รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 10 มหาราช พระมหากษัตริ ยไ์ ทย /
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร 923.1593 ก674ส 2556
2 100 ประโยค รอบรู ้ธุรกิจจีน [วีซีดี]
จางหง
VCD 1171 M 2555 ฉ1
3 100 ประโยค รอบรู้วฒั นธรรมจีน [วีซีดี]
ซุ นอี้
VCD 1170 M 2555 ฉ1
4 100 สํานวนจีน [วีซีดี]
VCD 1172 M 2553 ฉ1
5 100 สุ ภาษิตคําจีน [วีซีดี]
VCD 1173 M 2553 ฉ1
6 176 Tips and tricks Windows 8 /
สุ ธีร์ นวกุล
005.4469 ส786ห 2556
7 2 ล้านคันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มิติใหม่สู่
GP 338.476292 ส473 2555
ความสําเร็ จระดับโลก /
8 21 ปี สํานักข่าวไทย องค์การสื่ อสารมวลชนแห่ง
พ 070.43 ย318 2542
ประเทศไทย : ประมวลข่าว
9 2535 ปี ลิง : ปี สัญลักษณ์แห่งความฟุ้ งซ่าน /
หมอไพศาล
พ 133.5 ห177ส 2534
10 3 ทศวรรษเนชัน่ : จากกลิ่นหมึกสู่ ดิจิทลั /
ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
พ 070.43 ธ155ส 2544
11 9 บทบันทึกแห่งอ้อยและนํ้าตาลทรายไทย /
GP 338.17361 ก832 2550
12 9 อาการพาร์ กินสันตอนกลางคืน... รู ้ทนั รักษาได้ : คู่มือ รุ่ งโรจน์ พิทยศิริ
616.833 ร636ก 2556
สําหรับแพทย์และผูป้ ่ วย /
13 Active server pages /
Morneau, Keith
005.713 M866A 2001
14 Advance PIC microcontroller in C ประยุกต์ใช้งาน PIC ทีมงานสมาร์ ทเลิร์นนิ่ง
CD 629.895416 อ941 2555
ขั้นสู งด้วยภาษา C [ซีดี-รอม] /
15 Basic and workshops PHP + AJAX [ซีดี-รอม] /
อนรรฆนงค์ คุณมณี
CD 005.72 อ162บ 2553
16 Basic HTML5 with CSS3 and jQuery /
ศุภชัย สมพานิช
005.72 ศ684บ 2556
17 Big bright ปลุกพลังสมองให้สุขภาพดี...เดี๋ยวนี้ /
ศจีรัตน์ พุฒเรื องศักดิ์
พ 612.82 ศ117บ 2555
18 Chemeasy series 3 บทสรุ ปเคมีมธั ยมปลาย /
กรกช บุญนิคม
540.712 ก152ค 2557
19 Cyber being ผมคือไซเบอร์ /
วุฒิชยั กฤษณะประกรกิจ พ 004.678 ว865ซ 2543
20 Doctors in Thailand : discover the country's globally
R 610.92 D637 2013
trusted medical expertise directory 2013 /
21 Dreamweaver MX 2004 [ซีดี-รอม]
CD 00392 2547
22 English for communication [VCD] /
Jitsajee Pibulnakarin
VCD 1176 M 2012 c1
23 English for emails [CD-ROM] /
Chapman, Rebecca
CD 428.24 C466E 2007
24 English for legal professionals [ CD-ROM] /
Frost, Andrew
CD 428.24F939E2009
25 English for logistics [CD-ROM] /
Grussendorf, Marion
CD 428.24 G892E 2009
26 English for social workers [VCD]
Wipakor Chayopong
VCD 1175 M 2012
27 English passion มัน่ ใจเต็ม 100 /
ศุภสิ ทธิ์ ลิ้มเจริ ญ
428.0076 ศ735อ 2556
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ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
28 GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง /
สุ รเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า
371.262 ส848ก 2557
29 Internet super tips
พ 004.678 อ745 2543
30 Introduction to medical terminology [CD-ROM] /
Ehrlich, Ann
CD 610.14 E33I 2009
31 Introduction to renal therapeutics /
Ashley, Caroline
616.614061 I61 2008
32 Introduction to statistics in pharmaceutical clinical
Durham, Todd A.
615.190151 D961I 2008
trials /
33 KPI เพื่อประเมินความสําเร็ จของหัวหน้างานสําหรับ
อภิชยั ศรี เมือง
พ 658.4012 อ251ค 2556
ผูบ้ ริ หาร /
34 Macromedia Dreamweaver MX 2004 and databases / Nicholson, Sean R
005.713 N268M 2004
35 Manual of medical diagnosis /
ชุษณา สวนกระต่าย
616.075 ม285 2552
36 Manual of medical investigations /
ชุษณา สวนกระต่าย
616.075 มอ285 2555
37 NLP : ภาษา สมอง มหัศจรรย์ เทคโนโลยีสร้าง
วิศิษฐ์ ศรี พิบูลย์
พ 158.1 ว763อ 2557
ความสําเร็ จชัว่ ข้ามคืน /
38 Non-prescription medicines /
Nathan, Alan
615.1 N274N 2010
39 Notebook Windows 8.1 สําหรับผูเ้ ริ่ มต้น /
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 005.4469 พ553น 2556
40 Office 2010 สําหรับผูเ้ ริ่ มต้น /
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 005.369 อ449 2555
41 Office Talk ยกระดับสําหรับมือใหม่ [วีซีดี]
VCD 1168 M 2555 ฉ1
42 Office Talk สําหรับคนทํางานมือเก๋ า [วีซีดี]
VCD 1169 M 2555 ฉ1
43 Pancytopenia : สาเหตุที่พบบ่อยในเวชปฏิบตั ิ /
พีระพล วอง
616.152 พ798พ 2555
44 Perl weekend crash course/
Merlino, Joe
005.71262 M565P 2002
45 Pharmacy technician certification exam review [CD- Zentz, Lorraine C.
CD 615.1 Z56P 2012
ROM] /
46 Photoshop super retouch [CD-ROM] /
พิทกั ษ์ เทพพิทกั ษ์
CD 006.6869 พ673ฟ 2553
47 Physician's guide to arthropods of medical importance Goddard, Jerome
CD 614.432 G578P 2013
[CD-ROM] /
48 Quick and easy medical terminology [CD-ROM] /
Leonard, Peggy C.
