รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
1 1 ปี มุ่งมัน่ เดินหน้าพัฒนา ร่ วมกัน 23 สิงหาคม 2554 - 23
สานักนายกรัฐมนตรี
GP 320.9593 ห159 2555
สิงหาคม 2555 /
2 121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย : วันคล้ายวัน
GP 378.593 ห159 2556
สถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2556 /
3 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ /
NGP 174.9097 ส728 2555
4 31 days before your CCNA exam /
Bennett, Scott
004.6 B472T 2007
5 40 ปี การเคหะแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพการอยูอ่ าศัยพัฒนา
NGP 363.5 ส733 2556
สังคมไทยยัง่ ยืน /
6 A textbook of modern toxicology /
Hodgson, Ernest
615.9 T355 2010
7 Academic writing in English for Asian students and
Dhirawit Pinyonatthagarn 808.042 D534A 2012
researchers
8 Analytical chemistry /
Christian, Gary D.
543 C555A 1986
9 Biostatistics : a foundation for analysis in the health sciences Daniel, Wayne W.
570.15195 D184B 2014
10 Business data communications : introductory concepts and Shelly, Gary B.
004.6 S545B 1995
techniques /
11 Business data communications : introductory concepts and Shelly, Gary B.
004.6 S545B 2004
techniques /
12 Cake it easy Chocolate Cake [VCD]
VCD 1107 M 2546
13 Cake it easy Fruit Cake [VCD]
VCD 1106 M 2546
14 Cake it easy Pie [VCD]
VCD 1108 M 2546
15 Clinical epidemiology : the essentials /
Fletcher, Robert H .
614.4 F614E 2012
16 Clinical pharmacology /
Bennett, Peter N.
615.1 B472C 2012
17 Company to company : a task-based approach to business
Littlejohn, Andrew
651.75 L779C 2011
emails, letters and faxes : student's book /
18 Computer architecture : concepts and evolution /
Blaauw, Gerrit A.
004.22 B627C 1997
19 Data communication /
Green, D. C.
004.6 G795D 1996
20 Data networks : concepts, theory, and practice /
Black, Uyless
004.6 B627D 1989
21 Drug discovery and development : technology in transition / Hill, Raymond G.
615.1 D794 2013
22 Drug information handbook : with international trade names
R 615.1 D794 2013
index /
23 Drugs for the heart: /
Opie, Lionel H.
615.71 D794 2013
24 Fruity soft drink [VCD]
VCD 1099 M 2553
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
25 Immunology for pharmacy /
Flaherty, Dennis K
616.079 F575I 2012
26 Indigenous research methodologies /
Chilisa, Bagele
305.800721 C537I 2012
27 Introduction to pharmaceutical chemical analysis /
Hansen, Steen
615.19 H249I 2012
28 iPhone5 iOS 6 iLife & iWork ฉบับสมบูรณ์ /
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 004.16 พ553อ 2556
29 Japan-ASEAN cooperation for sustainable development /
Surichai Wun'gaeo
338.927 J33 2007
30 Job Interview [VCD]
VCD 1092 M 2006
31 Managerial economics /
Maurice, S. Charles
331.714 M455M 1999
32 Methodological thinking : basic principles of social research Loseke, Donileen R
300.72 L879M 2013
design /
33 Methodology: who needs it ? /
Hammersley, Martyn
300.72 H224M 2011
34 Ocular drug delivery systems : barriers and application of
Thassu, Deepak
617.7061 O21 2013
nanoparticulate systems /
35 Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students Watson, David G.
615.1 W338P 2012
and pharmaceutical chemists /
615.1401513 A618P 2013
36 Pharmaceutical calculations /
Ansel, Howard C.
37 Pharmacotherapy principles and practice /
Chisholm-Burns, Marie A 615.58 PP536 2013
38 Pharmacy management : essentials for all practice settings
Desselle, Shane P.
615.1068 D475P 2012
39 Physics : principles with applications /
Giancoli, Douglas C.
530 G433P 2005
40 Psychopharmacology: 501 questions to help you pass the
Ramaswamy, Sriram
615.78 S469P 2012
boards /
41 Publication manual of the American Psychological
American Psychological 808.06615 P976 2010
Association /
Association
42 Thai buddhism in the buddhist world : a survey of the
Phra Brahmagunabhorn
294.309593 P536T 2012
buddhist situation against a historical background /
(P. A. Payutto)
43 Thailand script project 2007 - 2010 /
791.437 ท955 2554
44 Thailand state of pollution report 2011 /
GP 363.739593 T364 2011
45 The 1998 IEEE Asia-Pacific conference on circuits and systems :
621.3815 N714 1998
microelectronics and integrating systems, November 24-27, 1998
Chiangmai Plaza Hotel, Chiangmai, Thailand

46
47

The English Secret ดิอิงลิชซีเคร็ ต
The fusion marketing bible : fuse traditional media, social
media, and digital media to maximize marketing

