รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 100 สิ่งของสาคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 /
ทอมป์ สัน, จูเลียน
940.53 ท333ร 2556
2 500 ล้านปี ของความรัก 01 : วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความ ชัชพล เกียรติขจรธาดา
พ 500 ช356ห 2556 ล1
รัก และความเกลียดชัง /
3 AE After effects CS5 /
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิ ช
006.696 อ917 2554
4 Applied meta-analysis with R /
Chen, Ding-Geng
610.727 CA 2013
5 Autonomous learning systems : from data streams to
Angelov, Plamen
006.31 A584A 2013
knowledge in real-time /
6 Biology /
Mader, Sylvia S.
570 M181B 2012
7 CMOS voltage references: an analytical and practical
Kok, Chi-Wah
621.381528 K79C 2013
perspective /
8 Computational intelligence : synergies of fuzzy logic
Siddique, Nazmul
006.3 S568C 2013
neural networks and evolutionary computing /
9 Computer arts and graphic design CS6 : เรี ยนรู ้
วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
006.6869 ว184ค 2556
กระบวนการออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ /
10 Design of integrated circuits for optical communications Razavi, Behzad
621.3827 R278D 2012
11 English for accounting /
Frendo, Evan
428.24 F878E 2007
12 English for aviation : for pilots and air traffic controllers Ellis, Sue
428.24 E47E 2008
13 English for customer care /
Campbell, Simon
428.24 C191E 2009
14 English for customer care /
Richey, Rosemary
428.24 R529E 2007
15 English for emails /
Chapman, Rebecca
428.24 C466E 2007
16 English for football /
Redmond, Alan
428.24 R287E 2012
17 English for human resources /
Pledger, Pat
428.24 P724E 2007
18 English for legal professionals /
Frost, Andrew
428.24 F939E 2009
19 English for logistics /
Grussendorf, Marion
428.24 G892E 2009
20 English for marketing and advertising /
Gore, Sylee
428.24 G666E 2007
21 English for presentations /
Grussendorf, Marion
428.24 G892E 2007
22 English for sales and purchasing /
Gutjahr, Lothar
428.24 G984E 2009
23 English for telecoms and information technology /
Ricca-McCarthy, Tom
428.24 R489E 2009
24 English for telephoning /
Smith, David Gordon
428.24 S645E 2007
25 English for the automobile industry /
Kavanagh, Marie
428.24 K21E 2007
26 English for the energy industry /
Campbell, Simon
428.24 C191EE 2009
27 English for the pharmaceutical industry /
Bucheler, Michaela
428.24 B919E 2007
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
658.4038011 D582E 2013
28 Enterprise performance management done right : an
Dimon, Ron
operating system for your organization /
29 Financial derivative and energy market valuation : theory Mastro, Michael
332.6457 M423F 2013
and implementation in Matlab /
30 Financial statement analysis /
Subramanyam, K. R
657.3 S941F 2014
31 Food biochemistry and food processing /
Simpson, Benjamin K.
664 F686 2012
32 Fundamentals of turbulent and multiphase combustion / Kuo, Kenneth K.
541.361 K96F 2012
33 Generalizations of cyclostationary signal processing :
Napolitano, Antonio
621.3822 N216G 2012
spectral analysis and applications /
34 Getting started with business analytics : insightful
Hardoon, David Roi
658.4033 H265G 2013
decision-making /
35 International finance /
Eun, Cheol S.
332.042 E88I 2012
36 Managing electronic records : methods, best practices,
Smallwood, Robert F
025.04 S635M 2013
and technologies /
37 Mathematical modeling with multidisciplinary
Yang, Xin-She
511.8 M426 2013
applications /
38 Micro metal forming /
Vollertsen, Frank
671 M619 2013
39 Numerical methods for engineers and scientists using
Esfandiari, Ramin S.
620.001518 E75N 2013
MATLAB /
621.3827028553 G411O 2013
40 Optical wireless communications: system and channel
Ghassemlooy, Z.
modelling with MATLAB /
41 Parallel robots: mechanics and control /
Taghirad, Hamid D.
629.892 T125P 2013
42 Plumbing /
Treloar, R. D
696.1 T788P 2012
43 Probability foundations for engineers /
Nachlas, Joel A
624.15 N119P 2012
44 Problem solving and data analysis using minitab: a clear Khan, Rehman M.
658.4013028553
and easy guide to six sigma methodology /
K45P 2013
45 Psychology : an introduction /
Lahey, Benjamin B
150 L184P 2013
46 Qualitative consumer and marketing research /
Belk, Russell W.
658.83 B432Q 2013
47 Radiative heat transfer /
Modest, Michael F.
621.4022 M691R 2013
48 Renewable energy : a first course /
Ehrlich, Robert
333.794 E33R 2013
49 Research methods in accounting /
Smith, Malcolm
657.072 S655R 2011
50 RF analog impairments modeling for communication systems Smaini, Lydi
621.382 S635R 2012
simulation: application to OFDM-based transceivers
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
51 Semi-active suspension control design for vehicles /
Savaresi, S.M.
629.243 S265S 2010
52 Social network analysis and education : theory, methods Carolan, Brian V
302.30285 C292S 2014
and applications /
53 SPSS : analysis without anguish : version 20.0 for
Coakes, Sheridan J.
005.369 C652S 2013
windows /
54 Strategic IT : best practices for managers and executives Langer, Arthur M.
658.4038 L276S 2013
55 Supply chain security : a comprehensive approach /
Arway, Arthur G.
658.7 A796S 2013
56 Sustainable energy management /
Golusin, Mirjana
333.79 G629S 2013
57 The supply chain differentiation guide : a roadmap to
Hofmann, Erik
658.7 H697S 2012
operational excellence /
58 Theory of gearing : kinetics, geometry, and synthesis /
Radzevich, Stephen P.
621.833 R133T 2013
59 Transforming it culture : how to use social intelligence, Wander, Frank
004.068 W245T 2013
human factors, and collaboration to create an IT
department that outperforms /
60 Understanding psychology /
Feldman, Robert S
150 F312U 2013
61 Wind resource assessment : a practical guide to
621.312136 W763 2012
developing a wind project /
62 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ /
สราวุธ ปิ ติยาศักดิ์
343.0999 ส355ก 2555
63 กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายคุม้ ครอง กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
344.01 ก677ก 2556
แรงงาน /
64 กฎหมายว่าด้วยการกูย้ มื และหลักประกัน /
ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์
346.073 ช111ก 2556
65 กฎหมายสิทธิบตั ร :แนวความคิดและบทวิเคราะห์ /
จักรกฤษณ์ ควรพจน์
346.0486 จ216ก 2556
66 กด like ให้อาเซียน /
วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์
พ 341.2473 ว694ก 2556
67 กลยุทธการสื่อสารการตลาดและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ฐิตินนั ท์ พรหมมี
CD/T 00159 2556
ตัดสินใจซื้อสินค้ากีฬาในร้านค้าปลีกเฉพาะประเภทของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
68 กลยุทธ์ดา้ นการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อ
ปิ ยะ ศุภประเสริ ฐศิลป์
CD/T 00142 2555
ความสาเร็จทางการตลาดสาหรับเฟอร์นิเจอร์สานักงาน /
69 การแก้ปัญหาการใช้พน้ื ที่ของห้องอาหารลักษมี สุกกี้
ทินกร แดงกาพล
CD/PR 00981 2553
แผนก Food & Beverage ณ โรงแรมนารายณ์ (CD สหกิจ
ศึกษา) /
70 การจัดการการบริ การ /
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
658.812 ก122ก 2556
3/10