CD 610.14 L581Q 2011
49 Secret plus กุญแจสู่ มิติที่ 5 : ความลับจากจักรวาล /
สถิตธรรม เพ็ญสุ ข
พ 154.2 ส183ซ 2557
50 Windows 7 and Office 2010 สําหรับผูเ้ ริ่ มต้น /
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 005.369 พ553ว 2556
51 เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ดว้ ย AutoCAD
ชัชวาล ศุภเกษม
CD 620.00420285 ช358ข 2555
2013 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /
52 เขียนโปรแกรมภาษา JAVA สําหรับผูเ้ ริ่ มต้น /
ธีรวัฒน์ ประกอบผล
005.133 ธ647ข 2556
53 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า /
วรพงศ์ ตั้งศรี รัตน์
621.31042 ว223ค 2556
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ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
54 เจตคติของนักศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมที่มีต่อ
ปภาทิพย์ ยุวะสุ ต
T/มส 642.194121 ป164จ 2539
ชิ้นงานโฆษณาเครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทางวิทยุ
โทรทัศน์ /
55 เจาะลึกเคล็ดลับ ถ่ายภาพทิวทัศน์ให้งามจับใจ /
เซปเพิร์ด, ร็ อบ
771 ซ533จ 2556
56 เตรี ยมตัวเตรี ยมใจก่อนไปผ่าตัด /
พัฒน์พงศ์ นาวีเจริ ญ
พ 617.919 พ526ต 2555
57 เภสัชจลนศาสตร์ พ้ืนฐานและการประยุกต์ทางคลินิก / นุชนาฏ เสื อเล็ก
615.7 น724ภ 2554
58 เมนูเพิ่มส่ วนสู ง บํารุ งกระดูกให้ลูกรัก /
ปภาดา ศักดินนท์
พ 641.5622 ป163ม 2555
59 เรารักพระเจ้าอยูห่ วั และพระราชินี : รวมบทประพันธ์
GP 923.1593 ร778 2552
และภาพวาดโครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา /
60 เรี ยนรู ้สู่อาเซี ยน /
ธีระ นุชเปี่ ยม
341.2473 ร832 2557
61 เรี ยนลัดการตลาด MBA Harvard /
ซิ ลก์, อัลวิน เจ.
658.8 ซ331ร 2556
62 เรื่ อง (ไม่) สนุก ในศาลรัฐธรรมนูญ /
วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
พ 342 ว358ร 2556
63 เรื่ องมะเร็ งที่หมอ (อาจ) ไม่ได้บอกคุณ /
เฉลียว ปิ ยะชน
616.994 ฉ448ร 2555
64 เส้นทางพิชิตฝันกว่าจะเป็ นแอร์ โฮสเตส /
ชนิกา คําเจริ ญ
พ 387.742092 ช149ส 2556
65 เสื อกินคน /
สาคร พูลสุ ข
รส ส629ส 2556
66 เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ 3 /
วันชัย ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์
พ 303.4 ว426ห 2557 ล3
รัชดาภรณ์ ศรี ปรางค์ โคบายาชิ 572.7 ร331อ 2556
67 เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ /
68 แก้ปัญหา Windows ฉบับครบเครื่ อง /
พิชช์ฌาณ พรกิจรุ่ งโรจน์ 005.4469 พ638ก 2556
เกียรติประถม สิ นรุ่ งเรื องกุล พ 004 ก853ก 2541
69 แก้ปัญหาง่าย ๆ สไตล์เกียรติประถม : มุมมอง
คอมพิวเตอร์ฉบับประชาชน /
70 แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคข้อ /
สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
616.72 ส241น 2555
71 แนวทางของความเป็ นสุ ภาพบุรุษ /
วัลยา ภู่ภิญโญ
พ 155.25 ว445น 2539
72 แนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบภาษาไทย มัน่ ใจเต็ม 100 /
สิ ริรัตน์ รักซ้อน
495.91076 ส732น 2556
73 แบบฟอร์มสารพัดของฝ่ ายบุคคล /
อนุพนั ธ์ กิจพันธ์พานิช
651.29 อ194บ 2539
74 แผนธุ รกิจสําหรับมือใหม่หดั เขียน [ซี ดี-รอม]/
สุ ธี พนาวร
CD 658.4012 ส786ผ 2551
75 แลไปข้างหลัง /
ส. พลายน้อย
พ 089.95911 ส113ล 2545
76 โครงการปริ วรรตพระคัมภีร์ลา้ นนา : ปริ วรรตและ
สมหมาย เปรมจิตต์
294.3435 ส287ค 2545
วิเคราะห์เนื้ อหา /
77 โปรแกรม SCILAB พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน / ปิ ยะ โควินท์ทวีวฒั น์
005.369 ป621ป 2556
78 โรคในไตและกระเพาะปัสสาวะ /
พวงทอง ไกรพิบูลย์
616.61 พ465ร 2554
79 โรคของดวงตา /
พวงทอง ไกรพิบูลย์
614.5997 พ465ร 2556
80 โรคของต่อมไร้ท่อ /
พวงทอง ไกรพิบูลย์
616.4 พ465ร 2554
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ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
81 โรคของปอด /
พวงทอง ไกรพิบูลย์
616.24 พ465ร 2555
82 ไดจิ 1 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น /
ยามาซากิ, โยซิโกะ
495.6 ย245ด 2557 ล1
83 กฎหมายอาญาภาคความผิด [ซีดี-รอม] /
คณิ ต ณ นคร
CD 345 ค129ก 2553
84 กลยุทธ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง /
ดับเบิลยู, ชาน คิม
พ 658.402 ด361ก 2556
85 กลืนลําบากและสําลัก /
วิทูร ลีลามานิตย์
616.323 ว596ก 2548
86 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ของ แขน ขา และหลัง /
นิธิมา เพียวพงษ์
611 น614ก 2554
87 การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ /
เอกธิดา เสริ มทอง
791.447 อ876ก 2552
88 การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ธุรกิจและพิชิตความสําเร็ จ วิชยั ปี ติเจริ ญธรรม
พ 658.4052 ว542ก 2557
สู งสุ ด /
89 การเปิ ดรับ ความคิดเห็น และการใช้ประโยชน์จาก
นลพรรรณ อาบทิพย์
T/มส 791.456 น283ก 2556