เบญจมินทร์ ตันกิตติกร
Safko, Lon

พ 428.34 บ783ด 2554
658.8 S128F 2013
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
48 Transdermal and intradermal delivery of therapeutic agents : Banga, Ajay K.
615.19 B216T 2011
application of physical technologies /
49 VoIP for dummies /
Kelly, Timothy
004.6 K29V 2005
50 กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยตัวแทน-นายหน้า /
ชัยพรว์ ธนถาวรกิตติ์
346.029 ช395ก 2552
51 การเขียนทางเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์และ
ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
808.066 พ993ก 2556
วิศวกรรมศาสตร์ /
52 การเขียนสารคดี /
ชลอ รอดลอย
808.4 ช233ก 2551
53 การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน แนวทางการ
658.15 ก443 2554
ปฏิบตั ิสาหรับบริ ษทั มหาชนขนาดย่อม /
54 การค้าระหว่างประเทศไทยและจีน /
นิรญา มารศรี
IS น646 2551
55 การเงินบุคคล /
ศิรินุช อินละคร
332.024 ศ458ก 2552
56 การจัดการของเสียอันตราย
มัลลิกา ปัญญาคะโป
363.728 ม377ก 2549
57 การจัดการความรู้ตารายาพื้นบ้านล้านนา : กรณี ศกึ ษากลุ่มโรค พรรณเพ็ญ เครื อไทย
RH 616.5068 พ265ก
มะเรงหรื อบ่าเฮ็ง /
2554
58 การจัดการความรู้ในองค์การ : กรณี ศกึ ษา โรงเรี ยนวัดหมืน่
พระชัยวัฒน์ จือปา
IS ช432(1) 2551
พุทธวิทยา /
59 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ /
วิโรจน์ เดชนาบัญชาชัย
658.18 ว711ก 2552
60 การตลาดบริ การ /
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ 658.8 ย419กต 2556
61 การตลาดระหว่างประเทศ /
อัควรรณ์ แสงวิภาค
382 อ481ก 2554
62 การบริ หารการจัดการคุณภาพโดยรวม /
ณรงค์ ณ ลาพูน
371.207 ณ211ก 2546
63 การบริ หารและการพัฒนาระบบงานตารวจ /
พงษ์ธร ธัญญาสิริ
353.3609593 พ156ก
2555
64 การบริ หารวิศวกรรมคุณค่า /
เลิศชัย ระตะนะอาพร
658.1552 ล886ก 2550
65 การบัญชีทวั่ ไป /
วรรณวิภา คูสกุล
657 ว259ก 2552
66 การบาบัดจิตตนเอง
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
พ 615.851 ส763 2555
67 การเปรี ยบเทียบธุรกิจน้ ามันระหว่าง บริ ษทั การปิ โตรเลียม
บัณฑิต สกุลมา
THE บ259 2550
แห่งประเทศไทย และ บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน) /
68 การเปรี ยบเทียบปัจจัยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการ พระมหาปรี ชา สาเส็ง
IS ป467 2551
ลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
69 การเปรี ยบเทียบปัจจัยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการ วงศ์ชยั พรหมลี
IS ว123 2550
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
70 การผลิตและการควบคุมคุณภาพ /
660.6 ก491 2554
71 การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง /
เกรี ยงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ 636.08960759 ก768ก 2555
72 การพัฒนาดปรแกรมค้นคืนภาพภาษามือไทยจากคาศัพท์บน ศิริพงษ์ สุขสบาย
CD/PR 00915 2555
ระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) /
73 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย /
กมลลักษณ์ วรดาเกียรติธนา IS ก136 2550
74 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการบริ หารวิชาการของ
ฐณิ กานต์ เต่งตระกูล
IS ฐ112 2551
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
75 การพัฒนาระบบเว็บปแพพลิเคชัน่ สาหรับสหกิจศึกษา(CD
นงลักษณ์ อวยพร
CD/PR 00916 2554
โครงงาน) /
อ 011.7 ก482 2553
76 การพัฒนาสังคมไทยด้วยงานวิจยั เชิงสร้างสรรค์ : การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจาปี 2553

77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87

การลาออกครั้งสุดท้าย
การวิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่าของลุ่มน้ าภาคเหนือ (CD
วิจยั ) /
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจระหว่าง บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน) และ บริ ษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) /
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจระหว่าง บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน) และ บริ ษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) /
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจระหว่าง บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) /
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ /
การวิเคราะห์ทกั ษะภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ตามนโยบายการกระจายอานาจทางการศึกษา /
การวิเคราะห์ทุนมนุษย์ที่มีต่อการผลิตนวัตกรรมในประเทศ
ไทยและความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของ
สินค้านวัตกรรมของไทย : รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ /
สมชาย สุขสิริเสรี กุล
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานระหว่าง ธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม /
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ /

ภาณุมาศ ทองธนากุล
พีรวัฒน์ ปลาเงิน

พ 158 ภ434ก 2556
CD/RH 00049 2551

กรองกาญจน์ อึ้งสิทธิพนู พร IS ก185 2551
กฤติมา เลิศมโนบุญสุข

IS ก277(1) 2551

พฤฒิพงษ์ สละกลม

IS พ434 2551

วินยั พุทธกูล
จุไรรัตน์ วรรณยิง่

658.4033 ว619ก 2551
IS จ653 2551

สมชาย สุขสิริเสรี กุล

RH 382.6 ส241ก 2552

พภัสสรณ์ เลิศคงคาทิพย์

IS พ212 2550

วโรดม ตูจ้ ินดา
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร

629.8 ว339ก 2550
003 ส124ก 2551
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
88 การวิเคราะห์สาเหตุที่มีผลต่อความเสียหายของเครื่ องจักร
พิเชฎฐ เทศรัตน์
IS พ654 2551
ศึกษากรณี : ห้างสรรพสินค้าคาร์ ฟรู ์ สาขาบางบอน /
89 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนความเสี่ยงของหลักทรัพย์ใน เจษฎา จันหะคราม
IS จ755 2552
ธุรกิจกลุ่มยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
90 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ จิรพร ธนสารไพบูลย์
THE จ533 2550
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
91 การศึกษากับการจัดการ
ระพี สาคริ ก
พ 370.9593 ร243ก 2552
92 การศึกษาการเปรี ยบเทียบการดาเนินงานระหว่าง บริ ษทั ซี
ชุลีพร สมสมัย
IS ช638 2550
เฟรชอินดัสตรี จากัด (มหาชน) กับ บริ ษทั สุรพลฟู้ ดส์ จากัด
(มหาชน) /
93 การศึกษาความชุกของการปวดประจาเดือนชนิดปฐมภูมิ
วารุ ณี เพไร
RH 612.662 ว486ก 2555
พฤติกรรมการจัดการตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
บางประการกับการปวดประจาเดือนชนิดปฐมภูมขิ อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม /
94 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตที่สาเร็ จ
RH 331.125 ก522 2555
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2555 /
95 การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการที่มาขอใบอนุญาต กัญญาภัทร เสือไพฑูรย์
IS ก384 2551
ขายสุ รา ยาสูบ และไพ่ ของสรรพสามิตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 4
96 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนี
พูนศักดิ์ มงคลพร
IS พ855 2551
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
97 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรี ยนวังไกลกังวล อ. ขวัญแก้ว วัชโรทัย
371.35 ข253ก 2549
หัวหิน จ.ประจวบครรี ขนั ธ์ /
98 การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการธุรกิจของอุตสาหกรรม
จารุ ภทั ร์ นาคเสน
IS จ333 2550
เหล็กในประเทศไทย กรณีศึกษาเทียบ บริ ษทั นครไทยสติปมิล
จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินตัสตรี จากัด
(มหาชน) /
99 การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
กอบแก้ว วงศ์อินทร์อยู่
IS ก361 2550
ประเทศไทย กรณี ศึกษา บริ ษทั โทเท็ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
จากัด (มหาชน) (DTAC) และ บริ ษทั แอดวานช์อินโฟร์
เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (AIS) /
100 การศึกษาเปรี ยบเทียบการดาเนินงานระหว่าง บริ ษทั ยูไนเต็ด เกียรติพงศ์ พจน์สมพงส์ IS ก854 2551
เปเปอร์ จากัด (มหาชน) /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
101 การศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกาแฟ กรณี ศกึ ษา
กัญชรส เทียนยม
IS ก381 2551
ผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟสตาร์บค้ และคอฟฟี่ เวิลด์ เซ็นทรัล ปิ่ น
เกล้า /
102 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสถานีบริ การน้ ามัน
ชริ นทรา บุญยีส่ ุ่น
IS ช213 2551
กรณี ศกึ ษา : พนักงานธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่
ราษฎร์บูรณะ /
103 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดการเลือกใช้แก๊ส เบญจางค์ สกุลมา
IS บ796 2551
โซฮอล์ของผูบ้ ริ โภคในสานักงานหลักทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริ ย(์ ส่วนกลาง) /
104 การศึกษาภาวะการมีงานทาและศึกษาต่อของบัณฑิตที่สาเร็จ
RH 331.11 ก522 2555
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2553 /
105 การศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ณัฐวรรณ สร้อยทอง
IS ณ359 2551
รัฐวิสาหกิจ ศึกษากรณี การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค สานักงานใหญ่
106 การศึกษาและปรับปรุ งแผนการตลาดของ บริ ษทั SVOA
ปิ ยนันต์ พันธุน์ ิยม
IS ป619 2550
เปรี ยบเทียบกับ ACER และ HP ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล /
107 การศึกษาวิจยั ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนมผงของคุณ กันต์กฤช เผ่าหอม
IS ก389(1) 2550
แม่ยคุ ใหม่ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
108 การศึกษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคสื่อ นภาพร น้อยแสง
IS น197(1) 2551
อินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร /
109 การศึกษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคสื่อ ปิ ยพร อินทร์สาหร่ าย
IS ป622(1) 2551
อินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร /
110 การสอนแบบโครงการ
วัฒนา มัคคสมัน
371.36 ว398ก 2554
111 การสารวจแนวทางการจ่ายยาสาหรับผูป้ ่ วยโรคไมเกรนของ
แจ่มจรัส วิชยั สื บ
CD/PA 00090 2554
เภสัชกรชุมชน /
112 การสารวจพฤติกรรมการใช้และขจัดโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ พรรณทิพย์ จันทรรวงทอง IS พ261 2550
ของคนไทย /
113 การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ /
สักกมน เทพหัสดิน ณ
664.0284 ส518ก 2555
อยุธยา
114 การออกแบบและพัฒนาเครื่ องอบฟิ ล์มหดฝาขวดน้ า (CD
เอกชัย แซ่เอี้ยะ
CD/PR 00917 2555
โครงงาน) /
115 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้
ณัฐกร สงคราม
371.33467 ณ321ก 2554
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ลาดับที่
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