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
71 การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2010
พัฒพงษ์ อมรวงศ์
72 การใช้โปรแกรมตารางงาน /
สิทธิชยั ประสานวงศ์
73 การใช้โปรแกรมนาเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2010 / สิทธิชยั ประสานวงศ์
74 การใช้โปรแกรมประมวลผลคา /
สิทธิชยั ประสานวงศ์
75 การนันทนาการ /
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั
76 การบริ หารการคลังและงบประมาณ /
ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
77 การบริ หารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ มูลค่า /
นิสดารก์ เวชยานนท์
78 การบัญชีการเงิน /
ดวงสมร อรพินท์
79 การบัญชีตน้ ทุน /
ศรี สุดา อาชวานันทกุล
80 การประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคุณภาพและความปลอดภัยทาง
ธราเทพ อัศวปรี ชานนท์
อาคาร : กรณี ศึกษาโรงงานบรรจุภณั ฑ์อาหาร /
81 การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู ้และทัศนคติที่มีต่อโรงไฟฟ้ า
อิทธิพล โลหะเวช
พลังงานนิวเคลียร์ ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี /
82 การผลิตเครื่ องดื่มและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ /
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
83 การฝึ กปฏิบตั ิงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และเออร์
มสธ.
กอนอมิคส์ หน่วยที่ 1-8 /
84 การพยาบาลระยะคลอด /
ภัทรพร อรัณยภาค
85 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริ หารงานในสถานศึกษาขั้น
บัญญัติ พุม่ พวง
พื้นฐานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน /
86 การพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นลินี สุตเสวต
87 การพัฒนามาตรฐานและบ่งชี้เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
นันทา หงวนตัด
ระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในคณะภคินีเซนต์ปอล
เดอ ชาร์ตร /
88 การพัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการบน iPhonoe กรณี ศึกษา เยาวลักษณ์ หาญณรงค์
นามาใช้ในองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก /
89 การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน่ เพือ่ สารวจความพึงพอใจของ เทียนชัย แตงพวง
ผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G /
90 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของ
อุมาวดี เกิดพร้อม
องค์การในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย /
91 การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนา :
พระไพฑูรย์ อารัมภรัตน์
กรณี ศึกษาเขตทวีวฒั นา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร /
(รตนธมโม)
92 การวิเคราะห์ข้นั ตอนการบริ การ (CD สหกิจศึกษา) /
บุษยา บุษบงค์

