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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1 ปี มุ่งมัน่ เดินหนา้พฒันา ร่วมกนั 23 สิงหาคม 2554 - 23 

สิงหาคม 2555 /  
ส านกันายกรัฐมนตรี  GP 320.9593 ห159 2555  

2  121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกบัการศึกษาไทย : วนัคลา้ยวนั
สถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2556 /  

- GP 378.593 ห159 2556  

3  15 ปี สภาการหนงัสือพิมพฯ์ ยคุหลอมรวมส่ือ /  -  NGP 174.9097 ส728 2555  
4  31 days before your CCNA exam /  Bennett, Scott  004.6 B472T 2007  
5  40 ปี การเคหะแห่งชาติ พฒันาคุณภาพการอยูอ่าศยัพฒันา

สงัคมไทยย ัง่ยนื /  
- NGP 363.5 ส733 2556  

6  A textbook of modern toxicology /  Hodgson, Ernest  615.9 T355 2010  
7  Academic writing in English for Asian students and 

researchers 
Dhirawit Pinyonatthagarn 808.042 D534A 2012 

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 

techniques /  
Shelly, Gary B.  004.6 S545B 1995  

11  Business data communications : introductory concepts and 
techniques /  

Shelly, Gary B.  004.6 S545B 2004  

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  

emails, letters and faxes : student's book /  
Littlejohn, Andrew  651.75 L779C 2011  

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 

index /  
- R 615.1 D794 2013  

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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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง 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 ฉบบัสมบูรณ์ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร   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 

design /  
Loseke, Donileen R  300.72 L879M 2013  

33  Methodology: who needs it ? /  Hammersley, Martyn  300.72 H224M 2011  
34  Ocular drug delivery systems : barriers and application of 

nanoparticulate systems /  
Thassu, Deepak 617.7061 O21 2013  

35  Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students 
and pharmaceutical chemists /  

Watson, David G. 615.1 W338P 2012  

36  Pharmaceutical calculations /  Ansel, Howard C. 615.1401513 A618P 2013  

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 

boards /  
Ramaswamy, Sriram  615.78 S469P 2012  

41  Publication manual of the American Psychological 
Association /  

American Psychological 
Association  

808.06615 P976 2010  

42  Thai buddhism in the buddhist world : a survey of the 
buddhist situation against a historical background /  

Phra Brahmagunabhorn 
(P. A. Payutto)  

294.309593 P536T 2012  

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 : 

microelectronics and integrating systems, November 24-27, 1998 
Chiangmai Plaza Hotel, Chiangmai, Thailand  

- 621.3815 N714 1998  

46  The English Secret ดิอิงลิชซีเคร็ต เบญจมินทร์ ตนักิตติกร พ 428.34 บ783ด 2554 
47  The fusion marketing bible : fuse traditional media, social 

media, and digital media to maximize marketing 
Safko, Lon 658.8 S128F 2013 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
48  Transdermal and intradermal delivery of therapeutic agents : 

application of physical technologies /  
Banga, Ajay K. 615.19 B216T 2011  

49  VoIP for dummies /  Kelly, Timothy  004.6 K29V 2005  
50  กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยตวัแทน-นายหนา้ /  ชยัพรว ์ธนถาวรกิตต์ิ  346.029 ช395ก 2552  
51  การเขียนทางเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ /  
ไพโรจน์ สิงหถนดักิจ  808.066 พ993ก 2556  

52  การเขียนสารคดี /  ชลอ รอดลอย 808.4 ช233ก 2551  
53  การควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน แนวทางการ

ปฏิบติัส าหรับบริษทัมหาชนขนาดยอ่ม /  
- 658.15 ก443 2554 

54  การคา้ระหว่างประเทศไทยและจีน /  นิรญา มารศรี  IS  น646 2551  
55  การเงินบุคคล /  ศิรินุช อินละคร  332.024 ศ458ก 2552  
56  การจดัการของเสียอนัตราย มลัลิกา ปัญญาคะโป 363.728 ม377ก 2549 
57  การจดัการความรู้ต ารายาพ้ืนบา้นลา้นนา : กรณีศึกษากลุ่มโรค

มะเรงหรือบ่าเฮ็ง /  
พรรณเพญ็ เครือไทย RH 616.5068 พ265ก 

2554  
58  การจดัการความรู้ในองคก์าร : กรณีศกึษา โรงเรียนวดัหม่ืน

พุทธวิทยา /  
พระชยัวฒัน์ จือปา  IS  ช432(1) 2551  

59  การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ /  วิโรจน์ เดชน าบญัชาชยั  658.18 ว711ก 2552  
60  การตลาดบริการ /  ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์ 658.8 ย419กต 2556  
61  การตลาดระหว่างประเทศ /  อคัวรรณ์ แสงวภิาค  382 อ481ก 2554  
62  การบริหารการจดัการคุณภาพโดยรวม /  ณรงค ์ณ ล  าพนู  371.207 ณ211ก 2546  
63  การบริหารและการพฒันาระบบงานต ารวจ /  พงษธ์ร ธญัญาสิริ  353.3609593 พ156ก 

2555  
64  การบริหารวิศวกรรมคุณค่า /  เลิศชยั ระตะนะอาพร  658.1552 ล886ก 2550  
65  การบญัชีทัว่ไป /  วรรณวิภา คูสกุล  657 ว259ก 2552  
66  การบ าบดัจิตตนเอง สุชีรา ภทัรายตุวรรตน ์ พ 615.851 ส763 2555 
67  การเปรียบเทียบธุรกิจน ้ ามนัระหว่าง บริษทั การปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย และ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) /  

บณัฑิต สกุลมา  THE บ259 2550  

68  การเปรียบเทียบปัจจยัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละการ
ลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร /  

พระมหาปรีชา สาเส็ง  IS  ป467 2551  

69  การเปรียบเทียบปัจจยัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือเล้ียงชีพ /  

วงศช์ยั พรหมลี  IS  ว123 2550  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
70  การผลิตและการควบคุมคุณภาพ /  - 660.6 ก491 2554  
71  การผา่ชนัสูตรซากสตัวแ์ละการเก็บตวัอยา่ง /  เกรียงศกัด์ิ ไพรหิรัญกิจ  636.08960759 ก768ก 2555  
72  การพฒันาดปรแกรมคน้คืนภาพภาษามือไทยจากค าศพัทบ์น

ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  
ศิริพงษ ์สุขสบาย  CD/PR 00915 2555  

73  การพฒันาตลาดตราสารหน้ีไทย /  กมลลกัษณ์ วรดาเกียรติธนา  IS  ก136 2550  
74  การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการบริหารวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /  
ฐณิกานต ์เต่งตระกลู  IS  ฐ112 2551  

75  การพฒันาระบบเวบ็ปแพพลิเคชัน่ส าหรับสหกิจศึกษา(CD 
โครงงาน) /  

นงลกัษณ์ อวยพร   CD/PR 00916 2554  

76  การพฒันาสังคมไทยดว้ยงานวิจยัเชิงสร้างสรรค ์: การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจยัมหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 20 ประจ าปี 2553 