128
129
130
131
132

133
134
135
136

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
เก่งศัพท์องั กฤษ : ศัพท์น่ารู้ในชีวิตประจาวัน
จุฑามาศ มอร์แกน
พ 428.1 จ628ก 2556
เก่งอังกฤษ เพื่อสมัครงาน
พ 428 ก749 2555
เกมส์ Mummy Math บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) ณฤทธ์ จันทร์ ศรี
CD/PR 00893 2555
ขนมไทย ตารับชาววัง ชุดที่ 1 [วีซีดี]
VCD 1094 M 2547 ช1
ขนมไทย ตารับชาววัง ชุดที่ 2 [วีซีดี]
VCD 1094 M 2547 ช2
ขนมไทย ตารับชาววัง ชุดที่ 3 [วีซีดี]
VCD 1094 M 2547 ช3
ขนมไทย ตารับชาววัง ชุดที่ 4 [วีซีดี]
VCD 1094 M 2547 ช4
ข้อมูลโครงการที่อยูอ่ าศัยภาคเอกชนเปิ ดตัวใหม่ในเขต
GP 728.3 ข291 2550
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2550 /
ข้อมูลโครงการที่อยูอ่ าศัยภาคเอกชนเปิ ดตัวใหม่ในเขต
GP 728.3 ข291 2551
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2551 /
ข้อมูลโครงการที่อยูอ่ าศัยภาคเอกชนเปิ ดตัวใหม่ในเขต
GP 728.3 ข291 2554
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 2554 /
คมซามูไร : รากฐานการเมืองญี่ปุ่น /
ทรายแก้ว ทิพากร
320.952 ค147 2556
ความคิดเห็นที่มีต่อเชื้อเพลิง ระหว่างก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ชุติพนั ธุ์ พานิชกุล
IS ช616 2550
ยานยนต์ (ngv) หรื อก๊าซปิ โตรเลียม (lpg) ของผูใ้ ช้รถยนต์นงั่
ส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร /
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริ การสาธารณะของ พระอเนก ใยอินทร์
CD/PA 00114 2555
เทศบาล ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ /
คอนกรี ต /
ปิ ติ สุคนธสุขกุล
624.1834 ป615ค 2556
คัมภีร์คาคม : เพื่อชีวิตที่มคี ุณค่า คุณภาพ และคุ ณธรรม /
ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
808.882 ช424ค 2556
คาร์โบไฮเดรต โครงสร้างและเมแทบอลิซึม : ฉบับง่ายต่อการ ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ 612.01578 ป161ค 2556
อ่านและทาความเข้าใจ /
คุณภาพกาไร : กรณี ศกึ ษาบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
ปัทมา สุภา
IS ป533 2551
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ /
คุณานุคุณไตรภาค
294.344 ค639 2555
620.00420285 ภ432ค 2555
คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor 2012 (Professional) ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
คู่มือการเตรี ยมเอกสารเพื่อขอใบรายงานผลการวิเคราะห์
615.11 ค246 2552
คุณภาพชีววัตถุ /
คู่มือการสารวจโครงสร้างป่ า และความหลากหลายของ
577.698 ค695 2554
สิ่งมีชีวิตในป่ าชายเลน /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
137 คู่มือใช้งาน Windows 8 ฉบับสมบูรณ์ /
สุธีร์ นวกุล
005.4469 ส786ค 2556
138 คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี /
363.737 ค695 2551
139 คู่มือปฏิบตั ิอานาปานสติ 16 ขั้น พุทธทาส อินฺทปํฺ โญ /
กลุ่มอยูเ่ ย็นเป็ นประโยชน์ 294.3444 ค695 2553
140 คู่มือผูบ้ ริ โภคข่าวหนังสื อพิมพ์
บัญชา ธนบุญสมบัติ
พ 070.43 บ253ค 2552
141 คู่มือเพื่อการศึกษา ธุรกิจขายตรง : การตลาดเครื อข่าย /
658.84 ค695 2554
142 เคมีบรรยากาศ
นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
551.5 น616ค 2552
143 เคมีอาหาร /
นิธิยา รัตนาปนนท์
641.3 น614ค 2553
144 เครื่ องประจุแบตเตอรี่ ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD ธีระชัย เพ็ญพิบูลรัตนา
CD/PR 00918 2556
โครงงาน) /
145 เครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง กษิรา สุวิรยะกุล
IS ก331(1) 2552
แก๊ส NGV/CNG ของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ /
146 เครื่ องยนต์เผาไหม้ภายใน : ทฤษฎีและการคานวณ /
เฮย์วดู , จอห์น บี.
621.43 ฮ643ค 2555
147 เครื่ องยนต์เผาไหม้ภายใน ฉบับเสริ มประสบการณ์ /
วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
621.43 ว849ค 2555
148 เคล็ดลับ คุณแม่มือใหม่ 1 [วีซีดี]
VCD 1093 M 2552
149 แคเธอรี น เด เมดิชี... : กฤตยาราชินี /
นิดา
น ค924 2545
150 จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ /
สมจินต์ ศรไพศาล
332.6 ส236จ 2554
151 จานเส้น [วีซีดี]
VCD 1097 M 2553
152 จิตวิทยาการศึกษา
นุชลี อุปภัย
370.15 น728จ 2555
153 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม /
วีรานุช หลาง
579 ว853จ 2554
154 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม /
สมใจ ศิริโภค
660.62 ส237จ 2555
155 เจ้านาง /
ณารา
น ณ429จ 2554
156 เจาะหัวใจภาษาอังกฤษพิชิตการสอบแข่งขัน /
รสริ นทร์ บัญชาทัพ
428.0076 ร175จ 2555
157 ชี้ช่องรวย 2556
อ 338.642 ช576 2555
แคมป์ เบลล์, แมรี่ เค.
158 ชีวเคมี
572 ค941ช 2554
159 ชีววิทยา : ปฏิบตั ิการ /
สิริภทั ร์ พราหมณี ย ์
570 ส732ช 2554
160 ชีววิทยา เล่ม 1 /
สตาร์ร, เซซี
570 ส171ช 2556 ล1
161 ซีฟดู๊ [วีซีดี]
VCD 1102 M 2552
162 เซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้ า
มะลิ หุ่นสม
621.312429 ม271ซ 2555
163 เซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้ า /
มะลิ หุ่นสม
621.312429 ม399ซ 2555
164 เดอะเมจิก
เบิร์น, รอนดา
พ 158 บ871ด 2555
165 ต้มยาชามแกง [วีซีดี]
VCD 1101 M 2552
166 ตาราอายุรศาสตร์ทวั่ ไป /
616 ตอ367 2556
8/19

