รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 100 คนคิด 10 คนทา 1 คนสาเร็ จ /
พรหมมาตร์ ชายสิ ม
พ 158.1 พ179ห 2551
2 9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ /
ปิ ยนาถ บุนนาค
923.1593 ป619ก 2556
CD 787.87 L439M 1966 v1
3 A modern method for guitar volume 1 [CD-ROM] / Leavitt, William
4 A short history of Laos: the land in between /
Evans, Grant
959.4 E92S 2012
5 A-Algorithm ในการหารู ปแบบเส้นทางการดาเนินงาน / สาวิตรี วีระพงษ์
CD/PA 00195 2554
6 About wine /
Henderson, J. Patrick
641.22 H496A 2012
7 Academic writing in English for Asian students and
Dhirawit Pinyonatthagarn
808.042 D534A 2012
researchers /
8 Anatomy : a regional atlas of the human body /
Clemente, Carmine D.
611.00222 C626A 2011
9 Antoine de Lhoyer 1768-1852 : the complete guitar
Stenstadvold, Erik
CD 787.8712 A861 2007
duos volume 3 : guitar 1 [CD-ROM] /
v3.1
10 Arthur christmas [Blu-ray 3D]
Baynham, Peter and Smith
DVD 00494 M 2012
11 Atlas of clinical ophthalmology [CD-ROM] /
Spalton, David J.
CD 617.7 A881 2005
CD 618.928047547 L298A 2011
12 Atlas of pediatric EEG [CD-ROM] /
Laoprasert, Pramote
13 Atlas of the brain and spinal cord : color atlas of the
Chuncharunee, Aporn
611.81 C559A 2010
human central nervous system
14 Auditing [CD-ROM] /
Gramling, Audrey A.
CD 657.45 G745A 2010
15 Auditing and assurance services [CD-ROM] /
Louwers, Timothy J.
CD 657.45 L894A 2011
16 Bach, Handel, and more : complete clarinet (including
CD 784.2 B118 2007
Eb and bass clarinet) parts to 53 orchestral
masterworks on CD-Rom : clarinet [CD-ROM] /
17 Bank of vocabulary : a handbook to enhance you
สาธิตา วัฒนโภคากุล
อ 332.103 ส642บ 2556
English vocabulary usage /
18 Barr's the human nervous system : an anatomical
Kiernan, John A.
611.8 K47B 2014
viewpoint /
19 Basic and clinical pharmacology /
615.1 B311 2012
CD 787.2092 D111B 2009
20 Basic fiddlers philharmonic : celtic fiddle tunes [CD-ROM] Dabczynski, Andrew H.
21 Basic immunology : functions and disorders of the
Abbas, Abul K.
616.079 A122B 2014
immune system /
CD 610.73076 P868B 2011
22 Basic Nursing [CD-ROM] /
Potter, Patricia A.
23 Best of Bach : violin [CD-ROM] /
Sosin, Donald
CD 787.219 B561 2009
24 Best of beethoven : clarinet /
CD 784.18 BB561 2010
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
25 Biochemistry
Campbell, Mary K.
572 C189B 2012
26 Biogas production : pretreatment methods in anaerobic Mudhoo, Ackmez
628.53 B615 2012
digestion /
27 Brick by brick : the building of an ASEAN economic
CD 338.959 B849 2007
community [CR-ROM] /
28 Burton’s microbiology for the health sciences [CD-ROM] / Engelkirk, Paul G.
CD 616.9041 E57B 2011
29 Business communication essentials [CD-ROM] /
Bovee, Courtland L.
CD 651.7 B783B 2007
30 Business-to-business marketing : strategic resource
Mahin, Philip W.
658.8 M214B 1991
management and cases /
31 Buzz marketing with blogs for dummies /
Gardner, Susannah
658.800285 G219B 2005
32 Cases in marketing : orientation, analysis, and
Greer, Thomas V.
658.8 G816C 1987
problems /
33 Cases in marketing techniques : analysis, alternatives, West, Alan
658.8 W516C 1988
action /
34 Cats & Dogs : The Revenge of Kitty Galore [Blu-ray 3D] Friedman, Ron J. and Bencich DVD 00500 M 2010
35 Clinical neuroanatomy /
Waxman, Stephen G.
611.8 W356C 2013
36 Concert solos for the young flute player : 12 easy-to- Curnow Music
CD 788.3 C744 2011
play recital pieces [CD-ROM] /
37 Concise histology
Gartner, Leslie P.
611.018 G244C 2011
CD 658.8342 H393C 2010
38 Consumer behavior : building marketing strategy [CD-ROM] Hawkins, Del I.
39 Critical care nursing : a holistic approach [CD-ROM] Morton, Patricia Gonce
CD 616.028 M891C 2009
40 Czerny selections from the little pianist, opus 823
Otwell, Margaret
CD 786.2 C998 2003
[CD-ROM] /
41 Database marketing: the ultimate marketing tool /
Nash, Edward L.
658.800285 N249D 1993
42 DiFiore's atlas of histology : with functional
Eroschenko, Victor P.
611.018 E71D 2013
correlations /
43 Earthquake-resistant design with rubber /
Kelly, James M.
693.852 K29E 1993
44 E-mail for business communication /
ยุวนาฏ คุม้ ขาว
384.34 ย442อ 2554
45 Essentials of 80x86 assembly language [CD-ROM] / Detmer, Richard C.
CD 005.136 D481E 2007
CD 618.20231 R491E 2009
46 Essentials of maternity, newbarn, and women's health Ricci, Susan Scott
nursing [CD-ROM] /
47 Fast and furious 6 [DVD]
DVD 00493 M 2013
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ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
48 Financial risk manager handbook [CD-ROM] /
Jorion, Philippe
CD 658.155 J82F 2009
49 Foundations and adult health nursing / [CD-ROM]
Christensen, Barbara Lauritsen CD 610.73 C554FA 2011
50 Grant’s dissector /
Tank, Patrick W.
611 T165G 2013
51 Grant's atlas of anatomy
611.00222 A284G 2013
52 Gray's anatomy for students /
Drake, Richard L.
611 D762G 2010
53 Guitar licks encyclopedia [CD-ROM] /
Cataldo, Tomas
CD/R 787.87 C357G 2011
54 Guyton and Hall textbook of medical physiology
Hall, John E.
612 H177G 2011
CD 787.87 S348H 2002 b3
55 Hal leonard guitar method book 3 [CD-ROM] /
Schmid, Will
56 Harrison's principles of internal medicine volume 1 /
616 H323 2012 v1
57 Harrison's principles of internal medicine volume 2 /