- อ 011.7 ก482 2553 

 
77  การลาออกคร้ังสุดทา้ย ภาณุมาศ ทองธนากุล พ 158 ภ434ก 2556 
78  การวิเคราะห์กราฟหน่ึงหน่วยน ้ าท่าของลุ่มน ้ าภาคเหนือ (CD 

วิจยั) /  
พีรวฒัน์ ปลาเงิน  
 

CD/RH 00049 2551  

79  การวิเคราะห์เชิงธุรกิจระหว่าง บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ  ากดั 
(มหาชน) และ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) /  

กรองกาญจน์ อ้ึงสิทธิพนูพร  IS  ก185 2551  

80  การวิเคราะห์เชิงธุรกิจระหว่าง บริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ  ากดั 
(มหาชน) และ บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) /  

กฤติมา เลิศมโนบุญสุข  IS  ก277(1) 2551  

81  การวิเคราะห์เชิงธุรกิจระหว่าง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) /  

พฤฒิพงษ ์สละกลม  IS  พ434 2551  

82  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจดัการทางธุรกิจ /  วินยั พุทธกลู  658.4033 ว619ก 2551  
83  การวิเคราะห์ทกัษะภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา ตามนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษา /  
จุไรรัตน์ วรรณยิง่  IS  จ653 2551  

84  การวิเคราะห์ทุนมนุษยท่ี์มีต่อการผลิตนวตักรรมในประเทศ
ไทยและความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศของ
สินคา้นวตักรรมของไทย : รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ / 
สมชาย สุขสิริเสรีกุล 

สมชาย สุขสิริเสรีกุล RH 382.6 ส241ก 2552 

85  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่าง ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารธนชาติ จ  ากดั (มหาชน)  

พภสัสรณ์ เลิศคงคาทิพย ์ IS  พ212 2550  

86  การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม /  วโรดม ตูจิ้นดา  629.8 ว339ก 2550  
87  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ /  สกาวรัตน์ จงพฒันากร  003 ส124ก 2551  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
88  การวิเคราะห์สาเหตุท่ีมีผลต่อความเสียหายของเคร่ืองจกัร 

ศึกษากรณี: หา้งสรรพสินคา้คาร์ฟร์ู สาขาบางบอน /  
พิเชฎฐ เทศรัตน์  IS  พ654 2551  

89  การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น
ธุรกิจกลุ่มยานยนตใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย /  

เจษฎา จนัหะคราม  IS  จ755 2552  

90  การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย /  

จิรพร ธนสารไพบูลย ์ THE จ533 2550  

91  การศึกษากบัการจดัการ ระพี สาคริก พ 370.9593 ร243ก 2552 
92  การศึกษาการเปรียบเทียบการด าเนินงานระหว่าง บริษทั ซี

เฟรชอินดสัตรี จ  ากดั (มหาชน) กบั บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั 
(มหาชน) /  

ชุลีพร สมสมยั  IS  ช638 2550  

93  การศึกษาความชุกของการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมิ 
พฤติกรรมการจดัการตนเอง และความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
บางประการกบัการปวดประจ าเดือนชนิดปฐมภูมขิอง
นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม /  

วารุณี เพไร  RH 612.662 ว486ก 2555  

94  การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมต่ีอบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยัสยาม ปีการศกึษา 2555 /  

- RH 331.125 ก522 2555  

95  การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการท่ีมาขอใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ของสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 4  

กญัญาภทัร เสือไพฑูรย ์ IS  ก384 2551  

96  การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันี
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย /  

พนูศกัด์ิ มงคลพร  IS  พ855 2551  

97  การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม จากโรงเรียนวงัไกลกงัวล อ.
หวัหิน จ.ประจวบครรีขนัธ ์/  

ขวญัแกว้ วชัโรทยั 371.35 ข253ก 2549  

98  การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจของอุตสาหกรรม
เหลก็ในประเทศไทย กรณีศึกษาเทียบ บริษทั นครไทยสติปมิล 
จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั สหวิริยาสตีลอินตสัตรี จ  ากดั 
(มหาชน) /  

จารุภทัร์ นาคเสน  IS  จ333 2550  

99  การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา บริษทั โทเท็ล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน) (DTAC) และ บริษทั แอดวานชอิ์นโฟร์ 
เซอร์วิส จ  ากดั (มหาชน) (AIS) /  

กอบแกว้ วงศอิ์นทร์อยู ่ IS  ก361 2550  

100  การศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานระหว่าง บริษทั ยไูนเต็ด 
เปเปอร์ จ  ากดั (มหาชน) /  

เกียรติพงศ ์พจน์สมพงส์  IS  ก854 2551  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
101  การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคกาแฟ กรณีศกึษา 

ผูบ้ริโภคร้านกาแฟสตาร์บค้และคอฟฟ่ีเวิลด ์เซ็นทรัล  ป่ิน
เกลา้ /  

กญัชรส เทียนยม  IS  ก381 2551  

102  การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั 
กรณีศกึษา : พนกังานธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ 
ราษฎร์บูรณะ /  

ชรินทรา บุญยีสุ่่น  IS  ช213 2551  

103  การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดการเลือกใชแ้ก๊ส
โซฮอลข์องผูบ้ริโภคในส านกังานหลกัทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย(์ส่วนกลาง) /  

เบญจางค ์สกุลมา  IS  บ796 2551  

104  การศึกษาภาวะการมีงานท าและศกึษาต่อของบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยัสยาม ปีการศกึษา 2553 /  

- RH 331.11 ก522 2555  

105  การศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ศกึษากรณี การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ส านกังานใหญ่ 

ณัฐวรรณ สร้อยทอง  IS  ณ359 2551  

106  การศึกษาและปรับปรุงแผนการตลาดของ บริษทั SVOA 
เปรียบเทียบกบั ACER และ HP ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล /  

ปิยนนัต ์พนัธุนิ์ยม  IS  ป619 2550  

107  การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนมผงของคุณ
แม่ยคุใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร /  

กนัตก์ฤช เผา่หอม  IS  ก389(1) 2550  

108  การศึกษาวจิยัเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคส่ือ
อินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร /  

นภาพร นอ้ยแสง  IS  น197(1) 2551  

109  การศึกษาวจิยัเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคส่ือ
อินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ปิยพร อินทร์สาหร่าย  IS  ป622(1) 2551  

110  การสอนแบบโครงการ วฒันา มคัคสมนั 371.36 ว398ก 2554 
111  การส ารวจแนวทางการจ่ายยาส าหรับผูป่้วยโรคไมเกรนของ

เภสชักรชุมชน /  
แจ่มจรัส วิชยัสืบ   CD/PA 00090 2554  

112  การส ารวจพฤติกรรมการใชแ้ละขจดัโทรศพัทม์ือถือแบตเตอร่ี
ของคนไทย /  

พรรณทิพย ์จนัทรรวงทอง  IS  พ261 2550  

113  การอบแหง้อาหารและวสัดุชีวภาพ /  สกักมน เทพหสัดิน ณ 
อยธุยา  

664.0284 ส518ก 2555  

114  การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอบฟิลม์หดฝาขวดน ้ า (CD 
โครงงาน) /  

