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1  120 ปี พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์

ประพนัธ ์/  
กระทรวงการต่างประเทศ  923.2593 ห159 2554  

2  132 ปี ศาลอาญา /  ศาลอาญา  GP 345.01 ห159 2557  
3  3 พ.ร.บ. พสิดาร (ฉบบัปรุงปรุงใหม่ปี 2558) /  วเิชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ  347 ว559ส 2558  
4  3D with HOOPS : build interactive 3D graphics into 

your C++ applications [CD-ROM] /  
Leler, Wm CD 006.6  L539T 1996  

5  40 ปี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : หนงัสือ Share 
for all /  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  GP 332.609593 ส733 
2558  

6  40 ปี สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั : 4 ทศวรรษสถาบนัฯ สร้างสรรค์
ส่ิงแวดลอ้มไทยอยา่งย ัง่ยนื /  

วรรณี พฤฒิถาวร GP 378.593 ส733 2557  

7  50 ผูจ้ดัการ  [ซีดี-รอม] /  วรัิตน์ แสงทองค า  CD/ พ 658.4092 ว691ห 2548  

8  8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน /  กานธนิกา ชุณหะวตั  331.70959 ก432ป 2557  
9  82 ปี ส านกันายกรัฐมนตรี /  ส านกังานปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี  
GP 352.23 ป818 2557  

10  84 ตน้ไม ้ถวายพอ่ บนมอดินแดง /  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  GP 582.16 ป818 2556  
11  84 พรรษา ผนืป่าอุดม ใตร่้มพระบารมี : 115 ปี กรมป่า

ไม ้สืบสานพระราชปณิธาน สานประโยชน์คนและป่า /  
อ านวยพร ชลด ารงคก์ุล 923.1593 ป818 2555  

12  Adobe Photoshop CS2 for the web : hands-on training 
[CD-ROM] /  

Staples, Tanya  CD 006.6869  S794A  2005  

13  Adobe Photoshop CS4 for photographers : a 
professional image editor's guide to the creative use of 
Photoshop for the Macintosh and pc [CD-ROM]  /  

Evening, Martin  CD 006.6869 E93A 2009  

14  Adult health nursing [CD-ROM] /  Christensen, Barbara Lauritsen CD 610.73 C554A 2011  
15  Advanced black-and-white photography /  Taylor, Martin L. 771 A244 1994  
16  Aesthetics of interaction in digital art /  Kwastek, Katja 776.01 K98A 2013  
17  Applied multiple regression/correlation analysis for 

the behavioral sciences  [CD-ROM] /  
Cohen, Jacob  CD 519.536 C678A 2003  

18  Art of Indian cuisine /  Mohan, Rocky  641.5954 M697A 2000  
19  BEING HAPPY! : สร้างสุขแด่ชีวติ /  แมตทิวส,์ แอนดรูว ์ 152.42 ม867ส 2550  
20  Believe, Belong, Become /  Vujicic, Nick  P 158 V989B 2014  
21  Biochemistry [CD-ROM] /  Zubay, Geoffrey  CD 572  Z93B 1998  
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22  Bite-sized Thai /  Crane, Anne  641.59593 B624 2000  
23  Brunch เมนูม้ือสาย อร่อยง่ายหลายสญัชาติ /  เสมอพร สงัวาสี  641.52 บ212 2558  
24  Build your own multimedia PC [CD-ROM] /  Pilgrim, Aubrey  CD 006.6 P639B 1996  
25  Business statistics : contemporary decision making 

[CD-ROM] /  
Black, Ken  CD 519.502465 B627B 

2001  
26  Cambridge advanced learner's dictionary [CD-ROM]  - CD/R423  C178 2003  
27  Cambridge grammar of English : a comprehensive 

guide : spoken and written English grammar and usage 
[CD-ROM] /  

Carter, Ronald CD 428.24  C324C 2006  

28  Cambridge preparation for the TOEF test  [CD-ROM]  Gear, Jolene    CD 428.0076 G292C 2006  

29  Chemistry : the molecular science [CD-ROM] /  Moore, John W.    CD 540  M822C 2002 d1-2  

30  Complete cake decorating : techniques basic recipes 
and beautiful cake project for all occasions /  

Nilsen, Angela 641.8653 N712C 2002  

31  Contemporary business statistics with Microsoft Excel 
[CD-ROM] /  

Williams, Thomas A.  CD 519.50285  W727C 2006  

32  Cooking Thai Prawn /  Nidda Hongwiwat  641,695 C773 2000  
33  Data mining : a tutorial-based primer [CD-ROM] /  Roiger, Richard J. CD 006.312  R741D 2003  
34  Delphi 2 multimedia adventure set [CD-ROM] /  Jarol, Scott CD 006.7768  J37D 1996  
35  Designer of the year 2011 : on life and design /  มหาวทิยาลยัศิลปากร  GP 745.409 ด619 2554  
36  Designing brand identity : an essential guide for the 

whole branding team /  
Wheeler, Alina  658.827 W562D 2013  

37  Discrete mathematics for computer science  
[CD-ROM] /  

Haggard, Gary  CD 511.1  H141D 2006  

38  Economics [CD-ROM] /  Parkin, Michael  CD 330  P247E 2000  
39  Educational psychology : windows on classrooms 

[CD-ROM] /  
Garry, Stuart  CD 370.15  E29E 2001  

40  Elementary surveying : an introduction to geometrics 
[CD-ROM] /  

Wolf, Paul R. CD 526.9 W853E 2002  

41  Encyclopedia of graphics file formats [CD-ROM] /  Murray, James D.  CD/R 006.603  M982E 1996  

42  Engineering drawing and design [CD-ROM] /  Madsen, David A.  CD 604.2  M183E 2007  
43  English firsthand 1 [CD-ROM] /  Helgesen, Marc CD 428.34 H474E 2001  
44  English for sales and purchasing [CD-ROM] /  Gutjahr, Lothar CD 428.24 G984E 2009  
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45  English syntax : an introduction /  Radford, Andrew  425 R128E 2009  
46  English words and sentences : an introduction /  Eppler, Eva 425 E64E 2013  
47  Enterprise web services security [CD-ROM] /  Hollar, Rickland CD 005.8  H733E  2006  
48  Experimental organic chemistry : a minuscule and 

microscale approach [CD-ROM] /  
Gilbert, John C. CD 547.0078  G465E 2002  

49  Fundamentals of differential equations and boundary 
value problems [CD-ROM] /  

Nagle, R. Kent  CD 515.35  N149F 2004  

50  Firewalls : a complete guide [CD-ROM] /  Goncalves, Marcus  CD 005.8 G635F 2000  
51  Form .Z : 3 D modelling, rendering , and animation 

[CD-ROM] /  
Khemlani, Lachmi  CD 006.693  K45F 2004  

52  Foundations of nursing [CD-ROM] /  Christensen, Barbara Lauritsen CD 610.73  C554F 2006  
53  Foundations of nursing [CD-ROM] /  Christensen, Barbara Lauritsen CD 610.73 C554F 2011  
54  Fundamental of photography : พื้นฐานการถ่ายภาพและ

เทคนิคควบคุมกลอ้ง /  
ศกัด์ิระพ ีนพรัตน์  771 ศ326ฟ 2556  

55  Fundamentals of nursing : caring and clinical 
judgment [CD-ROM] /  

Harkreader, Helen  CD 610.73  H281F 2007  

56  Fundamentals of nursing : concept, process, and 
practice [DVD] /  

Berman, Audrey  DVD 610.73  B516F 2008  

57  Fundamentals of nursing : human health and function 
[CD-ROM] /  

Craven, Ruth F. CD 610.73 F981 2009  

58  Graphics and web page design [CD-ROM] /  Duff, Jon M. CD 006.6 D855G 1996  
59  Growth and prosperity of Thailand /  Thailand. Securities and 

Exchange Commission  
332.642593 G884 2013  

60  Hack proofing : your web applications [CD-ROM] /  Forristal, Jeff CD 005.8 F731H 2001  
61  Illustrated study guide for the NCLEX-RN exam  