616 H323 2012 v2
58 Health assessment for nursing practice [CD-ROM] / Welson, Susan Fickertt
CD 616.075 W753H 2009
CD 621.4022 C395H 2011
59 Heat and mass transfer : fundamentals and applications Cengel, Yunus A.
[CD-ROM] /
60 Histology : a text and atlas : with correlated cell and
Ross, Michael H.
611.018 R825A 2011
molecular biology
61 ICC model international technology transfer contract
CD 346.0436 I15 2009
[CR-ROM] /
62 ICC model international trademark licence [CD-ROM]
CD 346.0488 I15 2008
63 Immunology /
Male, David
616.079 M245I 2013
64 Industrial Maintenance [CD-ROM] /
Green, Denis
CD 621.816 G795I 2010
CD 658.0558 H177I 2011
65 Information technology auditing and assurance [CD-ROM] Hall, James A.
66 Integrated accounting for Windows [CD-ROM] /
Klooster, Dale H.
CD 657.0285 K66I 2011
67 Intermediate drumset [CD-ROM] /
Sweeney, Pete
CD 786.9 S974I 2005
68 Introduction to image processing and analysis / [CD-ROM] Russ, John C.
CD 621.367 R958I 2008
69 Inventions and sinfonias (two and three-part
Bach, J. S.
CD 786.4 B118I 1991
inventions) [CD-ROM] /
70 Iron man 3 [Blu-ray 3D]
DVD 00502 M 2013 B-R
71 Janeway’s immunobiology /
Murphy, Kenneth
616.079 M978J 2012
72 Jazz violin vol. 7 [CD-ROM] /
Loughney, Jerry
CD 787.2 J42 2011 v7
73 Junqueira's basic histology : text and atlas [CD-ROM] /
Mescher, Anthony L.
CD 611.018 M578J 2010
74 Latin : trombone : big band play-along volume 6 [CD-ROM]
CD 784.48 L357 1996
75 Learning to program with Alice [CD-ROM] /
Dann, Wanda
CD 005.117 D188L 2009
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
615.1076 L765 2012
76 Lippincott's illustrated reviews : pharmacology /
DVD 616.0754 M165 2009
77 Macleod's clinical examination / [DVD-ROM]
Douglas, Graham
78 Management information systems : managing the
Laudon, Kenneth C.
658.4038011 L372M 2014
digital firm /
CD 658.830285 M134M 2010
79 Marketing research [CD-ROM] /
McDaniel, Carl D.
80 Marks' basic medical biochemistry : a clinical
Lieberman, Michael
612.015 L716M 2013
approach /
81 Mel Bay presents drumming : facts, tips and warm-ups Marucci, Mat
CD 786.9 M389M 2005
[CD-ROM] /
82 Mel bay's first lessons beginning guitar : learning notes Bay, William
CD 787.87 B356M 2002
/ playing solos [CD-ROM] /
CD/R 615.1 S628M 2011
83 Mosby’s nursing drug reference 2011 [CD-ROM] /
Skidmore-Roth, Linda
84 Movie and tv themes playalong solos for trumpet [CD-ROM] Long, Jack
CD 788.92 L848M 1992
85 Movie and tv themes playalong solos for violin [CD-ROM] Long, Jack
CD 781.542 L848M 1992
86 Music theory : a practical guide for all musicians /
Tagliarino, Barrett
CD 781 T126M 2006
[CD-ROM]
87 NCLEX-RN review : 1,000 questions to help you pass Hoyson, Patricia McLean
CD 610.73076 N337 2008
[CD-ROM] /
CD 616.075 D579N 2007
88 Nursing health assessment : a critical thinking, case
Dillon, Patricia M.
studies approach [CD-ROM] /
89 Nutrition for foodservice and culinary professionals
Drummond, Karen Eich
CD 613.2 D795N 2010
[CD-ROM] /
90 Operations management /
Stevenson, William J.
658.5 S848O 2014
91 Percy Jackson : Sea of Monsters [Blu-ray 3D]
DVD 00498 M 2013 B-R
92 Practical classroom English [CD-ROM] /
Hughes, Glyn S.
CD 428.24 H893P 2007
93 Principles of translation : a textbook for EnglishChamaipak Tayjasanant
418.02 C442P 2013
Thai/Thai-English translation students /
94 Programming and problem solving with Java [CD-ROM] / Dale, Nell
CD 005.133 D139P 2008
DVD 616.890231 V652P 2008
95 Psychiatric-mental health nursing [DVD-ROM] /
Videbeck, Sheila L.
96 Rang and Dale's pharmacology /
615.1 R196 2012
97 Reading mastery /
Suphawat Pookchaarone
428.43 S959R 2011
98 Reading skill development /
ถิรวัฒน์ ตันทนิส
428.4 ถ451อ 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
99 Real Kong /
สหรัถ สังคปรี ชา
พ 927.7914 ส461ร 2556
100 Remington : the science and practice of pharmacy
615.1 R388 2013 v1
volume I
101 Remington : the science and practice of pharmacy
615.1 R388 2013 v2
volume II
CD 332.1068 H913R 2010
102 Risk management and financial institutions [CD-ROM] / Hull, John C.
103 Robbins and Cotran pathologic basis of disease /
616.07 R632 2010
104 Rock riffs for trumpet [CD-ROM] /
CD 788.92 R682 1975
CD 610.73076 S587S 2010
105 Saunders Q and A review for the NCLEX-PN
Silvestri, Linda Anne
examination [CD-ROM] /
106 Schwartz’s principles of surgery [DVD-ROM] /
Brunicardi, F. Charles
DVD 617 S399 2010
107 Selections from Anna Magdalena's notebook [CD-ROM] Bach, J. S.
CD 786.2 B118S 2005
108 Shrek forever after [Blu-ray 3D]
Klausner, Josh and Lemke
DVD 00495 M 2012
109 Sonny Rollins : a step-by-step breakdown of the sax
Artemis Music
CD 788.7165 S699 2009
styles and techniques of a jazz giant / [CD-ROM]
110 Strengthening and rehabilitation of civil infrastructures
620.1923 S915 2008
using fibre-reinforced polymer (FRP) composites /
111 Successful writing at work /
Kolin, Philip C.
808.0427 K81S 2013
112 Textbook of gastrointestinal radiology volume 2
Gore, Richard M.
DVD 616.3307572
[DVD-ROM] /
T355 2008 v2
113 The Amazing Spider-Man [Blu-ray 3D]
DVD 00499 M 2012 B-R
114 The best of Charlie Parker : a step-by-step breakdown of Voelpel, Mark
CD 788.7165 V874B 2003
115
116
117
118
119

