รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร /
GP 353.77 ห159 2555
2 100 สานวนควรรู้ ไทย-จีน
398.95911 ห159 2553
3 2,4-ไดคลอโรฟิ นอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี)
615.921 ส473 2553
4 500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอกกับลัทธิ
341.2473 ห541 2556
อาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน
: 2054-2554
5 60 Stories of royal lineage /
Kachapan Boonrasri
R 920 S625 2008
6 Achieve TOEFL iBT
สุ ทิน พูลสวัสดิ์
428.0076 ส779อ 2555
7 Advanced circuits for emerging technologies
621.3815 A244 2012
8 Andalusia /
Baillie, Adrienne
R 914.68 A543 1993
9 Annual report 2010 TOT Corporation Public Company
NGP 384 A615 2010
Limited /
10 Around Australia : a visual guide to the continent /
Porter, Malcolm
R 919.4 A771 1996
11 Bedside approach in internal medicine
616 บ799 2549
12 Boya Chinese : advance 1 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693BA 2011
v1
13 Boya Chinese : advance 2 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693BA 2012
v2
14 Boya Chinese : advance 3 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693BA 2011
v3
15 Boya Chinese : elementary 1 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693BE 2012
v1
16 Boya Chinese : elementary 2 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693BE 2013
v2
17 Boya Chinese : intermediate 1 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693B 2012
Zhao, Yan Feng
v1
18 Boya Chinese : intermediate 2 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693B 2011
v2
19 Boya Chinese : pre-intermediate 1 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693BP 2012
v1
20 Boya Chinese : pre-intermediate 2 /
Li, Xiao Qi
495.182495911 L693BP 2012
v2
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
21 Changing the performance : a companion guide to arts,
Rowntree, Julia
792 R883C 2006
business and civic engagement /
22 China culture and geography /
Hu, Zhao Liang
390.0951 H874C 2009
23 Climate change challenges in the mekong region /
Kobkun Rayanakorn
363.73874 C639 2011
24 Computer science : a modern introduction /
Goldschlager, Les
004 G6 1988
25 Computers as components principles of embedded
Wolf, Marilyn
006.22 W853C 2012
computing system design
26 Construction planning, equipment, and methods /
Peurifoy, Robert L
624 P514C 2011
27 Economics : principles, problems, and policies /
McConnell, Campbell R.
330 M35 1990
28 E-mail for business communication /
ยุวนาฏ คุม้ ขาว
384.34 ย442อ 2554
29 eMarketing excellence: the heart of ebusiness
Smith, P.R.
658.872 S656E 2006
30 Environmental science : a global concern /
Cunningham, William P.
363.7 C973E 1999
31 Environmental science : a study of interrelationships /
Enger, Eldon D.
363.7 BE57E 1998
32 Environmrental science: earth as a living planet /
Botkin, Daniel B.
363.7 B749E 1998
33 Excel VBA programming
วิชา ศิริธรรมจักร
005.369 ว545อ 2550
34 Experimental methods in food engineering
664.0078 R627E 1992
35 Flash model : กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของบุคคลที่ ศรี ยา นิยมธรรม
371.9 ศ239ฟ 2555
มีความต้องการพิเศษ
36 Fluid mechanics
Kundu, Pijush K.
620.106 K96F 2012
37 Germany /
Bertinetti, Marcello
R 914.304 G373 1994
38 Introduction to MATLAB and SIMULINK : a project
Beucher, O.
518.0285 B566I 2006
approach
39 Introduction to thermo-fluids systems design
McDonald, Garcia
621.4022 M113I 2012
40 Invitation to Computer Science /
Schneider, Michael G.
005.133 S358I 2007
41 Kung fu dragons of wudang [DVD]
National Geography
DVD 00471 M 2007
42 Lost treasures of Britain /
Strong, Rryo
R 914.1 L881 1990
43 Mass media : in a changing world /
Rodman, George
302.23 R693M 2009
44 Messages from the death row : freedom from within /
Orasom Sutthisakorn
Fic Me583 2012
45 Michael Jackson : unmasked [DVD]
DVD 00469 M 2009
46 Mobilized marketing : how to drive sales, engagement,
Hasen, Jeff
658.872 H348M 2012
and loyalty through mobile devices
47 New Zealand /
Eaton, Dallas
R 919.304 N532 1994
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
48 Over Europe /
Morris, Jan
R 914.04 M876O 1991
49 Pipe flow : a practical and comprehensive guide
Rennels, Donald C.
620.1064 R414P 2012
50 Portugal /
Coimbra, Rai
R 914.69 C679P 2001
51 Praga caput regni : the sights of prague and its
Neubert, Karel
R 914.371204 N478P
neighborhood /
1991
52 Praha Prag Prague Praga /
Dolezal, Jiri
R 943.712 D663P 1993
53 Reading skill development /
Thirawat Tanthanis
428.4 ถ451อ 2556
54 Say it right /
Satita Watanapokakul
421.52 ส642ส 2553
55 Southeast Asia and the rise of Chinese and Indian naval Bateman, Sam
359 S727 2010
power : between rising naval powers
56 Strategic capitalism : the new economic strategy for
D’Aveni, Richard A
330.122 D246S 2012
winning the capitalist cold war
57 Successful writing at work /
Kolin, Philip C
808.0427 K81S 2013 c1
58 Surgery today
610 ซ548 2549
59 Ten principles of a righteous king and the king of
R 923.1593 T289 2008
Thailand
60 The golden book of Madrid and Toledo /
Casa Editrice Bonechi
R 946.4 G618 2001
61 This is New Zealand /
Dykes, Mervyn
R 919.304 D996T 1994
62 Using information technology: a practical introduction to Williams, Brian K.
004 W721U 2009
computers and communications /
63 World tourism culture /
Sun, Ke Qin
338.4791 S957W 2011
64 Z80 assembly language subroutines /
Leventhal, Lance A.
005.136 L657Z 1989
65 กฎหมายอวกาศ : หลักทัว่ ไปและปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
จตุรนต์ ถิระวัฒน์
341.47 จ138ก 2540
66 กรณี ศึกษาที่ 3 : การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิและ
โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด์ 536 ค951ก 2544 ล3
ความร้อนในระยะต้น: การเกิดขึ้นและการเสื่ อมลงของ
ทฤษฎีแคลอรี /
67 กรองยุโรปเพื่อไทยก้าวไกลในอียู /
อาจารี ถาวรมาศ
382.09593 ก188 2554
68 กรอบคุณวุฒิของประเทศไทย
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
GP 371.29 พ975ก 2555
69 กริ ยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น
โทเคียว
495.6 ท821ก 2555
70 กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
เลวิคกิ, รอย เจ
302.3 ล794ก 2555
71 กลยุทธ์สามก๊ก : หลักการบริ หารสาหรับผูช้ นะในทุก
พ 658 ก287 2555
สถานการณ์
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
72 กล้วยไม้ส่งออกกลุ่มราชบุรี...คลัสเตอร์ ยกระดับคุณภาพ
338.476359344 ก288 2555
มาตรฐานโลก /
73 การกระจายอานาจการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่น: ความสาเร็ จ และ สมพร ใช้บางยาง
NGP 352.14 ส265ก 2554
ความท้าทาย /
74 การจัดการถ้ าเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ /
รัตนา ลักขณาวรกุล
551.447 ร376ก 2554
75 การใช้กากเมล็ดทานตะวันเสริ มเส้นใย ในผลิตภัณฑ์คุกกี้ จิรนาถ ทิพย์รักษา
CD/RH 00023 2553
เนย (CD วิจยั ) /
76 การใช้และการตีความกฎหมาย /
อักขราทร จุฬารัตน
340 อ464ก 2553
77 การดูแลผูส้ ู งอายุ: ความสุ ขและความเครี ยด /
613.0438 ก449 2556
78 การดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุแบบบูรณาการ
613.0438 ก436 2554
79 การตอบสนองความถี่ของระบบไฟ้ ฟ้ ากาลังของประเทศ อาทิตย์ โสตรโยม
CD/RH 00032 2550
ไทย (CD วิจยั ) /
80 การตั้งสู ตรตารับและการประเมินน้ ายาบ้วนปากหญ้าดอก ภัทราภรณ์ ศรี ทองแดง
CD/PA 00147 2555
ขาวสาหรับอดบุหรี่ /
81 การตั้งสู ตรตารับและการประเมินน้ ายาบ้วนปากหญ้าดอก ภัทราภรณ์ ศรี ทองแดง
PA 615.323 ภ376ก 2555
ขาวสาหรับอดบุหรี่ /
82 การเตรี ยมชีววัตถุมาตรฐานของประเทศ
615.372 กต451 2554
83 การทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศของ โรเบิร์ต บอยล์ /
โดแนนต์, เจมส์ ไบรแอนด์ 533 ค951ก 2544 ล1
84 การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสาหรับอุตสาหกรรมเกษตร รุ่ งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิ ต
660 ร623ก 2549
85 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ /
บัณฑิตย์ อินทรชื่น
658.3 บ262ก 2555
86 การประเมินระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ บาลทางเภสัช
สุ ภาวดี ประจง
CD/PA 00142 2555
กรรมผูป้ ่ วยเบาหวาน คลินิกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตารวจ
87 การประเมินระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ บาลทางเภสัช
สุ ภาวดี ประจง
PA 615 ส839ก 2555
กรรมผูป้ ่ วยเบาหวาน คลินิกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตารวจ
88 การประยุกต์ใช้แบบจาลองฮิดเดนมาร์คอฟในการรู้จาเสี ยง นลินรัตน์ วิศวกิตติ
CD/RH 00017 2551
พยัญชนะต้นภาษาไทย (CD วิจยั ) /
89 การป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของการรักษาด้วย นัฐพงษ์ พวงทอง
CD/PA 00134 2555
ยาวาร์ ฟาริ นในผูป้ ่ วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพริ้ ว
ณ โรงพยาบาลตารวจ /
90 การป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของการรักษาด้วย นัฐพงษ์ พวงทอง
PA 615 น411ก 2555
ยาวาร์ ฟาริ นในผูป้ ่ วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพริ้ ว
ณ โรงพยาบาลตารวจ /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
91 การเปรี ยบเทียบความคงตัวของยาเตรี ยมเฉพาะคราวรานิทิ กรกมล เปี่ ยมฟ้ า
CD/PA 00141 2555
ดีน โฮโดรคลอไรต์ที่เตรี ยมจากเม็ดยาต่างบริ ษทั /
92 การเปรี ยบเทียบความคงตัวของยาเตรี ยมเฉพาะคราวรานิทิ กรกมล เปี่ ยมฟ้ า
PA 615.19 ก152ก 2555
ดีน โฮโดรคลอไรต์ที่เตรี ยมจากเม็ดยาต่างบริ ษทั /
93 การเปรี ยบเทียบปริ มาณสาร Eugenol และฤทธิ์ ต้านเชื้อ Strepto- กิจจิณฎั ฐ์ วิมลกาญจนา
CD/PA 00137 2555
coccus mutans จากน้ ามันกานพลูที่เตรี ยมจากวิธีสกัดแบบต่าง ๆ