[CD-ROM]/  
Zerwekh, JoAnn CD 610.73076  I29 2010  

62  Independent producer's guide to film and TV contracts 
[CD-ROM] /  

Alberstat, Philip  CD 343.4109946 A332I 
2000  

63  Interpersonal communication : relating to others [CD-
ROM] /  

Beebe, Steven A.  CD 153.6  B414I 1999  

64  Introduction to probability and statistics  [CD-ROM] /  Mendenhall, William  CD 519.2   M537I  2006  
65  Introductory medical-surgical nursing [CD-ROM] /  Timby, Barbara K. CD 610.73  T583I 2003  
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66  Investigating the social world : the process and 

practice of research [CD-ROM] /  
Schutt, Russell K . CD 361.1072  S396I   

2006  
67  Kaplan TOEFL for the Computer [CD-ROM] /  Rymniak, Marilyn J. CD 4428.0076  R995K 

1999  
68  Learning Autodesk Maya 2008 : the modeling and 

animation handbook [DVD]  /  
- DVD 006.696 L438 2007  

69  Line เล่นก็พลิน หาเงินก็ได ้ฉบบัสมบูรณ์ /  ไลน์ เลิฟ์เวอร์  004.693 ล981ล 2557  
70  Lingua TOEFL CBT test book I [CD-ROM] /  Forum, Linqua   CD 428.0076  L755 2003 b1  

71  Lingua TOEFL CBT test book II [CD-ROM] /  Forum, Linqua   CD 428.0076  L755 2004 b2  

72  Lippincott Williams and Wilkins' comprehensive 
medical assisting [CD-ROM] /  

Kronenberger, Judy  CD 610.737 K93L 2008  

73  Lippincott’s textbook for long-term care nursing 
assistants : a humanistic approach to caregiving [CD-
ROM] /  

Carter, Pamela J. CD 610.730698  C324L 
2010  

74  Longman introductory course for the TOEFL test : iBT 
[CD-ROM] /  

Phillips, Deborah    CD 428.0076  P558L 2006 

75  Longman preparation series for the TOEIC test : 
introductory course : listening and reading [VCD]  

Lougheed, Lin  VCD 1267 M 2012 c1  

76  LSAT success 2002 [CD-ROM] /  White, Thomas O. CD 340.076 W588L 
2000  

77  Macroeconomics [CD-ROM]  /  Blanchard, Olivier  CD 339  B639M 2000  
78  Making sense of the social world : methods of 

investigation [CD-ROM] /  
Chambliss, Daniel F. CD 361.1072  C445M  2006  

79  Mass media law  [CD-ROM] /  Pember, Don R.   CD 343.099  P394M 2003 

80  Medical surgical nursing care [CD-ROM] /  Burke, Karen M.  CD 610.73677  B959M 
2003  

81  Medical-surgical nursing : clinical management for 
positive outcomes [CD-ROM] /  

Black, Joyce M. CD 610.73 B627M 2009  

82  Microbiology [CD-ROM] /  Prescott, Lansing M.  CD 579  P931M 2002  
83  Motion graphic design : applied history and aesthetics  Krasner, Jon S. 006.696 K89M 2013  
84  Multivariable calculus : early transcendental  

[CD-ROM] /  
Stewart, James   CD 515  S849M 2003 d1-2  
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85  NCLEX-RN review guide : top ten questions for quick 

review [CD-ROM] /  
Chernecky, Cynthia C.  CD 610.73076 C521N 2008  

86  Numerical and analytical methods for scientists and 
engineers using mathematical [CD-ROM] /  

Dubin, Daniel  CD 518.6 D814N 2003  

87  Organic chemistry [CD-ROM] /  Solomons, T. W. Graham CD 547  S689O 2004 
88  Organizational behavior [CD-ROM] /  Robbins, Stephen P.  CD 302.35  R636O 2001  
89  Parlons Francais [CD-ROM] /  Anong Tanwattananan  CD 448.34 P252 2005  
90  Pattani retweet : หนงัสือเล่มเล็กที่ถ่ายทอดเร่ืองราวแง่

งามในจงัหวดัปัตตานีผา่นภาพถ่ายและถอ้ยค า /  
บดินทร์ แวลาเตะ พ 959.3 ป531 2557  

91  Popular Thai cuisine : 111 authentic and reliable 
recipes /  

Nidda Hongwiwat  641.5  P825 2010  

92  Practical fourier analysis for multigrid methods [CD-
ROM] /  

Wienands, Roman   CD 515.2433  W647P 2005  

93  Premiere Pro 1.5 hands-on training [DVD] /  Schell, Jeff  DVD 006.7869 S322P 2005  

94  Probability and statistics for engineering and the 
sciences [CD-ROM] /  

Devore, Jay L. CD 519.2 D511P 2004  

95  Quick and easy medical terminology [CD-ROM] /  Leonard, Peggy C. CD 610.14 L581Q 2011  
96  Real options analysis : tools and techniques for valuing 

strategic investments and decisions [CD-ROM] /  
Mun, Johnathan  CD 332.63  M963R 2006  

97  Reminiscences of Thai soldiers in the Korean war: 
pictorial book /  

Thammasat University, Rangsit 
Campus  

951.9042 R388 2010  

98  Shockwave power solutions [CD-ROM] /  Rabinowitz, Noel CD 006.7  R116S 1996  
99  Statistical techniques in business and economics [CD-

ROM] /  
Mason, Robert D.  CD 519.5  M411S 1999  

100  Statistics : a first course [CD-ROM] /  Sanders, Donald H. CD 519.5  S315S 2000  
101  Statistics [CD-ROM] /  - CD 519.5  M161S 2006  
102  Statistics for business and economics [CD-ROM] /  Anderson, David R. CD 519.5  A546S 2002  
103  Statistics for management and economics [CD-ROM] /  Keller, Gerald  CD 519.5  K29S 2005  
104  Strategic thinking for advertising creatives /  Taylor, Alice Kavounas  659.1 T238S 2013  
105  Surveying [CD-ROM] /  McCormac, Jack  CD 526.9  M131S 1999  
106  Teach yourself VRML 2 in 21 days [CD-ROM] /  Marrin, Chris CD 006  M359T 1997  
107  Technical drawing [CD-ROM] /  Goetsch, David L. CD 604.2 G599T 2005  
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108  Technology in action : introductory [CD-ROM] /  Evans, Alan   CD 303.4834  E92T 2006  
109  Test of English as a foreign language toefl : test 

preparation kit : workbook [CD-ROM] /  
- CD 428.0076  T342 1998  

110  Thailand : kitchen of the world /  Sasinand Jamornman  641.3009593 T364 2004  
111  The annotated VRML 2.0 reference manual  

[CD-ROM] /  
Carey, Rikk  CD 006 C331A 1997  

112  The best of Thai vegetarian food /  Sisamon Kongpan  641.5636 S622B 2010  
113  The moonlit shore /  Prachakom Lunachai  Fic P895M 2014  
114  The new American democracy [CD-ROM] /  Fiorina, Morris P. CD 320.973  F511N 1999  
115  The practice of social research  [CD-ROM] /  Babbie, Earl  CD 300.72 B112P 2004  
116  The principles of beautiful web design /  Beaird, Jason 006.7 B365P 2013  
117  The student edition of MATLAB : version 5 user's 

guide [CD-ROM] /  
Hanselman, Duane CD 519.41285 H249S 

1997  
118  TOEFL iBT[CD-ROM] /  Kaplan    CD 428.0076  T641 2005 D1-2  

119  TPM ส าหรับโรงงานแบบลีน : แนวคิด วธีิการ และ
แบบฟอร์มที่จะช่วยสร้างนวตักรรมใน TPM เพือ่การ
บริหารเคร่ืองจกัร /  

เซคิเนะ, เคนอิจิ  658.202 ซ499ท 2553  

120  Trees for life : creating a more prosperous future 
through agroforestry /  

World Agroforestry Centre  634.9 T786 2014  

121  Using SmartSketch 5 [CD-ROM] /  Cheng, Ron K.C. CD 604.2 C518U 2005  
122  Visual Web Developer 2005 express edition for 

dummies [CD-ROM] /  
Simpson, Alan  CD 006.76 S613V 2006  

123  Workshop Photoshop CS6 Web Design /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  006.6869 ว916 2558  
124  กฎหมายการคลงั /  อรพนิ ผลสุวรรณ์ สบายรูป  343.03 อ334ก 2557  
125  กฎหมายทรัพยสิ์น : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลกั

ทัว่ไป และบทเบด็เสร็จทัว่ไป /  
อานนท ์มาเมา้  346.047 อ623ก 2557  

126  กฎหมายธุรกิจเพือ่การจดัการ /  บุญเพราะ แสงเทียน  346.07 บ522ก 2558  
127  กฎหมายลม้ละลาย : ฉบบัสมบูรณ์ /  วชิา มหาคุณ  346.078 ว545ก 2557  
128  กฎหมายและจริยธรรมดา้นนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 1-7 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
343.099 มส747ก 2558 ล1  

129  กฎหมายและจริยธรรมดา้นนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

343.099 มส747ก 2556 ล2  
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130  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทยแ์ผนไทย : แนวคิด และบทวเิคราะห์ /  
ภาณุมาศ ขดัเงางาม  344.041 ภ434ก 2557  

131  กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพือ่การศึกษาพระพทุธศาสนา 
และสร้างสรรคส์งัคมไทย ฉบบัเพิม่เติม-จดัอนัดบัใหม่ /  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  294.3435 พ349ก 2558  

132  กระบวนการเกิดนานาศาสนา /  ดนยั ไชยโยธา  200 ด123ก 2552  
133  การเขียนสร้างสรรคท์างส่ือส่ิงพิมพ ์: idea ดี ๆ ไม่มีวนัหมด  เกศินี จุฑาวจิิตร  808.066 ก583ก 2557  
134  การเงินธุรกิจ /  พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล  658.15 พ273ก 2558  
135  การจดัการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง /  ราณี อิสิชยักุล  338.4791 ร441ก 2557  
136  การจดัการขั้นสูงส าหรับสถาบนับริการสารสนเทศ : 

ประมวลสาระ หน่วยที่ 8-15 /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

025.197 มส747ก 2551 ล2  

137  การจดัการขาย /  ค านาย อภิปรัชญาสกุล  658.81 ค357ก 2557  
138  การจดัการความเครียดเพือ่สร้างเสริมสุขภาพจิต /  มรรยาท รุจิวชิชญ ์ 155.9042 ม194ก 2556  
139  การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม /  
สิริวรรณ ศรีพหล  371.3 ส732ก 2552  

140  การจดัท า job description สมยัใหม่ (ภาคปฏิบติั) /  ณรงคว์ทิย ์แสนทอง  658.306 ณ242ก 2555  
141  การจ าแนกเชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีเผาไหม ้เพ่ือการเฝ้าระวงัและ

การป้องกนัการเผาในท่ีโล่ง : กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ล าพูน และแม่ฮ่องสอน : รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ /  

ศุทธินี ดนตรี RH 363.7392 ศ671ก 2557  

142  การเจรจาจดัท าความตกลงเขตการคา้เสรีไทยและ
สหรัฐอเมริกา : ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ /  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 

GP 382.9593073 ก446 
2550  

143  การใชแ้ป้งขา้วเจา้ดดัแปรดว้ยความร้อนช้ืนที่มี
คุณสมบตัิตา้นทานการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมใ์น
ผลิตภณัฑข์นมทองพนั ( CD โครงงาน) /  

ชลธิชา สุขยนืยงศ ์ CD/PR 01168 2557  

144  การใชภ้าษาไทย /  จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ  495.918 ก449 2552  
145  การใชภ้าษาไทยเพือ่ประสิทธิผล /  โชษิตา มณีใส  495.918 ช839ก 2555  
146  การเดินทาง 70 กา้วเพือ่ปลดทุกขท์างการเงินส าหรับ

สาวที่ตอ้งการยนืบนขาตวัเอง /  
นิธิณัฐ เกวลิน  พ 332.024 น613ก 2557  

147  การบญัชีขั้นสูง 2 /  วรศกัด์ิ ทุมมานนท ์ 657.046 ว287ก 2557  
148  การปฏิบตัิงานนโยบายและยทุธศาสตร์ /  ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม    GP 353.409593 ก469 2557  
149  การประชุมทางวชิาการ "ศาสตราจารยส์งัเวียน อินทร

วชิยั ดา้นตลาดการเงินไทย" คร้ังที่ 21 ประจ าปี 2556 : 
26 พฤศจิกายน 2556 ...มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ /  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

GP 332.4 ก475 2556  
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150  การประชุมทางวชิาการ "ศาสตราจารยส์ังเวียน อินทร

วชิยั ดา้นตลาดการเงินไทย" คร้ังที่ 22 ประจ าปี 2557 13 
พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30น. ณ หอ้ง 201 /  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ GP 332.4 ก475 2557  

151  การประชุมนานาชาติ คร้ังที่10 วา่ดว้ย การป้องกนั
อาชญากรรมและความยติุธรรมทางอาญาระหวา่งวนัที่ 
23-25 พฤศจิกายน 2547 ณ เขตปกครองมาเก๊า 
สาธารณรัฐประชาชนจีน /  

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  GP 364 ก475 2548  

152  การประชุมวชิาการการบริหารและการจดัการคร้ังที่ 2 : 
จดัโดย มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์วนัที่ 17-18 ตุลาคม 
2549 /  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ RH 080  ก482 2549  

153  การประชุมวชิาการวจิยัร าไพพรรณี คร้ังที่ 4 "พฒันา
สงัคมไทยสู่สงัคมคุณภาพ" 20-21 ธนัวาคม 2553 /  

- RH 016.0014 ก482 2553  

154  การประมวลผลภาพดิจิตอล /  ศนัสนีย ์เอ้ือพนัธว์ริิยะกุล  621.367 ศ336ก 2555  
155  การประเมินคุณภาพน ้ าผึ้งดอกไมไ้ทย ( CD โครงงาน) /  มยรีุย ์เกิดกลา้ CD/PR 00830 2555  
156  การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวงัและความ

เช่ือมัน่ของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานของส านกังาน
ปลดักระทรวงยติุธรรมและกระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2558  

อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ ์ GP 353.409593 กค491 
2558  

157  การประเมินผลตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบตัิการและแผนการ
ใชจ่้ายงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงยติุธรรม/
ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ยตุิธรรม. ส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์  

  GP 353.409593 ก491 2558  

158  การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยติุธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ยตุิธรรม 

GP 353.409593 กน491 
2557  

159  การประยกุตใ์ชร้ะบบช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวทิยเุพือ่
การน าเสนอสถานที่ภายในมหาวทิยาลยัสยาม   
(CD โครงงาน) /  

วสิวสั หงษว์ิจิตร CD/PR 00820 2552  

160  การประยกุตใ์ชเ้สน้ใยพอลิเมอร์ HDPE เสริมก าลงัใน
ซีเมนตม์อร์ตาร์ (CD สหกิจศึกษา) /  

ธวชัชยั นนัทคีรี  CD/PR 00869 2554  

161  การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  

รณภพ โอสถาพนัธุ ์ T/มส 330.9593  ร123ก 
2557  

162  การปรับปรุงชุดทดลองการควบคุมระดบัน ้ า  
(CD โครงงาน) /  

ไพศาล ภาณุมาศ  CD/PR 00839 2549  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2558 

9/22 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
163  การแปลผลภาพเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ของตบั /  ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ ์ 616.3620754 ก491 2557  
164  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง หน่วยที่ 11-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
791.4302 มส747ก 2556 
ล3  

165  การผลิตสารใหก้ล่ินรสจากโปรตีนถัว่เหลืองโดยใช้
กระบวนการใหค้วามร้อน (CD โครงงาน) /  

ฉตัรมงคล กอบกิจเจริญ  CD/PR 00874 2555  

166  การพฒันาเคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยคอมพวิเตอร์
พกพา (CD โครงงาน) /  

ภทัรพงศ ์พพิิธพรชยั  CD/PR 00882 2554  

167  การพฒันาเคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยแอนดรอย์
โฟน (CD โครงงาน) /  

ธเนศร์ ธุวะค า  CD/PR 00883 2554  

168  การพฒันาดปรแกรมคน้คืนภาพภาษามือไทยจาก
ค าศพัทบ์นระบบปฎิบตัิการแอนดรอยด ์(CD โครงงาน)  

ศิริพงษ ์สุขสบาย  CD/PR 00915 2555  

169  การพฒันาผลิตภณัฑป์าทอ่งโก๋ทดแทนดว้ยแป้งขา้ว
บางส่วนและเสริมดว้ยโปรตืนจากปลา ( CD โครงงาน)  