รายการข่าวภาคดึกของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
90 การเปิ ดรับสื่ อ พฤติกรรม และผลกระทบจากเกม
ธนกฤต ดีพลภักดิ์
T/มส 302.23 ธ132ก 2556
อินเตอร์เน็ต.ประเภท MMORPG (Massively
Multiplayer Online Role-Playing Game) ของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร /
91 การเปิ ดรับสื่ อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และความ
หนึ่ง สนสัมฤทธิ์
T/มส 302.23 ห159ก 2556
คิดเห็นของนักศึกษาต่อกลยุทธ์สารที่ใช้ในสื่ อรณรงค์
สําหรับเยาวชนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ /
92 การจัดการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ /
กิตติคุณ รุ่ งเรื อง
910.712 ก673ก 2556
93 การจัดการนวัตกรรม :ทรัพยากร องค์การแห่งการ
พยัต วุฒิรงค์
658.4063 พ217กท 2557
เรี ยนรู้และนวัตกรรม /
94 การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ / พยัต วุฒิรงค์
658.4063 พ217ก 2555
95 การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบําบัด /
นพวรรณ จารุ สุสินธ์
615.82 น188ก 2555
96 การดูแลผูป้ ่ วยที่มีแผลกดทับ /
วิจิตร ศรี สุพรรณ
616.545 ก451 2553
97 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในงานสาธารณสุ ข /
กิจจา จิตรภิรมย์
616.075 ก637ก 2557
98 การตรวจปั สสาวะและสารนํ้า /
มาลินี พงศ์เสวี
616.07566 ม497ก 2554
99 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ /
สุ ดแดน วิสุทธิลกั ษณ์
910 ส766ก 2556
100 การนําเสนอเนื้ อหาในหนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ อโนชา อิ่มแก้ว
T/มส 302.2322 อ239ก 2556
ชนิด เอ สายพันธ์เอช1เอ็น1 และการเปิ ดรับข่าวสาร
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้ องกันตนเองของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
101 การบัญชีเพื่อการจัดการ : ฉบับปรับปรุ งใหม่ตาม
ศศิวมิ ล มีอาํ พล
658.1511 ศ311ก 2556
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2552) /
102 การบัญชีการเงิน /
วิลเลียม, แจน อาร์
657.48 ว722ก 2550
103 การบัญชีการเงิน /
วิลเลียม, แจน อาร์
657.48 ว722ก 2554
104 การบัญชีสาํ หรับนักบริ หาร : ความรู ้พ้นื ฐาน /
จินดารัตน์ ยศสมศักดิ์
657 จ475ก 2550
105 การบัญชีสาํ หรับผูบ้ ริ หารและผูป้ ระกอบการ /
สมชาย สุ ภทั รกุล
657 ส239ก 2556
106 การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องต่อการ
อภิรัชศักดิ์ รัชนี วงศ์
GP 353.409593 ก491 2557
ปฏิบตั ิงานของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 /
107 การประมวลผลประสิ ทธิภาพสู ง : สถาปัตยกรรมและ ธีรณี อจลากุล
005.37 ธ622ก 2556
กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม /
108 การพยากรณ์ราคาโลหะทองแดงในตลาด LME โดยใช้ อรรถพล มุกดาเวช
T/มส 006.32 อ357ก 2555
โครงข่ายประสาทเทียม /
109 การพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ :สาระทบทวน ละเอียด แจ่มจันทร์
616.804231 กพ492 2549
110 การพยาบาลอนามัยชุมชน /
จีราภรณ์ กรรมบุตร
610.7343 จ573ก 2555
111 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริ หารงานในสถานศึกษา บัญญัติ พุม่ พวง
CD/T 00151 2555
ขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน /
112 การพัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลของสํานักงาน
ก๊ก ดอนสําราญ
T/มส 371.2011 ก111ก 2556
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
113 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารสําหรับโรงเรี ยนอนุบาล ณัฐพล เนื่องชมภู
CD/T 00174 2556
ต้นแบบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ /
114 การพัฒนาศักยภาพระบบบริ หารการพยาบาล : ประมวล
610.73 มส747ก 2549 ล1
สาระ หน่วยที่ 1-5 /
115 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น: ฐิติมา อุดมศรี
PA 323.042 ฐ351ก 2555
กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลในคลองบาง
ปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ /
116 การลดความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิตบรรจุภณั ฑ์.../ นวพล สวัสดี
T/มส 658.5 น297ก 2556
117 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรี ยมประสบการณ์
371.26 มส747กว 2535 ล1
หน่วยที่ 1-7 /
118 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรี ยมประสบการณ์
371.26 มส747กว 2535 ล2
หน่วยที่ 8-15 /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
119 การวางระบบบัญชี [ซีดี-รอม] /
สุ ขมุ โพธิ์ สวัสดิ์
CD 657.1 ส744ก 2556
120 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS /
ยุทธ ไกยวรรณ์
519.535 ย351กว 2556
121 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
กิติศกั ดิ์ พลอยพานิชเจริ ญ CD 658.5 ก677ก 2553
(ประมวลผลด้วย Minitab release 15 ) [ซีดี-รอม] /
