รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 10 โรค 10 ภัยพาล วัยทางานพึงระวัง /
พ 616 ส728 2555
2 10 ทศวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ /
GP 923.7593 ส727 2555
3 100 ประโยค รอบรู ้ธุรกิจจีน /
จางหง
495.1834955911 จ293ห 2555
4 100 ประโยค รอบรู้วฒั นธรรมจีน /
ซุนอี้
495.183495911 ซ421ห 2555
5 60 ปี กรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ /
GP 354.74 ห111 2555
6 88 ลู่ทางสู่...ความสาเร็ จ ของนักบริ หาร /
ปราชญา กล้าผจัญ
พ 658 ป444ป 2554
7 Abstracts : the 34th congress on science and
AB 607 A164 2008
technology of Thailand (STT 34) October 31November 2, 2008, venue : Queen Sirikit National
Convention Centre, Bangkok, Thailand
8 Advanced instrumentation and computer I/O design : Garrett, Patrick H.
621.3981 G239A 2013
defined accuracy decision and control with process
applications /
9 Analog and VLSI circuits
621.395 A532 2009
10 Antibacterial agents : chemistry, mode of action,
Anderson, Rosaleen J.
615.7922 A549A 2012
mechanisms of resistance, and clinical applications /
11 Assessing the implications of Thailand's government
GP 368.382 A846 2009
use licenses, issued in 2006-2008
12 Building an intranet /
Evans, Tim
004.678 E92B 1996
13 Calculation of drug dosages : a work text /
Ogden, Sheila J.
615.14 O34C 2012
14 Case study research for business
Farquhar, Jillian Dawes
650.0723 F238C 2012
15 CCNA self-study. CCNA ICND exam certification
Odom, Wendell
004.6076 O25C 2004
guide /
AB 089.95911 CMU434C 2011
16 Chiang Mai University research abstracts 2011 /
Chiang Mai University
17 Cisco IOS : solutions for network protocols, volume II
004.62 C579 1998 v2
: IXP, AppleTalk, and More
18 Classification analysis of DNA microarrays /
Peterson, Leif E.
572.8633 P485C 2013
19 CMOS sigma-delta converters: practical design guide / Rosa, Jose M.de la
621.38159 R788C 2013
20 Communication electronics : principles and applications Frenzel, Louis E.
621.382 F879C 2001
21 Computational number theory /
Das, Abhijit
512.70285 D229C 2013
22 Computer aided design and design automation
621.3 C737 2009
23 Computer architecture and logic design /
Bartee, Thomas C.
004.22 B283C 1991
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
24 Computer networks and internets : with Internet
Comer, Douglas E.
004.678 C732C 2001
applications
25 Data communications gigabit Ethernet handbook /
Saunders, Stephen
004.68 S257D 1998
26 Design and validation of computer protocols /
Holzmann, Gerard J.
004.62 H762D 1991
27 Digital electronics : principles and applications /
Tokheim, Roger L.
621.3815 T646D 2014
28 Dynamic WAP application development /
Foo, Soo Mee
004.62 F658D 2001
29 English for communication
Jitsajee Pibulnakarin
428.24 J61E 2012
30 Evolutionary optimization algorithms : biologically- Simon, Dan
006.3 S594E 2013
inspired and population-based approaches to computer
intelligence /
31 Experimental design : procedures for the behavioral Kirk, Roger E
300.724 K59E 2013
sciences
32 Feedback, nonlinear, and distributed circuits
621.3815 F295 2009
33 Feeling good! : natural medical guide for women /
La Marca, Lidia
616.8914 L215F 2006
34 Fiber optics engineering /
Azadeh, Mohammad
621.38275 A991F 2009
35 Financial information agricultural groups 2011 /
GP 334.683 F491 2011
36 Financial information of cooperatives in Thailand 2011
GP 334 F491 2011
37 Finite element method /
Dhatt, Gouri
620.00151825 D533F 2012
38 Fluid mechanics, heat transfer, and mass transfer :
Raju, K. S. N.
660 R161F 2011
chemical engineering practice /
39 Fundamentals of circuits and filters
621.3815 F981 2009
40 Image processing and analysis with graphs : theory
Lezoray, Olivier
006.6 I31 2012
and practice /
41 Integrated pharmaceutics : applied preformulation,
Al-Achi, Antoine
615.7 A316I 2013
product design, and regulatory science /
42 International financial reporting standards (IFRS) 2011
R 657.0218 I61 2011 v1
part A : official pronouncements issued at 1 January
2011, includes IFRSs with an effective date after 1
January 2011 but no the IFRSs they will replace
43 International financial reporting standards (IFRS) 2011
R 657.0218 I61 2011 v2
part B : official pronouncements issued at 1 January
2011, includes IFRSs with an effective date after 1
January 2011 but no the IFRSs they will replace
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
44 International financial reporting standards (IFRS)
R 657.0218 I61 2012 v1
2013 part A : consolidated without early application,
Official pronouncements applicable on 1 January 2013
does not include IFRSs with an effective date after 1
January 2013 /
45 International financial reporting standards (IFRS)
R 657.0218 I61 2012 v2
2013 part B : consolidated without early application,
Official pronouncements applicable on 1 January 2013
does not include IFRSs with an effective date after 1
January 2013 /
46 Introduction to data acquisition with LabVIEW /
King, Robert H.
006.68 K54I 2013
47 Introduction to differential calculus: systematic studies Rohde, Ulrich L
515.33 R737I 2012
with engineering applications for beginners /
48 Introduction to integral calculus: systematic studies
Rohde, Ulrich L
515.43 R737I 2012
with engineering applications for beginners /
49 Introduction to radar systems /
Skolnik, Merrill I.
621.3848 S628I 2001
50 Introductory fluid mechanics for physicists and
Pert, Geoffrey J.
532 P468I 2013
mathematicians /
51 iPhone5 iOS 6 iLife & iWork ฉบับสมบูรณ์
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
004.16 พ553อ 2556
52 It best practices: management, teams, quality,
Witt, Tom C.