ปวณีา จนัตะ๊  CD/PR 01167 2557  

170  การพฒันาระบบบริหารการจดัการและการจดัเก็บ
เอกสาร ส าหรับงานร้านขายหนงัสือ โดยใชท้ฤษฎี 
Efficient Consumer Response (ECR) (CD โครงงาน) /  

ศรินรัตน์ รุจิเรืองชยั  CD/PR 00881 2555  

171  การพฒันาระบบร้านอาหารโมบายแอพพลิเคชนั /  ภาณุพนัธ ์สุขดี  CD/PA 00250 2557  
172  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ

การประยกุต ์: แนวการศึกษา  หน่วยที่ 1-7 /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 ล1  

173  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์: แนวการศึกษา หน่วยที่ 8-15 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 ล2  

174  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์: ประมวลสาระ หน่วยที่ 1-4 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 ล1  

175  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์: ประมวลสาระ หน่วยที่ 5-10 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 ล2  

176  การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ และ
การประยกุต ์: ประมวลสาระ หน่วยที่ 11-15 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

658.4038 มส747ก 2554 ล3  

177  การพทัธสีมาพธีิอุโบสถและสมโภช วดันวมินทร 
ราชูทิศ /  

คณะกรรมการโครงการสร้าง
วดันวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระ
เกียรติ ฝ่ายประเทศไทย  

อ 294.3435 ว416 2557  

178  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หน่วยที่ 1-7 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

374 มส747กป 2555 ล1  
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179  การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาส่ือการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หน่วยที่ 8-15 /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

374 มส747กป 2555 ล2  

180  การลดความสูญเปล่าในกระบวนการฉีดรองเทา้ดว้ยเม็ด 
EVA /  

นก อรรคดี T/มส 658.5 น111ก 2557  

181  การวดัผลการปฏิบตัิงานองคก์ร /  นภดล ร่มโพธ์ิ  658.3125 น191ก 2557  
182  การวางแผนและวเิคราะห์การทดลองทางชีววทิยา /  สมเกียรติ พรพสุิทธิมาศ  570.724 ส232ก 2558  
183  การวเิคราะห์การถดถอย /  จิราวลัย ์จิตรถเวช 519.536 จ541ก 2558  
184  การวจิยัการโฆษณา /  รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท ์ 659.1072 ร378ก 2557  
185  การศึกษาการปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ

คลองส่งน ้ าเพือ่การเกษตรในการดูแลขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัอุตรดิตถ ์/  

ณัฐชยั ข  าคง T/มส  628.16593 ณ328ก 
2557  

186  การศึกษาน าร่องเพือ่สร้างดรรชนีทุจริต /  สุรศกัด์ิ ไชยธนกิจ RH 364.1323 ส854ก 2554  
187  การศึกษาปริมาณ 5 ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟูรัลในน ้ าปลา

ชนิดต่างๆ ระหวา่งการเก็บรักษาเพือ่การบริโภค 
(CD โครงงาน) /  

อนงค ์พคะวนั CD/PR 00875 2555  

188  การศึกษาปัญหาดา้นเทคนิคของผูอ้ยูอ่าศยัอาคารชุดใน
เขตกรุงเทพมหานคร (CD โครงงาน) /  

ชลนที ภทัรเสรีวงศ ์  CD/PR 00854 2551  

189  การสร้างเวบ็ไซตบ์ริษทั เอ็ม แคพ ไอราวณั จ  ากดั แผนก
เทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั เอ็ม แคพ ไอราวณั จ  ากดั 
(CD โครงงาน) /  

รัชสกุล นายาว  CD/PR 01166 2553  

190  การส ารวจการใชง้านคอมพวิเตอร์เพือ่การจดัการงาน
ก่อสร้างในประเทศไทย (CD สหกิจศึกษา) /  

นพรัตน์ ชาญชยัธนานนัท ์ CD/PR 01163 2552  

191  การส ารวจพฤติกรรม ความคิดเห็น และการศึกษาอบรม
เก่ียวกบัการบริโภคยาสูบของนิสิตนกัศึกษาเภสชั
ศาสตร์ในประเทศไทย ปี 2553 : รายงานการวจิยั /  

พฒิุพงศ ์สตัยวงศท์ิพย ์ RH 613.85 ก525 2553  

192  การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอบฟิลม์หดฝาขวดน ้ า 
(CD โครงงาน) /  

เอกชยั แซ่เอ้ียะ  CD/PR 00917 2555  

193  การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมอินดกัชัน่ 
มอเตอร์สามเฟสดว้ยแมกเนติกคอนแทคเตอร์  
(CD โครงงาน) /  

อรฉตัร์ บุญสม  CD/PR 00887 2555  

194  ขบวนการประชาชน : ปัญหาและทางออกของประเทศไทย  วทิยากร เชียงกูล  320.9593 ว583ข 2557  
195  ขอ้เทจ็และความจริง เหมืองทองค า จงัหวดัเลย /  เพญ็โฉม แซ่ตั้ง  GP 363.102 ข286 2558  
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196  ขอ้มูลที่ประชาชนไทยควรทราบเก่ียวกบักรณีปราสาท

พระวหิารและการเจรจาเขตแดนไทย-กมัพชูา /  
กระทรวงการต่างประเทศ  341.42 ข291 2554  

197  ความตอ้งการนโยบายการยตุิธรรมของประชาชน /  ส านกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม    RH 353.409593 ค181 2557  
198  ความรุนแรงในชีวติของแรงงานหญิงขา้มชาติเมียนมาร์

ในประเทศไทย (จงัหวดัสมุทรสาคร ระนอง และตาก) /  
นาถฤดี เด่นดวง  305.4842 น464ค 2555  

199  ความรู้ทางการส่ือสาร /  กิติมา สุรสนธิ 302.2 ก677ค 2557  
200  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ /  นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์  327 น215ค 2553  
201  ค าสอนวชิากฎหมายภาษีอากร /  ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม  343.04 ช445ค 2558  
202  ค าอธิบาย ยมื ฝากทรัพย ์/  ไผทชิต เอกจริยกร  346.073 ผ951ค 2558  
203  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง /  ชาญชยั แสวงศกัด์ิ  342.06 ช486ค 2557  
204  ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะพยาน /  เขม็ชยั ชุติวงศ ์ 347.06 ข635ค 2557  
205  ค าอธิบายกฎหมายวา่ดว้ยบตัรเงินฝาก /  สหธน รัตนไพจิตร  343.032 ส447ค 2557  
206  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์: หน้ี /  สุนทร มณีสวสัด์ิ  346.077 ส789ค 2555  
207  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหน้ี /  จรัญ ภกัดีธนากุล  346.077 จ154ค 2555  
208  คิดแบบ ลี กวน ย ู/  วริศรา ภานุวฒัน์   พ 923.25957 ว329ค 2558  
209  คู่มือ Excel 2010 : อพัเดท service pack 1 /  อรพนิ ประวตัิบริสุทธ์ิ  005.369 อ334ค 2557  
210  คู่มือการจดัการมรดกส าหรับประชาชน /  ส านกังานอยัการสูงสุด 346.05 ค695 2552  
211  คู่มือการใชโ้ปรแกรม AutoCAD 2015 3D and Lumion 

3D v.4 : ส าหรับการขึ้นรูปโมเดลและงานสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ /  

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์    620.00420285 ภ432ค 2557 

212  คู่มือการเตรียมเอกสารเพือ่ขอใบรายงานผลการ
วเิคราะห์คุณภาพชีววตัถุ /  

กองชีววตัถุ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

615.11 ค246 2552  

213  คู่มือกินเผาไขมนั ผลาญแคลอร่ีส่วนเกิน /  สุวชิา กิจการุณ  พ 641.5635 ส879ค 2557  
214  คู่มือใชง้านง่ายๆ internet ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 

update 2015 /  
อธัพล เอ้ือเจริญกิจการ  004.678 อ542ค 2557  

215  เคมีทัว่ไป เล่ม 1 /  รานี สุวรรณพฤกษ ์ 540 ร443ค 2557 ล1  
216  เคมีทัว่ไป ส าหรับสาขาวศิวกรรมศาสตร์ เล่ม 2 /  รานี สุวรรณพฤกษ ์ 540 ร443ค 2555 ล2  
217  เคมีวเิคราะห์ (การวเิคราะห์เชิงปริมาณ) /  ศิริพร จนัทรคีรี  543 ศ462ค 2557  
218  โครงการ "การศึกษาความพร้อมของสถาบนัการศึกษา

ของไทยในการรองรับนโยบายการพฒันาประเทศไทย
ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพือ่นบา้น" : 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ /  

ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  

GP 378.1 ค961 2551  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
219  โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ส่วนขยายคร้ังที่ 2) 

ของบริษทั พทีีที ฟินอล จ ากดั /  
องคก์รอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสุขสภาพ (กอสส.) 