เอกชยั แซ่เอ้ียะ  
  

CD/PR 00917 2555  

115  การออกแบบและพฒันามลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ณัฐกร สงคราม 371.33467 ณ321ก 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
116  เก่งศพัทอ์งักฤษ : ศพัทน่์ารู้ในชีวิตประจ าวนั จุฑามาศ มอร์แกน  พ 428.1 จ628ก 2556 
117  เก่งองักฤษ เพื่อสมคัรงาน - พ 428 ก749 2555 
118  เกมส์ Mummy Math บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) ณฤทธ ์จนัทร์ศรี  CD/PR 00893 2555  
119  ขนมไทย ต ารับชาววงั ชุดท่ี 1 [วีซีดี]  - VCD 1094 M 2547 ช1  
120  ขนมไทย ต ารับชาววงั ชุดท่ี 2 [วีซีดี]  - VCD 1094 M 2547 ช2  
121  ขนมไทย ต ารับชาววงั ชุดท่ี 3 [วีซีดี]  - VCD 1094 M 2547 ช3  
122  ขนมไทย ต ารับชาววงั ชุดท่ี 4 [วีซีดี]  - VCD 1094 M 2547 ช4  
123  ขอ้มลูโครงการท่ีอยูอ่าศยัภาคเอกชนเปิดตวัใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2550 /  
- GP 728.3  ข291 2550  

124  ขอ้มลูโครงการท่ีอยูอ่าศยัภาคเอกชนเปิดตวัใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2551 /  

- GP 728.3  ข291 2551  

125  ขอ้มลูโครงการท่ีอยูอ่าศยัภาคเอกชนเปิดตวัใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2554 /  

- GP 728.3  ข291 2554  

126  คมซามไูร : รากฐานการเมืองญ่ีปุ่น /  ทรายแกว้ ทิพากร  320.952 ค147 2556  
127  ความคิดเห็นท่ีมีต่อเช้ือเพลิง ระหว่างก๊าซธรรมชาติส าหรับ

ยานยนต ์(ngv) หรือก๊าซปิโตรเลียม (lpg) ของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ชุติพนัธุ ์พานิชกุล  IS  ช616 2550  

128  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาล ต าบลหนองบวั อ  าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์/  

พระอเนก ใยอินทร์  CD/PA 00114 2555  

129  คอนกรีต /  ปิติ สุคนธสุขกุล  624.1834 ป615ค 2556  
130  คมัภีร์ค  าคม : เพื่อชีวิตท่ีมคุีณค่า คุณภาพ และคุณธรรม /  ชยัรัตน์ วงศเ์กียรต์ิขจร  808.882 ช424ค 2556  
131  คาร์โบไฮเดรต โครงสร้างและเมแทบอลิซึม : ฉบบัง่ายต่อการ

อ่านและท าความเขา้ใจ /  
ปนดัดา โรจน์พิบูลสถิตย ์ 612.01578 ป161ค 2556  

132  คุณภาพก าไร : กรณีศกึษาบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์/  

ปัทมา สุภา  IS  ป533 2551  

133  คุณานุคุณไตรภาค - 294.344 ค639 2555 
134  คู่มือการใชโ้ปรแกรม Autodesk Inventor 2012 (Professional)  ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์   620.00420285 ภ432ค 2555  

135  คู่มือการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพชีววตัถุ /  

- 615.11 ค246 2552  

136  คู่มือการส ารวจโครงสร้างป่า และความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตในป่าชายเลน /  

- 577.698 ค695 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
137  คู่มือใชง้าน Windows 8 ฉบบัสมบูรณ์ /  สุธีร์ นวกุล  005.4469 ส786ค 2556  
138  คู่มือแนวทางการจดัการสารพีซีบี /  - 363.737 ค695 2551  
139  คู่มือปฏิบติัอานาปานสติ 16 ขั้น พุทธทาส อินฺทปํฺโญ /  กลุ่มอยูเ่ยน็เป็นประโยชน์  294.3444 ค695 2553  
140  คู่มือผูบ้ริโภคข่าวหนงัสือพิมพ ์ บญัชา ธนบุญสมบติั พ 070.43 บ253ค 2552 
141  คู่มือเพื่อการศึกษา ธุรกิจขายตรง : การตลาดเครือข่าย /  - 658.84 ค695 2554  
142  เคมีบรรยากาศ นิพนธ ์ตงัคณานุรักษ ์ 551.5 น616ค 2552 
143  เคมีอาหาร /  นิธิยา รัตนาปนนท ์ 641.3 น614ค 2553  
144  เคร่ืองประจุแบตเตอร่ีควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD 

โครงงาน) /  
ธีระชยั เพญ็พิบูลรัตนา  
 

CD/PR 00918 2556  

145  เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจติดตั้ง
แก๊ส NGV/CNG ของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ /  

กษิรา สุวิรยะกุล  IS  ก331(1) 2552  

146  เคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน : ทฤษฎีและการค านวณ /  เฮยว์ดู, จอห์น บี. 621.43 ฮ643ค 2555  
147  เคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน ฉบบัเสริมประสบการณ์ /  วีระศกัด์ิ กรัยวิเชียร  621.43 ว849ค 2555  
148  เคลด็ลบั คุณแม่มือใหม่ 1 [วีซีดี]  - VCD 1093 M 2552  
149  แคเธอรีน เด เมดิชี... : กฤตยาราชินี /  นิดา  น  ค924 2545  
150  จดัทพัลงทุน ตอน รวยแบบอตัโนมติั /  สมจินต ์ศรไพศาล  332.6 ส236จ 2554 
151  จานเสน้ [วีซีดี]  - VCD 1097 M 2553  
152  จิตวิทยาการศกึษา นุชลี อุปภยั 370.15 น728จ 2555 
153  จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม /  วีรานุช หลาง  579 ว853จ 2554  
154  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม /  สมใจ ศิริโภค  660.62 ส237จ 2555  
155  เจา้นาง /  ณารา  น ณ429จ 2554  
156  เจาะหวัใจภาษาองักฤษพิชิตการสอบแข่งขนั /  รสรินทร์ บญัชาทพั  428.0076 ร175จ 2555  
157  ช้ีช่องรวย 2556 - อ 338.642 ช576 2555 
158  ชีวเคม ี แคมป์เบลล์, แมร่ี เค. 572 ค941ช 2554 
159  ชีววิทยา : ปฏิบติัการ /  สิริภทัร์ พราหมณีย ์ 570 ส732ช 2554  
160  ชีววิทยา เล่ม 1 /  สตาร์ร, เซซี  570 ส171ช 2556 ล1  
161  ซีฟู๊ ด [วีซีดี]  - VCD 1102 M 2552  
162  เซลลเ์ช้ือเพลิงพีอีเอม็และการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า มะลิ หุ่นสม 621.312429 ม271ซ 2555 
163  เซลลเ์ช้ือเพลิงพีอีเอม็และการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า /  มะลิ หุ่นสม  621.312429 ม399ซ 2555  
164  เดอะเมจิก เบิร์น, รอนดา พ 158 บ871ด 2555 
165  ตม้ย  าชามแกง [วีซีดี]  - VCD 1101 M 2552  
166  ต าราอายรุศาสตร์ทัว่ไป /  - 616 ตอ367 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
167  ต าราอายรุศาสตร์โรคไต 1 /  - 616.61 ตร367 2555  
168  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาควงจรกระแสตรง /  ชญัชนา ตั้งวงศศ์านต ์ 621.31915 ช361ท 2556  
169  ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 12 - 382.6 ท511 2552 ล12 
170  ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 12 /  - 382.6 ท511 2552 ล12  
171  ทิศทางของพิธีสารเกียวโตและอนุสญัญาบาเซล : บทวิเคราะห์