658.4038 W827I 2012
performance, and projects /
53 Knowledge automation: how to implement decision
Fish, Alan N.
658.4038011 F532K 2012
management in business processes /
54 Longitudinal data analysis for the behavioral sciences Long, Jeffrey D
300.2855133 L848L 2012
using R /
55 Mathematical modeling /
Meerschaert, Mark M
511.8 M495M 2013
56 Mathematics and statistics for financial risk
Miller, Michael B
519.5 M649M 2012
management /
57 Max's book แอพสู่ฝันพันล้าน
ธี ระชาติ ก่อตระกูล
พ 658.11 ธ663ม 2556
58 McGraw-Hill yearbook of science and technology 2013
R 505.8 M147 2013
59 Modern machine learning techniques and their
Yu, Jun
006.696 Y94M 2013
applications in cartoon animation research /
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ลาดับที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
Multicriteria decision aid and artificial intelligence : Doumpos, Michael
658.4033 M961 2013
links, theory and applications /
Next generation wireless applications /
Golding, Paul
004.62 G619N 2004
Numerical and analytical methods with MATLAB for Bober, William
518.0285 B663N 2013
electrical engineers /
Numerical methods : using MATLAB /
Lindfield, G. R .
518.0285 L745N 2012
Office Talk สาหรับคนทางานมือเก๋ า
ไลฟ์ เอบีซี
พ 428.24 ล982อ 2555
Online teaching in the digital age /
Swenson, Pat
378.17344678 S974O 2012
Partial differential equations:analytical and numerical methods Gockenbach, Mark S
515.353 G576P 2011
Passive, active, and digital filters
621.3815324 P288 2009
Pharmacotherapy principles and practice study guide : Katz, Michael D.
615.58076 P536 2011
a case-based care plan approach /
Photoshop CS6 essential /
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
006.6869 อ757ฟ 2556
PomPom ตอน อุบตั ิเหตุและการปฐมพยาบาล
พ 616.025 ป519 2550
Principles and practice of structural equation modeling Kline, Rex B.
519.53 K65P 2011
Principles of turbomachinery /
Korpela, Seppo A.
621.406 K84P 2011
Radio propagation measurement and channel modelling Salous, Sana
621.38411 S175R 2013
signals and systems /
Hsu, Hwei P.
621.3822 H873S 2011
Signals and systems /
Kani, A. Nagoor
621.3822 K16S 2012
Signals and systems : analysis using transform
Roberts, Michael J.
621.3822 R646S 2012
methods and MATLAB /
Small & smart garden /
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
712.6 ท488ส 2555
SMEs เศรษฐีแจ้งเกิด /
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
พ 658.022 ว836อ 2555
Syria and Iran : diplomatic alliance and power politics Goodarzi, Jubin M.
327.5691055 G646S 2009
in the Middle East
The essential guide to TCP/IP commands /
Arick, Martin R.
004.62 A697E 1996
The secret life of the corporate jester
Riveness, David T.
P 658 R621T 2006
The social media hanbdook: policies and best
Flynn, Nancy
302.231 F648S 2012
practices to effectively manage your organization's
social media presence, posts, and potential risks /
The United States pharmacopeia, USP 36 : the
R 615.1 U58 2012 suppl1
national formulary, NF 31 supplement 1 /
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ลาดับที่
84
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
The United States pharmacopeia, USP 36 : the
R 615.1 U58 2012 suppl2
national formulary, NF 31 supplement 2 /
The United States pharmacopeia, USP 36 : the
R 615.1 U58 2012 v1
national formulary, NF 31 volume 1 /
The United States pharmacopeia, USP 36 : the
R 615.1 U58 2012 v2
national formulary, NF 31 volume 2 /
The United States pharmacopeia, USP 36 : the
R 615.1 U58 2012 v3
national formulary, NF 31 volume 3 /
Using IBM SPSS statistics for research methods and Wagner, William E.
300.72 W135U 2013
social science statistics
Who's who in Thailand /
R 920.09593 W628 2012
Yoga fitness /
นันทวัน เทียนแก้ว
613.7046 น425ย 2555
กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หน่วยที่ 1-7 /
340.115 มส747ก 2533 ล1
กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หน่วยที่ 8-15 /
340.115 มส747ก 2539 ล2
กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หน่วยที่ 8-15 /
340.115 มส747ก 2541 ล2
กฎหมายกับผูห้ ญิง /
346.0134 ก114 2542
กฎหมายระหว่างประเทศ /
จตุรนต์ ถิระวัฒน์
341 จ138ก 2555
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัตนโกสิ นทร์ /
อรวรรณ ทรัพย์พลอย
อ 959.303 ก169 2556
กลยุทธ์ /
พอร์ เตอร์ , ไมเคิล อี.
พ 658.4012 พ489ก 2555
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
เลวิคกิ, รอย เจ.
302.3 ล794ก 2555
กลวิธีปกครองคน
รี อาร์ ดอน, แคทลีน เค.