94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

การเปรี ยบเทียบปริ มาณสาร Eugenol และฤทธิ์ ตา้ นเชื้อ
Streptococcus mutans จากน้ ามันกานพลูที่เตรี ยมจากวิธี
สกัดแบบต่าง ๆ /
การเปรี ยบเทียบปริ มาณสารสาคัญและฤทธิ์ ทางชีวภาพของ
ผลมะขามป้ อมที่เตรี ยมโดยวิธีการสกัดแบบต่างๆ /
การเปรี ยบเทียบปริ มาณสารสาคัญและฤทธิ์ ทางชีวภาพของ
ผลมะขามป้ อมที่เตรี ยมโดยวิธีการสกัดแบบต่างๆ /
การผลิตไอศกรี มพลังงานต่าจากผลตะลิงปลิง (CD วิจยั ) /
การผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสตรี ที่เป็ น
โรคมะเร็ ง อวัยวะสื บพันธุ์
การพัฒนาเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
ลมทางพาราโบลิ (CD วิจยั ) /
การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้ า: ไฟฟ้ าตั้งแต่
สมัยกรี กจนถึงสมัยคูลอมบ์ /
การพัฒนาสู ตรตารับเจลมาส์กลอกหน้าสาหรับรักษาสิ ว
จากสารสกัดเปลือกผลมังคุดและไข่ขาว /
การพัฒนาสู ตรตารับเจลมาส์กลอกหน้าสาหรับรักษาสิ ว
จากสารสกัดเปลือกผลมังคุดและไข่ขาว /
การพัฒนาหลักสู ตรและการนาไปใช้ : แนวคิดรวบยอด
หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบตั ิและการวิจยั
การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน: การปฎิวตั ิทางเคมีในช่วงปี
ค.ศ.1775-1789 /
การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรกรองความถี่หลาย
หน้าที่รูปแบบกระแสชนิดสามอินพุทที่ใช้โครงสร้างดิฟ
เฟอเรนชิ เอเตอร์ สามารถปรับค่าตัวประกอบคุณภาพได้
อย่างเป็ นอิสระทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD วิจยั ) /