122 การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสําหรับงานวิจยั [ซีดี-รอม] / ยุทธ ไกยวรรณ์
CD 519.535 ย351ก 2556
123 การวิจยั เชิงคุณภาพ : การวิจยั ในกระบวนทัศน์ทางเลือก วรรณดี สุ ทธินรากร
001.43 ว247ก 2556
124 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ : การวิจยั เพื่อเสรี ภาพและการ
วรรณดี สุ ทธินรากร
003 ว247ก 2556
สรรค์สร้าง /
125 การสื่ อสารดิจิทลั กับการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCILAB ปิ ยะ โตวินท์ทวีวฒั น์
621.382 ป621ก 2555
126 การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
333.7965 ก528 2550
(อุตสาหกรรมอาหาร) /
127 การออกแบบและวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ จีรพร วีระพันธุ์
DVD 005.1 จ495ก 2552
[ดีวดี ี] /
128 ขายของออนไลน์ เริ่ มต้นวันนี้ยงั รวยทัน : แต่ถา้ รอเริ่ ม เจ.จอย
พ 658.800285467 จ686ข 2556
พรุ่ งนี้ --อาจสายไป /
129 ข่าวสื บสวน /
เสนาะ สุ ขเจริ ญ
พ 070.43 ส915ข 2549
130 คนเก่าเล่าเรื่ อง /
จณัญญา เตรี ยมอนุรักษ์
959.3 ค155 2556
131 ค้น-คว้า-อ่าน-เขียน : ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ทาง
นฤมล กิจไพศาลรัตนา
025.524 น276ค 2557
สังคมศาสตร์ /
132 ครู กฎหมาย ครู ผเู ้ ป็ นแบบอย่างของศิษย์ ครู ผยู ้ ดึ ถือ
340.092 ค167 2557
ความสุ จริ ต /
133 ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ /
จุมพล เหมะคีรินทร์
พ 303.483 จ638ค 2556
134 ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อรายการสุ ขภาพทาง วรัญญา แผ่อารยะ
T/มส 791.45 ว293ค 2556
โทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร /
135 ความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อการให้บริ การของ
พระมุนีวนั ต์ โห
PA 362.11 พ359ค 2555
โรงพยาบาลสงฆ์ /
136 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน /
เศรษฐวิทย์
421 ศ866ค 2557
137 คํากลอนสรรเสริ ญพระบารมีพระบาทสมเด็จฯ พระ
ธงทอง จันทรางศุ
895.911 ค352 2553
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ภาคที่ 1 ถึงภาคที่ 3 /
138 คําถามฮอตสกัดกระดูกเสื่ อม /
พนมกร ดิษฐสุ วรรณ์
พ 616.71 พ187ค 2556
139 คิด ทํา คําพ่อสอน /
องค์การ เรื องรัตนอัมพร อ 895.915 อ114ค 2556
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
140 คุยกับพระ /
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา พ 089.95911 ท264ค 2548
141 คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /
นันทนี แขวงโสภา
CD 005.7565 น418ค 2556
142 คู่มือ Office 2013 ฉบับใช้งานจริ ง /
ดวงพร เกี๋ยงคํา
005.369 ด211ค 2556
143 คู่มือ Photoshop CS5 professional guide ฉบับสมบูรณ์ เกียรติพงษ์ บุญจิตร
CD 006.6869 ก854ค 2554
[ซีดี-รอม] /
144 คู่มือ Windows 8 ฉบับใช้งานจริ ง /
ดวงพร เกี๋ยงคํา
005.4469 ด211คว 2556
145 คู่มือเขียนแอพ Android สําหรับผูเ้ ริ่ มต้น [ซี ดี-รอม] / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
CD 004.16 พ316ค 2555
146 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ /
อรพิน ประวัติบริ สุทธิ์
005.133 อ334ค 2556
147 คู่มือเตรี ยมสอบ GAT ความถนัดทัว่ ไป (ภาษาไทย) /
สอางค์ ดําเนินสวัสดิ์
153.9449591 ส473ค 2557
148 คู่มือเรี ยน Visual basic 2010 [ซีดี-รอม] /
พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
CD 005.262 พ316ค 2554
149 คู่มือเรี ยน Web programming ด้วย PHP, MySQL และ คะชา ชาญศิลป์
DVD 005.72 ค229ค 2553
AJAX [ดีวดี ี] /
150 คู่มือเรี ยนและใช้งาน Visual Basic 2010 [ซีดี-รอม] /
สัจจะ จรัสรุ่ งรวีวร
CD 005.262 ส548ค 2554
151 คู่มือเรี ยนและใช้งาน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ ชนั่
ศุภชัย สมพานิช
CD 005.262 ศ684ค 2556
2010/2012 [ซีดี-รอม] /
152 คู่มือเรี ยนและใช้งาน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ ชนั่
ศุภชัย สมพานิช
005.262 ศ684คร 2556
2010/2012 /
153 คู่มือเรี ยนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม /
วิษณุ ช้างเนียม
005.741 ว768ค 2556
154 คู่มือเรี ยนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม [ซี ดี-รอม] / วิษณุ ช้างเนียม
CD 005.741 ว768ค 2556
155 คู่มือเรี ยนการเขียนโปรแกรมภาษาซี /
เวชยันต์ สังข์จุย้
005.133 ว896ค 2556
156 คู่มือเรี ยนคอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา /
004 ค695 2556
157 คู่มือเรี ยนรู ้และใช้งาน excel 2010 ฉบับสมบูรณ์ /
สุ พิชา ถิรจิตตกุล
005.369 ส832ค 2554 ฉ1
158 คู่มือเรี ยนรู ้และใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ฉบับ
พิษณุ ปุระศิริ
005.4469 พ764ค 2556
สมบูรณ์ (อัพเดต 2014) /
159 คู่มือแพทย์เวร /
610.695202 คจ695 2555
160 คู่มือโรค /
ปราณี ทูไ้ พเราะ
616 ป445ค 2554
161 คู่มือการจัดการสิ่ งแวดล้อม สําหรับอุตสาหกรรมการ
GP 363.7 ค695 2556
ผลิตปลาป่ น /