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
167 ตาราอายุรศาสตร์โรคไต 1 /
616.61 ตร367 2555
168 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า ภาควงจรกระแสตรง /
ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์
621.31915 ช361ท 2556
169 ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 12
382.6 ท511 2552 ล12
170 ทิศทางการส่ งออกและลงทุน เล่ม 12 /
382.6 ท511 2552 ล12
NGP 363.7 น645ท 2551
171 ทิศทางของพิธีสารเกียวโตและอนุสญ
ั ญาบาเซล : บทวิเคราะห์
การเจรจาด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม
172 เทคนิคการผสมเครื่ องดื่มค็อกเทลล์นานาชาติ 1 [วีซีดี]
วิชยั ล้าเลิศ
VCD 1095 M 2546 ผ1
173 เทคนิคการผสมเครื่ องดื่มค็อกเทลล์นานาชาติ 2 [วีซีดี]
วิชยั ล้าเลิศ
VCD 1095 M 2546 ผ2
174 เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและ อัจฉริ ยา ปราบอริ พ่าย
519.502855369 อ513ท
ภาคปฏิบตั ิ /
2552
175 เทคนิคเนื้อเยือ่ พืช /
ประศาสตร์ เกื้อมณี
571.58 ป386ท 2551
176 เทคโนโลยีถนนยางมะตอย /
วัชริ นทร์ วิทยกุล
625.85 ว386ท 2549
ญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช 294.3444 ญ241ท 2555
177 เทศนากัณฑ์อริ ยทรัพย์ /
สกลมหาสังฆปริ ณายก

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

190

นวดคลายโรค ชุด นวดอโรม่า [วีซีดี]
น้ าพริ กสยาม [วีซีดี]
แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริ หารทางการศึกษา
แนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุภายในแผนกงานระบบของ
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) /
แนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับ
แนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี
ในรู ปเงา /
บ่วงอุรคา /
บีโอไอขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่นวัตกรรม
บุพเพสันนิวาส /
เบเกอรี เทคโนโลยีเบื้องต้น /
ปมปาริ ชาต /
ประมวลผลการดาเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบตั ิตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
ส่งเสริ มสุขภาพ : กรณี วยั ทองและวัยทางาน /

วิโรจน์ สารรัตนะ
ปราโมทย์ เพ็ชรรุ่ ง
เงาจันทร์
อรุ โณชา
รอมแพง
จิตธนา แจ่มเมฆ
อรพิม
-

-

VCD 1091 M 2546
VCD 1100 M 2553
371.2001 ว712น 2555
IS ป451(1) 2551
GP 330.9593 น928 2552
น ง822น 2554
น อ419บ 2554
GP 332.6 บ361 2553
น ร189บ 2553
664.752 จ426บ 2556
น อ336ป 2552
GP 363.7 ป352 2554

GP 613 ป353 2554 ล1
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ลาดับที่
191
192