เลขหมู่
005.369 พ536ก 2556
005.369 ส722ก 2556
005.369 ส722ก 2556
005.369 ส722กร 2556
790 ท614ก 2554
336 ณ336ก 2555
658.3 น693ก 2554
657.48 ด231ก 2556
657.42 ศ275ก 2556
CD/T 00157 2556
CD/T 00146 2556
641.2 ป391ก 2555
613.62 มส747ก 2534 ล2
618.20231 ภ367ก 2556
CD/T 00151 2555
CD/T 00152 2555
CD/T 00153 2555

CD/PA 00148 2556
CD/PA 00149 2555
CD/T 00150 2556
CD/PA 00155 2555
CD/PR 00985 2552
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
93 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปานใจ ธารทัศนวงศ์
มุมมองด้านการบริ หาร /
94 การศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนสังกัด
อัปสร พกุลานนท์
กรุ งเทพมหานครที่มีต่อมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา /
95 การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็ นนักกรี ฑาทีมชาติ
ปฏิการ เพชรศรี ชา
96 การสร้างบทเรี ยนออนไลน์หลักสูตรธรรมศึกษาด้วยโปรแกรม พระมหาเจริ ญชัย ศรี โสดา
Modle /
97 การสารวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารสายการบินนกแอร์ (CD จุรีพร สิริเลิศจินดา
สหกิจศึกษา) /
98 การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น / กิติ สินธุเสก
99 กึ่งศตวรรษ วิถีแห่งยามาฮา /
เอื้อง ยิปโซ
100 ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน แผ่นที่ 1-2 [ดีวดี ี]
101 ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน แผ่นที่ 3-4 [ดีวดี ี]
102 ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน แผ่นที่ 5-6 [ดีวดี ี]
103 ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่งที่สนั่ ไหว /
นริ ศรา เพียรวิมงั สา
104 ความตั้งใจในการครองสมณเพศเป็ นพระสงฆ์ในพุทธศาสนา : พระเดชา รู ้เพียร
กรณี ศึกษาพระสงฆ์ในตาบลปากคลองภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร /
105 ความผูกพันต่อองค์การ : กรณี ศึกษาลูกจ้างชัว่ คราว สานักงาน มรกต ศรี ตูนแก้ว
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ในส่วนกลาง) /
106 ความพึงพอใจ และ การใช้ประโยชน์จากนิตยสารสตรี /
107 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อุษณี ย ์ ดีมาก
ในส่วนชุมชนสัมพันธ์ต่อเยาวชนระดับประถมศึกษา โดยรอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CD
สหกิจศึกษา) /
108 ความพึงพอใจในการบริ หารจัดการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาส : พระสุเภียบ โภ
กรณี ศึกษาวัดในเขตยานนาวา-สาทร กรุ งเทพมหานคร /
109 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ /
110 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกฎหมาย /
มานิตย์ จุมปา
111 ความเห็นของประชาชนต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมมาภิ พระนวจแดน สรวย
บาลของเทศบาลตาบล ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม /

เลขหมู่
658.4038 ป546ก 2554
CD/T 00148 2555
CD/PA 00156 2555
CD/PA 00150 2556
CD/PR 00982 2553
729 ก676ก 2555
658 อ931ก 2554
DVD 00481 M 2555 ผ1-2
DVD 00481 M 2555 ผ3-4
DVD 00481 M 2555 ผ5-6
พ 709.04 น253ข 2555
CD/PA 00153 2555

CD/PA 00152 2555
CD/T 00147 2555
CD/PR 00988 2552

CD/PA 00157 2555
658 ค181 2547
340 ค181 2555
CD/PA 00161 2556
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
เลขหมู่
112 คาอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง /
สาเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
346.0434 ส712ค 2555
113 คาอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ : พร้อมถามตอบอัตนัย ตาม สราวุธ ปิ ติยาศักดิ์
346.04 ส355ค 2555
แนวคาพิพากษาศาลฎีกา /
114 คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย
รัศฎา เอกบุตร
346.017 ร387ค 2555
ครอบครัว บิดา มารดาและบุตร /
115 คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา /
กาชัย จงจักรพันธ์
346.02 ก563ค 2555
116 คู่มือการใช้โปรแกรม 3ds Max 2013 & V-Ray 2.3 /
ภาณุพงษ์ ปั ตติสิงห์
006.693 ภ432ค 2556
117 คู่มือการฝึ กอบรมพยาบาลกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านบริ การ จินตนา ยูนิพนั ธุ์
610.7365 ค695 2542
สาธารณสุข /
495.182495911 ค695 2556
118 คู่มือการเรี ยนการสอน ภาษาจีน /
119 คู่มือผูส้ ูงอายุฉบับสมบูรณ์ /
บรรลุ ศิริพานิช
พ 613.0438 บ184ก 2545
120 เคมี เล่ม 2 /
แชง, เรย์มอนด์
540 ช786ค 2555 ล2
121 เคมีอินทรี ย ์ เล่ม 1 /
สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
547 ส262ค 2556 ล1
122 เคมีอินทรี ย ์ เล่ม 2 /
สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
547 ส262ค 2553 ล2
123 เคมีอินทรี ย ์ เล่ม 2 /
สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
547 ส262ค 2555 ล2
124 เครื่ องดื่มแนวประยุกต์ของร้านลาวา คลับ (CD สหกิจศึกษา)
คมเพชร หาญวัฒนกิจ
CD/PR 00992 2553
125 แคลคูลสั 1 /
ดารงค์ ทิพย์โยธา
515 ด493ค 2556 ล1
126 แคลคูลสั 2 /
ดารงค์ ทิพย์โยธา
515 ด493ค 2555 ล2
127 จิตวิทยาทัว่ ไป /
เติมศักดิ์ คทวณิ ช
150 ต777จ 2555
128 จิตวิทยาทัว่ ไป /
วิภาพร มาพบสุข
150 ว649จ 2548
129 จิตวิทยาพัฒนาการชีวติ ทุกช่วงวัย (เล่ม 1) : แนวคิดเชิงทฤษฎี- ศรี เรื อน แก้วกังวาล
155 ศ243จ 2553 ล1
วัยเด็กตอนกลาง /
130 จิตวิทยาพัฒนาการชีวติ ทุกช่วงวัย (เล่ม 2) : วัยรุ่ น-วัยสู งอายุ / ศรี เรื อน แก้วกังวาล
155 ศ243จ 2553 ล2
131 เฉลยปั ญหาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น /
เจษฎา ชินรุ่ งเรื อง
621.3192 จ755ฉ 2554
132 ชีววิทยา : ปฏิบตั ิการ /
สิริภทั ร์ พราหมณี ย ์
570 ส732ช 2556
133 ฎีกาใหม่ ป. อาญา พ.ศ. 2548-2555 /
วินยั หนูโท
345 ว621ฎ 2555
134 ตัวชี้วดั ผลการพัฒนาการฝึ กอบรมพนักงานบริ ษทั ครัวการบิน พิมพ์กานต์ ศิริโชติ
CD/PR 00979 2553
กรุ งเทพฯ จากัด (CD สหกิจศึกษา) /
135 ตาราพิชยั สงครามขงเบ้ง /
ขงเบ้ง
พ 355.42 ข122ต 2555
136 เต้าฮวยฟรุ ตสลัดสูตรลดต้นทุน (CD สหกิจศึกษา) /
อภิญญา ชนันท์ถาวร
CD/PR 00983 2553