การเจรจาดา้นการคา้และส่ิงแวดลอ้ม 
- NGP 363.7 น645ท 2551 

 

172  เทคนิคการผสมเคร่ืองด่ืมค็อกเทลลน์านาชาติ 1 [วีซีดี]  วิชยั ล  ้าเลิศ  VCD 1095 M 2546 ผ1  
173  เทคนิคการผสมเคร่ืองด่ืมค็อกเทลลน์านาชาติ 2 [วีซีดี]  วิชยั ล  ้าเลิศ  VCD 1095 M 2546 ผ2  
174  เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั /  
อจัฉริยา ปราบอริพ่าย  519.502855369 อ513ท 

2552  
175  เทคนิคเน้ือเยือ่พืช /  ประศาสตร์ เก้ือมณี  571.58 ป386ท 2551  
176  เทคโนโลยถีนนยางมะตอย /  วชัรินทร์ วิทยกุล  625.85 ว386ท 2549  
177  เทศนากณัฑอ์ริยทรัพย ์/  ญาณสังวร, สมเดจ็พระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก  
294.3444 ญ241ท 2555  

178  นวดคลายโรค ชุด นวดอโรม่า [วีซีดี]  - VCD 1091 M 2546  
179  น ้าพริกสยาม [วีซีดี]  - VCD 1100 M 2553  
180  แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา วิโรจน์ สารรัตนะ 371.2001 ว712น 2555 
181  แนวทางการป้องกนัอุบติัเหตุภายในแผนกงานระบบของ

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ  ากดั (มหาชน) /  
ปราโมทย ์เพช็รรุ่ง  IS  ป451(1) 2551  

182  แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกบั
แนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี 

- GP 330.9593 น928 2552 

183  ในรูปเงา /  เงาจนัทร์  น ง822น 2554  
184  บ่วงอุรคา /  อรุโณชา  น อ419บ 2554  
185  บีโอไอขบัเคล่ือน SMEs ไทยสู่นวตักรรม - GP 332.6 บ361 2553 
186  บุพเพสนันิวาส /  รอมแพง  น ร189บ 2553  
187  เบเกอรีเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ /  จิตธนา แจ่มเมฆ  664.752 จ426บ 2556  
188  ปมปาริชาต /  อรพิม  น อ336ป 2552  
189  ประมวลผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการ

ปฏิบติัตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

- GP 363.7 ป352 2554 

190  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ : กรณีวยัทองและวยัท างาน /  

- GP 613 ป353 2554 ล1  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
191  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพ : กรณีการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ /  
- GP 613 ป353 2554 ล3  

192  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ : กรณีเดก็วยัเรียนและวยัรุ่น / วิภา ด่านธ ารง
กุล, นุชนาฏ หวนนากลาง, สมปอง สิมมา, และทีมนกัวิชาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 
ผูด้  าเนินการ  

- GP 613 ป353 2554 ล4  

193  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ : กรณีโภชนาการ /  

- GP 613 ป353 2554 ล5  

194  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ : กรณีอนามยัแม่และเดก็ /  

- GP 613 ป353 2554 ล6  

195  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ : กรณีทนัตสุขภาพ /  

- GP 613 ป353 2554 ล7  

196  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ: กรณีผูสู้งวยั /  

- GP 613 ป353 2554 ล2  

197  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม : กรณีการสุขาภิบาลอาหารและน ้ า /  

- GP 613 ป353 2554 ล10  

198  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม : กรณีอนามยัส่ิงแวดลอ้ม /  

- GP 613 ป353 2554 ล8  

199  ประมวลและสงัเคราะห์ขอ้มลูสถานการณ์ การด าเนินงาน
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม : กรณีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในประเทศไทย /  

- GP 613 ป353 2554 ล9  

200  ประวติัจิตรกรรม (จากถ ้าถึงสมยัปัจจุบนั) /  เจนสนั, เอช ดบัเบิลย.ู 759 จ718ป 2533  
201  ปัจจยัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสญัญาณ ทรูวชิ ัน่ยูบีซี นุชซา วิไชยยา  IS  น724 2550  
202  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภคของสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์

ตราเทสโก ้ในเขตกรุงเทพมหานคร /  
ธีรยทุธ ์พิพฒัน์วรพงศ ์ IS  ธ641 2550  

203  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนสถานประกอบการของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรสาคร /  

กฤช ป้อมป้องภยั  IS  ก271(1) 2552  

204  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา 
(Notebook) นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

มนตรี เตชะทองสุข  IS  ม151 2551  

205  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร
พาณิชย ์ในเขตบางแค ภาษีเจริญ หนองแขม และกระทุ่มแบน 

กนกพร จตพทุธิ  IS  ก124 2552  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
206  ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังาน

โรงแรมแม่น ้ าริเวอร์ไซต ์/  
นาถฤดี สุพรจ านรรจ ์ IS  น464(1) 2550  

207  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือตูเ้ยน็ระหว่างยีห่อ้ 
MITSUBISHI และ TOSHIBA  ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

ภูวนยั จริยาวรเมท  THE ภ688 2550  

208  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟ์ู้ ด
ระหว่าง ร้านแมคโดนลัด ์ กบัร้าน  เคเอฟซี  ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร /  

ประพนธ ์ปูชะพนัธ ์ IS  ป299 2550  

209  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน /  

ศิริพร แสงทวี  THE ศ463 2551  

210  ปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการขบัรถแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร /  

จตุพร เพชรรุณ  THE จ136 2550  

211  เปอร์ฟลอูอโรออกเทนซลัโฟเนต /  - 604.7 ป749 2552  
212  โปรแกรมค านวณคุณค่าสารอาหารและโภชนาการ (CD 

โครงงาน) /  
อานนท ์โพธิสาร   CD/PR 00908 2555  

213  โปรแกรมตกแต่งรูปภาพออนไลน์ (CD โครงงาน) /  เอกพล โล่สตัยกุล  CD/PR 00895 2555  
214  ผลของเขตการคา้เสรีในธุรกิจอญัญมณีและเคร่ืองประดบั

ระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา /  
กนกรัตน์ แคบ ารุง  IS  ก125(1) 2552  