193
194
195
196
197
198
199

200
201
202
203
204
205

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล3
ส่งเสริ มสุขภาพ : กรณีการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ /
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล4
ส่งเสริ มสุขภาพ : กรณี เด็กวัยเรี ยนและวัยรุ่ น / วิภา ด่านธารง
กุล, นุชนาฏ หวนนากลาง, สมปอง สิมมา, และทีมนักวิชาการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
ผูด้ าเนินการ
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล5
ส่งเสริ มสุขภาพ : กรณี โภชนาการ /
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล6
ส่งเสริ มสุขภาพ : กรณี อนามัยแม่และเด็ก /
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล7
ส่งเสริ มสุขภาพ : กรณี ทนั ตสุขภาพ /
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล2
ส่งเสริ มสุขภาพ: กรณี ผสู้ ูงวัย /
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล10
อนามัยสิ่งแวดล้อม : กรณีการสุขาภิบาลอาหารและน้ า /
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล8
อนามัยสิ่งแวดล้อม : กรณี อนามัยสิ่งแวดล้อม /
ประมวลและสังเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ การดาเนินงาน
GP 613 ป353 2554 ล9
อนามัยสิ่งแวดล้อม : กรณีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในประเทศไทย /
ประวัติจิตรกรรม (จากถ้าถึงสมัยปัจจุบนั ) /
เจนสัน, เอช ดับเบิลยู.
759 จ718ป 2533
ปั จจัยที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสัญญาณ ทรู วชิ นั่ ยูบีซี นุ ชซา วิไชยยา
IS น724 2550
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อของผูบ้ ริ โภคของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
ธีรยุทธ์ พิพฒั น์วรพงศ์
IS ธ641 2550
ตราเทสโก้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานประกอบการของแรงงาน
กฤช ป้ อมป้ องภัย
IS ก271(1) 2552
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร /
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา มนตรี เตชะทองสุข
IS ม151 2551
(Notebook) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริ การธนาคาร กนกพร จตพุทธิ
IS ก124 2552
พาณิ ชย์ ในเขตบางแค ภาษีเจริ ญ หนองแขม และกระทุ่มแบน
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
206 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงาน
นาถฤดี สุ พรจานรรจ์
IS น464(1) 2550
โรงแรมแม่น้ าริ เวอร์ไซต์ /
207 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อตูเ้ ย็นระหว่างยีห่ อ้
ภูวนัย จริ ยาวรเมท
THE ภ688 2550
MITSUBISHI และ TOSHIBA ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
208 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟดู้
ประพนธ์ ปูชะพันธ์
IS ป299 2550
ระหว่าง ร้านแมคโดนัลด์ กับร้าน เคเอฟซี ของประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร /
209 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ศิริพร แสงทวี
THE ศ463 2551
ตรวจสอบ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน /
210 ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ใน
จตุพร เพชรรุ ณ
THE จ136 2550
กรุ งเทพมหานคร /
211 เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต /
604.7 ป749 2552
212 โปรแกรมคานวณคุณค่าสารอาหารและโภชนาการ (CD
อานนท์ โพธิสาร
CD/PR 00908 2555
โครงงาน) /
213 โปรแกรมตกแต่งรู ปภาพออนไลน์ (CD โครงงาน) /
เอกพล โล่สตั ยกุล
CD/PR 00895 2555
214 ผลของเขตการค้าเสรี ในธุรกิจอัญญมณี และเครื่ องประดับ
กนกรัตน์ แคบารุ ง
IS ก125(1) 2552
ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริ กา /
215 ผลของยาเม็ดรานิทิดีน ไฮโดรคลอไรด์ ต่างบริ ษทั ต่อความคง ชลธิชา สอนสุภาพ
CD/PA 00075 2554
ตัวทางกายภาพของยาเตรี ยมเฉพาะคราว /
216 แผนการตลาดภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโออิชิ /
เรื องวิทย์ ศรี ไตรรัตนกุล IS ร861(2) 2551
217 แผนธุรกิจ บริ ษทั เทเล-ไลฟ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด /
ธนัชพร นุชิตประสิทธิ์ชยั IS ธ199 2550
218 แผนธุรกิจกะทิกล่อง ยูเอสที /
คาพันธ์ ขันทะหัตถ์
IS ค367(1) 2552
219 แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
GP 305.42 ผ932 2555
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
220 แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การปฏิรูป
GP 379.593 ผ932 2553
การศึกษาในทศวรรษที่สอง /
221 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
พ 294.3013 พ354 2555
222 พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional
กุลิสรา สุดจันทึก
IS ก728 2550
Drink) ของผูบ้ ริ โภคสตรี ในกรุ งเทพมหานคร /
223 พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมดาเนินกิจกรรม 5ส. ศึกษากรณี : ฝ่ าย นิรเชตร์ จารุ ยานนท์
IS น645 2551
ผลิต บริ ษทั เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จากัด /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
224 พฤติกรรมของผูป้ ระกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ต่อการใช้ก๊าซ
กุมาริ กา เกษทอง
IS ก721(1) 2552
NGV ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
225 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
วุฒิ สุขเจริ ญ
658.8342 ว862พ 2555
226 พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการ กิตติกร เทียนป้ อม
IS ก671 2552
ตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
227 พัฒนาทักษะการคิด ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
สุคนธ์ สินธพานนท์
370.118 ส748พ 2555
228 พันธุศาสตร์ /
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคา
576.5 ป267พ 2554
229 พันธุศาสตร์ประชากรและปริ มาณ /
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคา
576.58 ป267พ 2556
230 พันธุศาสตร์พืช /
นิตย์ศรี แสงเดือน
581.35 น576พ 2551
231 พิชิตศัพท์ชวนสับสน
ไลฟ์ เอบีซี
พ 428.1 ล982พ 2556
232 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม /
ฐิติยา แซ่ปัง
571.95 ฐ359พ 2551
233 พีซีบี /
615.92 พ791 2549
234 เพนตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ /
667.9 พ913 2552
235 เพียงใจภักดิ์ /
ไอศิยา
น อ998พ 2552
236 โพรโทซัวในแหล่งน้ าจืด /
บพิธ จารุ พนั ธุ์
579.4 บ138พ 2549
237 ฟิ สิกส์ ระดับอุดมศึกษา เล่ม 3 : ทัศนศาสตร์ และฟิ สิกส์ยคุ
ยัง, ฮิวจ์ ดี
530 ย224ฟ 2553 ล3
ใหม่ /
238 ฟิ สิกส์เชิงรังสี /
นคร ไพศาลกิตติสกุล
539.7 น114ฟ 2555
239 ฟิ สิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1 /
พงษ์ศกั ดิ์ ชินนาบุญ
530 พ164ฟ 2549 ล1
240 ภารตะ : โลกแห่งศาสนาและวิทยาศาสตร์ เล่าเรื่ องแห่งงาน
สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
GP 920.71 ส881ภ 2554
เขียน "ปี กแห่งไฟ" อัตชีวประวัติ เอฟี เจ อับดุล กาลัม อดีต
ประธานาธิบดี คนที่ 11 ของอินเดียน :
ภารตะศึกษาฟอรั่ม 2
241 ภาวะผูน้ ากับการจัดการ
สถาพร ปิ่ นเจริ ญ
658.4092 ส182ภ 2554
242 ภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตจริ ง ตอน ชีวิตที่ญี่ปุ่น [วีซีดี]
ดิบเบิล, เครก
VCD 1110 M 2548 ฉ1
243 ภาษาไทยถิ่น /
วิไลศักดิ์ กิ่งคา
495.917 ว735ภ 2556
244 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
495.918 ภ483 2556
245 ภาษาพม่าน่าเรี ยน /
มยินท์, ธาน ธาน
495.8 ม194ภ 2556
246 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น /
จรัลวิไล จรู ญโรจน์, ม.ล 410 จ157ภ 2555
247 ภาษาอาเซียน /
สุทศั น์ สังคะพันธ์
495.9 ส778ภ 2556
248 ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่ /
495.9 ภอ487 2556
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
249 ภาษาอาเซียนน่ารู้ /
495.9 ภ487 2556
250 โภชนศาสตร์ครอบครัว /
อบเชย วงศ์ทอง
613.2 อ245ภ 2553
251 มนุษย์สมั พันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ /
รัตติกรณ์ จงวิศาล
158.2 ร365ม 2554
252 มรดกอารยธรรมโลก /
909 ม192 2553
253 มวยไทเก็ก การราพัด [วีซีดี]
VCD 1104 M 2552
254 มวยไทเก็ก การรามือ [วีซีดี]
VCD 1103 M 2552
255 มองชีวิตและสังคมภารตะผ่านประสบการณ์ทูตไทย : ภา
จีระศักดิ์ ธเนศนันท์
GP 301.07 จ571ม 2553
รตะฟอรั่ม 1
256 มัคคุเทศก์ /
พิมพรรณ สุจาริ นพงค์
915.9304 พ717ม 2554
257 มาดามดัน /
พงศกร
น พ112ม 2555
258 เมทิดาไทออน /
615.92 ม728 2552
259 เมนูลกู รัก [วีซีดี]
VCD 1109 M 2552
260 ยูโด 1 [วีซีดี]
ชาญชัย สินสุวรรณ
VCD 1096 M 2547 ผ1
261 ยูโด 2 [วีซีดี]
ชาญชัย สินสุวรรณ
VCD 1096 M 2547 ผ2
262 รวมกฎหมายด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในกิจการโทรคมนาคม
343.0994 ร155 2556
เล่ม 1 /
263 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556 เล่ม 3
340.09593 ร155 2556 ภ1ล3
264 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556 เล่ม 4
340.09593 ร155 2556 ภ1ล4
265 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556 เล่ม 5
340.09593 ร155 2556 ภ1ล5
266 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556 เล่ม 6
340.09593 ร155 2556 ภ1ล6
267 รวมบทความข่าวสาร กรมสุภาพจิต ปี 2555
GP 155.9 ร156 2555
305.569 ร156 2555
268 รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทกั ษ์ สาหรับวิทยานิพนธ์
เพื่อคนจน ปี ที่ 3