กิจจิณฎั ฐ์ วิมลกาญจนา

PA 615.323765 ก677ก
2555

ปฐมา โสภาช

CD/PA 00145 2555

ปฐมา โสภาช

PA 615.321 ป145ก 2555

ปิ ยนุสร์ น้อยด้วง
กอบกาญจน์
ศรประสิ ทธิ์
ณัฐพล ศิริสิทธิโภคกุล

CD/RH 00012 2553
616.994 ก357ก 2550

โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด์

537.09 ค951ก 2544 ล8

วรเดช สุ ขเดโชสว่าง

CD/PA 00143 2555

วรเดช สุ ขเดโชสว่าง
สุ นทร โคตรบรรเทา

PA 615.323624 ว197ก
2555
375 ส788ก 2553

โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด์

540.1 ค951ก 2544 ล2

มนตรี สมดุลยกนก

CD/RH 00019 2552

CD/RH 00016 2553
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
106 การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรกรองความถี่หลาย
มนตรี สมดุลยกนก
CD/RH 00020 2552
หน้าที่รูปแบบกระแสชนิดสามอินพุทหนึ่งเอาท์พุทที่ใช้
โครงสร้างดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์ สามารถปรับค่าตัวประกอบ
คุณภาพได้อย่างเป็ นอิสระทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD วิจยั ) /
107 การวิจยั ทางการศึกษา /
ไพศาล วรคา
370.72 พ997ก 2555
108 การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย SPSS และ
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ
001.420285 ธ516ก 2555
AMOS /
109 การศึกษาการค้าไทย-ลาว ณ จุดที่มีการสร้างาสะพานข้าม ชลิศา รัตรสาร
CD/RH 00036 2550
แม่น้ าโขงแห่งที่ 3 ในบริ บทของวัฒนธรรมเศรษฐกิจ (CD
วิจยั ) /
110 การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของปา
โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด์ 576.83 ค951ก 2544 ล7
สเตอร์และทินดาล /
111 การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์ /
โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด์ 572.49 ค951ก 2544 ล6
112 การศึกษาความคงตัวทางกายภาพและเคมีของตารับยา
ธนิตา ละอองศรี
CD/PA 00139 2555
เตรี ยมเฉพาะคราวยาน้ าแขวนตะกอนไรแฟมปิ ซิ นที่เตรี ยม
ขึ้นในโรงพยาบาล
113 การศึกษาความคงตัวทางกายภาพและเคมีของตารับยา
ธนิตา ละอองศรี
PA 615.19 ธ261ก 2555
เตรี ยมเฉพาะคราวยาน้ าแขวนตะกอนไรแฟมปิ ซิ นที่เตรี ยม
ขึ้นในโรงพยาบาล
114 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของค่า
ณัฐาพร สุ วรรณธาดา
CD/PA 00146 2555
INR กับอาการแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยที่ใช้วาร์ ฟาริ นเนื่ องจาก
การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในคลินิกวาร์ ฟาริ นใน
โรงพยาบาลตารวจ /
115 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของค่า
ณัฐาพร สุ วรรณธาดา
PA 615.7 ณ372ก 2555
INR กับอาการแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยที่ใช้วาร์ ฟาริ นเนื่ องจาก
การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในคลินิกวาร์ ฟาริ นใน
โรงพยาบาลตารวจ /
116 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม สุ สารี ประคินกิจ
CD/RH 00009 2552
และความวิตกกังวล ของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ที่เข้ารับการตรวจ
รักษาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร (CD วิจยั ) /
117 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมี
กมลพร จงชนะพงศ์
CD/PA 00138 2555
ของ ไรแฟมปิ ซิน-ไชโคลเดกตริ น ในรู ปแบบการนาส่ งยา
เข้าสู่ ปอด /
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118 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมี
กมลพร จงชนะพงศ์
PA 615.19 ก136ก 2555
ของ ไรแฟมปิ ซิน-ไชโคลเดกตริ น ในรู ปแบบการนาส่ งยา
เข้าสู่ ปอด /
119 การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาชุมชน
จินตนา สุ จจานันท์
374 จ483ก 2554
120 การศึกษาตามอัธยาศัย : การศึกษาของโลกยุคใหม่ที่มาแรง ทวีป อภิสิทธิ์
374.01 ท199ก 2554
121 การศึกษาผลของตารับยาสมุนไพรร่ วมกับยาแผนปั จจุบนั
เบญจมาศ ทองมณี
CD/PA 00140 2555
ในการรักษาผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลบ้าน
ตาขุน /
122 การศึกษาผลของตารับยาสมุนไพรร่ วมกับยาแผนปั จจุบนั
เบญจมาศ ทองมณี
PA 615.8 บ792ก 2555
ในการรักษาผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลบ้าน
ตาขุน /
123 การศึกษาองค์ความรู ้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึง
GP 153.93 ก522 2552
ประสงค์ : ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่ าอุปสรรค /
124 การสร้างความฉลาดรู้เรื่ องเพศในวัฒนธรรมบริ โภค /
นภาภรณ์ หะวานนท์
RH 306.7 ก523 2554
125 การสอนคิดด้วยโครงงาน : การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ พิมพันธ์ เดชะคุปต์
371.36 พ721ก 2553
126 ข้อกาหนดการใช้วตั ถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทัว่ ไป
จิรารัตน์ เทศะศิลป์
664.06 ข281 2554
สาหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ /
127 ขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญ 50: กฎหมาย กลไกและมาตรการที่ ณวัฒน์ ศรี ปัดดา
342.593 ณ252ข 2551
ต้องดาเนินการ /
128 เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย /
พวงทอง ภวัครพันธุ์
341.42 พ465ข 2554
129 เขตแดนเบลเยียม-ฝรั่งเศล-เนเธอร์แลนด์-แม่น้ าดานูบ /
มรกต เจวจินดา ไมยเออร์
341.42 ม192ข 2554
130 เขตแดนเวียดนาม-จีน-กัมพูชา-ลาว /
พิเชฐ สายพันธ์
341.42 พ653ข 2554
131 เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา /
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
341.42 อ383ข 2554
132 เขียนจดหมายธุ รกิจอย่างมือโปร /
ภัทรพร สหวัฒนพงศ์
651.75 ข759 2553
133 คลอร์ดีโคน
632.951 ค169 2553
134 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสานักงาน
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
CD/RH 00034 2551
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (CD วิจยั ) /
135 ความพึงพอใจของผูค้ ลอดต่อการบริ การด้านการพยาบาลที่ จิตต์ระพี บูรณศักดิ์
CD/RH 00021 2553
ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสยาม(CD วิจยั ) /
136 ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่มีต่อการบริ บาลทางเภสัชกรรม วิภาดา สุ ดใจ
CD/PA 00136 2555
ในผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตารวจ /
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137 ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่มีต่อการบริ บาลทางเภสัชกรรม วิภาดา สุ ดใจ