  GP 363.11966182 ค962 2555  

220  โครงการโรงงานผลิตเหล็กถลุงหลอมเหลว บริษทั เอ็น.
ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) /  

องคก์รอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และสุขสภาพ (กอสส.) 

GP 363.119672 ค962 2555  

221  โครงการศึกษาแผนด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP) : 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร /  

- GP 658.4012 ค962 2554 
ล2  

222  โครงการศึกษาแผนด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP) : 
ภาคผนวก /  

บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอฟเอเอส  

GP 658.4012 ค962 2554 ล2  

223  โครงการศึกษาแผนด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP) : 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ /  

บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอฟเอเอส   

GP 658.4012 ค962 2554 ล1  

224  โครงการศึกษาอาชีพและโอกาสที่จะไดรั้บค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัผูสู้งอาย ุ: รายงานการศึกษา
ฉบบัสมบูรณ์ /  

สมรักษ ์รักษาทรัพย ์ RH 331.398 ส275ค 2553  

225  โครเชตก์ระเป๋าเชือกร่ม สู่มืออาชีพ /  ดรุณี ชุมสนัติกุล  746.434 ค962 2557  
226  จดหมายเหตุสภาพฒันาการเมือง พ.ศ. 2551-2555 /  พงษท์อง ตั้งชูพงศ ์ อ 351.593 จ133 2556  
227  จิตวทิยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว /  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 338.4791 บ563จ 2557  
228  ชีวติเหนือลิขิตฟ้า /  สุรินทร์ โตทบัเที่ยง  พ 923.8593 ส861ช 2558  
229  ชีวติใหม่ /  วกิรม กรมดิษฐ ์   พ 920.7109593 ว495ช 2555  

230  ตระกูลวา่นไทย : คุณคา่วา่นไทย /  โชติอนนัต ์ 635.93434 ช838ต 2552  
231  ตวัแทน-นายหนา้ /  ไผทชิต เอกจริยกร  346.029 ผ951ต 2558  
232  ต าราโรคหืด /  สมบูรณ์ จนัทร์สกุลพร  616.238 ต367 2556  
233  ติดปีกบินสู่ AEC /  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  พ 158.7 ก768ต 2558  
234  ทางเลือกและหลากวธีิการเร่ิมตน้ปลูกมะนาวมือใหม่ 

เป้าหมายนอกฤดู /  
จนัทรา อู่สุวรรณ 634.334 จ279ท 2557  

235  ท าเนียบบทคดัยอ่การวจิยั ปีที่ 8 พ.ศ.2553 /  วศิิษฏ ์ประสิทธิศิริกุล  อ 616.972025 ท424 2554  
236  ท าเนียบสมาชิก สมาคมการคา้วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี2015-2016 /  
สมาคมการคา้วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

อ 502.8 ท424 2558  

237  เทคนิคการแสวงหาโอกาส /  วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์ 650.14 ว836ท 2545  
238  เทคนิคส าหรับการเช่ือมขั้วต่อทางภาพและเสียง /  จิรศกัด์ิ ปรีชาวรีกุล  621.3897 จ571ท 2557  
239  เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธากบัยคุโลกาภิวฒัน์ : เอกสาร

ประกอบการประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังที่ 14 ... มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี นครราชสีมา  

สิทธิชยั แสงอาทิตย ์ GP 624 ท592 2552 ล6  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
240  เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540 และพทุธศกัราช 2550 กบัร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปฏิรูป (ปี 58) /  

นาถะ ดวงวชิยั อ 342.593 ทร741 2557  

241  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
วนัจนัทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช2ผ2 

242  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย  
วนัพธุที่ 12 กนัยายน พ.ศ. 2555 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2555 ช2ผ 
10  

243  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ บา้นจิตสบาย วนัอาทิตยท์ี่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2555 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2555 ช2ผ6 

244  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ. 
มหาสารคาม วนัพธุที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช2ผ3 

245  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ วนัอาทิตยท์ี่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 [ดีวีดี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2555 ช2ผ9 

246  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ วนัพุธที่ 18 
เมษายน พ.ศ. 2555 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2555 ช2ผ7 

247  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ วดัพระธาตุโกฎิแกว้ จ.เชียงราย วนัเสาร์
ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2555 ช2ผ5 

248  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ วดัอุโมงค ์จ.เชียงใหม่ วนัอาทิตยท์ี่ 13 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช2ผ1 

249  ธรรมเทศนา หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ชุดที่ 2 : 
แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุง
ชิน) วนัอาทิตยท์ี่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 [ดีวดีี]  

หลวงพอ่ปราโมทย ์ปาโมชฺโช   DVD 00638 M 2554 ช2ผ4  

250  ธรรมะก าไรชีวติ /  พระครูสิริสุตวราภรณ์  294.3444 พ322ธ 2558  
251  นครรัตติกาล : เมืองแกว้ เล่ม 3 /  แคลร์, คาสซานดรา  น ค943น 2556 ล3  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
252  นครรัตติกาล : เมืองไฟสวรรค ์เล่ม 6 /  แคลร์, คาสซานดรา  น ค943น 2558 ล6  
253  นกัศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในสงักดั

และในส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2555 /  

นงคนุ์ช ชุนบณัฑิต GP 378.198 น378 2557  

254  นางชฎา /  ภาคินยั  น ภ418น 2558  
255  นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค(์จินตนาการ) /  ฉนัทนา เอ่ียมสกุล  793.319593 ฉ254น 2553  
256  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิง

จิตวทิยา : แนวการศึกษา หน่วยที่ 1-15 /  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

158.3 มส747น 2554  

257  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิง
จิตวทิยา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 1-7 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

158.3 มส747น 2557 ล1  

258  แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิง
จิตวทิยา : ประมวลสาระ หน่วยที่ 8-15 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

158.3 มส747น 2557 ล2  

259  แนวทางการปฏิบตัิราชการจากค าวนิิจฉยัของศาล
ปกครองสูงสุด ประจ าปี พ.ศ. 2556 /  

ส านกังานศาลปกครอง  GP 342.0664 น927 2557  

260  บทความเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน /  

อนุรักษ ์นิยมเวช GP 323.042 อ199บ 2556  

261  บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณี
พบิตัิภยัสึนามิ /  

พฒุ วรีะประเสริฐ GP 363.3495 บ126 2549  

262  บนัทึกขอ้มูล ขอ้ถกเถียง กรณีน ้ ามนัดิบร่ัวไหลสู่อ่าว
ไทย พ.ศ.2556 /  

กานต ์ทศันภกัด์ิ  GP 363.7382 ก432ข 2558  

263  ปฏิบตัิการชีวเคมี /  สมจิต ด าริห์อนนัต ์ 572.078 ป135 2557  
264  ประวติัการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย /  ส านกังานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร  
GP 328.33 ป372 2548  

265  ประวติัศาสตร์กมัพชูา /  แชนดเ์ลอร์, เดวดิ  959.6 ช791ป 2557  
266  ประวตัิศาสตร์ไทยฉบบัสังเขป /  วยัอาจ, เดวดิ เค. 959.3 ว441ป 2557  
267  ประวตัิศาสตร์บรูไน /  ดลมนรรจน์ บากา  959.55 ด147ป 2557  
268  ประวติัศาสตร์พม่า /  หม่องทินอ่อง  959.1 ห177ป 2557  
269  ประวติัศาสตร์พม่า : แผน่ดินแห่งความแตกแยก /  อาณัติ อนนัตภาค  959.1 อ618ป 2556  
270  ประวตัิศาสตร์มาเลเซีย /  อนัดายา, บาร์บารา วตัสนั  959.5 อ543ป 2557  
271  ประวตัิศาสตร์ลาว /  สจว๊ต-ฟอกซ,์ มาร์ติน  959.4 ส155ป 2556  
272  ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ /  คอร์ปุส, โอ.ดี.  338.9599 ค189ป 2556  
273  ประวตัิศาสตร์สิงคโปร์ /  ชิว, เออเนสท ์ซี.ที. 959.57 ป372 2557  
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274  ประวตัิศาสตร์อินโดนีเซีย /  ไชนุดิน, เอลชา  959.8 ช952ป 2557  
275  ประวติัศาสตร์อินโดนีเซีย : เอกภาพแห่งความแตกต่าง /  อาณัติ อนนัตภาค  959.8 อ618ป 2557  
276  เปล่ียนเพือ่ให้ชีวติคุณดีขึ้น /  ธนาคารทหารไทย 650.1 ป747 2558  
277  ผลงานของวฒิุสภาในช่วงการใชบ้งัคบัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 /  
ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 328.31 ผ191 2557  