162 คู่มือการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบ
333.7962 ค695 2551 ล3
หม้อไอนํ้าและระบบอัดอากาศ เล่ม 3 /
163 คู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การ
333.7962 ค695 2553
อนุรักษ์พลังงานของอาคาร /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
164 คู่มือการพัฒนาบุลากรในโรงงานอุตสาหกรรม /
333.7962 ค695 2552
165 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
333.7965 ค695 2548
ประเภทผลิตภัณฑ์ยาง /
166 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊ มนํ้าและพัดลม /
333.7962169 ค695 2552
167 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอนํ้า /
333.79621183 ค695 2552
168 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอนํ้า /
333.79621183 ค695 2553
169 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอนํ้า /
333.79621183 ค695 2554
170 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอนํ้า เล่ม 1 /
333.79621183 ค695 2551 ล1
171 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ /
333.7962151 ค695 2552
172 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ /
333.7962151 ค695 2553
173 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ เล่ม 2 /
333.7962151 ค695 2551 ล2
174 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์เครื่ องจักรกลางที่
333.79621183 ค695 2551
ใช้ในโรงงานและอาคารธุ รกิจ (ด้านหม้อไอนํ้า) /
175 คู่มือการอนุรักษ์พลังงานระบบอัดอากาศ /
333.7962151 ค695 2551
176 คู่มือกิจกรรมเทศกาล งานประเพณี ประจําปี 2557 [ซี ดี CD/ GP 915.9304 ค696 2556
รอม]/
177 คู่มือคุณภาพไฟฟ้ า /
ไชยะ แช่มช้อย
621.3 ช931ค 2554 ฉ1
178 คู่มือปฏิบตั ิงาน "การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
333.7965 ค695 2547
โรงนํ้าแข็ง" (อุตสาหกรรมประมงและการบริ โภค) /
179 คู่มือปฏิบตั ิงาน "การอนุ รักษ์พลังงานและพลังงาน
333.7965 ค695 2551
ทดแทน (อุตสาหกรรมอาหาร)" /
180 คู่มือประกอบการฝึ กอบรม "การจัดการพลังงานใน
333.7965 ค695 2549
อุตสาหกรรมโรงนํ้าแข็ง" (อุตสาหกรรมประมง การ
บริ โภค ตูแ้ ช่ ห้องเย็นและเครื่ องเย็น) /
181 คู่มือประกอบการฝึ กอบรมหลักสู ตร "พัฒนาบุคลากร
333.7962 ค695 2551
ภาคปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบ
ปรับอากาศ" /
182 คู่มือผูล้ งทุน : ฉบับลงทุนในหุ น้ /
พ 332.6322 ค695 2556
183 คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP and
ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
005.713 ธ469ค 2556
AJAX+jQuery ฉบับ Workshop /
184 คู่มือพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีการ
333.796211 ค695 2554
อนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
185 คู่มือพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีการ
333.7962132 ค695 2552
อนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง /
186 คู่มือยา /
ปราณี ทูไ้ พเราะ
615.1 ป445ค 2556
187 คู่มือสร้างเว็บไซต์ดว้ ย Joomla 2.5 ฉบับ Basic and
วิภารัตน์ พิศภูมิวถิ ี
005.713 ว654ค 2556
Workshops /
188 คู่มือสร้างเว็บไซต์ดว้ ย Joomla 2.5 ฉบับ Basic and
วิภารัตน์ พิศภูมิวถิ ี
CD 005.713 ว654ค 2556
Workshops [ซีดี-รอม] /
189 คู่มือสังคม บอกใบ้ศพั ท์สังคม /
ชัย ลาภเพิ่มทวี
300.712 ช371ค 2557
190 คู่มือหลักสู ตรเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน
332.6 ค695 2555
สําหรับผูล้ งทุน นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
191 จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
CD /อ 923.1593 จ131 2556 ล1
ปรมินกรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 1 [ซี ดี-รอม] /
192 จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
CD /อ 923.1593 จ131 2556 ล2
ปรมินกรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 2 [ซี ดี-รอม] /
193 จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ า
CD อ 923.1593 จ131 2553 ล1
กัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ เล่ม 1
[ซีดี-รอม] /
194 จับต้นมาชนปลาย /
ชมัยภร แสงกระจ่าง
น ช182จ 2556
195 จากใจถึงใจ /
วีเพียทช์, วิลเลียม
พ 128.2 ว819จ 2518
196 จิตวิทยาทัว่ ไป /
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ 150 จ535จ 2556
197 จิตวิทยาทัว่ ไป /
ณัฐภร อินทุยศ
150 ณ342จ 2556
198 จิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน /
333.79 จ465 2552
199 ฉันทําได้ฉนั จะทํา /
ฮิลล์, นโปเลียน
พ 152.4 ฮ459ฉ 2541
200 ฉีกหน้ากากฟรอยด์ : วิพากษ์ฟรอยด์ดว้ ยทฤษฎีจิต
ฟรอมม์, อีริค
พ 150.195 ฟ129ฉ 2540
วิเคราะห์ /
201 ชายผูอ้ า้ งตัวเป็ นเซ็ง ท่านํ้า /
รัตนชัย มานะบุตร
รส ร372ช 2556
202 ชีวเคมี [ซีดี-รอม] /
แคมป์ เบลล์, แมรี่ เค.