the styles and techniques of a jazz legend / [CD-ROM]
The complete idiot’s guide to trade shows / [CD-ROM]

The developing human : clinically oriented
embryology /
The Hobbit : An Unexpected Journey [Blu-ray 3D]
The Intel microprocessor family : hardware and
software principles and applications [CD-ROM] /
The piano improvisation handbook : a practical guide
to musical invention [CD-ROM] /

Musgrove, Linda
Moore, Keith L.

CD 659.152 M987C 2009
612.64 M822D 2013

Jackson, Peter
Antonakos, James L.

DVD 00504 M 2012 B-R
3D d1-2
CD 004.165 A634I 2007

Humphries, Carl

CD 786.2 H928P 2009
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
CD 647.95068 B877P 2006
120 The professional bar and beverage manager’s
Brown, Douglas Robert
handbook : how to open and operate a financially
successful bar, tavern, and nightclub [CD-ROM] /
121 The Smurfs [Blu-ray 3D]
DVD 00496 M 2013
122 The Smurfs 2 [Blu-ray 3D]
DVD 00503 M 2013 B-R
123 Thor [Blu-ray 3D]
DVD 00497 M 2011 B-R
124 Turbo [Blu-ray 3D]
Lemke, Darren and Siegel
DVD 00501 M 2013
125 Unseen Thailand /
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 915.9304 อ543 2547
126 Virtual clinical excusions-pediatrics for Wong's
Hockenberry, Marilyn J.
CD 618.9200231 H685V
Nursing care of infants and children [CD-ROM] /
2006
CD 781.587 M394W 1986 v13
127 Wedding favorites : vol.13 [CD-ROM] /
พ 927.9145 ส328ก 2556 ล3
128 กรรมกรข่าว 3 /
สรยุทธ สุ ทศั นะจินดา
129 กรรมวิธีการแปรรู ปสัตว์น้ า /
สุ ภาพร สุ ทิน
664.9497 ส838ก 2556
130 กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุม ชมพูนุท ตั้งถาวร
342.593 ช172ก 2556
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในต่างประเทศ /
131 กระบี่ : ขอบฟ้ าอันดามัน / [ซี ดี-รอม]
กลิ่น คงเหมือนเพชร
CD 915.9304 ก218 2553
132 กลยุทธการสื่ อสารการตลาดและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ฐิตินนั ท์ พรหมมี
T/มส 659.1 ฐ335ก 2556
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากีฬาในร้านค้าปลีกเฉพาะประเภท
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร /
133 ก่อนความฝันจะล่มสลาย /
อภิวชั ร์ เอื้อถาวรสุ ข
พ 927.7914 อ265ก 2556
134 การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ /
ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
628.53 ศ542ก 2556
135 การเงินธุ รกิจ /
ฐาปนา ฉิ่ นไพศาล
658.15 ฐ312ก 2556
136 การจัดการ :จากมุมมองนักบริ หาร / สาคร สุ ขศรี วงศ์
สาคร สุ ขศรี วงศ์
658 ส628ก 2556
137 การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ / พยัต วุฒิรงค์
658.4063 พ217ก 2555
138 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ /
เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ
351 ร861ก 2556
139 การจัดการระหว่างประเทศ /
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
658.049 ช133ก 2555
140 การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ยคุ ใหม่...สู่ ประชาคมอาเซี ยน / สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
371.3 ส748ก 2556
T/มส 616.0759 น724ก 2556
141 การชันสู ตรพลิกศพโดยการผ่าศพกับหลักอิสลาม /
นุชนาฏ พัทยากร
142 การใช้ Process Minging ในการหารู ปแบบเส้นทางการ สาวิตรี วีระพงษ์
PA 005.1 ส879ก 2556
ดาเนินงาน /
143 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ยุทธพงศ์ ทัพผดุง
621.3672 ย356ก 2555
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ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
144 การตรวจจับวัตถุสาคัญของภาพธรรมชาติดว้ ยวิธีการ
ธงไช ศุภพัฒนวรกุล
PA 005.1 ธ119ก 2554
สร้างเส้นโค้งแบบปิ ดและอัลกอริ ทึมการย้ายตาม
ค่าเฉลี่ย /
145 การตลาดระหว่างประเทศ /
ภูษณิ ศา เตชเถกิง
382 ภ696ก 2556
T/มส 347.593 ว329ก 2556
146 การเบี่ยงคดีเชิงสมานฉันท์ในชั้นสอบสวน /
วริ นทร์ วิรุฬห์จรรยา
147 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานแนวใหม่ : ทฤษฎีและ
สาราญ มีแจ้ง
658.3125 ส698ก 2556
ปฏิบตั ิ /
148 การประยุกต์ใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์กบั การเรี ยนผ่านเกม สุ รสรรค์ แพ่งศรี สาร
CD/PA 00199 2556
149 การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล Ms-Acceaa ให้อยูใ่ น
เอนก นามขันธ์
T/มส 005.74 อ893ก 2556
รู ปแบบ MXML ในกระบวนการทาเหมืองข้อมูล /