215  ผลของยาเมด็รานิทิดีน ไฮโดรคลอไรด ์ต่างบริษทัต่อความคง
ตวัทางกายภาพของยาเตรียมเฉพาะคราว /  

ชลธิชา สอนสุภาพ   CD/PA 00075 2554  

216  แผนการตลาดภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่นโออิชิ /  เรืองวิทย ์ศรีไตรรัตนกุล  IS  ร861(2) 2551  
217  แผนธุรกิจ บริษทั เทเล-ไลฟ์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั /  ธนชัพร นุชิตประสิทธ์ิชยั  IS  ธ199 2550  
218  แผนธุรกิจกะทิกล่อง ยเูอสที /  ค าพนัธ ์ขนัทะหตัถ ์ IS  ค367(1) 2552  
219  แผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
- GP 305.42 ผ932 2555 

220  แผนยทุธศาสตร์การส่ือสารและประชาสมัพนัธก์ารปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง /  

- GP 379.593 ผ932 2553  

221  พระพุทธศาสนากบัสงัคมไทย - พ 294.3013 พ354 2555 
222  พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional 

Drink) ของผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร /  
กุลิสรา สุดจนัทึก  IS  ก728 2550  

223  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม 5ส. ศึกษากรณี: ฝ่าย
ผลิต บริษทั เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จ  ากดั /  

นิรเชตร์ จารุยานนท ์ IS  น645 2551  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
224  พฤติกรรมของผูป้ระกอบอาชีพขบัรถแทก็ซ่ีต่อการใชก้๊าซ 

NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร /  
กุมาริกา เกษทอง  IS  ก721(1) 2552  

225  พฤติกรรมผูบ้ริโภค วุฒิ สุขเจริญ 658.8342 ว862พ 2555 
226  พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

กิตติกร เทียนป้อม  IS  ก671 2552  

227  พฒันาทกัษะการคิด ตามแนวปฏิรูปการศกึษา สุคนธ ์สินธพานนท ์ 370.118 ส748พ 2555 
228  พนัธุศาสตร์ /  ประดิษฐ ์พงศท์องค า  576.5 ป267พ 2554  
229  พนัธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ /  ประดิษฐ ์พงศท์องค า  576.58 ป267พ 2556  
230  พนัธุศาสตร์พืช /  นิตยศ์รี แสงเดือน  581.35 น576พ 2551  
231  พิชิตศพัทช์วนสบัสน ไลฟ์เอบีซี พ 428.1 ล982พ 2556 
232  พิษวิทยาส่ิงแวดลอ้ม /  ฐิติยา แซ่ปัง  571.95 ฐ359พ 2551  
233  พีซีบี /  - 615.92 พ791 2549  
234  เพนตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ /  - 667.9 พ913 2552  
235  เพียงใจภกัด์ิ /  ไอศิยา  น อ998พ 2552  
236  โพรโทซวัในแหล่งน ้ าจืด /  บพิธ จารุพนัธุ ์ 579.4 บ138พ 2549  
237  ฟิสิกส์ ระดบัอุดมศึกษา เล่ม 3 : ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุ

ใหม่ /  
ยงั, ฮิวจ ์ดี  530 ย224ฟ 2553 ล3  

238  ฟิสิกส์เชิงรังสี /  นคร ไพศาลกิตติสกุล  539.7 น114ฟ 2555  
239  ฟิสิกส์มหาวิทยาลยั เล่ม 1 /  พงษศ์กัด์ิ ชินนาบุญ  530  พ164ฟ 2549 ล1  
240  ภารตะ : โลกแห่งศาสนาและวิทยาศาสตร์ เล่าเร่ืองแห่งงาน

เขียน "ปีกแห่งไฟ" อตัชีวประวติั เอฟีเจ อบัดุล กาลมั อดีต
ประธานาธิบดี คนท่ี 11 ของอินเดียน :  
ภารตะศึกษาฟอร่ัม 2 

สุวิทย ์วิบูลยเ์ศรษฐ ์ GP 920.71 ส881ภ 2554 

241  ภาวะผูน้  ากบัการจดัการ สถาพร ป่ินเจริญ 658.4092 ส182ภ 2554 
242  ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตจริง ตอน ชีวิตท่ีญ่ีปุ่น [วีซีดี]  ดิบเบิล, เครก  VCD 1110 M 2548 ฉ1  
243  ภาษาไทยถ่ิน /  วิไลศกัด์ิ ก่ิงค  า  495.917 ว735ภ 2556  
244  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร - 495.918 ภ483 2556 
245  ภาษาพม่าน่าเรียน /  มยนิท,์ ธาน ธาน  495.8 ม194ภ 2556  
246  ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ /  จรัลวิไล จรูญโรจน,์ ม.ล  410 จ157ภ 2555  
247  ภาษาอาเซียน /  สุทศัน์ สงัคะพนัธ ์ 495.9 ส778ภ 2556  
248  ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู ่/  - 495.9 ภอ487 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
249  ภาษาอาเซียนน่ารู้ /  - 495.9 ภ487 2556  
250  โภชนศาสตร์ครอบครัว /  อบเชย วงศท์อง  613.2 อ245ภ 2553  
251  มนุษยส์มัพนัธ ์: พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร /  รัตติกรณ์ จงวิศาล 158.2 ร365ม 2554  
252  มรดกอารยธรรมโลก /  - 909 ม192 2553  
253  มวยไทเกก็ การร าพดั [วีซีดี]  - VCD 1104 M 2552  
254  มวยไทเกก็ การร ามือ [วีซีดี]  - VCD 1103 M 2552  
255  มองชีวิตและสงัคมภารตะผา่นประสบการณ์ทูตไทย : ภา

รตะฟอร่ัม 1 
จีระศกัด์ิ ธเนศนนัท ์ GP 301.07 จ571ม 2553 

256  มคัคุเทศก ์/  พิมพรรณ สุจารินพงค ์ 915.9304 พ717ม 2554  
257  มาดามดนั /  พงศกร  น พ112ม 2555  
258  เมทิดาไทออน /  - 615.92 ม728 2552  
259  เมนูลกูรัก [วีซีดี]  - VCD 1109 M 2552  
260  ยโูด 1 [วีซีดี]  ชาญชยั สินสุวรรณ  VCD 1096 M 2547 ผ1  
261  ยโูด 2 [วีซีดี]  ชาญชยั สินสุวรรณ  VCD 1096 M 2547 ผ2  
262  รวมกฎหมายดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

เล่ม 1 /  
- 343.0994 ร155 2556  

263  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศกึษา 2556 เล่ม 3  -  340.09593 ร155 2556 ภ1ล3  
264  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศกึษา 2556 เล่ม 4 - 340.09593 ร155 2556 ภ1ล4  
265  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศกึษา 2556 เล่ม 5  - 340.09593 ร155 2556 ภ1ล5  
266  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศกึษา 2556 เล่ม 6 - 340.09593 ร155 2556 ภ1ล6  
267  รวมบทความข่าวสาร กรมสุภาพจิต ปี 2555 - GP 155.9 ร156 2555 
268  รวมบทความที่ไดรั้บรางวลัวนิดา ตนัติวิทยาพิทกัษ ์ส าหรับวิทยานิพนธ์