PA 615 ว648ค 2555
ในผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตารวจ /
138 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการให้บริ การของ
สุ รเดช พฤกษมาศ
CD/RH 00010 2552
สานักทะเบียนและวัดผม มหาวิทยาลัยสยาม (CD วิจยั ) /
139 ความพึงพอใจของสถานประกอบการณ์ต่อคุณลักษณะของ ชลลดา มงคลวนิช
CD/RH 00037 2551
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
(CD วิจยั ) /
140 ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ จิรวุฒิ หลอมประโคน
CD/RH 00025 2553
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร (CD วิจยั ) /
141 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตามแบบ BMTI กับ
ณัฎฐา อนุตรสัญจ์
CD/RH 00014 2554
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา คณะพยาบาล (CD
วิจยั ) /
142 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริ ยธรรมกับภาวะ
แพรภัทร ยอดแก้ว
CD/RH 00011 2551
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม (CD วิจยั ) /
143 คัมภีร์ตกปลา : นักล่ามหากาฬ [ดีวดี ี]
DVD 00466 M 2544
144 คัมภีร์ตกปลา : วงเวียนนักล่า [ดีวดี ี]
DVD 00465 M 2544
145 คาให้การของผูห้ ญิงที่ถูกสามีทาร้าย /
นภาภรณ์ หะวานนท์
365.43 น198ค 2555
495.182495911 ค396 2551
146 คาฮิตติดปากจีนกลาง /
สุ ภาณี ปิ ยพสุ นทรา
147 คุยกับหมอสันต์
สันต์ ใจยอดศิลป์
พ 613 ส574ค 2555
148 คู่ครองปองรัก
พัดชา
น พ541ค 2553
149 คู่มือ เรซซูเม่
ทวีศกั ดิ์ โอภาสวรรัตน์
650.142 ท229ค 2553
150 คู่มือการดาเนินงานการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ ผสู ้ ู งอายุ
305.26 ค695 2551
ในชุมชน /
151 คู่มือกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ประจาปี 2555 /
GP 915.9304 คก695 2554
152 คู่มือนักศึกษาและหลักสู ตรมหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา
CU Tha108 2556
2556-2557 /
153 คู่มือปฏิบตั ิสาหรับผูต้ รวจสอบภายใน และกรรมการ
สุ วมิ ล กุลาเลิศ
658.4013 ส882ค 2549
ตรวจสอบ เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี
154 เครื่ องปั้ นดินเผานนทบุรี /
พิศาล บุญผูก
738 พ757ค 2553
155 โคลงภาพรามเกียรติ์ เล่ม 1 /
สมพร จารุ นฏั
895.911 ค968 2542 ล1
156 จิตวิทยาการศึกษา /
สุ รางค์ โค้วตระกูล
370.15 ส858จ 2556
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157 จิตอัจฉริ ยะ
ปริ ญเนตร สุ วรรณศรี
พ 128.2 ป458จ 2555
158 เจาะกึ๋น กลลวงคนทรงเจ้า 1 [ดีวดี ี]
DVD 00468 M 2546 ช1
159 เจาะกึ๋น กลลวงคนทรงเจ้า 2 [ดีวดี ี]
DVD 00468 M 2546 ช2
160 ชลศาสตร์ /
กีรติ ลีวจั นกุล
627 ก695ช 2555
161 ชีวติ ที่ถูกลืม : เรื่ องเล่าของผูห้ ญิงในเรื อนจา /
365.43 ช583 2555
162 ชีวติ ยืนยาวอย่างมีคุณค่า /
สนอง วรอุไร
294.35 ส195ช 2551
163 ชุมชนรักษ์ป่าไม้ /
634.9 ช622 2554
164 ดนตรี อุษาคเนย์ /
เจนจิรา เบญจพงศ์
780.959 ด121 2555
165 ตองเหลือง [ดีวดี ี]
DVD 00467 M 2548
166 ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
909.09 อ893ต 2552
167 ตารากฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา /
346.048 ต367 2555
618.9200231 ต367 2555 ล1
168 ตาราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1
618.9200231 ต367 2555 ล2
169 ตาราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2
170 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : กาฬสิ นธุ์
อ 915.9304 ท163 2552 ล1
171 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ขอนแก่น
อ 915.9304 ท163 2552 ล2
172 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ชัยภูมิ
อ 915.9304 ท163 2552 ล3
173 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : นครพนม
อ 915.9304 ท163 2552 ล4
174 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : นครราชสี มา
อ 915.9304 ท163 2552 ล5
175 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : บุรีรัมย์
อ 915.9304 ท163 2552 ล6
176 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ภูมินิเวศ
อ 915.9304 ท163 2552 ล20
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพนั ธุ์
ศิลปวัฒนธรรม
177 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : มหาสารคาม
อ 915.9304 ท163 2552 ล7
178 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : มุกดาหาร
อ 915.9304 ท163 2552 ล8
179 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ยโสธร
อ 915.9304 ท163 2552 ล9
180 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ร้อยเอ็ด
อ 915.9304 ท163 2552 ล10
181 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : เลย
อ 915.9304 ท163 2552 ล11
182 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : ศรี สะเกษ
อ 915.9304 ท163 2552 ล12
183 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : สกลนคร
อ 915.9304 ท163 2552 ล13
184 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : สุ รินทร์
อ 915.9304 ท163 2552 ล14
185 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : หนองคาย
อ 915.9304 ท163 2552 ล15
186 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : หนองบัวลาภู
อ 915.9304 ท163 2552 ล16
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187 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : อานาจเจริ ญ
อ 915.9304 ท163 2552 ล17
188 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : อุดรธานี
อ 915.9304 ท163 2552 ล18
189 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : อุบลราชธานี
อ 915.9304 ท163 2552 ล19
190 ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบื้องต้น
สิ ทธิชยั โภไคยอุดม
530.11 ส722ทษ 2553
191 ทฤษฎีอะตอม-โมเลกุล/
โคแนนต์, เจมส์ ไบรแอนด์ 541.2 ค951ท 2544 ล4
192 ท้องถิ่นปากเกร็ ด /
พิศาล บุญผูก
915.9304 พ757ท 2553
193 ท้องถิ่นปากเกร็ ด /
พิศาล บุญผูก
915.9304 พ757ท 2554
194 ทักษิณา-ประชานิยม /
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
320.6 อ893ท 2549
195 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง /
รณรงค์ กระจ่างยศ
690.068 ร125ท 2554
196 เทคนิคการจูงใจ /
สุ รพล เพชรไกร
658.3142 ส852ท 2554
197 เที่ยวปราสาทหิ น ยลถิ่นกัมพูชา
ล้อม เพ็งแก้ว
915.96 ล156ท 2555
198 นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิ
ธรรมรักษ์ หมื่นจักร
332.46 ธ352น 2555