137 เติมธรรมในช่องว่าง /
พิทยากร ลีลาภัทร์
พ 294.3444 พ671ต 2555
138 ถึงเจ็บก็ไม่ป่วย /
ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ พ 613 ป421ถ 2553
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
139 ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู ้เรา-รู ้เขา) /
ศรี เรื อน แก้วกังวาล
140 ทฤษฎีดนตรี แจ๊ส เล่ม 1 /
ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล
141 ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 1 /
ณัชชา พันธุเ์ จริ ญ
142 ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 2 /
ณัชชา พันธุเ์ จริ ญ
143 ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 3 /
ณัชชา พันธุเ์ จริ ญ
144 ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 4 /
ณัชชา พันธุเ์ จริ ญ
145 ทาร์ตผลไม้เพือ่ สุขภาพ กรณี ศึกษา โรงแรม แกรนด์
ศรัญญา เวียงเกตู
เดอ วิลล์ กรุ งเทพฯ (CD สหกิจศึกษา) /
146 เทคนิคการจัดเลี้ยง ของโรงแรมโซฟิ เทล เซนทาราแกรนด์
นิธิดา ซื่อสัตย์
กรุ งเทพฯ (CD สหกิจศึกษา) /
147 เทคนิคงานปูน-คอนกรี ต /
ประณต กุลประสูตร
148 เทคโนโลยีการนาส่งกรดนิวคลีอิก /
วัลลภ วีชะรังสรรค์
149 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
ธีรณี อจลากุล
150 ธรณี วทิ ยาสาหรับวิศวกร /
กิจการ พรหมมา
151 ธรรมรส-ธรรมฤทธิ์ /
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์
ธมฺ มวฑฺฒโน)
152 ธุรกิจนาเที่ยว /
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
153 ธุรกิจระหว่างประเทศ : สภาพแวดล้อมและธุรกิจเปรี ยบเทียบ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์
154 นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร /
พจน์ สุขมหา
155 แนวทางการจัดนาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถ้ าเสาหิน อุทยานแห่งชาติ อนวัช แต้ตระกูล
ลาคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี สาหรับบริ ษทั ทีเคที อีโคทัวร์
(CD สหกิจศึกษา) /
156 แนวทางการจัดเส้นทางม่องเที่ยว กลุ่มลูกค้า Incentive Tour
ปวริ ศา อุทุมภา
ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (CD สหกิจศึกษา) /
157 แนวทางในการให้บริ การอย่างมีประสิทธิภาพของ แผนกการ พรเพ็ญ เกศสุวรรณกนก
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ณ โรงแรม Sofitel Dcntara Grand
Bangkok (CD สหกิจศึกษา) /
158 บทบาทของผูบ้ ริ หารในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
รัศมี วังคีรี
ของบุคคลากรโรงเรี ยนสังกัดสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร
159 บทบาทในการรักษาพระธรรมวินยั ของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี
ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะธรรมกาย /
(บุญถึง)

เลขหมู่
150 ศ243ท 2554
781.65 ศ327ท 2555
781.1 ณ259ท 2555 ล1
781.1 ณ259ท 2555 ล2
781.1 ณ259ท 2552 ล3
781.1 ณ259ท 2552 ล4
CD/PR 00991 2553
CD/PR 00980 2553
693 ป254ท 2555
547.79 ว447ท 2556
004.35 ธ622ท 2551
624.151 ก636ธ 2555
พ 294.3444 พ369ธ 2556
338.4791 บ563ธ 2555
338.88 ส754ธ 2554
346.013 พ169น 2556
CD/PR 00978 2553