เพื่อคนจน ปีที่ 3 

 

- 305.569 ร156 2555 

 

269  รวมผลงานวิชาการดีเด่น ประจ าปี 2551 กระทรวงสาธารณสุข - อ 016.614 ร156 2551 
270  ระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการบริการของสาย

การบินตน้ทุนต ่า ระหว่างสายการบินนกแอร์และสายการบิน
ไทยแอร์เอเซีย ในเขตกรุงเทพมหานคร /  

วินวดี พลูสวสัด์ิ  THE ว619 2550  

271  ระบบการจดัการขอ้มลูสารสนเทศร้านวสัดุก่อสร้าง 
กรณีศกึษาร้านวิชยัรุ่งเรือง (CD โครงงาน) /  

อรรถวุฒิ เลิศทรัพยข์จร CD/PR 00911 2555  

272  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : ท่ีประชุมฝ่าย 5 
กองกรรมาธิการ 2 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

- GP 370.218 ร228 2547 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
273  ระบบขอ้มลูคอมพิวเตอร์เพื่อการตดัสินใจ (CD โครงงาน) /  ฉตัรชยั เดียวเจริญ  CD/PR 00888 2555  
274  ระบบคน้หาค าศพัทภ์าษามือบนเพลทฟอร์มแอนดรอยด ์(CD 

โครงงาน) /  
สุรเชษฐ ์แซ่ล้ี CD/PR 00900 2555  

275  ระบบควบคุมรถบงัคบัวิทยดุว้ยเสียง ผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
แอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

ปฐมพงษ ์ชาญช่าง   CD/PR 00907 2555  

276  ระบบจดัการธุรกิจฟิลม์รถยนต ์กรณีศกึษาร้าน พีเค ออโตฟิ้ลม์ 
(CD โครงงาน) /  

สุมาณี ว่องไววิทยากุล CD/PR 00898 2555  

277  ระบบจดัการภานนิพนธ ์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

วรรณภา จ าปาสาร  CD/PR 00892 2555  

278  ระบบจ าลองการติดตั้งชุดแต่งรถยนต ์(CD โครงงาน) /  สถาพร พลเยีย่ม  CD/PR 00897 2555  
279  ระบบซ้ือขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (CD โครงงาน) /  ชวลิต พิทกับุตร  CD/PR 00912 2556  
280  ระบบบริหารการขายและตน้ทุนสินคา้แบบเฉล่ียของบริษทั

ประมงไทย จ  ากดั (FIXIT) (CD โครงงาน) /  
อภิรักษ ์บุญทอง  CD/PR 00902 2555  

281  ระบบบริหารงานร้านขายคุก้ก้ี (CD โครงงาน) /  นฤมล เพช็รวงษ ์  CD/PR 00913 2556  
282  ระบบบริหารจดัการคงคลงั กรณีศกึษาร้านสี เอน็พีซี ฮาร์ดแวร์ 

(CD โครงงาน) /  
ชญาน์ทตั ทรงประไพ   CD/PR 00909 2555  

283  ระบบบริหารจดัการร้านจิวเวลร่ี กรณีศึกษาร้าน เซเว่นจิวเวลร่ี 
(CD โครงงาน) /  

สุทธิชยั สิทธ์ิพรสุวรรณ  CD/PR 00891 2555  

284  ระบบบริหารจดัการสินคา้อะไหล่ยนตแ์ละบริการ กรณีศึกษา
ร้านฟิซอิ์ท (FIXIT) (CD โครงงาน) /  

พงษศ์ิลป์ ชินวงษ ์ CD/PR 00901 2555  

285  ระบบบญัชีระหว่างประเทศ /  ประไพพิศ สวสัด์ิรัมย ์ 657.96 ป335ร 2553  
286  ระบบพนัธุกรรมจุลินทรีย ์/  จุรียรั์ตน์ ลีสมิทธ์ิ  579.135 จ649ร 2550  
287  ระบบร้านกระเป๋าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน เอน็ แบค้ ดีไซน์ 

(CD โครงงาน) /  
ชยัพชัร คลา้ยแจง้  CD/PR 00910 2555  

288  ระบบส่งก าลงัรถยนต ์ระบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ และระบบ
ขบัเคล่ือนทุกลอ้ (เคร่ืองส่งก าลงัและชุดเพลาส่งก าลงัแบบ
ธรรมดา) 

ประณต กุลประสูติ 629.24 ป254ร 2555 

289  ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

ฐานิยา นิธิสุภา  CD/PR 00896 2555  

290  ระบบสงัคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนส าหรับภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CD โครงงาน) /  

อรรถพล เจริญฐิติวงศ ์ CD/PR 00904 2555  

291  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ สุพล พรหมมาพนัธุ ์  658.4038011 ส829ร 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
292  ระบบแสดงขอ้มลูและน าทาง กรณีศกึษาสวนสตัวดุ์สิต (CD 

โครงงาน) /  
ณัชธิษณ์ตา กุลเลิศ
ประเสริฐ   

CD/PR 00903 2555  

293  ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม (CD โครงงาน) /  

ศิรินภา เฮงสธนกุล  CD/PR 00890 2555  

294  รางวลันวตักรรมเทคโนโลย ีประจ าปี 2553 - GP 608.7593 รน399 2554 

295  รายงานการวิจยั การพฒันาทุนมนุษยใ์นการปรับเปล่ียนไปสู่
องคก์รสมยัใหม่หรือองคก์รสมรรถนะสูง /  

- RH 331.11 ร451 2552  

296  รายงานการวิจยั การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม สาขาธุรกิจบริหารอ านวยการ (CD วิจยั) /  

วรรณรัตน์ วฒันานิมติกลู  
 

CD/RH 00061 2551  

297  รายงานการวิจยั ผลการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

- RH 344.044 ศ264ร 2548 

298  รายงานการวิจยั เร่ือง การพฒันาเทมเป้ส าหรับการผลิต
ผลิตภณัฑอ์าหารมงัสาวิรัติ (CD วิจยั) /  

วิจาริณี ศรีนวล  
 

CD/RH 00063 2551  

299  รายงานการวิจยั เร่ือง การยอมรับของผูบ้ริโภคในสารเครือบ
ไบโอพอลิเมอร์ต่อประสิทธิภาพในการกกัเก็บกลืนหอมใน
ขา้วหุงสุกคุณภาพต ่า (CD วิจยั) /  

ธญัญาภรณ์ ศิริเลิศ  
 

CD/RH 00059 2551  

300  รายงานการวิจยั เร่ือง การศกึษาเชิงทดลองของความสูงเบดต่อ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในเตาเผาไซโคลน /  

วิศิษฐ ์ลีลาผาติกุล RH 621.4023 ว763ร 2553  

301  รายงานการวิจยั เร่ือง การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
สถาบนัการศึกษาของสิงคโปร์  