150 การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอด อัจฉรา เตชฤทธิพิทกั ษ์
610.73691 อ499ก 2551
เลือด : ตอนที่ 1 การแปลผลคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ /
151 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
658.3 ศ439ก 2556
152 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาคอนโดมิเนียมโดยใช้ระบบ ธนวัฒน์ เลิศวงศ์สถิต
PA 005.269 ธ155ก 2556
สนับสนุนการตัดสิ นใจ /
153 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการทีมบริ การผ่านเว็บและ คทานันท์ กิติวชั ระเจริ ญ
CD/PA 00194 2556
แอนดรอยด์แอพพลิเคชัน่ /
154 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการทีมบริ การผ่านเว็บและ คทานันท์ กิติวชั ระเจริ ญ
PA 005.43 ค137ก 2556
แอนดรอยด์แอพพลิเคชัน่ /
155 การมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้งผูว้ า่ ราชการ
ณรงค์ บัวบาน
CD/PA 00193 2556
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2556 : กรณี ศึกษาประชาชนใน
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร /
156 การมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้งผูว้ า่ ราชการ
ณรงค์ บัวบาน
T/มส 324.6 ณ212ก 2556
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2556 : กรณี ศึกษาประชาชนใน
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร
157 การวางแผนบุคคลากร การกาหนดตาแหน่งงาน การ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 658.3 มส747ก 2535 ล2
สรรหาและการเลือกสรร หน่วยที่ 8-15 /
158 การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
711.7 ภ478ก 2556
159 การวางแผนและควบคุมการผลิต /
พิภพ ลลิตาภรณ์
658.5 พ713ก 2556
160 การวิเคราะห์เครื อข่ายทางสังคมระบบการลงทะเบียน จิระศักดิ์ เรื องรังษี
CD/PA 00198 2556
ของนักศึกษา /
161 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS /
กัลยา วานิชย์บญั ชา
519.535 ก399อ 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
162 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสาหรับเศรษฐศาสตร์ และธุ รกิจ ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒั น์
519.55 ภ667ก 2556
163 การวิจยั เชิงบูรณาการในงานส่ งเสริ มการเกษตร /
เอมอร อังสุ รัตน์
630.715 อ911ก 2556
164 การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย SPSS และ
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ
001.420285 ธ516ก 2555
AMOS /
165 การศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคม
ว.อาพรรณ
341.2473 ว111ก 2555
อาเซียน /
166 การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการ
ชูชยั สมิทธิไกร
658.31 ช647ก 2556
ปฏิบตั ิงานของบุคคลากร / ชูชยั สมิทธิไกร
167 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมัน่ /
นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ
657.45 น619ก 2556
168 การสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ /
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
302.2 ณ311ก 2556
169 การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม /
ระพีพนั ธ์ ปิ ตาคะโส
658.5 ร246ก 2555
170 การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม /
นิวตั ิ เรื องพานิช
333.72 น674ก 2556
171 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ /
ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
746.46 ย419ก 2556
172 ก้าวทันโลกกว้างกับ อ. อ่างสุ ขภาพ /
สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
พ 613 ส232ก 2555
พ 495.682495911 ท365ก 2556
173 เก่ง "คันจิ" อย่างมีเทคนิค /
ทัศนีย ์ เมธาพิสิฐ
174 แกงไทย /
ญดา ศรี เงินยวง
641.59593 ญ115ก 2556
175 ข้าว : วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี /
อรอนงค์ นัยวิกุล
664.725 อ383ข 2556
176 เขียนจดหมายธุ รกิจอย่างมือโปร /
651.75 ข759 2553
177 คนเล็กในเมืองใหญ่
สลิลทิพย์ เชียงทอง
พ 307.72 ส373ค 2552
ญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
178 คมธรรม คาชีวิต สมเด็จพระสังฆราช /
พ 294.3422 ญ241ค 2556
สกลมหาสังฆปริ ณายก, สมเด็จพระ

179
180
181

182

ครองตน ครองคน ครองงาน /
ความเป็ นมาของชนชาติลาว เล่ม 3 อาณาจักรลาวล้าน
ช้างตอนปลาย และการก่อตั้งสปป. ลาว /
ความพึงพอใจของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาครู ด้วยชุดฝึ กอบรม
e-Training /
ความพึงพอใจของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาครู
ด้วยชุดฝึ กอบรม e-Training /

