction to a Big 
Data Project ปฐมบทใน
การทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / 
อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3tPrDQZ 

40. eBook  การสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง 
/ วิทวัส สิฏฐกุล 

eBook 

 
https://bit.ly/3N9Sez0 

41. eBook   การพัฒนาองค์การด้วย
ระบบบริหารงานคุณภาพ / 
อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 

eBook 

 
https://bit.ly/3NbQ6XA 
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QR Code 

42. eBook  กระตุ้นพนักงานยังไงให้มีไฟ
ตลอดเวลา /                     
เคเบิล, แดเนียล เอ็ม 

eBook 

 
https://bit.ly/3OcfKNa 

43. eBook  พัฒนา Web Application 
ด้วย PHP และ MariaDB /
บัญชา ปะสีละเตสัง  

eBook 

 
https://bit.ly/3OwIujM 

44. eBook  พัฒนา Mobile App บน
ระบบ Android ด้วย Kotlin 
/ บัญชา ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3xICywZ 

45. eBook  พัฒนา Mobile App ฉบับ 
Pro Android /                   
บัญชา ปะสีละเตสัง 

eBook 

 
https://bit.ly/3ObhJBl 

46. eBook  อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร 
/ มณฑา ลิมปิยประพันธ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/39EEcrz 

47. eBook  คิดดี มีสุข ทำดี มีทรัพย์ / 
สุริยะ บุตรไธสงค์ 

eBook 

 
https://bit.ly/39HUkbU 
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48. eBook  EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส / 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

eBook 

 
https://bit.ly/3n3QxIZ 

49. eBook  เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี / 
ยรรยง ธรรมธัชอารี 

eBook 

 
https://bit.ly/39CRULy 

50. eBook  การวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน /                     
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3N7GvBd 

51. eBook  การออกแบบและวิเคราะห์
การทดลองขั้นพ้ืนฐาน / 
ศุภชัย นาทะพันธ์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3QElgd5 

52. eBook  นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business 
Innovation) /               
มนตรี วิบูลยรัตน์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3xKxiZJ 

53. eBook  การจัดการการดำเนินการ 
(Operations 
Management) /                 
มนตรี วิบูลยรัตน์ 

eBook 

 
https://bit.ly/3ObUS8R 
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QR Code 

55. eBook  สร้างเงินล้านง่าย ๆ ด้วย
ผักตบชวา / พัชรี สำโรงเย็น 

eBook 

 
https://bit.ly/3n6LEil 

56. eBook  พ่อรวยสอนลูก /                     
คิโยซาก,ิ โรเบิร์ต ที. 

eBook 

 
https://bit.ly/3NjuZTy 

57. eBook  เกษตรตามรอยพ่อ พออยู่ 
พอกิน พอเพียง /                 
อภิชาติ ศรีสอาด 

eBook 

 
https://bit.ly/3QGtNfy 

58. eBook  ถั่วและธัญพืช เมล็ดพันธุ์แห่ง
สุขภาพ / ทัทยา อนุสสร 

eBook 

 
 

59. eBook  ทวารวดีในอีสาน /                
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  

eBook 

 
https://bit.ly/3OtSU3s 

 

 

 