269
270

271
272

รวมผลงานวิชาการดีเด่น ประจาปี 2551 กระทรวงสาธารณสุข
ระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการบริ การของสาย วินวดี พูลสวัสดิ์
การบินต้นทุนต่า ระหว่างสายการบินนกแอร์และสายการบิน
ไทยแอร์เอเซีย ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศร้านวัสดุก่อสร้าง
อรรถวุฒิ เลิศทรัพย์ขจร
กรณี ศกึ ษาร้านวิชยั รุ่ งเรื อง (CD โครงงาน) /
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : ที่ประชุมฝ่ าย 5
กองกรรมาธิการ 2 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

อ 016.614 ร156 2551
THE ว619 2550

CD/PR 00911 2555
GP 370.218 ร228 2547
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
273 ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดสินใจ (CD โครงงาน) /
ฉัตรชัย เดียวเจริ ญ
CD/PR 00888 2555
274 ระบบค้นหาคาศัพท์ภาษามือบนเพลทฟอร์มแอนดรอยด์ (CD สุรเชษฐ์ แซ่ล้ ี
CD/PR 00900 2555
โครงงาน) /
275 ระบบควบคุมรถบังคับวิทยุดว้ ยเสียง ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ปฐมพงษ์ ชาญช่าง
CD/PR 00907 2555
แอนดรอยด์ (CD โครงงาน) /
276 ระบบจัดการธุรกิจฟิ ล์มรถยนต์ กรณี ศกึ ษาร้าน พีเค ออโต้ฟิล์ม สุมาณี ว่องไววิทยากุล
CD/PR 00898 2555
(CD โครงงาน) /
277 ระบบจัดการภานนิพนธ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วรรณภา จาปาสาร
CD/PR 00892 2555
มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) /
278 ระบบจาลองการติดตั้งชุดแต่งรถยนต์ (CD โครงงาน) /
สถาพร พลเยีย่ ม
CD/PR 00897 2555
279 ระบบซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (CD โครงงาน) /
ชวลิต พิทกั บุตร
CD/PR 00912 2556
280 ระบบบริ หารการขายและต้นทุนสินค้าแบบเฉลี่ยของบริ ษทั
อภิรักษ์ บุญทอง
CD/PR 00902 2555
ประมงไทย จากัด (FIXIT) (CD โครงงาน) /
281 ระบบบริ หารงานร้านขายคุก้ กี้ (CD โครงงาน) /
นฤมล เพ็ชรวงษ์
CD/PR 00913 2556
282 ระบบบริ หารจัดการคงคลัง กรณี ศกึ ษาร้านสี เอ็นพีซี ฮาร์ดแวร์ ชญาน์ทตั ทรงประไพ
CD/PR 00909 2555
(CD โครงงาน) /
283 ระบบบริ หารจัดการร้านจิวเวลรี่ กรณี ศึกษาร้าน เซเว่นจิ วเวลรี่ สุทธิชยั สิทธิ์พรสุวรรณ
CD/PR 00891 2555
(CD โครงงาน) /
284 ระบบบริ หารจัดการสินค้าอะไหล่ยนต์และบริ การ กรณี ศึกษา พงษ์ศิลป์ ชินวงษ์
CD/PR 00901 2555
ร้านฟิ ซ์อิท (FIXIT) (CD โครงงาน) /
285 ระบบบัญชีระหว่างประเทศ /
ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
657.96 ป335ร 2553
286 ระบบพันธุกรรมจุลินทรี ย ์ /
จุรียร์ ัตน์ ลีสมิทธิ์
579.135 จ649ร 2550
287 ระบบร้านกระเป๋ าออนไลน์ กรณี ศึกษาร้าน เอ็น แบ้ค ดีไซน์ ชัยพัชร คล้ายแจ้ง
CD/PR 00910 2555
(CD โครงงาน) /
288 ระบบส่งกาลังรถยนต์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ และระบบ
ประณต กุลประสูติ
629.24 ป254ร 2555
ขับเคลื่อนทุกล้อ (เครื่ องส่งกาลังและชุดเพลาส่งกาลังแบบ
ธรรมดา)
289 ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฐานิยา นิธิสุภา
CD/PR 00896 2555
มหาวิทยาลัยสยาม (CD โครงงาน) /
290 ระบบสังคมออนไลน์เพื่อการเรี ยนการสอนสาหรับภาควิชา
อรรถพล เจริ ญฐิติวงศ์
CD/PR 00904 2555
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CD โครงงาน) /
291 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
สุพล พรหมมาพันธุ์
658.4038011 ส829ร 2554
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
292 ระบบแสดงข้อมูลและนาทาง กรณี ศกึ ษาสวนสัตว์ดุสิต (CD ณัชธิษณ์ตา กุลเลิศ
CD/PR 00903 2555
โครงงาน) /
ประเสริ ฐ
293 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิรินภา เฮงสธนกุล
CD/PR 00890 2555
สยาม (CD โครงงาน) /
GP 608.7593 รน399 2554
294 รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจาปี 2553
295 รายงานการวิจยั การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่
RH 331.11 ร451 2552
องค์กรสมัยใหม่หรื อองค์กรสมรรถนะสูง /
296 รายงานการวิจยั การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาด วรรณรัตน์ วัฒนานิมติ กูล CD/RH 00061 2551
กลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจบริ หารอานวยการ (CD วิจยั ) /
297 รายงานการวิจยั ผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟู
RH 344.044 ศ264ร 2548
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2545
298 รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเทมเป้ สาหรับการผลิต
วิจาริ ณี ศรี นวล
CD/RH 00063 2551
ผลิตภัณฑ์อาหารมังสาวิรัติ (CD วิจยั ) /
299 รายงานการวิจยั เรื่ อง การยอมรับของผูบ้ ริ โภคในสารเครื อบ ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
CD/RH 00059 2551
ไบโอพอลิเมอร์ต่อประสิทธิภาพในการกักเก็บกลืนหอมใน
ข้าวหุงสุกคุณภาพต่า (CD วิจยั ) /
RH 621.4023 ว763ร 2553
300 รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาเชิงทดลองของความสูงเบดต่อ วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในเตาเผาไซโคลน /
301 รายงานการวิจยั เรื่ อง การส่งเสริ มทรัพย์สินทางปัญญาใน
ชนิตา รักษ์พลเมือง
378.5957 ช153ก 2551
สถาบันการศึกษาของสิงคโปร์
302 รายงานการวิจยั เรื่ อง ผลของโปรแกรมการฝึ กทักษะการใช้
วารุ ณี เพไร
CD/RH 00062 2551
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมต่อความสามารถในการตัดสินใจเชิง
จริ ยธรรมของนักศึกษาพยาบาล (CD วิจยั ) /
303 รายงานการวิจยั เรื่ อง ระบบแนะนาการออกกาลังกายด้วยเว็บ วฤษาย์ ร่ มสายหยุด
CD/RH 00060 2552
ซอร์วิสโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล (CD วิจยั ) /
304 รายงานการวิจยั เรื่ อง ระบบแนะนาการออกกาลังกายด้วยเว็บ วฤษาย์ ร่ มสายหยุด
CD/RH 00060 2552
ซอร์วิสโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล (CD วิจยั ) /
305 รายงานการวิจยั เรื่ อง สถานะและคุณค่าของงานเภสัชกรรม
เฉลิมศรี ภุมมางกูร
RH 615.1 ฉ432ร 2555
ชุมชนในประเทศไทย /
306 รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้สิทธิ
GP 346.0486 ร491 2552
ตามสิ ทธิบตั รยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551