278  ผลงานวจิยัของส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
ประจ าปี 2550-2551 /  

จารุวรรณ แสงจนัทร์ RH 709.593 ผ191 2551  

279  แผนที่ชีวติ เขม็ทิศชุมชน : เพือ่แกห้น้ีแกจ้นอยา่งย ัง่ยนื /  เสรี พงศพ์ศิ  พ 307.14 ส929ผ 2555  
280  แผนที่เส่ียงภยัส าหรับการเผาในที่โล่งจากขอ้มูลเชิง

พื้นที่หลายแหล่งของจงัหวดัเชียงราย : รายงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ /  

นิอร สิริมงคลเลิศกุล  GP 363.379  น697ผ 2556  

281  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่เกา้ พ.ศ.
2545-2549 /  

ส านกันายกรัฐมนตรี  338.9593  ผ932 2544  

282  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่แปด 
พ.ศ.2540-2544 /  

ส านกันายกรัฐมนตรี  338.9593  ผ933 2539  

283  ฝันยิง่ใหญ่ หวัใจไม่ยอมแพ ้/  วยูชิิช, นิค พ 158 ว886ฝ 2557  
284  พจนานุกรมค าใหม่ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เล่ม 1-2 /  ราชบณัฑิตสถาน  อ 495.913 พ174 2557 ล1-2  
285  พรรณไมใ้นเสน้ทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาล าพญา /  ฉนัทนา รุ่งพทิกัษไ์ชย อ 581.9593 พ266 2557  
286  พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทรา

เมศ มหิศเรศรังสรรค ์พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั 7 มกราคม 
2553 จดัพมิพเ์ป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกาสครบรอบ 200 
ปี พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั  

อรุณ สนัธนาภรณ์  NGP 923.1593 พ343 2553  

287  พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทรา
เมศ มหิศเรศรังสรรค ์พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั 7 มกราคม 
2555 / อรุณ สนัธนาภรณ์, ผูเ้รียบเรียง  

อรุณ สนัธนาภรณ์  NGP 923.1593 พ343 2555  

288  พระพทุธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความ
หลากหลาย /  

ภทัรพร สิริกาญจน  294.3 ภ367พ 2557  

289  พลงับวกจากแรงงานขา้มชาติ : แนวโนม้ดา้นการยา้ย
ถ่ินและบทเรียนเชิงนโยบายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง  

ธนาคารโลก. ส านกังานประเทศ
ไทย  

NGP 331.62 พ453 2555  

290  พอ่รวยสอนลงทุน /  คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.  พ 332.02400973 ค451พ 2557  

291  พอ่รวยสอนลูก #2 เงินส่ีดา้น /  คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.  พ 332.02400973 ค451พง 
2557  
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292  พอ่รวยสอนลูก ใชเ้งินใหท้  างาน /  คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.  พ 332.02400973 ค451

พช 2556  
293  พอ่รวยสอนลูก เตรียมตวัใหพ้ร้อม ก่อนจะเป็นเจา้ของ

ธุรกิจ : 10 บทเรียนจากชีวติจริงที่ผูป้ระกอบการทุกคน
ตอ้งรู้ เพือ่จะสร้างธุรกิจเงินลา้น /  

คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.  พ 658 ค451พ 2557  

294  พอ่รวยสอนลูก สร้างเสน้ทางรวย : โดยไม่ตอ้งตดับตัร
เครดิต /  

คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.  พ 332.02400973 ค451พ 
2556  

295  พอ่รวยสอนลูก สอนลูกใหร้วย /  คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.  พ 332.02400973 ค451
พส 2557  

296  พธีิมอบรางวลัธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2558 /  สถาบนัป๋วย อ๊ึงภากรณ์  NGP 658 พ679 2558  
297  พชีคณิตเชิงเสน้ /  พรพศิ ยิม้ประยรู  512.5 พ251พ 2557  
298  เพลินภาษาเพือ่นอาเซียน ฉบบัราชบณัฑิตยสภา /  ราชบณัฑิตยสภา  495.9 พ925 2558  
299  ภาพงามในความทรงจ า /  รวงทอง ยศธ ารง อ 923.1593 ภ456 2554  
300  ภาษาจีน พดูเลย /  พรเพญ็ เลิศชยัพฒันกุล  พ 495.15 พ252ภ 2557  
301  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร /  จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ   495.918 ภ483 2558  
302  ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิาศิลปศาสตร์  
428 มส747ภ 2556 ล1  

303  ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเที่ยว หน่วยที่ 9-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2556 ล2 

304  ภาษาองักฤษส าหรับช่าง หน่วยที่ 1-5 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2554 ล1  

305  ภาษาองักฤษส าหรับช่าง หน่วยที่ 6-10 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2550 ล2  

306  ภาษาองักฤษส าหรับช่าง หน่วยที่ 11 -15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  

428 มส747ภ 2556 ล3  

307  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย หน่วยที่ 1-8 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิานิติศาสตร์  

428.24 มส747ภ 2557 ล1  

308  ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย หน่วยที่ 9-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิานิติศาสตร์  

428.24 มส747ภ 2557 ล2  

309  มนุษยก์บัสงัคม /  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั  

301 ม173 2553  

310  มนุษยก์บัสงัคม /  ยบุลวรรณ ตัน่เธียรรัตน์  301 ย383ม 2557  
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311  มนุษยก์บัสงัคม /  อมัพร สุคนัธวณิช  301 ม173 2555  
312  เมฆปริศนา : ประวติัศาสตร์บอกเล่าเร่ืองเหมืองแร่ใน

เมืองไทย /  
บ าเพญ็ ไชยรักษ ์ 622 บ298ม 2556  

313  เมนูอร่อยยอ่ยง่าย /  ปอ ชุมจนัทร์  641.5631 ป499ม 2558  
314  โมเดลธุรกิจของคุณ /  คลาร์ก, ทิม 650.1 ค173ม 2557  
315  ยอ้นพนิิจผูส้ร้างประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้1  วนิยั พงศศ์รีเพียร 959 ว619ย 2557 ล1  
316  ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต /  
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

GP 364.1323 ย365 2551  

317  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 1 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ พ 385.09593 ด473ร 2557 ล1  

318  รถไฟไทย ผจญภยัสุดขอบโลก 3 /  ด าเกิง ฐิตะปิยะศกัด์ิ พ 385.09593 ด473ร 2557 ล3  

319  รวมพระราชบญัญติัที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1 /  ส านกังานศาลยตุิธรรม  อ 345 ร157 2557 ล1  
320  รวมพระราชบญัญติัที่มีโทษทางอาญา เล่ม 2 /  ส านกังานศาลยตุิธรรม  อ 345 ร157 2557 ล2  
321  รวมพระราชบญัญตัิที่มีโทษทางอาญา เล่ม 3 /  ส านกังานศาลยตุิธรรม  อ 345 ร157 2558 ล3  
322  รวมสูตรและฟังกช์นั Excel ฉบบัสมบูรณ์ /  จกัรทิพย ์ชีวพฒัน์  005.369 จ219ร 2558  
323  รวยดว้ยเงินออม ใคร ๆ ก็ท  าได ้/  ปาจรีย ์ปานขาว  พ 332.02401 ป548ร 2557  
324  รวยดว้ยภาษี ใคร ๆ ก็ท  าได ้/  @ TaxBugnoms พ 336.24 ท814ร 2557  
325  รอยเหมือง : สารคดีภาพเล่าเร่ืองเหมืองแร่ในเมืองไทย /  เริงฤทธ์ิ คงเมือง 622 ร796ร 2556  
326  ระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศร้านวสัดุก่อสร้าง 