199 นวัตกรรมการสื่ อสารกับระบบการประมูลด้วยระบบ
เวทิต ทองจันทร์
CD/RH 00006 2553
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตปริ มณฑล (CD วิจยั ) /
200 นวัตกรรมเกษตรอินทรี ยไ์ ทย
631.584 น294 2555
201 นามานุกรมพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
อ 923.1593 น471 2554
202 แนวข้อสอบ GAT(ตอนที่ 2: ภาษาอังกฤษ) /
สาธิตา วัฒนโภคากุล
428.0076 ส642น 2554
203 แนวข้อสอบและแบบฝึ กหัดภาษาอังกฤษ GAT/
ฐกร เจษฎาภัทรกุล
428.0076 ฐ111น 2555
204 บทบาทของเภสัชกรในการให้ความรู้เรื่ องภาวะแทรกซ้อน จีรารัฐ คงรอด
CD/PA 00131 2555
ในผูป้ ่ วยนอกของคลินิกโรคไตเรื้ อรัง โรงพยาบาลตารวจ /
205 บทบาทของเภสัชกรในการให้ความรู้เรื่ องภาวะแทรกซ้อน จีรารัฐ คงรอด
PA 615 จ574บ 2555
ในผูป้ ่ วยนอกของคลินิกโรคไตเรื้ อรัง โรงพยาบาลตารวจ /
206 บรรจุภณั ฑ์โลหะ
ปุ่ น คงเจริ ญเกียรติ
669 ป662บ 2551
207 บลาสติซิดิน-เอส
615.921 บ231 2553
208 บางกอก บอกเล่า (เรื่ อง) /
959.3 บ286 2554
209 บาบัด Office syndrome ด้วยวิธี DIY
ลลิตา ธีระสิ ริ
615.5 ล145บ 2555
210 บีตา้ -เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน
632.951 บ352 2553
211 แบบการดารงชีวติ ของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
จิรวุฒิ หลอมประโคน
CD/RH 00027 2551
ศึกษาเฉพาะกรณี ผสู้ ู งอายุที่มีงานทา(CD วิจยั ) /
212 ปฐมกษัตริ ยห์ ริ ภุญไชยจามเทวีพระแม่เจ้าแห่งล้านนา [ดีวดี ี]
DVD 00472 M 2550
213 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน /
ประภัสสร์ เทพชาตรี
341.2473 ป234 2552
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
214 ประมวลกฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความ
347.05 ป352 2554
อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
215 ประมวลคาศัพท์ และอธิบายความหมายทรัพย์สินทาง
อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ
อ 346.04803 อ796ป 2549
ปัญญา อังกฤษ – ไทย
216 ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
341.37 ช495ป 2554 ล1
เข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศ
อาเซี ยนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย /
217 ประยงค์ รณรงค์ ครู ภูมิปัญญาไทย "อัญมณี ภูมิปัญญาแห่ง
371.1 ป361 2555
อาเซียน" /
218 ประวัติศาสตร์ กินได้
สแตนเดจ, ทอม
พ 641.3 ส176ป 2554
219 ปรัชญาการศึกษา
วิทย์ วิศทเวทย์
370.1 ว579ป 2555
220 ปริ วรรตคัมภีร์ลา้ นนา /
เขียน วันทนียตระกูล
294.3435 ป461 2553
221 ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิก จิรวุฒิ หลอมประโคน
CD/RH 00024 2552
ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ ของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
(CD วิจยั ) /
222 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าใน
จิรวุฒิ หลอมประโคน
CD/RH 00026 2553
ร้านค้าสมัยใหม่ของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร (CD
วิจยั ) /
223 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาตัวซ้ าในผูป้ ่ วย
สาวิตรี สายทอง
CD/PA 00132 2555
โรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลตารวจ /
224 ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาตัวซ้ าในผูป้ ่ วย
สาวิตรี สายทอง
PA 615 จ687ป 2555
โรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลตารวจ /
225 ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่ม จิรวรรณ ดีประเสริ ฐ
CD/RH 00022 2552
ผูส้ ู งอายุ (CD วิจยั ) /
226 ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย ในเขต เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร
CD/RH 00029 2551
ฝั่งธนบุรี (CD วิจยั ) /
227 ปัญญาประดิษฐ์
บุญเจริ ญ ศิริเนาวกุล
006.3 บ416ป 2555
228 เปิ ดตานานสวรรค์ ตอน พระพิฆเนศ เทพแห่งความสาเร็ จ นิรันดร์ โกไศยกานนท์
DVD 00473 M 2553
[ดีวดี ี]
229 เปิ ดฟ้ าด้วยวิชาลายมือ
อัศเจรี ย-์ เนปจูน
133.6 อ574ป 2554
230 ผลของอากาศส่ วนที่ส่วนต่อพฤติกรรมการดักฝุ่ นในถัง
วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล
CD/RH 00018 2552
ไซโคลน 2 ชั้น(CD วิจยั ) /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
231 ผ่ากลยุทธ์สู่ความร่ ารวยและมัง่ คัง่ ในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ บุญชนะ บุญเลิศ
พ 333.33 บ422ผ 2549
232 ผูน้ ากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง /
พิชาภพ พันธุ์แพ
658.406 พ646ผ 2555
233 เผชิญภัยความรุ นแรงด้วยปรองดอง? : บทเรี ยนจากต่างแดน ศิวชั ศรี โภคางกุล
320.9593 ศ549ผ 2555
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) 294.382 พ349พ 2553
234 พระไตรปิ ฎก : สิ่ งที่ชาวพุทธต้องรู ้ /
235 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับการพัฒนา
อ 923.1593 พ343 2540
กรุ งเทพมหานครตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
236 พระพุทธรู ปในประเทศไทย รู ปแบบ พัฒนาการ และความ ศักดิ์ชยั สายสิ งห์
294.3187 ศ324พ 2556
เชื่อของคนไทย /
237 พฤติกรรมและการรับรู้ความเสี่ ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ยอ้ ม ศิริกุล บุญเกษม
CD/PA 00133 2555
ผมของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม /
238 พฤติกรรมและการรับรู้ความเสี่ ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ยอ้ ม ศิริกุล บุญเกษม
PA 615 ศ448พ 2555
ผมของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม /
239 พืชและบรรยากาศ /
โคแนนด์, เจมส์ ไบรแอนด์ 581 ค951พ 2544 ล5
240 พื้นฐานการวิจยั /
ยุทธ ไกยวรรณ์
001.4 ย351พ 2553
241 เพนตะคลอโรเบนซีน
615.951 พ913 2553
242 เพื่อนซ่าพาทัวร์ 100 ประเทศสุ ดเจ๋ ง
Vitacom
พ 910.4 ว815พ 2555
243 ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2553 /
GP 352.24 ภ459 2554
244 ภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2554
GP 352.24 ภ459 2555
แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี
245 ภาวะผูน้ า 5 ระดับ
พ 658.4092 ม854ภ 2555
246 ภาวะผูน้ าในองค์การการศึกษา
สุ นทร โคตรบรรเทา
371.201 ส788ภ 2551
247 ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน /
495.182495911 ภ483 2555
248 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์
495.918 จ512ภ 2555
249 ภาษาอังกฤษ CU – AAT
สุ ทิน พูลสวัสดิ์
428.0076 ส779ภ 2555
250 ภูเขาไฟมรณะ [ดีวดี ี]