307

รายงานประจาปี 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ /

-

GP 378.593 รค451 2554
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
308 รายงานประจาปี 2554 ราชบัณฑิตยสถาน /
GP 060 ร451 2554
309 รายงานประจาปี 2554 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
GP 354.6 ร451 2554
ลงทุน /
310 รายงานประจาปี 2554 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
GP 333.79 ร451 2554
กระทรวงพลังงาน /
311 รายงานประจาปี 2555 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม /
GP 353.4 ร451 2555
312 รายงานประจาปี 2555 กระทรวงการต่างประเทศ /
GP 353.13 ร451 2556
313 รายงานประจาปี 2555 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
GP 378.593 รค451 2555
ภัฎนครราชสีมา /
314 รายงานประจาปี 2555 คณะสังคมศาสตร์
GP 378.593 รม451 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
315 รายงานประจาปี 2555 ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา /
GP 328.593 ร451 2555
316 รายงานประจาปี 2555 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
NGP 307.14 ร451 2555
พระราชดาริ /
317 รายงานประจาปี 2555 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
GP 378.593 ร451 2555
อุบลราชธานี /
318 รายงานประจาปี 2555 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
GP 378.593 รส451 2555
GP 352.2409593 ร451 2556
319 รายงานประจาปี 2555 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี /
320 รายงานผลการดาเนินงาน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 17
GP 331.21 ร451 2554
ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2550 - 2 ธันวาคม 2553 /
321 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน กสทช. ประจาปี 2555 /
GP 384.54 ร451 2555
322 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2554 องค์การกระจายเสียง
NGP 384.54 ร451 2555
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) /
323 รายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปี
GP 324 ร451 2555
งบประมาณ 2553 /
324 รายงานผลการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นของแรงงานเพื่อการ
GP 331.11422 ร451 2555
พัฒนาฝี มือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 (ระหว่างวันที่ 1
มกราคม - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554) /
325 รายงานผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจหรื อสังคมเชิงนโยบาย
GP 330.9593 ร451 2554
หรื อเชิงสถานการณ์ รายปี ตุลาคม 53 - กันยายน 54 /
326 รายงานสถานการณ์ระบบยาประจาปี 2553 : สถานการณ์เชื้อ
GP 615.1 รน451 2554
ดื้อยา และปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะ /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
327 รายงานสถานการณ์ระบบยาประจาปี 2554 : ความ
GP 615.1 รย451 2554
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระบบยา (2552-2554) /
328 ราลึกสัตยา ไส บาบา : มหัศจรรย์แห่งภารตะในยุคโลกาภิวตั น์ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา GP 954 อ598ร 2555
: ภารตะศึกษาฟอรั่ม 4
329 เรี ยนรู้ภาษาอาเซียน /
495.9 ร832 2555
330 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่ องเซ่นไหว้ ธนัญชัย โลหะชาติกุล
IS ธ211 2551
ของชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
331 ลับลวงใจ /
กิ่งฉัตร
น ก633ป 2554
332 ลานดอกงิ้ว /
บุหลันบัณรสี
น บ691ล 2555
333 ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมไทย : กรณี ศกึ ษางานผ้าไหมจังหวัด
ทวีพฤธิ์ ศิริศกั ดิ์บรรจง
CD/RH 00058 2553
สุรินทร์ (CD วิจยั ) /
334 เลดี้ ค็อมแบ็ท [วีซีดี]
ยศวดี หัสดีวจิ ิตร
VCD 1103 M 2545 ช1-2
335 วงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น /
นาวี, มาห์มดู
621.3192 น495ว 2556
336 วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้ า ครั้งที่ 11 ประจาปี
พ 895.91 ว242 2555
2555
337 วัฒนธรรมองค์การของ บริ ษทั สยามมิชลิน จากัด /
นาตยา รุ่ งเรื อง
IS น463 2551
338 วิจยั ทางการศึกษา
พิสณุ ฟองศรี
370.72 พ771ว 2554
339 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ /
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
004 ส124ว 2554
340 วิธีสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของเยาวชน
371.3 ว615 2554
341 เว็บแอพลิเคชัน่ แบบคัดกรองด้านความบกพร่ องสาหรับเด็ก
ศศิประภา โยคี
CD/PR 00905 2555
พิเศษ (CD โครงงาน) /
342 ศักยภาพการแข่งขันการค้าของไทยกับประเทศคู่คา้ เจรจา
นุช ใจเก่งดี
IS น724(1) 2551
FTA : ศึกษากรณี ไทย - ญี่ปุ่น /
343 ศักยภาพและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม /
กนกวรรณ ประภาสัย
IS ก125 2551
344 ศาสนาฮินดู /
วิทยา ศักยาภินนั ท์
294.5 ว582ศ 2549
345 ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน จิราภรณ์ เติมสายทอง
IS จ535 2550
1500 ซีซี ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร /
346 เศรษฐศาสตร์จุลภาค /
เสาวลักษณ์ กูเ้ จริ ญประสิทธิ์ 338.5 ส945ศ 2554 ล1