กรณีศึกษาร้านวชิยัรุ่งเรือง (CD โครงงาน) /  
อรรถวฒิุ เลิศทรัพยข์จร CD/PR 00911 2555  

327  ระบบคน้หาค าศพัทภ์าษามือบนเพลทฟอร์มแอนดรอยด ์
(CD โครงงาน) /  

สุรเชษฐ ์แซ่ล้ี CD/PR 00900 2555  

328  ระบบควบคุมรถบงัคบัวทิยดุว้ยเสียง ผา่นอุปกรณ์
เคล่ือนที่แอนดรอยด ์(CD โครงงาน) /  

ปฐมพงษ ์ชาญช่าง  CD/PR 00907 2555  

329  ระบบงานรัฐสภา /   ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  328.593 ร228 2549  
330  ระบบจดัการธุรกิจฟิลม์รถยนต ์กรณีศึกษาร้าน พีเค ออ

โตฟิ้ลม์ (CD โครงงาน) /  
สุมาณี วอ่งไววทิยากุล  CD/PR 00898 2555  

331  ระบบจดัการภานนิพนธ ์ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

วรรณภา จ าปาสาร  CD/PR 00892 2555  

332  ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 1-8 : ประมวล
สาระ /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

362.1 มส747ร 2556 ล1  

333  ระบบสุขภาพและการบริการ หน่วยที่ 9-15 : ประมวล
สาระ /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  

362.1 มส747ร 2556 ล2  
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334  ระบบแสดงขอ้มูลและน าทาง กรณีศึกษาสวนสตัวดุ์สิต 

(CD โครงงาน) /  
ณัชธิษณ์ตา กุลเลิศประเสริฐ  CD/PR 00903 2555  

335  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม (CD โครงงาน) /  

ศิรินภา เฮงสธนกุล CD/PR 00890 2555  

336  รามายณะ /  ราเมศ เมนอน 891.2 ร448ร 2551  
337  รายงานการประชุม การประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษา

ระดบัชาติ คร้ังที่ 5 วนัศุกร์ที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ณ 
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ /  

วลัลภ รัฐฉตัรานนท ์    RH 016.00143 ร451 2557 

338  รายงานการประชุมวชิาการ "นวตักรรมอุดมศึกษาใน
ประชาคมโลก" ในการสมันาสามสภามหาวทิยาลยั คร้ัง
ที่ 5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (มทส.) 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ (มวล.) และมหาวทิยาลยัราช
ภฏัเทพสตรี (มรท.) ประจ าปี พ.ศ. 2557 วนัพฤหสับดีที่ 
15- วนัศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนยก์าร
ประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี  

- GP 378.593 ร451 2557  

339  รายงานการประชุมวชิาการระดบัชาติ (Proceedings) 
เครือข่ายวจิยัสถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปี 2555 ชุมชน
เขม้แขง็ สงัคมน่าอยู ่เศรษฐกิจย ัง่ยนื ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 16-18 พฤษภาคม ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่  

เครือข่ายบริหารการวิจยั
ภาคเหนือตอนบน  

GP 307.14 ร451 2555  

340  รายงานการวจิยั การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานคุม
ประพฤติ : การด าเนินชีวติในสงัคมอยา่งบูรณาการของ
ผูพ้น้การคุมความประพฤติ /  

อญัชลี พฒันสาร  RH 364.63 อ525ร 2550  

341  รายงานการวจิยั เร่ือง ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษาเขต
ควบคุมมลพษิในเขตปริมณฑล /  

โสภารัตน์ จารุสมบตัิ RH 354.328 ส984ร 2557  

342  รายงานการวิจยั สุนทรียศาสตร์กบัการเมืองภาคประชาชน /  ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร  RH 323.042 ช892ร 2554  
343  รายงานการศึกษา เร่ือง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  364.66 ร451 2557  
344  รายงานการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการก่อตั้งสภา

วชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย /  
สุพตัรา สนัทนานุการ  RH 615.88 ส831ร 2554  

345  รายงานการสาธารณสุขไทยดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ์ื้นบา้นและการแพทยท์างเลือก 2554-2556 /  

สมชยั นิจพานิช 615.88 ร451 2556  
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346  รายงานผลการด าเนินงาน โครงการศึกษาเฝ้าระวงัส่ือ

และพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือเพือ่สุขภาวะของสงัคม 
(Media monitor) ปีที่ 5 พ.ศ. 2552-2553 /  

- NGP 302.23 ร451 2553  

347  รายงานผลการวจิยัการวิเคราะห์และพฒันาโปรแกรม
การจดัการพื้นที่ขอ้มูลสกหรับบริการนกัศึกษาในแบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต /  

ฐศัแกว้ ศรีสด    RH 005.71262 ฐ161ธ 2544  

348  รายงานวจิยักระบวนการยตุิธรรม : คลายปม "คดีที่ดิน
คนจน" /  

อคิน รพพีฒัน์     RH 346.0438 อ112ร 2554  

349  รายงานวจิยัและพฒันาระบบฐานขอ้มูลส าหรับการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาของประเทศ(ฉบบัสรุป) /  

- RH 371.26 รว451 2553  

350  รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2558 "2 ทศวรรษปฏิญญา
ปักก่ิงฯ : เสริมพลงัสตรี สร้างพลงัสงัคม" /  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

GP 305.42 ร451 2558  

351  รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2557 /  จิระภาพร ไหลมา GP 333.79 ร451 2557  
352  เรียนรู้กฎหมายอยา่งง่าย ๆ สไตลส์บาย ๆ เล่ม 1 /  มูลนิธิศูนยแ์นะน าศึกษากฎหมาย

นครหลวง  
340.09593 ร832 2548 ล1  

353  เรียนรู้กฎหมายอยา่งง่าย ๆ สไตลส์บาย ๆ เล่ม 2 /  มูลนิธิศูนยแ์นะน าศึกษากฎหมาย
นครหลวง  

340.09593 ร832 2548 ล2  

354  เรียนศพัทฝ์ร่ังเศสใชบ้่อยในชีวติประจ าวนั เล่ม 2/  สุวรรณา ประดบัวฒันางกูร  448.24  ส873ร 2542 ล2  
355  ลัน่ไกล โครงการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธค์ร้ังที่ 41 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจ าปี 2553 /  
มหาวทิยาลยัศิลปากร. คณะ
มณัฑนศิลป์  

อ 707.4 ค962 2553  

356  ลี กวน ย ูรัฐบุรุษผูส้ร้างสิงคโปร์ให้ใหญ่คบัโลก /  บุญฤทธ์ิ ตั้งบุญคุณธรรม  พ 923.25957 บ552ล 2558  
357  โลกตะวนัตกก่อน ค.ศ.1492 /  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ  909.09821 อ169ล 2558  
358  วรรณคดีจีน : ประวตัิและผลงานสะทา้นโลก /  ส. สุวรรณ  895.109 ส114ว 2557  
359  วาทการ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการพดู เพือ่พฒันาทกัษะ

การส่ือสาร /  
พมิพาภรณ์ บุญประเสริฐ  808.5 พ722ว 2558  

360  วเิคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม 
ค่าแรง และเงินเดือน...ของนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ท าได้
จริงหรือ? /  

คณะกรรมาธิการการเงิน การ
คลงั การธนาคาร และสถาบนั
การเงิน วฒิุสภา  

GP 324.2593 ว512 2557  

361  วธีิตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพื้นฐานปรสิตวทิยาทาง
การแพทย ์/  

ฐิติมนรัตน์ ดวงจนัทร์ดา  616.96 ฐ349ว 2558  

362  วศิวกรรมการควบคุมอตัโนมตัิ /  สุวฒัน์ กุลธนปรีดา  629.8 ส876ว 2556  
363  วศิวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรม /  ตระการ กา้วกสิกรรม  621.8672 ต145ว 2544  
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364  เวบ็ไซตใ์หบ้ริการรับแจง้ปัญหาคอมพวิเตอร์ของ

พนกังานภายในองคก์ร โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั 
โฮเทล และทาวเวอร์ (CD สหกิจศึกษา) /  

วรีพงศ ์ประภากร  
 

CD/PR 01135 2552  

365  ศิลปะการจบัจีบผา้ /  จริยา เดชกุญชร  642.7 จ167ศ 2555  
366  ศิลปะการพดู /  วรีะเกียรติ รุจิรกุล  808.5 ว843ศ 2556  
367  ศิลปะการสอน เพือ่ผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 /  ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์  พ 371.39 ช432ศ 2557  
368  ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ หน่วยที่ 9-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
777 มส747ศ 2555 ล2  