พ 658.4092 ร499ก 2554
กลาก ฮ่องกงฟุต
สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ
พ 616.57 ส846กฮ 2548
กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ เบเคอร์, คริ ส
อ 923.1593 บ779ก 2556
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช /
กามนิต /
เจเลอรู ้ป, คาร์ ล อดอลฟ
294.382325 จ754ก 2555
การจัดการการเงิน /
เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์
658.15 ฉ413ก 2556
การจัดการภาวะวิกฤต /
บาร์ ตนั , ลาร์ รี่
พ 658.4056 บ293ก 2554
การใช้ภาษาไทย 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 495.918 มธ361ก 2550
การตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าของผูบ้ ริ โภค… ประภาศรี ยกกลิ่น
THE ป344(1) 2552
การนาแนวคิดการควบคุมภายในตามมาตรฐาน
โชติกา แซ่ลิ้ม
THE ช823 2554
"COSO" ด้านองค์ประกอบสภาพแวดล้อมไปใช้ใน
อุตสาหกรรมโรงแรมในเขตจังหวัดราชบุรี /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
108 การบริ หารเขตพื้นที่การศึกษา : เพื่อคุณภาพการศึกษา /
GP 371.2 ก460 2545
109 การบริ หารโครงการ /
อัสติน, โรเบิร์ต ดี
พ 658.404 อ581ก 2556
110 การบริ หารทรัพยากรบุคคล /
โกลแมน, แดเนียล
พ 658.3 ก945ก 2555
111 การบัญชีเพื่อการจัดการ
เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์
658.1511 ฉ413ก 2554
112 การบัญชีเพื่อการจัดการ /
ศรี สุดา ธี ระกาญจน์
658.1511 ศ275ก 2555
113 การบัญชีภาษีมลู ค่าเพิ่มชั้นสูง /
อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
657.46 อ289ก 2556
114 การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง /
อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
657.46 อ289ก 2555
115 การประเมินผลตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
GP 353.409593 กป491 2555
พ.ศ. 2552-2555 / สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
และคารับรองการปฏิบตั ิราชการ สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
116 การพัฒนากิจกรรมโต๊ะจีนลิง จังหวัดลพบุรี เพื่อการ อาไพ บูรณกิตติภิญโญ
THE อ695 2555
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน /
117 การฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ กรณี ศึกษา บริ ษทั เอเชีย
ประเสริ ฐศักดิ์ คนเพียร
IS ป418 2555
เวิลด์เทค อินดัสตรี้ จากัด /
118 การรับรู ้คุณภาพการบริ การของลูกค้าธนาคารออมสิ น ธี ร์วรา สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
IS ธ699 2555
ในสังกัดจังหวัดราชบุรี /
119 การวางแผนการลงทุนการผลิตน้ าดื่มในแขวงอุดมไชย Prommounee Chandavong IS พ287 2555
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
120 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน /
เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์
657.3 ฉ413ก 2554
121 การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผูถ้ ือบัตรเครดิต กฤษณา ชาญชัยพล
IS ก282 2555
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
122 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การบัตร สอย เสี ยน
IS ส479 2555
เครดิตของบริ ษทั อิออน /
123 การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้าที่ใช้บริ การ เลียว สรุ น
IS ล932 2555
ทางการเงินผ่านเครื่ องเอทีเอ็มของ ธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตฝั่งธนฯ กรุ งเทพมหานคร /
124 การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีและ
เกศศิลา เผด็จศึก
IS ก774 2555
การเงินของโรงพยาบาลทหาร เปรี ยบเทียบกับระบบ
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน /
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ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
125 การศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การ : กรณี ศึกษา
วชิราภรณ์ เมืองถ้ า
IS ว153 2555
ข้าราชการและบุคลากรศาลแขวงธนบุรี /
126 การศึกษาและพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนบน
สุ รพรรษ์ เพ็ญจารัส
THE ส852(1) 2552
อินเตอร์ เน็ต /
127 ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 1 /
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
495.68 ก536 2548 ล1
128 ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2 /
ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
495.68 ก536 2549 ล2
129 เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่ /
เชิญพร คงมา
425 ช745ก 2556
130 เก่งคิดติดสปี ด /
ฮัดสัน, เคน
พ 510 ฮ228ก 2555
131 เก่งจีน เล่มเดียวเอาอยู!่ /
อุรณา บัณฑิตย์ดารงกุล
495.1 อ417ก 2556
132 เกลื้อน
สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ
พ 616.57 ส846ก 2548
133 แกะสลักผักและผลไม้ /
วิภาวัน จุลยา
736.9 ว656ก 2548
134 ของหวาน จานสวย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1127 M 2553
135 ข้อมูลและอัตราส่ วนสาคัญของสหกรณ์และกลุ่ม
GP 334.683 ข291 2556
เกษตรกรเฉลี่ย ปี 2555 /
136 เข้าใจการกากับดูแล : ทฤษฎี กลยุทธ์ และหลักปฏิบตั ิ เคฟ, มาร์ ติน
348.025 ค739ข 2554
137 ครู เพลง /
อ 780.92 ค167 2542
138 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้วธิ ีแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) รุ่ งอรุ ณ ชัชไพบูลย์
IS ร649 2555
ในการดูแลและบาบัดรักษาตนเองของผูเ้ ข้าค่ายเพื่อ
สุ ขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิธีธรรม /
139 ความพึงพอใจในการให้บริ การของงานพัสดุ ศูนย์
ก้องกิต ตันติวิภาวิน
IS ก344 2555
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล /
140 ความร่ วมมือส่ วนภูมิภาคแนวใหม่สาหรับประชาคม สี ดา สอนศรี
341.2473 ส733ค 2555
อาเซียน /
141 ความรู ้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา
ศิริรัตน์ แอดสกุล
301 ศ481ค 2555
142 ความรู ้พ้นื ฐานทางคลินิค การรักษาผูป้ ่ วยทางออร์โธปิ ดิกค์ ยงยุทธ ศิริปการ
617.47 ย127ค 2555
143 ความรู ้สึกดี...ที่เรี ยกว่ารัก ต้องสาปรัก
ฌามิวอาห์
น ฌ111ค 2555
144 ความสาเร็ จของตลาดปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นด้านส่ วนประสม สุ วรรณา เพ็ญสมบูรณ์
IS ส873 2555
ทางการตลาด อาเภอสวี จังหวัดชุมพร /
145 คัมภีร์การเงินสาหรับผูจ้ ดั การ /
ฮาเยส, ซามู แอล
พ 658.15 ฮ352ค 2554
146 คัมภีร์นกั นวัตกรรม /
ลุกซ์, ริ ชาร์ ด
พ 658.4063 ล599ค 2555
147 คาคล้ายในภาษาอังกฤษ /
นิพนธ์ กาบสลับพล
อ 423.1 น616ค 2555
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
148 คุกกี้และขนมปั ง /
ณัฐยา เต็งมงคล
641.8654 ค613 2553
149 คุณภาพการให้บริ การของผูป้ ระกอบการขนส่ งสิ นค้า ภัทราพร ทองเรื อง
THE ภ375 2552
ทางทะเล /
150 คู่มือ Photoshop CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์ เกียรติพงษ์ บุญจิตร
006.6869 ก854ค 2555
151 คู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่ อมวลชนและวิชา
343.099 ค695 2556
จริ ยธรรมสื่ อมวลชน /
152 คู่มือเขียน iPhone Apps สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น /
ขจรศักดิ์ สังข์เจริ ญ
005.1 ข136ค 2556
153 คู่มือคาศัพท์ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว : ประโยคที่
495.781 ค695 2549
ใช้ในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ศัพท์แสลง เพลง
154 คู่มือจัดสวนอย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง /
ยุคคล จิตสารวย
712.6 ย333ค 2555
155 คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
วสา สุ ทธิ พิบูลย์
915.9304 ค695 2555
เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ /
156 คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุ ราษฎร์ ...