CD 572 ค941ช 2554
203 ชีวเคมีระดับเซลล์ /
จารุ ณี ควรพิบูลย์
571.6 จ322ช 2555
204 ชีวติ ไทย /
เอนก นาวิกมูล
พ 089.95911 อ893ช 2546
205 ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /
363.19264 ช613 2553
206 ซองขาวหนังสื อพิมพ์ /
บุญเลิศ ช้างใหญ่
พ 174.9097 บ563ซ 2539
207 ดุจดวงแก้วแจ่มจรัสวัฒนธรรม /
อ 923.1593 ด669 2534
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
208 ต้นแบบการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของ
วาสนา สุ รียเ์ ดชะกุล
T/มส 378.1 ว491ต 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฎขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ /
209 ตะลุยโจทย์ basic grammar /
ศุภวัฒน์ พุกเจริ ญ
425.076 ศ723ต 2557
210 ตะลุยโจทย์ Grammar 1500 ข้อ /
ศุภวัฒน์ พุกเจริ ญ
425.076 ศ723ต 2556
211 ต้านมะเร็ งเต้านม /
ชัญวลี ศรี สุโข
พ 614.5999449 ช362ต 2554
212 ต้านมะเร็ งปากมดลูก /
ชัญวลี ศรี สุโข
พ 616.99466 ช362ต 2554
213 ตํารายาหลวงปู่ ศุขและจารึ กตํารายาวัดราชโอรสรามราช ศรี ปัญญา
615.321 ต367 2557
วรวิหาร ตํารายาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ มหาสมณเจ้า ตํารายากลางบ้าน
คาถาที่ใช้กาํ กับในการรักษาโรค /
214 ตําราวิสัญญีวทิ ยา /
อังกาบ ปราการรัตน์
617.96 ต367 2556
215 ตําราวิสัญญีวทิ ยา /
อังกาบ ปราการรัตน์
617.96 ต367 2556
216 ติดตั้งและแก้ปัญหาฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2014 [ซี ดี-รอม] ทธิพนั ธุ์ แสนละเอียด
CD 004 ส773ต 2556
217 ติวฟิ ต พิชิต pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ /
สมเด็จ วงค์มาต
620.0076 ส243ต 2556
218 ถ่ายวิดีโออย่างมือโปรด้วยกล้อง DSLR /
แฮริ งตัน, ริ ชาร์ ด
778.59 ฮ865ถ 2556
219 ทองเนื้ อเก้า 1 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ1
220 ทองเนื้ อเก้า 10 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ10
221 ทองเนื้ อเก้า 2 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ2
222 ทองเนื้ อเก้า 3 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ3
223 ทองเนื้ อเก้า 4 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ4
224 ทองเนื้ อเก้า 5 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ5
225 ทองเนื้ อเก้า 6 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ6
226 ทองเนื้ อเก้า 7 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ7
227 ทองเนื้ อเก้า 8 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ8
228 ทองเนื้ อเก้า 9 [ดีวดี ี]
พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง
DVD 00521 M 2557 ผ9
229 ทําเงิน (รวย) ด้วย Facebook /
กรณ์ วรงค์เกียรติ
พ 658.800285467 ก169ท 2556
230 ทําอย่างไรไม่ให้เป็ นโรคอัลไซเมอร์ (รู ้ก่อน ป้ องกัน
ณัฎฐา อินทรวิวฒั น์
พ 616.831 ณ328ท 2555
ก่อน) /
231 นักข่าวนอกคอก /
สุ ทธิ ชยั หยุน่
พ 070.43 ส773น 2545
232 นักข่าวมืออาชีพ /
บุญเลิศ ช้างใหญ่
พ 070.43092 บ563น 2545
233 นายกฯ ทักษิณ : ผ้จุดประกายการรักการอ่านเพื่อ
สุ ทธิ ศกั ดิ์ ไทยวัฒน์
พ 028.1 น472 2548
นําไปสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ /
10/15

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
234 บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครู ท้ งั ระบบและ
รัชนีกร อ่องเอิบ
GP 371.11 บ129 2556
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครู เพื่อคุณภาพผูเ้ รี ยน /
235 บันทึกไทย 2557 /
ธัญญา ผลอนันต์
อ 039.95911 ธ461บ 2557
236 บันทึกไทย ยุค...ถิ่นกาขาว ตอน รู ้ทนั ...AEC /
ภูวดล แดนไทย
303.69 ภ685บ 2556
237 ประยุกต์สร้างเว็บไซต์ดว้ ย Joomla 2.5 + template ฉบับ ปิ ยะ นากสงค์
CD 005.713 ป621ส 2555
สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /
238 ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ดา้ นการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิ ยปราชญ์ ธิติวิรุฬห์
T/มส 658.5 ป621ป 2556
นํ้ามันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทย /
239 ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของสํานักงานอธิการบดี
โสพิศ คํานวนชัย
T/มส 378.101 ส978ป 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย /
240 ปรัชญาชีวิตยุค IMF 2000 : วิถีแห่งอิสรภาพของมนุษย์ / นภาเดช กาญจนะ
พ 113.8 ป431 2541
241 ปรัชญาปฏิบตั ินิยม : รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคม ประทุม อังกูรโรหิต
144.3 ป279ป 2543
ประชาธิปไตย /
พระมหาอุเทน ปัญญาปริ ทตั ต์ พ 100 พ358ป 2543
242 ปรัชญาพิจารณ์ : ปรัชญา 7 มิติ 7 ผลปรากฎ /
243 ปริ ศนาของโลก /
ดาณุภา ไชยพรธรรม
พ 001.94 ด382ป 2549
244 ปริ ศนาจักรวาล /
ประสาน ต่างใจ
พ 113 ป398ป 2541
245 ปั จจัยเสี่ ยงและวิถีชีวติ ของชุ มชนในพื้นที่เสี่ ยงภัยดิน
บุญชัย งามวิทย์โรจน์
RH 551.307 บ426ป 2551
ถล่มและนํ้าท่วม-ดินถล่ม ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนใน
พื้นที่ลุ่มนํ้าปิ งตอนบน : รายงานการศึกษาวิจยั /
246 ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของ
ณปภัช รักษากุล
PA 658.314 น121ป 2556
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน : กรณี ศึกษาสํานักงาน
พัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี /
247 ผมเป็ นคนข่าวคนหนึ่งก็แค่น้ นั /
สรรพสิ ริ วิรยศิริ
พ 070.195 ส337ผ 2544
248 ผลการชมละครโทรทัศน์เกาหลีกบั การซึ มซับค่านิยม
วนิดา ฉัตรสกุลไพรัช
T/มส 791.45632519 ว293ผ
และการเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี /
2556
249 ผลงานกระทรวงพลังงาน ปี 2551-2553 /