พระมหาบุญมี มาลาวชิโร
บุนมี เทบสี เมือง

พ 294.3444 พ358ค 2550
959.4 บ636ค 2556 ล3

จิตใส เกตุแก้ว

PA 371.1 จ465ค 2556

จิตใส เกตุแก้ว

CD/PA 00196 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
183 ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การจัดเก็บ
ไพศาล สายแสง
PA 363.728 พ997ค 2555
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ของเทศบาลนครปากเกร็ ด
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี /
184 ความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ วัดสระเกศ ราช
พระมหาอนุชา แสนดงพลี
PA 294.3186 พ358ค 2556
วรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย /
185 ความพึงพอใจในการบริ หารจัดการคณะสงฆ์ของเจ้า
พระสุ เภียบ โภ
PA 294.363 พ414ค 2556
อาวาส: กรณี ศึกษาวัดในเขตยานนาวา-สาทร
กรุ งเทพมหานคร /
186 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน : กรณี ศึกษา บุคลากร พระมหานีติเวทิน แสนกล้า
PA 378.11 พ358ค 2556
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย /
187 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรศาลแขวง กวินทิพย์ พรหมณะ
CD/PA 00190 2556
พระนครใต้ /
188 ความรุ นแรงในสายหมอก : สิ่ งที่เห็นและเป็ นไปในสาม ศุภรา จันทร์ชิดฟ้ า
พ 303.6 ศ714ค 2549
จังหวัดชายแดนใต้ /
189 คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 : ไพโรจน์ กัมพูสิริ
346.015 พ992ค 2556
ครอบครัว /
190 คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม /
เสริ มศิริ นิลดา
070.43 ส925ค 2555
191 คู่มือ iPhone 5s iOS 7 ฉบับสมบูรณ์ /
จินตวีร์ พันธ์แก้ว
004.16 จ484ค 2556
192 คู่มือ เรซซูเม่ /
ทวีศกั ดิ์ โอภาสวรรัตน์
650.142 ท229ค 2553
193 คู่มือการเขียนเนื้ อหาสาระสาหรับหนังสื อ
ถวัลย์ มาศจรัส
CD 686.22544 ค695 2553
อิเล็กทรอนิกส์ [CD-ROM] /
194 คู่มือช่างคอม 2008 ฉบับสมบูรณ์ / [ดีวดี ี -รอม]
อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์
DVD 004 อ177ค 2550
195 คู่มือปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม /
363.70078 ค695 2556
196 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก /
ประสาร เปรมะสกุล
612.11 ป411ค 2554 ล1
197 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง /
ประสาร เปรมะสกุล
612.11 ป411ค 2552 ล2
198 คู่มือเรี ยนรู ้และใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ฉบับ
พิษณุ ปุระศิริ
005.4469 พ764ค 2556
สมบูรณ์ (อัพเดต 2014) /
199 คู่มือวัคซี น 2013 และประเด็นในการสื่ อสาร /
615.372 ค695 2556
200 คู่มือวิธีปฏิบตั ิการตรวจสอบการดาเนิ นงาน /
เจริ ญ เจษฎาวัลย์
658.4012 จ722ค 2547
201 คู่มือไวน์เมกเกอร์ /
วันเพ็ญ จิตรเจิรญ
663.2 ว435ค 2556
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ลาดับที่
202