DVD 00470 M 2547
251 ภูมินามอาเภอบางบัวทอง /
พิศาล บุญผูก
915.9304 พ757ภ 2554
252 ภูมินามอาเภอปากเกร็ ด /
พิศาล บุญผูก
915.9304 พ757ภ 2553
253 มังกร สร้างชาติ สร้างแผ่นดิน [ดีวดี ี]
DVD 00475 M 2544
254 มิติใหม่ในการบริ หารทุนมนุ ษย์ : บทความวิชาการ
นิสดารก์ เวชยานนท์
658.3 น693ม 2554
255 มีชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการรักและดูแลเด็กที่เกิดในคุก /
กิตติกร สันคติประภา
365.43 ก673ม 2555
256 เมืองพิเศษ แนวคิดและความเป็ นไปได้ /
วุฒิสาร ตันไชย
NGP 307.768 ว871ม 2555
257 เมื่อต้องก้าวเข้าสู่ การเป็ นผูใ้ หญ่ภายในกาแพงเรื อนจา /
นภาภรณ์ หะวานนท์
365.4 น198ม 2555
258 เมื่อน้ ามันหมดโลก เราจะอยูก่ นั อย่างไร? /
สุ ชาติ สุ ภาพ
333.823 ส761ม 2556
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
259 เมื่อสายใยยังคงเชื่อมโยงชีวิตของแม่ในเรื อนจา /
365.43 ม851 2555
260 ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผูส้ ู งอายุไทย
ปรี ชา อุปโยคิน
305.26 ป469ม 2541
340.09593 ร155 2556 ภ1ล1
261 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556 เล่ม 1 ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิวงศ์
340.09593 ร155 2556 ภ1ล2
262 รวมคาบรรยาย : ภาคหนึ่ง สมัยที่ 66 ปี การศึกษา 2556 เล่ม 2 ประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิวงศ์
263 รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี 2552 เทิดชาย ช่วยบารุ ง
RH 915.9304 ร155 2553
264 ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ า
923.1593 ร191 2555
เพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดี /
265 ร้อยธัมมรส สหัสสนัย จาริ ก 45 พรรษา พรรษาที่ 45 : พระ พรชัย เจริ ญดารงเกียรติ
294.382 พ192ร 2554 ล5
พุทธพจน์ และอรรถกถา /
266 ร้อยธัมมรส สหัสสนัย จาริ ก 45 พรรษา เล่ม 3 /
พรชัย เจริ ญดารงเกียรติ
294.382 พ192ร 2555 ล3
267 ระบบการขนส่ งและการดาเนินงาน /
เกษม ชูจารุ กุล
388 ก783ร 2555
268 ระบบการศึกษา ที่แก้ความทุกข์ยากของคนทั้งแผ่นดิน
ประเวศ วะสี
พ 370.115 ป384ร 2554
269 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางหลักสู ตรและการสอน
บุญเลี้ยง ทุมทอง
375.0072 บ565ร 2555
270 รัฐชาติและชาติพนั ธุ์ /
NGP 305.8 ร352 2551
271 รัฐศาสตร์ ไทยกับศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง เล่ม 2 ทศพร กสิ กรรม
320.9593 ร361 2544 ล2
272 รายงานการวิจยั การออกแบบและสร้างเครื่ องทาความ
ปิ ติกนั ต์ รักราชการ
CD/RH 00013 2553
สะอาดอุปกรณ์ดว้ ยคลื่นอัลตราโซนิก (CD วิจยั ) /
ประสพโชค โห้ทองคา
273 รายงานการวิจยั เครื อข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้ องกัน
วิชุลดา มาตันบุญ
RH 362.76 ว557ร 2551
และแก้ไขปั ญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน: กรณี ศึกษาจังหวัดเ ชียงใหม่ /
274 รายงานการวิจยั เรื่ อง กรณี ศึกษาผลการลดความดันการฉี ด อาทร ไทยเจริ ญ
CD/RH 00033 2551
เชื้อเพลิงที่มีผลต่อความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์
แก๊สโซลีน 4 จังหวะ (CD วิจยั ) /
275 รายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเครื อข่ายและประเมินผล
RH 371.26 ร451 2553
การจัดการศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี /
276 รายงานการวิจยั เรื่ อง การแยกและคัดแยกแบคทีเรี ยแลคติก อาพรรณ ชัยกุลเสรี วฒั น์
CD/RH 00031 2551
ที่ผลิตสารยับยั้งแบคทีเรี ย (CD วิจยั ) /
277 รายงานการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์สารสี ผสมอาหารที่ใช้ จิระศักดิ์ เกษร์ สุวรรณ
CD/RH 00039 2552
ในอุตสาหกรรมอาหารโดยไม่ใช้เครื่ องวัดสี (CD วิจยั ) /
278 รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาวะการย่อยโปรตีนใน จิรนาถ ทิพย์รักษา
CD/RH 00038 2552
การผลิตโปรตีนปลาไอโดรไลเซตเพื่อใช้เป็ นวัตถุปรุ งแต่ง
กลิ่นรสอาหาร (CD วิจยั ) /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
279 รายงานการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัช
เฉลิมศรี ภุมมางกูร
CD/RH 00035 2553
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การ (CD วิจยั ) /
280 รายงานการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ไตรทศ ขาสุ วรรณ
CD/RH 00008 2552
ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล (CD วิจยั )/
281 รายงานการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า Brand name นรเศรษฐ กมลสุ ทธิ
CD/RH 00015 2551
ของกลุ่มหนุ่มสาวในเขตกรุ งเทพมหานคร (CD วิจยั ) /
282 รายงานการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ของ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา
CD/RH 00007 2552
ผูช้ ายวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร (CD วิจยั )/
283 รายงานการวิจยั และพัฒนา รู ปแบบกลไกการส่ งเสริ มการ
GP 371.2 ร451 2555
กระจายอานาจ การบริ หารจัดการศึกษาสู่ เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
284 รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโน้ม
สุ วรรณี คามัน่
RH 379.593 ส875ร 2551
บริ บทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิต
และการบริ การ /
285 รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโน้ม
ปราโมทย์ ประสาทกุล
RH 379.593 ป452ร 2551
บริ บทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นประชากร
286 รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโน้ม
นิยม รัฐอมฤต
RH 379.593 น641ร 2551
บริ บทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นการเมืองการปกครอง
287 รายงานประจาปี 2553 สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
GP 307.72 ร451 2554
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ /
GP 352.1409593 ร451 2554
288 รายงานประจาปี 2553 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
289 รายงานประจาปี 2553 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
GP 353.4 ร451 2553
290 รายงานประจาปี 2553 กรมธุ รกิจพลังงาน กระทรวง
GP 333.79 รก451 2553
พลังงาน /
291 รายงานประจาปี 2553 กรมสรรพากร /
GP 336.2 ร451 2553
292 รายงานประจาปี 2553 คณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงาน
GP 353.4 รค451 2553
ยุติธรรมแห่งชาติ /
293 รายงานประจาปี 2553 ฉบับย่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง /
GP 378.593 รม451 2553
14/19