915.9304 คท695 2555
157 คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัด วสา สุ ทธิ พิบูลย์
915.9304 ว359ค 2556
พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ /
158 คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว /
วสา สุ ทธิ พิบูลย์
915.9304 คม695 2555
159 คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง /
วสา สุ ทธิ พิบูลย์
915.9304 ว359คท 2556
160 คู่มือธุรกิจนาเข้า-ส่ งออก /
ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ 382.02 ป397ค 2553
161 คู่มือพัฒนาภาวะผูน้ า /
แม็คคี, แอนนี่
พ 658.4092 ม853ค 2555
162 คู่มือเล่นหุน้ ฉบับใครๆ ก็เล่นหุน้ ให้รวยได้ง่ายๆ /
กฤษฎา กฤษณะเศรณี
พ 332.6322 ก279ค 2555
163 คู่มือสร้างเว็บไซต์ดว้ ย HTML5 CSS3 and JavaScript กังวาน อัศวไชยวศิน
005.72 ก379ค 2556
ฉบับสมบูรณ์ /
164 เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดของเครื่ องดื่มเพื่อ
อมรรัตน์ พันธ์อยู่
THE อ287(1) 2552
สุ ขภาพ (Functional Drink) ที่มีผลต่อการรับรู ้และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร /
165 เครื่ องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษในภาษาจีน จรัสศรี จิรภาส
495.11 จ161ค 2555
166 งานช่างของในหลวง /
อ 923.1593 ง299 2550
167 จาก 1 ล้าน เป็ น 500 ล้าน ผมทาอย่างไร?
กิติชยั เตชะงามเลิศ
พ 332.6322 ก676จ 2555
168 จานแซ่บครบรส [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1138 M 2553
169 จานแซ่บสูตรเด็ด [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1131 M 2553
170 จุลชีววิทยาทางอาหาร
บุษกร อุตรภิชาติ
664.001579 บ672จ 2555
171 เจาะระบบ Network 3rd edition
จตุชยั แพงจันทร์
004.6 จ134จ 2555
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
172 ฉลาดซื้อ รวมผลทดสอบ 2012 รู ้กิน 'In Life'
พ 363.19 ฉ165 2555
173 ฉลาดซื้อ รวมผลทดสอบ 2012 รู ้ใช้ 'In Trend'
พ 363.19 ฉซ165 2555
174 เฉลิมพระราชศรัทธา /
อ 294.3435 ฉ421 2556
175 ชาดกและพุทธประวัติจากตูล้ ายรดน้ า /
บุญเตือน ศรี วรพจน์
อ 745.5 บ452ช 2549
176 ชุมนุมเรื่ องสั้นพุทธทาสภิกขุ /
พุทธทาสภิกขุ
พ 294.344 พ831ชร 2555
177 ดูแลกันในวันลืมเลือน /
สหรัฐ เจตมโนรมย์
พ 616.831 ส459ด 2555
178 ตานานหนังสื อสามก๊ก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
อ 895.13 ต359 2554 ล5
กรมพระยาดารงราชานุภาพ /
179 ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา /
สุ ภาพรรณ ณ บางช้าง
923.1593 ต882 2550
180 ถอดรหัสความคิด พิชิตทางตัน /
บัทเลอร์ , ทิโมธี
พ 158.7 บ266ถ 2554
181 ถอดรหัสสมองอัจฉริ ยะ /
พาวเวลล์, ไมเคิล
พ 153.98 พ622ถ 2555
182 ทฤษฎีองค์การสาหรับองค์การสมัยใหม่ /
วัลลี พุทโสม
658.402 ว452ท 2550
183 ทศวรรษใหม่กบั ความปลอดภัยทางวิสญ
ั ญี
617.96 ท239 2553
184 ทัศนคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีต่อ
สิ ริเพ็ญ เฮ้งหลี
IS ส731 2555
เครื่ องสาอางค์จากประเทศเกาหลีใต้ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร เขตฝั่งธนฯ /
185 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูอ้ อมในการซื้อประกัน
ประพนธ์ แซ่ล้ ี
IS ป298 2555
สะสมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
186 ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อระบบธนาคาร ณัฐวรรณ ศรี สุวฒั นานันท์ IS ณ359 2555
ทางอินเตอร์ เน็ตของธนาคารกสิ กรไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
187 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก /
พิภพ สุ นทรสมัย
693.54 พ713ท 2540
188 นครรัตติกาล : เมืองเทวดาตกสวรรค์ เล่ม 4 /
แคลร์ , คาสซานดรา
น ค943น 2555 ล4
189 น้ าผัก-ผลไม้ 100 สูตรเพื่อสุ ขภาพ ชะลอวัยห่างไกลโรค พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล 641.875 พ725น 2555
190 นิทานวชิรญาณ เล่ม 1-2 /
398.2 น597 2555 ล1-2
191 เนื้อนาบุญแห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ : สมุดภาพความทรง
อ 294.3435 น882 2556
จา 185 ปี สถาปนา วัดประยูรวงศาวาส
192 ปฏิญญาปั กกิ่งและแผนปฏิบตั ิการเพื่อความก้าวหน้า
323.34 ป135 2538
ของสตรี /
193 ประชุมนิราศภาคใต้ : นิราศนครศรี ธรรมราช นิราศ
อรสรา สายบัว
895.911 อ381ป 2556
ปั กษ์ใต้ และนิราศแพรกไพร /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
194 ประดิษฐ์ของเหลือใช้จากวัสดุใกล้ตวั /
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
745.5 ศ861ป 2555
195 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2556 /
336.02 ป353 2556
196 ประมวลศัพท์และความรู ้สิทธิ มนุษยชน เล่ม 2 : ศัพท์ วิชยั ศรี รัตน์
อ 323.03 ว542ศ 2556
สิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิ ทธิ
มนุษยชนศึกษา /
197 ประวัติศาสตร์ อินเดียโบราณ /
บรรจบ บรรณรุ จิ
954 บ149ป 2555
198 ปั จจัยจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ของ
ภาวิดา แย้มหัตถา
IS ภ479 2555
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ /
199 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก กัณวัฒน์ เลิศเลาห์กลุ
IS ก385 2555
ซื้ออาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
200 ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก เบญจวรรณ แย้มเพกา
IS บ788 2555
ซื้อชุดชั้นในสตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม /
201 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมใน
ธัญญพัทธ์ ตุลย์ไตรรักษ์
IS ธ451(1) 2555
กรุ งเทพมหานคร /
202 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคาร
จันทรวัฒนา เบ
IS จ251 2555
พาณิ ชย์ในกรุ งพนมเปญ /
203 ปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริ การลูกค้า ดวงดาว ตันติประเสริ ฐศรี THE ด171 2555
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย /
204 ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประตู PVC Masterwood จักรกฤษณ์ ยิง่ เจริ ญ
IS จ216 2555
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
205 ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อซีดีเพลงไทย นรากร จึงประพฤติ
IS น231 2555
สากลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร /
206 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ นิสสัน
วิยะดา อินนา
IS ว678 2555
มาร์ ช ของผูบ้ ริ โภค ในเขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร /
207 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจรับประทาน
กัมพล ลีโกมล
IS ก394 2555
ร้านอาหารญี่ปุ่นของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
208 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับด้านการบริ การ
ชินกฤต วงศ์รักษ์
IS ช562 2555
ธนาคารพาณิ ชย์ของประชาชน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
209 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้าน เชิดชัย ตันศรี
IS ช748 2555
อินเตอร์ เน็ต กรณีศึกษาร้าน Demon Internet & Games
210 ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้ ยิง่ ศักดิ์ วิระย์กิจ
IS ย266 2555
บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงของ บริ ษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
211 ปั จจัยในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรี ยมความพร้อมใน รุ่ งเดช ทองกาเหนิด
IS ร621 2555
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 /
212 ปั จจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย คุณนิธิ ดาวดวงน้อย
THE ค621 2553
ในเขตกรุ งเทพมหานครฝั่งใต้ /
213 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการ นิศาชล อินทิราวรนนท์
IS น687 2555
ตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ของลูกค้าในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
214 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม นนทิยา หมื่นอาจ
IS น158 2555
การซื้อโทรศัพท์มือถือยี่หอ้ ไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
215 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับพฤติกรรม เกวลิน บุญเต็มพิทกั ษ์
IS ก772(1) 2555
การเลือกซื้อสิ นค้าในฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
สาขสพัฒน์พงศ์ เขตกรุ งเทพมหานคร /
216 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและพฤติกรรม สุ ภานัน โรจน์สว่างทิพย์
IS ส837 2555
การเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา : ร้าน 7Eleven สาขาวัดรางบัว เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
217 ปากไก่และใบเรื อ : รวมความเรี ยงว่าด้วยวรรณกรรม นิธิ เอียวศรี วงศ์
895.91009 น612ป 2555
และประวัติศาสตร์ตน้ รัตนโกสิ นทร์ /
218 ผญาสอนศีลธรรมเรื่ องส่ วงเมา เซาประมาท
จ. เขมจิตต์
พ 895.91 จ111ผ 2553
219 ผลกระทบของสื่ อต่อเด็กและเยาวชน เสนอข่าวอย่างไร
NGP 302.23 ผ191 2556
ไม่ให้ตกเป็ นจาเลย? ภายใต้กรอบจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
ของการกากับดูแลกันเอง /
220 ผลไม้ในเมืองไทย /
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
634.09593 ศ861ผ 2555
221 ผูส้ ูงวัย ใส่ ใจสุ ขภาพ : การประกวดภาพถ่ายผูส้ ูงอายุ
GP 305.26 ผ749 2556
เนื่องในวันผูส้ ูงอายุแห่งสากล ปี 2556 /
222 เผชิญภัยความรุ นแรงด้วยปรองดอง? : บทเรี ยนจากต่าง ศิวชั ศรี โภคางกุล
320.9593 ศ549ผ 2555
แดน
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
223 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 /
ราชบัณฑิตยสถาน
อ 495.913 พ174 2556
224 พพ.819 ฉบับที่ 1/2551
330.9593 พ111 2551 ล1
225 พพ.819 ฉบับที่ 2/2551
330.9593 พ111 2551 ล2
226 พระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ฉบับฟื้ นฟู /
ลี, วิทเนส
225 ล511พ 2545
227 พระไตรปิ ฎก ฉบับ พุทธศาสนสุภาษิต (ภาคกลาง) /
อ 294.382 พ326 2555 ล2
228 พระไตรปิ ฎก ฉบับ พุทธศาสนสุภาษิต (ภาคต้น) /
อ 294.382 พ326 2555 ล1
229 พระไตรปิ ฎก ฉบับ พุทธศาสนสุภาษิต (ภาคปลาย) /
อ 294.382 พ326 2555 ล3
230 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั : จากความสน ภูธร ภูมะธน
923.1593 ภ654พ 2555
พระทัยในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็ นพระมหากษัตริ ยน์ กั
ดาราศาสตร์
231 พระพุทธภาษิต : จากคัมภีร์ธรรมบท /
วศิน อินทสระ
พ 294.3422 พ354 2556
232 พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และ
อ 344.095 พ371 2551
เทคโนโลยี พ.ศ. 2551
233 พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1-4
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 959.303 ท486พ 2555 ล1
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) เล่ม 1 /
(ขา บุนนาค), เจ้าพระยา
234 พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1-4
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 959.303 ท486พ 2555 ล2
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) เล่ม 2 /
(ขา บุนนาค), เจ้าพระยา
235 พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
อ 959.3035 พ385 2555
เจ้าอยูห่ วั จุลศักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 24172418) /
236 พฤติกรรมการซื้อและส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ พระสมชาย บุญญาวงศ์
THE ส239 2555
ความพึงพอใจในการซื้อเครื่ องประดับเงินของชาว
ยุโรป /
237 พฤติกรรมการซื้อหนังสื อของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สิ ริวิไล วงษ์นอ้ ย
IS ส732 2555
สยาม /
238 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ขนาดเล็กเครื่ องยนต์ ธนชัย ว่องวิกรัย
IS ธ138 2555