GP 354.43 ผ191 2554
250 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 /
อ 495.913 พ174 2556
251 พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์ (ชําระพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. อ 294.303 พ349พพ 2551
เพิ่มเติม ช่วงที่ 1) /
ปยุตฺโต)
252 พระทรงเป็ นพลังแผ่นดิน /
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา อ 307.7209593 พ326 2551
253 พระปรี ชาของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยด้านการประดิษฐ์
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
495.9111 จ653พ 2555
อักษร /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
254 พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา CD/อ 959.3035 พ385 2551
ประเทศ [ซีดี-รอม] /
255 พฤติกรรมการใช้ Facebook และพฤติกรรมการ
อัมพร แซ่ โซว
T/มส 658.872 อ555พ 2556
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร /
256 พลังความกล้าชนะความกลัว /
เจฟเฟอร์ , ซูซาน
พ 152.46 จ686ฟ 2540
257 พลิกความคิดเป็ นปัญญา : รวมบทความจากปาฐกถา.../ วชิราวุธวิทยาลัย
พ 001.2 พ458 2542
258 พัฒนา App iPhone iPad /
กอบเกียรติ สระอุบล
006.78 ก359พ 2557
259 พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ดว้ ย HTML5 CSS3 +
จีราวุธ วาริ นทร์
005.72 จ575พ 2555
JavaScript ฉบับสมบูรณ์ /
260 พิชิตศัพท์ชวนสับสน [วีซีดี]
VCD 1166 M 2556 ฉ1
261 พูดอังกฤษนอกตํารา [วีซีดี]
กุลธิ ดา รุ่ งเรื องเกียรติ
VCD 1174 M 2555 ฉ1
262 ฟัง ฝึ ก เล่น กว่าจะเป็ นนักดนตรี /
จีรศักดิ์ ปานพุม่
พ 780.92 จ563ฟ 2556
263 ฟังอย่างไรจะได้ยนิ /
ไสว บุญมา
พ 153.733 ส996ฟ 2542
264 ฟิ สิ กส์ขนมหวาน : หนังสื อฟิ สิ กส์สาํ หรับเด็ก ม.ปลาย ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
530.076 ช282ฟ 2557 ล3
เล่มที่ 3 (เล่มจบ) /
265 ภาพลักษณ์และการรับรู ้ความเสี่ ยงทีส่งผลกระทบต่อ
ปรี ดาพร อารักษ์สมบูรณ์ T/มส 338.4791 ป471ภ 2555
ความภักดีในตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเทศไทย /
266 ภาวะแทรกซ้อนทางสู ติศาสตร์ /
คมสันติ์ สุ วรรณฤกษ์
618.3 ภ476 2554
267 ภาวะตกเลือดทางสู ติศาสตร์ /
ชํานาญ แท่นประเสริ ฐกุล 618.3 ช532ภ 2553
268 ภาษาเวียดนามสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน /
ทรงกต ปานเชียงวงศ์
495.922 ท123ภ 2556
269 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและสื บค้น /
นันทา วิทวุฒิศกั ดิ์
495.918 น426ภ 2547
270 ภาษาคาใจ : ความรู้นอกตํารา /
สังคีต จันทนะโพธิ์
พ 089.95911 ส533ภ 2546
271 มโหรี ชีวติ /
ไพโรจน์ บุญผูก
พ 089.95911 พ992ม 2546
272 มาเล่น Facebook line instagram กันเถอะ /
ปวีณา มีป้อง
004.693 ป496ม 2556
273 มิลินทปัญหา /
พระราชรัตนดิลก
อ 294.3444 ม586 2550
274 มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์
พ 069.09593 ม588 2556
275 มือใหม่ติดตั้ง Windows XP /
มานิตย์ กริ่ งรัมย์
พ 005.4469 ม453ม 2549
276 รวมฮิตของฟรี ลว้ น ๆ เพื่อนักเล่นเว็บยุคประหยัด ฉบับ เกรี ยงไกร วัชระอนนท์
พ 004.678 ก767ร 2542
Homepage ฟรี /
277 รวมฮิตของฟรี ลว้ น ๆ เพื่อนักเล่นเว็บยุคประหยัด ฉบับ ฑนะ รสยะพาห์
พ 004.678 ฑ111ร 2544
ออนไลน์ สตอเรจ Online storage ฟรี ! /
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
278 รวยด้วยหุ น้ พลิกฟื้ น : ฉบับ...เรื่ องเล่าตอนสอนเพื่อน / เพิ่มศักดิ์ มีกุศล
พ 332.6 พ941ร 2556
279 รอบรู ้ ดูแล วิธีการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน อย่าง นันทวิทย์ อรรถกรสกุล
683.83 ร187 2557
ถูกต้อง และปลอดภัย /
280 ร้อยกรอง ร้อยใจ ร้อยอาลัย ถวายแด่...สมเด็จพระเจ้า
895.911 ร191 2551
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ /
281 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม /
อัศวิน แสงพิกุล
338.4791072 อ579ร 2556
282 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ : บุญรักษา สุ นทรธรรม
923.1593 บ544ร 2555
ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย /
283 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ : บุญรักษา สุ นทรธรรม
923.1593 บ544ร 2556
ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย /
284 รับมือภัยพิบตั ิ ตอน แผ่นดินไหว /
สุ กฤตา อภิธนสมบัติ
พ 551.22 ส738ร 2555
285 รายงานการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์และทํานุ
GP 294.3435 ร451 2556 ล4
บํารุ งศาสนสถาน อันเกี่ยวเนื่ องกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ และการส่ งเสริ มการเผยแพร่ ศาสนา
(ตุลาคม-ธันวาคม 2556) /
286 รายงานการวิจยั เรื่ อง การก่อเกิด พัฒนาการ และทิศทาง สุ นนั ทา แสงทอง
RH 378.052 ส816ร 2555
ในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน /
RH 338.17318 น616ร 2556
287 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ "อุปสงค์การบริ โภคข้าว นิพนธ์ พัวพงศกร
ของไทย" /
288 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2554 /
เอมอร ชีพสุ มล
GP 333.79021 ร451 2554
289 รายงานองค์ความรู้ผลงานวิจยั ด้านศิลปวัฒนธรรมของ ธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์ RH 700 ร451 2553
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ประจําปี 2552 2553 /
290 รู้จกั มดลูก /
ชัญวลี ศรี สุโข
611.66 ช362ร 2556
291 รู ปแบบกลยุทธ์การเน้นการตลาเพื่อการส่ งออกอาหาร ชัญญ์ญาณ์ คําบุญ
T/มส 658.83 ช362ร 2556
แช่แข็ง /
292 รู ปยาตรา ภาพทัศนาจร /
เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม อ 779 ท622ร 2556
บรมราชกุมารี , สมเด็จพระ,
พ.ศ. 2498293 ลึก (ไม่) ลับกับลัดดา /