369  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขส าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาล 
หน่วยที่ 1-5 : แนวการศึกษา /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

362.11 มส747ศ 2550 ล1  

370  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขส าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาล 
หน่วยที่ 6-15 : แนวการศึกษา /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

362.11 มส747ศ 2546 ล2  

371  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขส าหรับผูบ้ริหารสาธารณสุข 
หน่วยที่ 1-15 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

362.11 มส747ศ 2546  

372  สดุดีบุคคลส าคญั เล่ม 23 /  ทรงสรรค ์นิลก าแหง อ 920.0593 ส162 2554 ล23  
373  สถานีหนา้...อนาคต /  ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์ 
GP 385.37 ส179 2557  

374  สถิติและการวจิยัดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครัว 
หน่วยที่ 1-5 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  

306.8 มส747ส 2557 ล1  

375  สถิติและการวจิยัดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครัว 
หน่วยที่ 6-10 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวชิามนุษยนิเวชศาสตร์  

306.8 มส747ส 2557 ล2  

376  สบตากบัความตาย /  ว. วชิรเมธี พ 294.35697 ว111ส 2556  
377  สมรรถนะครูและแนวทางการพฒันาครูในสงัคมที่

เปล่ียนแปลง /  
พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์ RH 371.1 พ721ส 2551  

378  สรรเสริญพระบารมี /  ชชัพล ไชยพร    อ 751.7309593 ส339 2557 
379  สร้างจุดเด่น เนน้จุดแกร่ง : คน้หาจุดแขง็ พฒันาใหโ้ดด

เด่น เพือ่ชยัชนะและความส าเร็จ /  
บคักิงแฮม, มาร์คสั  พ 158.1 บ247ส 2557  

380  สรุปขอ้มูล โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พ.ศ.
2495 - พ.ศ.2554 /  

ส านกังานคณะกรรมการพเิศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(ส านกังาน กปร.)  

อ 307.72 ส322 2554  

381  สวนน ้ าในบา้น /  ยคุคล จิตส ารวย  635.9674 ย333ส 2557  
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382  ส่องส่ิงสงสยั /  พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ 

ฐิตญาโณ)  
พ 294.3444 พ337ส 2558  

383  สายสมัพนัธพ์ระพทุธศาสนาสองแผน่ดิน /  วดัเหมอศัวาราม  294.3435 ส663 2557  
384  สารสนเทศร่วมสมยัทางสงัคมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  
306.42 มส747ส 2556 ล1  

385  สารสนเทศร่วมสมยัทางสงัคมศาสตร์ หน่วยท่ี 6-10  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

306.42 มส747ส 2556 ล2  

386  สารสนเทศร่วมสมยัทางสงัคมศาสตร์ หน่วยที่ 11-15 /  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  

306.42 มส747ส 2556 ล3  

387  สารสนเทศและการวจิยัการบริหารการศึกษา :  
แนวการศึกษา หน่วยที่ 1-8 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 371.20072 มส747สก 
2555 ล1  

388  สารสนเทศและการวจิยัการบริหารการศึกษา :  
แนวการศึกษา หน่วยที่ 9-15 /  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 371.20072 มส747สก 
2555 ล2  

389  สารสนเทศสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล 2558 (ขอ้มูลประจ าปี 2557) /  

มหาวทิยาลยัมหิดล. สมาคมศิษย์
เก่าบณัฑิตวทิยาลยั  

 NGP 371.10025 ส674 2558  

390  สารานุกรมวฒันธรรมและอาหารจงัหวดัสตูล : ต  ารา
อาหารสยามอนัดามนัสากลนิยม เล่ม 2 /  

บุญเสริม ฤทธาภิรมย ์   อ 306.09593 ส678 2555 ล2  

391  สารานุกรมวฒันธรรมและอาหารจงัหวดัสตูล : 
วฒันธรรมและวถีิชีวติชาวสตูล เล่ม 1 /  

บุญเสริม ฤทธาภิรมย ์   อ 306.09593 ส678 2555 ล1  

392  ส านึกพลเมือง : รายงานวจิยั  /  สถาบนัพระปกเกลา้  RH 323 ร451 2554  
393  สิทธิหญิงไทย กรณีเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มชาติ : 

รายงานการศึกษาวจิยั /  
พทัยา เรือนแกว้   RH 364.1534 พ548ส 2552  

394  สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เม่ือสุขภาพ
กลายเป็นสินคา้ ยาคือเคร่ืองมือแสวงหาก าไร /  

มหาวทิยาลยัมหิดล 
  

GP 613.09593 ส743 2558  

395  เสน้ชยัแห่งความสุข /  ว.วชิรเมธี  294.3444 ว111ส 2557  
396  โสกราตีสถึงซาร์ตร์ : ประวตัิศาสตร์ของปรัชญา /  สตมัป์, แซมมวล อีน๊อค  190 ส169ส 2551  
397  โสมสวลีรังสรรค ์: ต  ารับอาหารเพือ่นพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  พชัรกิติยาภา, พระเจา้หลานเธอ 

พระองคเ์จา้ 
641.5 ส991 2556  

398  ใส่ใจ เขา้ใจ สถานการณ์การศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้: 
บทสรุปงานวิจยัโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการ
พฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตร้ะหว่างกระทรวง 
ศึกษาธิการกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว) /  

กระทรวงศึกษาธิการ 
  

RH 370.9593 ส994 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
399  หนงัสือชุดของสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดที่ 7 /  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ RH 331.11 ห144 2554 ช7  

400  หน่ึงหลกัสูตรหน่ึงศิลปวฒันธรรม : การบูรณาการดา้น
ศิลปวฒันธรรมสู่กิจกรรม การเรียน การสอน และการ
วจิยั /  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. กอง
ส่งเสริมการวิจยัและบริการ
วชิาการ  

GP 306.09593 ห159 2556  

401  หมายเหตุตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ประมวลเหตุการณ์เม่ือ
แรกสถาปนากรุงเทพฯ /  

เกริกฤทธ์ิ เช้ือมงคล  959.3 ก764ห 2557  

402  หยบิมือ... ที่หนุนน า /  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ GP 378.101 ห239 2556  
403  หลกักฎหมายพื้นฐานความรับผดิทางละเมิด ตาม

พระราชบญัญตัิความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ 
พ.ศ. 2539 /  

ส านกังานศาลปกครอง  346.03 ห321 2552  

404  หลกัการจดัการ /  มุกมณี มีโชคชูสกุล  658 ม623ห 2555  
405  หอไตรวดัทุ่งศรีเมือง /  สุรชยั ศรีใส  726.143435 ส847ห 2554  
406  อปทาน 1 /  หลวงพอ่ชุมพล พลปญฺโญ  294.382 ห313อ 2557  
407  อาเซียนศึกษา /  ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  341.2473 อ617 2556  
408  อุทกภยักบัวถีิชีวติและการปรับตวัของชุมชนในพื้นที่

ลุ่มน ้ าเจา้พระยา /  
กรมทรัพยากรน ้ า. ส านกัวจิยั 
พฒันาและอุทกวทิยา  

RH 302.14 อ815 2556  

409  อุปนิสยัที่ 8 : จากประสิทธิผลสู่ความยิง่ใหญ่ ! /  โควยี,์ สตีเฟ่น อาร์.  พ 158 ค976อ 2557  
410  เอกสารการสมัมนา PULINET วชิาการคร้ังที่ 3 

"บทบาท PULINET ในการเตรียมการหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน" /  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ GP 027.709593 อ885 
2556  

411  เอกสารประกอบการประชุมวชิาการวจิยัร าไพพรรณี 
คร้ังที่ 6 "วา่ดว้ยความมัน่คงของภูมิภาคอาเซียน" วนัที่ 
19-20 ธนัวาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพ
พรรณี จงัหวดัจนัทบุรี /  

- RH 016.0014 อป884 
2555  

412  โอกาสทองธุรกิจไทยในกมัพชูา /  เป่ียมศกัด์ิ คุณากรประทีป   382.09593059 ป769อ 2557  

413  ฮกั…Give me a hug /  วยูชิิช, นิค พ 158 ว886ฮ 2556  
 