ไม่เกิน 1,300 ซีซี ของผูบ้ ริ โภคในเขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร /
239 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การทาง
รมิดา เที่ยงสื บสาย
IS ร148 2555
อินเตอร์ เน็ต /
240 พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้คอนแทคเลนส์สีตาโต ศิริวรรณ บุญนาเศรษฐ
IS ศ486(1) 2555
กรณี ศึกษาในกรุ งเทพมหานคร /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
241 พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของนักศึกษา
นันท์พนิตา พรธนารัตน์
IS น419 2555
มหาวิทยาลัยสยาม /
242 พฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มเกลือแร่ ของผูบ้ ริ โภค พงศ์ศกั ดิ์ วงศ์คงเดิม
THE พ137(1) 2552
ในเขตกรุ งเทพมหานคร /
243 พฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล ไกรรัฐ หวานสนิท
IS ก976 2555
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
244 พลเมืองคนกล้า : 32 คนกล้าผูย้ นื หยัดเคียงข้างความ
พ 920.0593 พ441 2553
ยุติธรรมในสังคมไทย /
245 พับหลอดแสนสวย /
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
745.572 ศ861พ 2555
246 พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2556 /
NGP 658 พ679 2556
247 พืชมหัศจรรย์โลกวิกฤติ /
จารุ พนั ธ์ ทองแถม, ม.ล.
581.68 จ332พ 2555
248 พื้นฐานญี่ปุ่นสาหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
495.682495911 พ816 2548
249 พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ /
พุทธทาสภิกขุ
294.363 พ831พ 2556
250 พุทธโอวาท : อิงจากเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล /
สมฤทธี บัวระมวล
294.3422 พ836 2555
251 พูดจีนให้ได้ดงั่ ใจ /
อาศรมสยาม-จีนวิทยา
495.183495911 พ842 2555
252 เพนดรากอน เล่มเก้า ลัทธิ มหาภัย /
แมคเฮล, ดี.เจ
น ม862พ 2553 ล9
253 เพนดรากอน เล่มสิ บ ทหารหาญแห่งอัลลา /
แมคเฮล, ดี.เจ
น ม862พ 2554 ล10
254 ภาพลวงตา กับวิทยาศาสตร์ ฉลาดสุ ด ๆ
สุ ชาติ สุ ภาพ
พ 152.148 ส761ภ 2551
255 ภาพลักษณ์และสื่ อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
ศิริกญั ญา สร้อยทองคา
IS ศ447 2555
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารพาณิชย์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล /
256 ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2554 /
GP 334 ภ476 2555
257 ภาษาจีนที่คนไทยใช้สบั สน
495.182495911 ภ483 2555
258 ภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาล /
วาสนา ประชาชนะชัย
495.6824 ว491ภ 2555
259 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
495.918 ภ483 2553
260 ภูเขาผีดูดเลือด
แชน, ดาร์ เรน
น ช791ภ 2547 ล4
261 มนตร์ หิมะ /
เออร์ ซู, แอนน์
น อ916ม 2555
262 มรดกของแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ปฏิพฒั น์ พุม่ พงษ์แพทย์
อ 959.3 ป135ม 2549
พระเจ้าอยูห่ วั /
263 มหัศจรรย์ร้อยพรรณพฤกษา /
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
อ 635.9 ศ861ม 2555
264 มหาพิชยั สงคราม : มิตอ้ งรบก็สยบข้าศึกได้ คือสุ ดยอด... ประดิษฐ์ พีระมาน
355.42 ป267ม 2555
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
265 มหาอุทกภัย 54: มลพิษกับสายน้ า
ชุติมา นุ่นมัน
363.7394 ช617ม 2555
266 มังสวิรัติบา้ นคุณนิดดา /
นิดดา หงษ์วิวฒั น์
641.5636 น566ม 2555
267 มาตรฐานใหม่ของการจัดทาบริ การสาธารณะ
นันทวัฒน์ บรมานันท์
342.066 น425ม 2555
ระดับชาติในประเทศไทย /
268 เมนู 4 เมี่ยงเกลี้ยงจาน [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1133 M 2553
269 เมนูกองทัพไข่ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1117 M 2553
270 เมนูคนรักผัก [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1112 M 2553
271 เมนูจานเด็ดเป็ ดไก่ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1146 M 2551
272 เมนูโจ๊กจตุรเทพ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1142 M 2553
273 เมนูชีวจิตติดใจ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1140 M 2553
274 เมนูตามใจคุณหนู [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1125 M 2556
275 เมนูทะเลร้อนฉ่า [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1139 M 2553
276 เมนูทานเล่นเย็นใจ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1120 M 2553
277 เมนูเนื้ออร่ อยร้อยล้าน [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1143 M 2553
278 เมนูเปรี้ ยวเป็ นเอก [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1136 M 2553
279 เมนูผลไม้ไดเอท [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1119 M 2553
280 เมนูพิชิตใจฝรั่ง [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1132 M 2556
281 เมนูมจั ฉาพารวย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1137 M 2556
282 เมนูมนั ใจชาย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1128 M 2556
283 เมนูรวมเหล่าข้าวเหนียว [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1115 M 2553
284 เมนูลกู น้ าเค็ม [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1130 M 2556
285 เมนูเส้นเศรษฐี [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1111 M 2553
286 เมนูหมูอร่ อยเด็ด [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1145 M 2551
287 เมนูหวานแบบไทย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1124 M 2553
288 เมนูหวานเพิ่มน้ าหนัก [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1134 M 2556
289 เมนูอาหารจานด่วน [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1126 M 2553
290 เมื่อบริ ษทั ต้องคัดคน /
ดีดาโต, ซัลวาทอ วี
พ 155.28 ด619ม 2555
291 ย่านพาณิ ชยกรรมวังกรด : กระบวนการเรี ยนรู ้จากสิ่ งละ พรรณนิภา ปิ ณฑวณิ ช