347 สถานการณ์การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ
GP 362.292 ส179 2556
ในประเทศไทย ปี 2556
348 สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้าน
GP 362.2 ส179 2554
เศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
349 สถิติจราจรปี 2554 /
GP 388.4021 ส184 2554
350 สนทนาอาเซียนลัดทันใจ" ภาษาเวียดนาม" /
คาพันธ์ แสงสิทธิ์
495.922824 ค368ส 2556
351 สนุกกับภาษาเขมร : ภาษาร่ วมรากภาษาไทย /
พลอย แสงลอย
495.932 พ451ส 2556
แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ. 499.211 ค941ส 2556
352 สนุกกับภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟิ ลิปปิ นส์ /
353 สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด /
ตูซาร์ นวย
495.8 ต662ส 2556
354 สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย /
วิเชียร อาพนรักษ์
495.9191 ว562ส 2556
355 สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์ สรตี ปรี ชาปัญญากุล
495.922 ส325ส 2556
356 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาที่มีผใู้ ช้มากที่ สุดในอาเซียน / ประเสริ ฐ สรรพอาสา
499.221 ป422ส 2556
357 สเปกโทรสโกปี สาหรับเคมีอินทรี ย ์ /
เย็นหทัย แน่นหนา
543.5 ย525ส 2549
358 สรี รวิทยาของพืช /
ลิลลี่ กาวีต๊ะ
571.2 ล455ส 2556
359 สรุ ปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 /
GP 615.321 ส356 2554
360 สอนเก่ง สอนเป็ น
ยาสุโคชิ, เท็ตสึยะ
371.102 ย247ส 2555
361 สอนคิด : การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
ฆนัท ธาตุทอง
153.42 ฆ219ส 2554
362 สังคมวิทยา/
จานงค์ อดิวฒั นสิทธิ์
301 จ345ส 2552
363 สัตววิทยา : ปฏิบตั ิการ /
บพิธ จารุ พนั ธุ์
590 บ138สป 2556
364 สานึกไทย... สานึกจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
923.1593 ส691 2555
365 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต /
304.2 ส716 2553
366 สื่อการเรี ยนรู้ภาษาจีนกลาง (CDโครงงาน) /
พรพิมล ภัทรทวีโชคชัย
CD/PR 00919 2556
367 สุดยอดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่
พยัต วุฒิรงค์
658.3 พ217ส 2555
368 สุดยอดผูน้ าคือผูร้ ับใช้
กรี นลีฟ, โรเบิร์ต, เค
พ 303.34 ก253ส 2553
369 เสวนาภาคพิเศษ สามประสานจากหมอ 3 แขนง กูว้ กิ ฤตปัญหา สุทธิวสั ส์ คาภา
พ 613 ส776ส 2555
สุขภาพคนไทย
370 หนูนอ้ ยจอมทระนง เล่มสอง /
มาล็อท, เฮคเตอร์
น ม524ห 2532 ล2
371 หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด ตามพระราช
346.03 ห321 2552
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 /
372 หลักชีววิทยา /
สิริภทั ร์ พราหมณี ย ์
570 ส732ห 2554
373 หลักชีววิทยา 1 /
เมเดอร์ , ไซล์เวีย เอส.
570 ม724ห 2556 ล1
374 หลักชีววิทยา 2 /
เมเดอร์ , ไซล์เวีย เอส.
570 ม724ห 2556 ล2
375 หลักอนุกรมวิธานสัตว์ /
วีรยุทธ์ เลาหะจินดา
590.12 ว833ห 2549
376 เหลียวหลังแลหน้าภารตะศึกษากับ จดหมายจากอินเดีย 2505- ภิกษุณีธมั มนันทา (ฉัตรสุ GP 954 ภ515ห 2554
2508 : ภารตะศึกษาฟอรั่ม 3
มาลย์ กบิลสิงห์)
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลขหมู่
377 ออกซามิล /
363.1792 อ444 2552
378 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ พระวันดี สีฬมมา
IS พ387 2550
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
379 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ปกรณ์ นันทธีรพงศ์
IS ป116 2551
ทองคา /
380 อ่าน ข้าม ชาติ สู่ความเป็ นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน : 9
วัฒนชัย วินิจจะกูล
028 อ622 2555
บทความคัดสรรจาก 8 ประเทศในงานประชุมวิชาการ TK
Conference on Reading 2012 /
381 อายุรศาสตร์ทนั ยุค ๒๕๕๕ /
616 อย641 2555
382 อายุรศาสตร์ทนั ยุค ๒๕๕๖ /
616 อย 641 2556
383 อาหารเกาหลี [วีซีดี]
VCD 1098 M 2553
384 อินเดีย : อดีต-ปัจจุบนั /
สุภทั รา นีลวัชระ วรรณพิณ 954 ส836อ 2551
385 อีโทโปรฟอส /
615.92 อ772 2552
386 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา /
ทรงพล กาญจนชูชยั
621.38152 ท141อ 2556
387 เอนไซม์เทคโนโลยี /
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 572.7 ป446อ 2556
388 แอนิเมชัน 2 มิติ : แนะนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน เขมมิกา เดชเฟื่ อง
CD/PR 00920 2556
(CDโครงงาน) /
389 แอพพลิเคชัน่ การเขียนอักษรภาษาไทย สาหรับเด็กในวัย
กิตติพงษ์ กันศรี
CD/PR 00899 2555
เริ่ มต้น ชุด ก-ฮ (CD โครงงาน) /
390 แอพพลิเคชัน่ แนะนาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบน
เจษฎา เจตชวลิต
CD/PR 00894 2555
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) /
391 แอพพลิเคชัน่ แนะนาร้านอาหารย่านฝั่งธนบนแอนดรอยด์
พรเทพ กิตตยางกูร
CD/PR 00906 2555
(CD โครงงาน) /
392 แอพพลิเคชัน่ สยามยูเนวิเกเตอร์บนแพลนฟอร์มแอนดรอยด์ ปราชญ์ ศรี ธนนันท์
CD/PR 00914 2555
(CD โครงงาน) /
393 แอพพลิเคชัน่ สาหรับผูใ้ ช้บริ การรถแท็กซี่บนระบบปฎิบตั ิการ จิราวุฒิ เสาร์มนั่
CD/PR 00889 2555
แอนดรอยด์ (CD โครงงาน) /
394 แอสฟัลต์คอนกรี ตสาหรับงานถนน /
วัชริ นทร์ วิทยกุล
625.85 ว386อ 2551
395 เฮกซะโบรโมไบเฟนิล /
604.7 ฮ589 2552
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