ชนิตา รักษพ์ลเมือง 
 

378.5957 ช153ก 2551 
 

302  รายงานการวิจยั เร่ือง ผลของโปรแกรมการฝึกทกัษะการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อความสามารถในการตดัสินใจเชิง
จริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาล (CD วิจยั) /  

วารุณี เพไร  
 

CD/RH 00062 2551  

303  รายงานการวิจยั เร่ือง ระบบแนะน าการออกก าลงักายดว้ยเวบ็
ซอร์วิสโดยใชก้ารประมวลผลภาพดิจิตอล (CD วิจยั) /  

วฤษาย ์ร่มสายหยดุ  
 

CD/RH 00060 2552  

304  รายงานการวิจยั เร่ือง ระบบแนะน าการออกก าลงักายดว้ยเวบ็
ซอร์วิสโดยใชก้ารประมวลผลภาพดิจิตอล (CD วิจยั) /  

วฤษาย ์ร่มสายหยดุ  
 

CD/RH 00060 2552  

305  รายงานการวิจยั เร่ือง สถานะและคุณค่าของงานเภสชักรรม
ชุมชนในประเทศไทย /  

เฉลิมศรี ภุมมางกรู RH 615.1 ฉ432ร 2555  

306  รายงานฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง การประเมินผลกระทบจากมาตรการใชสิ้ทธิ
ตามสิทธิบตัรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551 

- GP 346.0486 ร491 2552 

307  รายงานประจ าปี 2554 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุตรดิตถ ์/  

- GP 378.593 รค451 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
308  รายงานประจ าปี 2554 ราชบณัฑิตยสถาน /  - GP 060 ร451 2554  
309  รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน /  
- GP 354.6 ร451 2554  

310  รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน /  

- GP 333.79 ร451 2554  

311  รายงานประจ าปี 2555 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรม /  - GP 353.4 ร451 2555  
312  รายงานประจ าปี 2555 กระทรวงการต่างประเทศ /  - GP 353.13 ร451 2556  
313  รายงานประจ าปี 2555 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฎันครราชสีมา /  
- GP 378.593 รค451 2555  

314  รายงานประจ าปี 2555 คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ /  

- GP 378.593 รม451 2555  

315  รายงานประจ าปี 2555 ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา /  - GP 328.593 ร451 2555  
316  รายงานประจ าปี 2555 มลูนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนว

พระราชด าริ /  
- NGP 307.14 ร451 2555  

317  รายงานประจ าปี 2555 สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี /  

- GP 378.593 ร451 2555  

318  รายงานประจ าปี 2555 สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  - GP 378.593 รส451 2555  
319  รายงานประจ าปี 2555 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี /  -  GP 352.2409593  ร451 2556  

320  รายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการค่าจา้งชุดท่ี 17 
ระหว่างวนัท่ี 11 กนัยายน 2550 - 2 ธนัวาคม 2553 /  

- GP 331.21 ร451 2554  

321  รายงานผลการปฏิบติังาน กสทช. ประจ าปี 2555 /  - GP 384.54 ร451 2555  
322  รายงานผลการปฏิบติังาน ประจ าปี 2554 องคก์ารกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) /  
- NGP 384.54 ร451 2555  

323  รายงานผลการปฏิบติังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี
งบประมาณ 2553 /  

- GP 324 ร451 2555  

324  รายงานผลการส ารวจค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นของแรงงานเพื่อการ
พฒันาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 (ระหว่างวนัท่ี 1 
มกราคม - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554) /  

-  GP 331.11422 ร451 2555  

325  รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจหรือสงัคมเชิงนโยบาย
หรือเชิงสถานการณ์ รายปี ตุลาคม 53 - กนัยายน 54 /  

- GP 330.9593 ร451 2554  

326  รายงานสถานการณ์ระบบยาประจ าปี 2553 : สถานการณ์เช้ือ
ด้ือยา และปัญหาการใชย้าปฏิชีวนะ /  

- GP 615.1 รน451 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
327  รายงานสถานการณ์ระบบยาประจ าปี 2554 : ความ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ระบบยา (2552-2554) /  
- GP 615.1 รย451 2554  

328  ร าลึกสตัยา ไส บาบา : มหศัจรรยแ์ห่งภารตะในยคุโลกาภิวตัน์ 
: ภารตะศึกษาฟอร่ัม 4 

อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา GP 954 อ598ร 2555 

329  เรียนรู้ภาษาอาเซียน /  - 495.9 ร832 2555  
330  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเซ่นไหว้

ของชาวไทยเช้ือสายจีน ในเขตกรุงเทพมหานคร /  
ธนญัชยั โลหะชาติกุล  IS  ธ211 2551  

331  ลบัลวงใจ /  ก่ิงฉตัร  น ก633ป 2554  
332  ลานดอกง้ิว /  บุหลนับณัรสี  น บ691ล 2555  
333  ลิขสิทธ์ิในงานผา้ไหมไทย : กรณีศึกษางานผา้ไหมจงัหวดั

สุรินทร์ (CD วิจยั) /  
ทวีพฤธ์ิ ศิริศกัด์ิบรรจง  
  

CD/RH 00058 2553  

334  เลด้ี ค็อมแบ็ท [วีซีดี]  ยศวดี หสัดีวจิิตร  VCD 1103 M 2545 ช1-2  
335  วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ /  นาว,ี มาห์มดู   621.3192 น495ว 2556  
336  วรรณกรรมการเมือง รางวลัพานแว่นฟ้า คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 

2555 
- พ 895.91 ว242 2555 

337  วฒันธรรมองคก์ารของ บริษทั สยามมิชลิน จ  ากดั /  นาตยา รุ่งเรือง  IS  น463 2551  
338  วิจยัทางการศึกษา พิสณุ ฟองศรี 370.72 พ771ว 2554 
339  วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ /  สกาวรัตน์ จงพฒันากร  004 ส124ว 2554  
340  วิธีสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของเยาวชน - 371.3 ว615 2554 
341  เวบ็แอพลิเคชัน่แบบคดักรองดา้นความบกพร่องส าหรับเดก็

พิเศษ (CD โครงงาน) /  
ศศิประภา โยคี  CD/PR 00905 2555  

342  ศกัยภาพการแข่งขนัการคา้ของไทยกบัประเทศคู่คา้เจรจา  
FTA : ศึกษากรณี ไทย - ญ่ีปุ่น /  

นุช ใจเก่งดี  IS  น724(1) 2551  

343  ศกัยภาพและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม /  กนกวรรณ ประภาสยั  IS  ก125 2551  
344  ศาสนาฮินดู /  วิทยา ศกัยาภินนัท ์ 294.5 ว582ศ 2549  
345  ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตข์นาดไม่เกิน 

1500 ซีซี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /  
จิราภรณ์ เติมสายทอง  IS  จ535 2550  

346  เศรษฐศาสตร์จุลภาค /  เสาวลกัษณ์ กูเ้จริญประสิทธ์ิ  338.5 ส945ศ 2554 ล1  
347  สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละผลกระทบ

ในประเทศไทย ปี 2556 
- GP 362.292 ส179 2556 

348  สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย : การวิเคราะห์พหุปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจและสงัคมระดบับุคคลและระดบัจงัหวดั 