711.58 พ263ย 2555
อันพันละน้อย
292 ยาใหญ่ เจ้าคุณยิง่ ศักดิ์ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1123 M 2553
293 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556
340.09593 ร155 2556 ภ1ล10
เล่ม 10 /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
294 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556
340.09593 ร155 2556 ภ1ล8
เล่ม 8 /
295 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556
340.09593 ร155 2556 ภ1ล9
เล่ม 9 /
296 รวมเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวโรกาสวันมหา
อ 782.42 ร157 2542
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
297 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับการศึกษาท้องถิ่น : อุเทน ทองทิพย์
025.0630772 อ826ร 2555
โดยใช้โปรแกรม Mapwindow GIS
298 ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ /
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 001.42 ก674ร 2554
299 รายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ ยงและเตือน
GP 334.683 ร451 2555
ภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2554 /
300 รายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ ยงและเตือน
GP 334.683 ร451 2556
ภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555 /
301 รายงานทีดีอาร์ ไอ ฉบับที่ 67 เดือนกุมภาพันธ์ 2552
NGP 338.9593 ร451 2552
(ฉบับพิเศษ) เรื่ อง สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยัง่ ยืน
302 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินกลุ่ม
GP 334.683 รง451 2554
เกษตรกร ประจาปี 2553 /
303 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินกลุ่ม
GP 334.683 รง451 2556
เกษตรกร ประจาปี 2555 /
304 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินชุมนุม
GP 334 ร451 2554
สหกรณ์ ประจาปี 2553 /
305 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินชุมนุม
GP 334 ร451 2556
สหกรณ์ ประจาปี 2555 /
306 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.683 ร451 2554
การเกษตร ประจาปี 2553 /
307 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.683 ร451 2556
การเกษตร ประจาปี 2555 /
308 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.22 ร451 2554
เครดิตยูเนี่ยน ประจาปี 2553 /
309 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.22 ร451 2556
เครดิตยูเนี่ยน ประจาปี 2555 /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
310 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุก
GP 334 รง451 2554
ประเภท ประจาปี 2553 /
311 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุก
GP 334 รง451 2556
ประเภท ประจาปี 2555 /
312 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.1021 ร451 2554
นิคม ประจาปี 2553 /
313 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.1021 ร451 2556
นิคม ประจาปี 2555 /
314 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.681 ร451ส 2554
บริ การ ประจาปี 2553 /
315 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.681 ร451 2556
บริ การ ประจาปี 2555 /
316 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.68392 ร451 2554
ประมง ประจาปี 2553 /
317 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.68392 ร451 2556
ประมง ประจาปี 2555 /
318 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.5 ร451 2554
ร้านค้า ประจาปี 2553 /
319 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 334.5 ร451 2556
ร้านค้า ประจาปี 2555 /
320 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 332.32 ร451 2554
ออมทรัพย์ ประจาปี 2553 /
321 รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
GP 332.32 ร451 2556
ออมทรัพย์ ประจาปี 2555 /
322 รายงานผลการวิจยั เรื่ อง บทบาทของการวิจยั และ
อัญชลี พิพฒั นเสริ ญ
RH 658.57 อ525ร 2552
พัฒนาที่มีต่อการดาเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย
323 รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) การตรวจ
บรรเจิด สิ งคะเนติ
RH 341.48 บ153ก 2553
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่กระทบต่อสิ ทธิ มนุษยชน /
324 รู ปแบบประสิ ทธิผลการประเมินการจัดแสดง
สุ กานดา เชื่อถือ
T/มส 658.83 ส739ร 2556
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในมิติผบู้ ริ โภค /
325 เรี ยนลัดการบริ หารจัดการ /
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
พ 658 ช446ร 2555
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
326 แรงจูงใจของผูล้ งทุนในการซื้อขายทองคาในตลาดซื้อ ศกรศักย์ อิทธิ พลากร
IS ศ111 2555
ขายล่วงหน้า (Gold Future) /
327 ลงมือทาจริ ง flash animation สร้างงานแอนิเมชันการ์ตูน มนัสสิ นี ล่าสันเทียะ
006.696 ม173ล 2556
328 โลกเหวี่ยงคนหรื อคนเหวี่ยงโลก /
สัตตยะ (จ.วจีสตั ย์)
พ 294.3422 ส566ล 2555
329 วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่าย
GP 328.31 ว872 2556
ประจาปี /
330 ศัพท์หมวด ไทย-ญี่ปุ่น 4,000 คา /
จารุ วรรณ ตันติคงพันธ์
อ 495.6395911 จ337ศ 2555
331 ศาลยุติธรรมดีเด่น ประจาปี 2555 /
GP 347.01 ศ365 2555
332 ศิลปะใบตองในงานวัฒนธรรม /
รัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์
745.925 ร371ศ 2555
333 ศิลปิ นแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 /
อ 927.593 ศ531 2555
334 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
มยุรี ภิญโยยง
IS ม189 2555
ต่อสปา เขตภาษีเจริ ญ /
335 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
GP 363.192 ส179 2553
สุ ขภาพ ณ สถานที่จาหน่าย (กรุ งเทพมหานคร) (ผล
การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรี ย)์
ปี งบประมาณ 2553 /
336 สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
GP 363.192 สค179 2553
สุ ขภาพ ณ สถานที่จาหน่าย (ส่ วนภูมิภาค) (ผลการ
ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้านเคมีและจุลินทรี ย)์
ปี งบประมาณ 2553 /
337 สถิติเพื่อการวิจยั และตัดสิ นใจ
มัลลิกา บุนนาค
519.5 ม377ส 2555
338 สนทนาภาษาญี่ปนุ่ ฉบับได้ผลเร็ ว /
พนิดา กุลประสูติดิลก
495.68 ส187 2547
339 สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ : เพื่อเตรี ยมสอบวัดระดับ
ชิมาดะ, เมงุมิ
495.682495911 ช576ส 2546
ความรู ้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
340 สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2551 /
GP 379.593 ส275 2552
341 สร้าง six pack ได้ภายใน 3 สัปดาห์ /
หลัว เซี่ยงเฉี ยน
พ 613.718 ห331ส 2556
342 สร้างวินยั ให้ลกู คุณ /
อุมาพร ตรังคสมบัติ
พ 649.12 อ846ส 2542
343 สรุ ปสาระการพยาบาลอนามัยชุมชน และการ
บุบผา วิริยรัตนกุล
610.7343 ส323 2556
รักษาพยาบาลเบื้องต้น /
344 สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 3 /
พระโพธิ รักษ์
294.363 ส548 2556 ภ3
345 สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับ
เชษฐ์ ติงสัญชลี
732.4 ช721ส 2555
ศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
346 สามก๊ก สานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ราชบัณฑิตย
อ 895.13 ส645 2554 ล1
สภาชาระ เล่ม 1 /
347 สามก๊ก สานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ราชบัณฑิตย
อ 895.13 ส645 2554 ล2
สภาชาระ เล่ม 2 /
348 สามก๊ก สานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ราชบัณฑิตย
อ 895.13 ส645 2554 ล3
สภาชาระ เล่ม 3 /
349 สามก๊ก สานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ราชบัณฑิตย
อ 895.13 ส645 2554 ล4
สภาชาระ เล่ม 4 /
350 สารพัดแกงชิงล้าน [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1121 M 2551
351 สารพันจานไก่ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1118 M 2553
352 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 10 อันดับ
GP 334 สส674 2554
สหกรณ์ /
353 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 กลุ่ม
GP 334.683 สก674 2554
เกษตรกร /
354 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 ชุมนุม
GP 334 ส674 2554
สหกรณ์ /
355 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334.683 ส674 2554
การเกษตร /
356 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334.22 ส674 2554
เครดิตยูเนี่ยน /
357 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334 สน674 2554
ทุกประเภท /
358 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334.1021 ส674 2554
นิคม /
359 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334.681 ส674 2554
บริ การ /
360 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334.68392 ส674 2554
ประมง /
361 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334.5 ส674 2554
ร้านค้า /
362 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 334.683 สส674 2554
และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด (ฉบับนาสัญจร) /
18/19

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน สิ งหาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
363 สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงิน ประจาปี 2554 สหกรณ์
GP 332.32 ส674 2554
ออมทรัพย์ /
364 สูตรของหวาน ทานแล้วสวย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1114 M 2553
365 สูตรข้าวผัดพารวย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1141 M 2556
366 สูตรเด็ด ยาแล้วรวย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1122 M 2553
367 สูตรทูน่าพาอร่ อย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1113 M 2553
368 สูตรบะหมี่ปราบเซียน [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1135 M 2556
369 สูตรพิสดาร จานอร่ อย [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1129 M 2556
370 สูตรหม้อแกงแรงฟทธิ์ [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1144 M 2551
371 หลักและทฤษฎีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร
001.42 ส852ห 2555
372 หัด
สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ
พ 614.524 ส846ห 2548
373 หัดเยอรมัน
สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ
พ 614.524 ส846ห 2547
374 องค์ความรู ้ศิลปิ นแห่งชาติ : ทวี รัชนีกร
สาธิ ต ทิมวัฒนบรรเทิง
RH 927.5 ส642อ 2553
375 ออกแบบการ์ ตูนอย่างมีสไตล์ /
ปุณยวีร์ รุ จิปูริตานันท์
006.693 ป661อ 2555
376 ออเดิร์ฟจานเด็ด [วีซีดี]
ยิง่ ศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
VCD 1116 M 2553
377 อาหารเพื่อสุ ขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพ และกลไก อัญชลี ศรี จาเริ ญ
613.2 อ525อ 2555
การทางาน
378 อาหารมังสวิรัติ /
เยาวภา ขวัญดุษฎี
641.5636 อ678 2551
379 อาหารสุ ขภาพ สไตส์คนรุ่ นใหม่ /
วรัญํู ชัยเฉลิมมงคล
พ 641.563 ว294อ 2555
380 อิทธิ พลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิ ด
วรรณวิลยั แก้วใส
IS ว262 2555
เสรี การค้าภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซียนต่อการส่ งออก
และการนาเข้าอาหารของไทย /
381 อินเดีย ความจริ ง ชีวิต ความงาม /
ประมวล เพ็งจันทร์
170.44 ป349อ 2555
382 อีสุกอีใส
สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ
พ 616.914 ส846อ 2548
383 อุทกวิทยา
นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์
551.48 น578อ 2551
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