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิในการขอรับการ
GP 379.1214 ค695 2553
สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา /
เคมีพอลิเมอร์ /
ธีระพล วงศ์ชนะพิบูลย์
541.2254 ธ667ค 2556
เคล็ดลับชีวติ เปลี่ยนด้วยสุ ขภาพดี /
ช่อเพชร จิตรสกุล เอื้ออาภรณ์
พ 613 ช321ค 2551
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ /
จินตนา บุญบงการ
174.4 จ482จ 2555
จิตวิญญาณของผูน้ าทางการพยาบาล ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล / พัชนี สมกาลัง
610.73092 พ516จ 2556
จิตวิทยาเพื่อการฝึ กอบรมผูใ้ หญ่ /
สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์
374.0019 ส876จ 2555
จุลชีววิทยาพื้นฐาน /
ธี รศักดิ์ สมดี
579 ธ654จ 2556
เซรามิกเพื่อการก่อสร้างและเซรามิกเพื่องานเทคนิค /
วรพงษ์ เทียมสอน
666.73 ว224ซ 2555
เซลล์ในระบบภูมิคุม้ กันและการตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กัน รับพร กิตติวชั ร
616.079 ร385ซ 2556
ดร.เดมมิ่ง อเมริ กนั ชนผูป้ ูรากฐานเรื่ องคุณภาพให้ญี่ปุ่น อาเกวโญ่, ราฟาเอล
พ 658.4013 อ587ด 2556
ดาราศาสตร์ พ้นื บ้านไทย /
วรพล ไม้สน
520 ว228ด 2556
ดาราศาสตร์ราชสานัก /
อารี สวัสดี
520 อ659ด 2556
ต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพของ
เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ
T/มส 362.11 พ878ต 2556
โรงพยาบาลรัฐ /
ต้นไม้แห่งโพธิ /
สันตินา, ปี เตอร์ เดลลา
พ 294.392 ส583ต 2549
ตามรอยพระยุคลบาท...ครู แห่งแผ่นดิน /
สุ เมธ ตันติเวชกุล
พ 923.1593 ส843ต 2556
ตานานอาหารสามแผ่นดิน /
วันดี ณ สงขลา
อ 641.59593 ว429ต 2555
ตาราศัลยศาสตร์ /
617 ต367 2549
ตาราอายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ ๒๕๕๕ ความรู้ทาง
616 ตธ367 2555
ห้องปฏิบตั ิการสู่ เวชปฏิบตั ิทางคลินิก /
ติดตั้งและแก้ปัญหาฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2014 /
สุ ทธิพนั ธุ์ แสนละเอียด
004 ส773ต 2556
เตรี ยมความรู ้อาเซี ยน เพื่อคุยกับเพื่อนฝรั่ง /
สุ ทศั น์ สังคะพันธ์
495.9 ส778ต 2556
ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลสั /
ไอยเรส, แฟรงค์
515 อ995ท 2546
ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม /
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต
153.85 ส272ท 2556
ทักษะการพยาบาลผูใ้ หญ่ข้ นั พื้นฐาน /
พรทิพย์ บุญพวง
618.970231 พ239ท 2555
ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / ดาริ น โต๊ะกานิ
618.20231 ด429ท 2556
ทาไมคนสาเร็ จไม่ใช่คุณ /
มงคล กรัตะนุตถะ
พ 158 ม114ท 2556
CD 930.109593 บ626ท 2550
ทุ่งตึก เมืองท่าการค้าโบราณ [ซี ดี-รอม] /
บุณยฤทธิ์ ฉายสุ วรรณ
เทคนิคและกลยุทธ์การประเมินผลงานและการบริ หาร พยัต วุฒิรงค์
658.32 พ217ท 2555
ค่าตอบแทนสมัยใหม่ /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
229 เทคโนโลยีการทาแห้งอาหาร /
สิ งหนาท พวงจันทน์แดง
664.0284 ส717ท 2555
230 เที่ยวพม่า ฉบับต้อนรับ AEC /
915.9104 ท771 2556
231 ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน /
สุ เนตร ชุตินธรานนท์
327.593059 ท944 2556
232 นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า : อดีตและปั จจุบนั
สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล
327.510591 ส723น 2556
(ค.ศ. 1949-2010) /
233 นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย /
005 น294 2556
234 นิลส์ โฮลเกอร์สันและการเดินทางแสนวิเศษ /
ลาเกอร์เลิฟ, เซลมา ออททีเลียน น ล259น 2556
CD/อ 342.0664 น927 2554 ล2
235 แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2 [CD-ROM] / สานักงานศาลปกครอง
236 แนวคิด ชีวิตที่สมประสงค์ /
สมประสงค์ บุญยะชัย
พ 658.4 ส259น 2553
237 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร
303.44 พ523น 2556
238 แนวทางการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
GP 355 น927 2555
พ.ศ. 2497 /
239 โน้ตไวโอลินเพลงไทยสาหรับเด็ก /
สุ กรี เจริ ญสุ ข
CD 787.2092 ส738น 2549
240 บทบาทของศาลเยาวชนในการใช้มาตรการพิเศษแทน กิตติ เกษร
T/มส 345.08 ก671บ 2556
การดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 86 /
241 บทบาทขององค์การและฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์กบั การ
จุฑามาศ แก้วพิจิตร
658.38 จ628บ 2554
จัดการสาธารณภัย : กรณี ศึกษา การจัดการกับอุทกภัย
ใน พ.ศ.2554 /
242 บทบาทเจ้าอาวาสในการบริ หารจัดการวัดไทยใน
พระมหากฤตภาส สุ ขงั
PA 294.363 พ357บ 2556
สแกนดิเนเวีย /
243 บริ หารนอกตารา /
ทวีป อภิสิทธิ์
พ 658 ท199บ 2555
244 แบรนด์องค์กรและการประเมินค่าแบรนด์องค์กร /
กุณฑลี รื่ นรมย์
658.827 ก712บ 2556
245 โบราณคดีดาราศาสตร์ไทย /
ปฏิพฒั น์ พุม่ พงษ์แพทย์
520 ป135บ 2556
246 ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ ทวั่ ไป /
580.724 ป135 2556
247 ปรสิ ตวิทยาของสัตว์น้ า /
วัชริ ยา ภูรีวโิ รจน์กุล
616.96 ว386ป 2556
248 ประวัติศาสตร์ จีน : กาเนิ ดมนุษย์ดึกดาบรรพ์ถึงอารย
951 ป373 2556
ธรรมใหม่ /
249 ประวัติศาสตร์ผคู้ น บนเส้นพรมแดนเขาพระวิหาร /
พิพฒั น์ กระแจะจันทร์
341.42 พ697ป 2556
250 ปลดปล่อยศักยภาพของโรงพยาบาลเอกชนกับกระแส
NGP 362.11 ป479 2555
ประชาคมอาเชี่ยน /
11/15

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
251 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของประชาชน คมสัน กรรณเทพ
CD/PA 00192 2556
ในการเข้าร่ วมโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของสถานีดบั เพลิงถนนจันทร์ ใน
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร /
252 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าเป็ นทหารกองประจาการ ภิรมย์ อุทศั น์
PA 355.123 ภ545ป 2556
ในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2
253 ปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน พระมหาคนอง จันทร์คาลอย
PA 294.363 พ358ป 2556
ชนบท กรณี ศึกษา วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม /
254 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานสมาคมกีฬา : กรรณิ กา หลิมวานิช
CD/PA 00191 2556
กรณี ศึกษาชมรมเปตองในสังกัดสมาคมแห่ งประเทศไทย

255

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ
ดาเนินงานของบุคลากรในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเขตตลิ่ง
ชัน กรุ งเทพมหานคร /
ปั ญหาการให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ศึกษา
กรณี ผลิตภัณฑ์อาหารไทยพื้นบ้าน (ผัดหมี่โคราช) /
ปั่ น กาย ใจ จิต พิชิตโรคอย่างยัง่ ยืน /
เปลี่ยนชีวติ สู่ ความมัง่ คัง่ ด้วยการวางแผนการเงิน /
เป่ า-ยิง้ -ฉุบ /
โปรแกรมตรวจจับโมเดลส่ วนท้ายรถยนต์แบบอัตโนมัติ
(CD โครงงาน) /
โปรแกรมประยุกต์เพื่อบริ หารจัดการสวัสดิการด้าน
อาหารกลางวันของพนักงาน (CD โครงงาน) /
โปรแกรมประยุกต์สาหรับธุ รกิจข้าว (CD โครงงาน) /
โปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ดย้ ท่าทาง (CD โครงงาน) /
ผูช้ นะ 10 คิด /
แผ่นดินไหวที่ควรรู ้ /
แผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ าหลัก และลุ่มน้ าสาขาของ
ประเทศไทย [CD-ROM] /
พจนานุกรมศัพท์ คาอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย สาหรับ
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ /
พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ /

พระมหาสมพงษ์ จันทร์เทศ

PA 373.1201 พ358ป 2556

รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์

PA 346.048 ร361ป 2556

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์
ฟิ ชเชอร์ , เลน
มนูญศักดิ์ วรรณประพันธ์

พ 796.6 ส274ป 2556
พ 332.024 น625ป 2556
พ 519.3 ฟ399ป 2556
CD/PR 01037 2556

ชารวี บุญจรัส

CD/PR 01040 2556

กัลยา เจรจาศิลป
พศวีร์ สมานตระกูลชัย
ไพศาล ถนอมอารมย์
ฮาชิซูเมะ, มิชิโอะ
สุ เทพ แตงทรัพย์

CD/PR 01041 2556
CD/PR 01039 2556
พ 158.1 พ996ผ 2554
551.22 ฮ273ผ 2556
CD/อ 333.9162 ผ932 2553

แสงจันทร์ กันตะบุตร

อ 382.03 ส956พ 2556

จุรีรัตน์ ตุรงค์รัตนชัย

อ 413 จ651พ 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
269 พระไทยเข้าคุกอเมริ กนั /
พระมหาจรรยา สุ ทธิญาโณ
พ 294.3444 พ358พ 2554
270 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับคณะองคมนตรี /
สัก กอแสงเรื อง
อ 923.2593 พ343 2556
271 พระอารามหลวง - กทม. เล่ม 3 /
รณยุทธ์ จิตรดอน
294.3435 ร125พ 2556 ล3
272 พลวัตระบบและการจาลองสถานการณ์ /
วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
531.11015 ว634พ 2556
273 พลังงาน : วิวฒั นาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์
333.79 พ246พ 2556
และความยัง่ ยืน /
274 พีระมิดสี เลือด /
ไรออร์แดน, ริ ก
น ร959พ 2555 ล1
275 ภาพเก่าเล่าเรื่ องบางบัวทอง [ซี ดี-รอม] /
ไพรัตน์ สุ ขมะโน
CD 959.3 ภ456 2552
276 ภาวะผูน้ า : ทฤษฎี การวิจยั และแนวทางสู่ การพัฒนา / รัตติกรณ์ จงวิศาล
658.4092 ร365ภ 2556
277 ภาวะผูน้ าและผูน้ าเชิงกลยุทธ์ /
เนตร์พณั ณา ยาวิราช
658.4092 น785ภ 2556
278 ภาษาอังกฤษสาหรับ บุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, วีรสุ สุ มน
428.24 ว838ภ 2556
เภสัชกร, ผูช้ ่วยพยาบาล /
279 โภชนศาสตร์ครอบครัว /
อบเชย วงศ์ทอง
613.2 อ245ภ 2556
280 มหันตภัยอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี /
ประเสริ ฐ ทองเจริ ญ
623.4516 ป419ม 2546
281 มะขามป้ อม /
นคร เหลืองประเสริ ฐ
635.933765 น114ม 2556
282 โมเดลพัฒนามหานครแห่งอาเซี ยนภายใต้ผงั เมืองรวม ปราณี ย ์ คชพร
711.409593 ป549ม 2556
กทม. ปี 2556-2561 /
283 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 /
ดอนสัน ปงผาบ
629.895416 ด271ม 2556
284 ยานยนต์ไฟฟ้ า : พื้นฐานการทางานและการออกแบบ / อังคีร์ ศรี ภคากร
629.2293 อ493ย 2556
285 รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
CD/อ 344.07684 ร155
ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2554
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่มกราคม 2552-มีนาคม 2554 [ซีดี-รอม] /
286 รวยด้วยเงินกู ไม่ตอ้ งกูเ้ งินใคร /
อนันต์ ขันธวิเชียร
พ 332.6 อ165ร 2554
PA 330.9593 ส642ร 2556
287 ระดับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
สาธิต พูลยรัตน์
ชีวติ ประจาวัน : กรณี กองพันทหารสื่ อสารที่ 6 กองพล
ทหารราบที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด/
288 ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ จักรกฤษ ชัยเสนา
PA 658.314 จ215ร 2556
ทหารชั้นประทวนสังกัดพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น /
289 ระบบตรวจสอบสถานะการผลิตและการจัดการสิ นค้า เจษฎา คงสาราญ
T/มส 658.78 จ755ร 2555
คงคลังของงานผลิตชิ้นส่ วนพลาสติก /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
290 ระบบติดตามการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา โครงการสห อัญชุลี ไชยริ นทร์
PA 378.37 อ528ร 2556
กิจศึกษา กรณี ศึกษา: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม /
291 ระบบติดตามการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา โครงการสห อัญชุลี ไชยริ นทร์
CD/PA 00197 2556
กิจศึกษา กรณี ศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม /
292 ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก : แนวการ
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย
345.05 จ631ร 2556
วิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์ /
293 ระบบเสี ยงภาษาไทย /
กาญจนา นาคสกุล
495.91158 ก426ร 2556
294 ระเบียบวิธีวจิ ยั ธุ รกิจ / นราศรี ไววนิชกุล, ชูศกั ดิ์ อุดมศรี นราศรี ไววนิชกุล