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
294 รายงานประจาปี 2553 บริ ษทั อะมานะฮ์ ลิสซิ่ ง จากัด
NGP 332.642 ร451 2553
(มหาชน) /
295 รายงานประจาปี 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี /
GP 378.593 รท451 2553
296 รายงานประจาปี 2553 มหาวิทยาลัยนครพนม /
GP 378.593 รง451 2553
297 รายงานประจาปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง /
GP 378.593 รป451 2553
298 รายงานประจาปี 2553 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
GP 378.593 ร451 2554
เกียรติ /
299 รายงานประจาปี 2553 สมาคมประกันวินาศภัย /
NGP 368 ร451 2553
300 รายงานประจาปี 2553 สานักงานกิจการสตรี และสถาบัน
GP 305.4 ร451 2553
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ /
301 รายงานประจาปี 2553 สานักงานคณะกรรมการการ
GP 338.9593 รส451 2554
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /
302 รายงานประจาปี 2553 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
GP 333.79 ร451 2553
กระทรวงพลังงาน /
303 รายงานประจาปี 2553 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา /
GP 353.8 ร451 2553
304 รายงานประจาปี 2553 สานักจัดการคุณภาพน้ า /
GP 354.36 ร451 2553
305 รายงานประจาปี 2553 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย
GP 363.192 ร451 2554
ด้านอาหาร /
GP 352.1409593 ร451 2555
306 รายงานประจาปี 2554 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
307 รายงานประจาปี 2554 กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
GP 352.14 ร451 2554
กระทรวงมหาดไทย /
308 รายงานประจาปี 2554 การบริ หารงานสวัสดิการและ
GP 331 ร451 2554
คุม้ ครองแรงงาน /
309 รายงานประจาปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล /
GP 378.593 รม451 2554
310 รายงานประจาปี 2554 สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
GP 338.9593 ร451 2554
แห่งชาติ /
311 รายงานประจาปี 2554 สภาพัฒนาการเมือง /
GP 320.9593 ร451 2554
312 รายงานประจาปี 2554 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
GP 302.23 ร451 2554
ไทย /
313 รายงานประจาปี 2554 สานักงานคณะกรรมการการ
GP 338.9593 ร451 2555
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
314 รายงานประจาปี 2554 สานักงานคณะกรรมการการ
GP 353.8 ร451 2554
อุดมศึกษา /
GP 352.2409593 ร451 2554
315 รายงานประจาปี 2554 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
316 รายงานประจาปี ปี งบประมาณ 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒ
GP 378.593 รส451 2553
นบริ หารศาสตร์ /
317 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2553 กสทช. และ กทช.
GP 384.54 ร451 2554
ปฏิบตั ิหน้าที่ กสทช. /
318 รู ้บญั ชีข้ นั สู ง
ขวัญสกุล เต็งอานวย
657.046 ข275ร 2555
319 รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูช้ ายวัยทางานในเขต
จิรวุฒิ หลอมประโคน
CD/RH 00028 2550
กรุ งเทพมหานคร(CD วิจยั ) /
320 เรี ยนจีนกลางกับหวังเหม่ยลี่ เล่ม 1 /
เฉิง, เซี่ยงเหวิน
495.182495911 ฉ479ร
2547 ล1
321 เรื อพระราชพิธีและเห่ เรื อมาจากไหน? เมื่อไร?
สุ จิตต์ วงษ์เทศ
NGP 390.22 ส752ร 2550
322 ลาโปเนีย ดินแดนอัศจรรย์หลังพระอาทิตย์เที่ยงคืน [ดีวดี ี]
DVD 00478 M 2549
323 วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดกระแสที่สามารถปรับค่า วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
CD/RH 00005 2553
อัตราขยายได้ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (CD วิจยั ) /
324 วัฒนธรรมอีสาน 100 ปี ชาตกาล คาดี สาระผล /
อรอนงค์ สาระผล
390.09593 ว394 2555
325 วัดในอาเภอปากเกร็ ด /
พิศาล บุญผูก
294.3435 พ757ว 2553
326 วันสาคัญในพระพุทธศาสนา
สุ รีย ์ มีผลกิจ
294.3436 ส867ว 2549
327 วิกฤตการณ์น้ าท่วมประเทศไทยปี 2554 : วิเคราะห์สาเหตุ คานาย อภิปรัชญาสกุล
363.3493 ค357ว 2554
แนวทางป้ องกันและลดความเสี ยหายจากน้ าท่วม
328 วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
320.9593 บ241ว 2553
อดีตและปัจจุบนั /
329 วิธีการวิจยั ทางการศึกษา /
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
370.72 พ273ว 2554
330 วิธีการวิจยั ทางวิศวกรรมศาสตร์
กัณวริ ช พลูปราชญ์
001.42 ก385ว 2555
331 วิธีปฏิเสธอย่างแยบยล
กู่ผาน, หวางซื่อเสี ยง
พ 302.3 ก741ว 2548
332 วิศวกรรมการประปา /
ทวีศกั ดิ์ วังไพศาล
628.1 ท229ว 2554
333 วุฒิสภากับงานกลัน่ กรองกฎหมาย /
GP 328.31 ว872 2554
334 ศักยภาพในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการ
จักรพงษ์ รัตนโชติ
CD/PA 00144 2555
อักเสบของสมุนไพรพื้นบ้านไทย /
335 ศักยภาพในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการ
จักรพงษ์ รัตนโชติ
PA 615.321 จ223ศ 2555
อักเสบของสมุนไพรพื้นบ้านไทย /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
336 ศัพท์สานวนจีน กลุ่มคา 3 อักษร
ตงจิง
398.9951 ต112ศ 2555
337 ศัพท์องั กฤษ สาหรับ แอดมิสชัน /
มนตรี ตั้งพิจยั กุล
428.1 ม151ศ 2555
338 ศาลยุติธรรมกับคาสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั /
895.915 ศ365 2554
339 ศาลโลก-ศาลประจาอนุ ญาโตตุลาการกับข้อพิพาทระหว่าง พนัส ทัศนียานนท์
341.552 พ196ศ 2554
ประเทศ /
340 ศาสตร์ แห่งผูน้ าจากสุ ดยอดวรรณกรรมไทย
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