- GP 362.2 ส179 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
349  สถิติจราจรปี 2554 /  - GP 388.4021 ส184 2554  
350  สนทนาอาเซียนลดัทนัใจ" ภาษาเวียดนาม" /  ค าพนัธ ์แสงสิทธ์ิ 495.922824 ค368ส 2556  
351  สนุกกบัภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทย /  พลอย แสงลอย  495.932 พ451ส 2556  
352  สนุกกบัภาษาตากาลอ็ก : รากภาษาของฟิลิปปินส์ /  แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ. 499.211 ค941ส 2556  
353  สนุกกบัภาษาเมียนมา : ภาษาท่ีไม่ออกเสียงตวัสะกด /  ตูซาร์ นวย  495.8 ต662ส 2556  
354  สนุกกบัภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย /  วิเชียร อ  าพนรักษ ์ 495.9191 ว562ส 2556  
355  สนุกกบัภาษาเวยีดนาม : เขียนดว้ยอกัษรโรมนั แต่มีวรรณยกุต ์ สรตี ปรีชาปัญญากุล 495.922 ส325ส  2556  
356  สนุกกบัภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาท่ีมีผูใ้ชม้ากท่ีสุดในอาเซียน /  ประเสริฐ สรรพอาสา  499.221 ป422ส 2556  
357  สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย ์/  เยน็หทยั แน่นหนา  543.5 ย525ส 2549  
358  สรีรวิทยาของพืช /  ลิลล่ี กาวีต๊ะ  571.2 ล455ส 2556  
359  สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 7 /  - GP 615.321 ส356 2554  
360  สอนเก่ง สอนเป็น ยาสุโคชิ, เท็ตสึยะ 371.102 ย247ส 2555 
361  สอนคิด : การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิด ฆนทั ธาตุทอง 153.42 ฆ219ส 2554 
362  สงัคมวิทยา/  จ านงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ  301 จ345ส 2552  
363  สตัววิทยา : ปฏิบติัการ /  บพิธ จารุพนัธุ ์ 590 บ138สป 2556  
364  ส านึกไทย... ส านึกจงรักภกัดีในสถาบนัพระมหากษตัริย ์ - 923.1593 ส691 2555 
365  ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยแีละชีวิต /  - 304.2 ส716 2553  
366  ส่ือการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง (CDโครงงาน) /  พรพิมล ภทัรทวีโชคชยั  CD/PR 00919 2556  
367  สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยย์คุใหม ่ พยตั วุฒิรงค ์ 658.3 พ217ส 2555 
368  สุดยอดผูน้  าคือผูรั้บใช ้ กรีนลีฟ, โรเบิร์ต, เค พ 303.34 ก253ส 2553 
369  เสวนาภาคพิเศษ สามประสานจากหมอ 3 แขนง กูว้กิฤตปัญหา

สุขภาพคนไทย 
สุทธิวสัส์ ค  าภา พ 613 ส776ส 2555 

370  หนูนอ้ยจอมทระนง เล่มสอง /  มาลอ็ท, เฮคเตอร์   น ม524ห 2532 ล2  
371  หลกักฎหมายพ้ืนฐานความรับผดิทางละเมิด ตามพระราช 

บญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 /  
- 346.03 ห321 2552  

372  หลกัชีววิทยา /  สิริภทัร์ พราหมณีย ์ 570 ส732ห 2554  
373  หลกัชีววิทยา 1 /  เมเดอร์, ไซลเ์วีย เอส.  570 ม724ห 2556 ล1  
374  หลกัชีววิทยา 2 /  เมเดอร์, ไซลเ์วีย เอส.  570 ม724ห 2556 ล2  
375  หลกัอนุกรมวิธานสตัว ์/  วีรยทุธ ์เลาหะจินดา 590.12 ว833ห 2549  
376  เหลียวหลงัแลหนา้ภารตะศึกษากบั จดหมายจากอินเดีย 2505-

2508 : ภารตะศึกษาฟอร่ัม 3 
ภิกษุณีธมัมนนัทา (ฉตัรสุ
มาลย ์กบิลสิงห์) 

GP 954 ภ515ห 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
377  ออกซามิล /  - 363.1792 อ444 2552  
378  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย /  
พระวนัดี สีฬมมา  IS  พ387 2550  

379  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
ทองค า /  

ปกรณ์ นนัทธีรพงศ ์ IS  ป116 2551  

380  อ่าน ขา้ม ชาติ สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนดว้ยการอ่าน : 9 
บทความคดัสรรจาก 8 ประเทศในงานประชุมวิชาการ TK 
Conference on Reading 2012 /  

วฒันชยั วินิจจะกลู  028 อ622 2555  

381  อายรุศาสตร์ทนัยคุ ๒๕๕๕ /  - 616 อย641 2555  
382  อายรุศาสตร์ทนัยคุ ๒๕๕๖ /  - 616 อย 641 2556  
383  อาหารเกาหลี [วีซีดี]  - VCD 1098 M 2553  
384  อินเดีย : อดีต-ปัจจุบนั /  สุภทัรา นีลวชัระ วรรณพณิ 954 ส836อ 2551  
385  อีโทโปรฟอส /  - 615.92 อ772 2552  
386  อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า /  ทรงพล กาญจนชูชยั  621.38152 ท141อ 2556  
387  เอนไซมเ์ทคโนโลย ี/  ปราณี พฒันพิพิธไพศาล  572.7 ป446อ 2556  
388  แอนิเมชนั 2 มิติ : แนะน าแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอาเซียน 

(CDโครงงาน) /  
เขมมิกา เดชเฟ่ือง  
  

CD/PR 00920 2556  

389  แอพพลิเคชัน่การเขียนอกัษรภาษาไทย ส าหรับเดก็ในวยั
เร่ิมตน้ ชุด ก-ฮ (CD โครงงาน) /  

กิตติพงษ ์กนัศรี CD/PR 00899 2555  

390  แอพพลิเคชัน่แนะน าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

เจษฎา เจตชวลิต CD/PR 00894 2555  

391  แอพพลิเคชัน่แนะน าร้านอาหารยา่นฝ่ังธนบนแอนดรอยด ์ 
(CD โครงงาน) /  

พรเทพ กิตตยางกรู CD/PR 00906 2555  

392  แอพพลิเคชัน่สยามยเูนวิเกเตอร์บนแพลนฟอร์มแอนดรอยด ์
(CD โครงงาน) /  

ปราชญ ์ศรีธนนนัท ์ CD/PR 00914 2555  

393  แอพพลิเคชัน่ส าหรับผูใ้ชบ้ริการรถแท็กซ่ีบนระบบปฎิบติัการ
แอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

จิราวุฒิ เสาร์มัน่  CD/PR 00889 2555  

394  แอสฟัลตค์อนกรีตส าหรับงานถนน /  วชัรินทร์ วิทยกุล  625.85 ว386อ 2551  
395  เฮกซะโบรโมไบเฟนิล /  - 604.7 ฮ589 2552  

 