001.42 น241ร 2554
295 ระเบียบวิธีวจิ ยั สังคมจากประสบการณ์จริ ง /
ไวท์, วิลเลี่ยม ฟุต
300.72 ว967ร 2556
296 ราชสกุลมหิดล /
ปาริ ชาติ คุม้ รักษา
อ 929.7593 ป554ร 2556
297 รู ปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งประสิ ทธิ ภาพ :
สุ นีย ์ เอมดวงดี
PA 302.35 ส821ร 2554
กรณี ศึกษา สานักงานเขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร /
298 รู ปยาตรา ภาพทัศนาจร /
เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช อ 779 ท622ร 2556
กุมารี , สมเด็จพระ, พ.ศ. 2498299 รู ้แล้วจะอึ้ง /
จักรพงษ์ จีนะวงศ์
พ 030 จ223ร 2555
300 รู้อดีตเพื่อเข้าใจปั จจุบนั /
สาคร ช่วยประสิ ทธิ์
พ 909 ส628ร 2555
301 เราคืออาเซียน ประชาคมอาเซียน /
พัชรา โพธิ์ กลาง
พ 341.2473 พ517ร 2556
302 เรี ยนยังไงถึงเก่งชะมัดยาด /
โยธิน ลัทธิประสาธน์
พ 371.3 ย842ร 2553
303 โรคของเปลือกตา /
ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ
617.771 ศ696ร 2556
304 โรงเรี ยนนี้มีแต่รัก โรงเรี ยนวิวฒั น์พลเมือง /
พ 365.9593 ร925 2552
305 ลงทุนสไตล์ วิชยั ทองแตง /
วิชยั ทองแตง
พ 332.6 ว541ล 2556
306 ล่าเงาพญางู /
ไรออร์แดน, ริ ก
น ร959ล 2556 ล3
307 วันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2550
อ 608.7593 ว433 2550
308 ว่ายน้ ากีฬาเพื่อทุกคน /
ศุกล อริ ยสัจสี่ สกุล
797.21 ศ656ว 2556
309 วิถีไทยในเงาอาเซียน /
ปิ ยมิตร ปัญญา
พ 320.9593 ป619ว 2555
310 วิถีแห่งสตีฟ จอบส์ /
เอลเลียต, เจย์
พ 658.4092 อ915ว 2555
311 วิธีการวิจยั ทางการศึกษา /
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
370.72 พ273ว 2554
312 วีดีโอออนไลน์สตีมมิ่งจากระบบคลาวด์โดยใช้บน
ณัฐวุฒิ ประเสริ ฐ
CD/PR 01038 2556
โทรศัพท์มือถือ (CD โครงงาน) /
313 ศัตรู เคหสถาน /
อินทวัฒน์ บุรีคา
595 อ743ศ 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
314 ศัพท์องั กฤษ สาหรับ แอดมิสชัน /
มนตรี ตั้งพิจยั กุล
428.1 ม151ศ 2555
315 ศิลปะการดาเนินชีวิต /
170.44 ศ527 2556
316 เศรษฐมิติเบื้องต้น /
ภูมิฐาน รังคกูลนุวฒั น์
330.015195 ภ667ศ 2556
317 สเตอริ โอเคมีสาหรับเคมีอินทรี ย ์ /
เย็นหทัย แน่นหนา
547.1223 ย525ส 2556
318 สมุนไพรก้นครัว กินแล้วไม่ป่วย ฉบับสมบูรณ์ /
เชิญศิริ รุ่ งสบแสง
615.321 ช745ส 2556
319 สวามี วิเวกานันท์ : บุคคลต้นแบบเพื่อสันติภาพและ
181.4 ส427 2552
ความสมานฉันท์ของโลก /
320 สังคมกับเศรษฐกิจ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ณรงค์ โพธิ์ พฤกษานันท์
330.9593 ณ212ส 2555
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) กับแนวคิดสู่ ประชาคม
อาเซียน /
321 สาหร่ ายน้ าจืดในประเทศไทย /
ยุวดี พีรพรพิศาล
579.8 ย442ส 2556
322 หน้าที่ของคน (ฉบับพิเศษ)
เขมกะ
พ 294.3444 ข631ห 2552
323 หมู่บา้ นอาเซี ยน /
โคค่อน
พ 341.2473 ค811ห 2555
324 หลักการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการด้านนรี เวชวิทยา
618.1 ห321 2556
สาหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ /
325 หลักการประกอบอาหาร /
อบเชย วงศ์ทอง
641.5 อ245ห 2556
326 หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริ หารการสื่ อสารมวลชน เมตตา วิวฒั นานุกลู (กฤตวิทย์) 658.31124 ม725ห 2556
และการวิจยั /
327 หลักสถิติวจิ ยั และการใช้โปรแกรม SPSS /
ยุทธ ไกยวรรณ์
001.420285 ย351ห 2553
พ 294.3444 อ398 2549 ล26
328 อริ ยธรรม เล่ม 26 /
พรพรรณ สุ จริ ตวณิ ช
329 ออสเตรเลีย : เที่ยวสบาย ๆ สไตล์คนท้องถิ่น /
บริ ษทั คอมม์บางกอก
พ 919.404 อ463 2556
330 อัจฉริ ยะการตลาด : เวทมนตร์การตลาดที่ใช้ควบคุม
เอกก์ ภทรธนกุล
พ 658.8 อ871อ 2557
ลูกค้าแบบไม่รู้ตวั /
331 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /
วิทยา อยูส่ ุ ข
613.62 ว582อ 2552
332 อ่านก่อนตาย...ฤารอให้ล่มสลายแล้วค่อยอ่าน...? /
นเรศ์ร จิตรักษ์
พ 294.3444 น266อ 2549
333 อาหารไทยมุสลิม /
อุบล ดีสวัสดิ์
641.5 อ832อ 2556
334 เอเร็ ค เร็ กซ์กบั ความลับแห่งอาโชนา /
คิงสลีย,์ แคซา
น ค421อ 2555 ล5
335 โอชาอาเซียน /
นันทนา ปรมานุศิษฎ์
641.5959 น418อ 2556
336 ฮ่องกง-มาเก๊า เล่มเดียวเที่ยวได้จริ ง /
สิ รภพ มหรรฆสุ วรรณ
915.1204 ส728ฮ 2556
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