แถมสิ น รัตนพันธุ์
พ 089.95911 ถ841ล 2544
294 ลูกทาส /
รพีพร
น ร146ล 2556
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
295 วรรณคดีในหนังสื อพิมพ์ : วรรณคดี ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด ทองแถม นาถจํานง
พ 089.95911 ท266ว 2543
296 วันแม่แห่งชาติ 12 สิ งหาคม 2556 /
GP 923.1593 ว435 2556
297 วิชาแรก วิชาชีวิต /
ว.วชิรเมธี
พ 294.3444 ว111ว 2556
298 วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่าย
GP 328.31 ว872 2556
ประจําปี /
299 ศรี ศตวรรษมหาสังฆราชา : ร้อยกรองสรรเสริ ญพระ
อรสรา สายบัว
CD /อ 294.363 ศ254 2556
เกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริ ณายก (เจริ ญ สุ วฑฺนมหาเถร) [ซีดี-รอม] /
300 สถิติสาํ หรับการวิจยั และเทคนิคการใช้ SPSS [ซีดี-รอม] ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
CD 519.502855369 ล246ส 2555
301 สนทนาอาเซียนลัดทันใจ" ภาษาเวียดนาม" [วีซีดี]
คําพันธ์ แสงสิ ทธิ์
VCD 1167 M 2556 ฉ1
302 สนุกกับการ์ ตูนโปรแกรมจัดระบบงานยอดนิยม MS- โยชิยกู ิ, มิยาตะ
พ 005.3682 ย799ส 2533
DOS : สําหรับผูเ้ ริ่ มต้นเรี ยนรู ้การใช้งาน
ไมโครคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง /
303 สนุกกับงานวิจยั /
สุ ธีระ ประเสริ ฐสรรพ์
พ 001.42 ส786ส 2546
304 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 1 : การพูดและการใช้ชีวติ ใน
มิซึตะนิ,โอะซะมุ
พ 495.6 ม568ส 2547
ประเทศญี่ปุ่น /
305 สมุดภาพศิลปะอยุธยา : ภาพถ่ายเก่าจากคลังภาพของ
อ 779.9709593 ส314 2555
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร /
306 สร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ สไตล์มืออาชีพด้วย Joomla ! ฉบับ จีระสิ ทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
CD 005.713 จ571ส 2555
สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /
307 สร้างงานพรี เซนเตชันด้วย PowerPoint 2010 ฉบับ
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 005.369 พ553ส 2554
สมบูรณ์ /
308 สร้างพลังสู่ ความสําเร็ จ /
แวน ฟลีท, เจมส์ เค.
พ 131 ว941ส 2532
309 สรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิราชการจากคําวินิจฉัยของศาล วาสนา จันทราภรณ์
GP 342.0664 ส356 2551
ปกครองสู งสุ ด พ.ศ. 2549 /
310 สรุ ปหลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสู งสุ ด สมชัย จารุ จินดา
GP 342.0664 สห356 2551
เพื่อเสริ มสร้างแนวทางการปฏิบตั ิราชการที่ดี พ.ศ. 2550
311 สัณฐานวิทยาของเซลล์ในเลือดและไขกระดูก /
ทรงยศ อนุชปรี ดา
612.11 ท143ส 2554
312 สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) /
895.13 ส645 2536
313 สารพัดวิธีต่อ Lan ทัว่ บ้านและโฮมออฟฟิ ค /
คมชาติ สู้ณรงค์
004.68 ค147ส 2556
314 สารพิษในอาหาร /
นิธิยา รัตนาปนนท์
363.192 น614ส 2553
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
315 สํานวนฝึ กพูดภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายและช้อปปิ้ ง / กมลวัต ณัฐวรา
428.2495911 ก137ส 2557
316 สุ ขวิทยาจิต /
วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา
616.89 ว734ส 2555
317 สุ ดยอด สุ ทธิ ชยั หยุน่
พ 089.95911 ส766 2539
318 สู ตรเด็ด เคล็ด(ไม่)ลับ การถ่ายภาพอาหาร /
ยัง, นิโคล.เอส
771 ย223ส 2556
319 หนังสื อที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษา แห่งการเสด็จพระ
อ 923.1593 ห144 2543
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั วันที่ 8
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543
320 หนังสื อที่ระลึกพิธีเปิ ดอาคารสิ รินธร ณ สถาบันวิจยั ไม้ ประเทือง จินตสกุล
อ 551.7 ห144 2551
กลายเป็ นหินและทรัพยากรธรณี ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสี มา วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 /
321 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค [ซี ดี-รอม] /
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน
CD 338.5 ว436ห 2556
322 หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและบทวิทยุโทรทัศน์ คมสัน รัตนะสิ มากูล
808.066791 ค152ห 2555
323 หลักการใช้ภาษาไทย /
นพดล จันทร์ เพ็ญ
495.918 น169ห 2557
324 หลักการบัญชีข้ นั ต้น /
ศศิวมิ ล มีอาํ พล
657 ศ311ห 2556
325 หลักการบัญชีบริ หาร: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ สมนึก เอื้อจิระพันธ์
658.1511 ส253ห 2551
สําหรับผูบ้ ริ หาร /
326 หลักการหนังสื อพิมพ์ /
ถาวร บุญปวัตน์
พ 070.5722 ถ331ห 2538
327 หวงเหออู่อารยธรรม /
เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม อ 915.104 ท622ห 2544
บรมราชกุมารี , สมเด็จพระ,
พ.ศ.2498328 อนุสรณ์นายสุ วทิ ย์ หวัง่ หลี : ประธานคณะกรรมการ
อ 923.8593 อ232 2537
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ
หอการค้าไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย /
329 อยากรู ้แต่ไม่กล้าถาม /
ศรี วไิ ล กระบวนงาม
พ 089.95911 อ311 2537
330 ออกแบบและสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย
สกล คําปันนา
CD 005.713 ส116อ 2553
Dreamweaver CS4 [ซีดี-รอม] /
331 อ่านอย่างพินิจสาร วิจารณ์อย่างพิเคราะห์นยั /
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์
พ 028.1 ร556อ 2545
332 อาม่าบนคอนโด /
ชมัยภร แสงกระจ่าง
น ช182อ 2556
333 อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้ /
ประสาท เนืองเฉลิม
004.678 ป396อ 2557
334 อิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี : ทฤษฎีและปฏิบตั ิ /
สุ ธาทิพย์ พงษ์เจริ ญ
616.079 ส784อ 2554
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