พ 303.34 พ282ศ 2555
341 ศิลป์ แผ่นดิน
อ 745.509593 ศ525 2550
342 ศิลป์ แผ่นดิน
อ 745.509593 ศ525 2550
343 ศึกบางระจัน 2 [ดีวดี ี]
DVD 00476 M 2549
344 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการกลับมาท่องเที่ยว เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร
CD/RH 00030 2553
เชิงอนุ รักษ์ตลาดน้ าดั้งเดิมภาคกลางของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย (CD วิจยั ) /
345 เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ /
สุ ทิติ ขัตติยะ
330.014 ส778ศ 2555
346 สนุกคิดในชีวติ ประจาวันแบบเศรษฐศาสตร์
แฟรงก์, โรเบิร์ต เอช
พ 330 ฟ856ส 2555
347 สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาล /
ภาวิช ทองโรจน์
378.107 ภ478ส 2555
348 สมเดช สี แสง คิดบวกมองไกล พัฒนาการศึกษาไทยรับการ วิชญะ คุรุพิทกั ษ์
พ 379.593 ว535ส 2553
ปฏิรูป
349 สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2550 /
GP 379.593 ส275 2551
350 สมุนไพรพื้นบ้านลดไขมันในเลือด ตามภูมิปัญญาของหมอ ธนิดา ขุนบุญจันทร์
615.321 สพ316 2554
พื้นบ้าน /
351 สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ ยง โรคเบาหวาน ตามภูมิ
ธนิดา ขุนบุญจันทร์
615.321 สล316 2554
ปั ญญาของหมอพื้นบ้าน /
352 สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ ยงโรคมะเร็ ง ตามภูมิปัญญา ธนิดา ขุนบุญจันทร์
615.321 ส316 2554
ของหมอพื้นบ้าน /
353 สมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ธนิดา ขุนบุญจันทร์
615.321 สร316 2554
ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน /
354 สร้างชีวติ ใหม่ในเรื อนจา /
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
365.43 พ751ส 2555
355 สร้างเว็บพร้อมลูกเล่นแพรวพราวด้วย DHTML Java script ประชา พฤกษ์ประเสริ ฐ
005.713 ป231ส 2550
&cascading style sheet
356 สร้างสรรค์ "การ์ตูน Comic "จากการประยุกต์ใช้โปรแกรม ขจรพรรณ สวยฉลาด
006.693 ข135ส 2551
3ds Max 2008
357 สรุ ปเข้ม Vocab พร้อมแนวข้อสอบ /
ศุภวัฒน์ พุกเจริ ญ
428.24076 ศ723ส 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
358 สัตว์โลกอนาคต ตอน 5 ล้านปี ฉบับสมบูรณ์ [ดีวีดี]
DVD 00479 M 2549
359 สารคดีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย "กฤติยา
DVD 00477 M 2550
คม" [ดีวดี ี]
360 สารสนเทศทางธุ รกิจ /
รุ จิจนั ทร์ พิริยะสงวนพงศ์ 658.4038 ร655ส 2549
361 สานวน 3 ภาษา (อังกฤษ-จีน-ไทย)
นพพิชญ์ ประหวัน่
428.2495911 น177ส 2551
362 สื่ อใหม่กบั การเคลื่อนไหวทางการเมือง /
NGP 302.23 สก736 2555
363 สุ ดยอดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่
พยัต วุฒิรงค์
658.3 พ217ส 2555
364 สุ นทรภู่ [ดีวดี ี]
DVD 00474 M 2550
365 หนังสื อเทศกาลงานประเพณี ที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว /
394.269593 ห144 2554
366 หลักการตลาด...สมัยใหม่
สุ ดาพร กุณฑลบุตร
658.8 ส769ห 2549
367 หลักการและทฤษฎีการบริ หารการศึกษา /
สุ นทร โคตรบรรเทา
371.2 ส788ห 2554
368 หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา: ทฤษฎีสู่ การปฏิบตั ิ จินตวีร์ คล้ายสังข์
371.3344678 จ484ห 2554
369 หัตถลักษณ์ศาสตร์ ฉบับ วิธีดูลายมือแบบกูรู
ไป๋ หยุน, ซานเหยิน
133.6 ป966ห 2550
370 หุน้ 5 เด้ง
ปิ ยพันธ์ วงศ์ยะรา
พ 332.6322 ป619ห 2554
371 เห็ดเป็ นยาเพื่อสุ ขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน /
635.8 ห659 2554
372 เห็ดเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ : ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ธนิดา ขุนบุญจันทร์
641.5 ห659 2554
373 เห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุ ขภาพ : ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ธนิดา ขุนบุญจันทร์
635.8 หศ659 2554
374 อดีต ปั จจุบนั อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย /
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
540.9593 อ131 2549
375 อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ
341.485 อ626 2553
376 อยูแ่ บบไทยในโลกยุคใหม่ /
รัตนา พงษ์วานิชอนันต์
RH 613.2 อ312 2554
377 อริ ยสัจสาหรับทุกคน /
สุ รพล ไกรสราวุฒิ
294.301 ส852อ 2555
378 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ? : งานวิจยั หัวข้อผลกระทบจาก ศิริพล กุศลศิลป์ วุฒิ
345.0268 ส687อ 2555
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และนโยบายของรัฐกับสิ ทธิ ภาพใน
การแสดงความคิดเห็น /
379 อาร์ทิมิส ฟาวล์ : ผูพ้ ิทกั ษ์ตนสุ ดท้าย
โคลเฟอร์ , อีออยน์
น ค969อ 2555 ล8
380 อิ่มบุญ 999 วัด : เยาวชนยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
305.23 อ748 2554
คุณธรรม /
381 อุบตั ิการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สู ตร ลีนา เนาวเกตุ
CD/PA 00135 2555
GPO-VIR S /
382 อุบตั ิการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สู ตร ลีนา เนาวเกตุ
PA 615 ล513อ 2555
GPO-VIR S /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มิถุนายน 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
383 เอน-เมทิลฟอร์มาไมด์
615.9 อ892 2553
384 เอฟอาร์พี
พิชิต เลี่ยมพิพฒั น์
666.157 พ648อ 2548
385 ฮอนด้า โซอิจิโร : ชายผูส้ ร้างความฝันให้เป็ นความจริ ง /
ฮอนด้า, โซอิจิโร
926.292 ฮ159ฮ 2549
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