CD/PR 00990 2552
CD/PR 00987 2552

CD/T 00149 2555
CD/T 00155 2546
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
160 บัญชี...ทาเป็ นเห็นทางรวย : เคล็ดลับการทาบัญชีให้ธุรกิจรุ่ ง
ศิริรัฐ โชติเวชการ
สรรพากรรัก /
161 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 1 /
ปรเมษฐ์ ปั ญญาเหล็ก
162 ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 2 /
ปรเมษฐ์ ปั ญญาเหล็ก
163 ปฐพีกลศาสตร์ /
วินิต ช่อวิเชียร
164 ปฐพีกลศาสตร์ /
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
165 ประยูรวงศานุสรณ์ : โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ "เขามอ" วัด
เลิศลักษรา ยอดอาวุธ
ประยูรวงศาวาส /
166 ประสิทธิภาพการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การของโรงงาน
บุรินทร์ สันติสาสน์
หล่อหลอมเหล็กของไทย /
167 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าของเจ้าอาวาส : กรณี ศึกษา พระวรรณะ สุม (สุทธสีโล)
วัดในเขตธนบุรี /
168 ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผูท้ ี่อาศัยในเขต พัชรพร โสทน
ธนบุรี ปี 2552 ณ บริ ษทั เวิลด์ สปิ ริ ต ออนทัวร์ จากัด (CD สห
กิจศึกษา) /
169 ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของข้าราชการ
มานะชัย กฤตอาไพ
สังกัดสานักงาน เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร /
170 ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริ หารงานบุคลากรตามอิทธิ สารี ยิม
บาท 4 ตามความเห็นของบุคลากรในโรงเรี ยน : กรณี ศึกษา
โรงเรี ยนมัธยมเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
171 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริ โภคอาหารกล่องสาเร็จรู ป จันทรา บางวัฒนา
แช่แข็งในเขตกรุ งเทพมหานคร /
172 ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสนทนาออนไลน์ผา่ น
ภาณุพงศ์ อุทยั วัตน์
โทรศัพท์มือถือของนักเรี ยนระดับมัยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุ งเทพมหานคร /
173 ปั จจัยในการเลือกใช้บริ การสายการบินยูไนเต็ด (CD
พรทิพย์ ฉัตรมาลีรรัตน์
สหกิจศึกษา) /
174 เปิ ดตานานแม่นากพระโขนง /
เอนก นาวิกมูล
175 เปิ ดอีเมล์สตีฟ จอบส์ /
มิเลียน, มาร์ค
176 พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ยืนหยัด ใจสมุทร
2504 พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พ.ร.บ.สวน
ป่ า พ.ศ.2535

เลขหมู่
พ 657 ศ479บ 2555
530.078 ป171ป 2556 ล1
530.078 ป171ป 2556 ล2
624.15136 ว631ป 2552
624.15136 ส742ป 2554
อ 294.3435 ป367 2556
CD/T 00156 2556
CD/PA 00154 2555
CD/PR 00986 2552

CD/PA 00158 2555
CD/PA 00160 2556

IS จ279 2555
CD/T 00144 2554

CD/PR 00989 2553
895.91009 อ893ป 2543
พ 650.13 ม587ป 2555
348.02 ย329พ 2556
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รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
177 พระที่นงั่ อนันตสมาคม สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ไทย-อิตาลี / ฟิ ลิปปี , บี. ฟรานเชสกา
178 พระธรรมเทศนาหน้าพระที่นงั่ กัณฑ์ประวัติศาสตร์ /
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์
ธมฺ มวฑฺฒโน)
179 พฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน ศริ นภัทร แสนเมือง
ที่มีต่อการสื่อภายในโรงพยาบาลพญาไท 3 /
180 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก /
ทักษิณ เทพชาตรี
181 พลังงาน : วิวฒั นาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และ
พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์
ความยัง่ ยืน /
182 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 /
มสธ.
183 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม หน่วยที่ 8-15 /
มสธ.
184 พื้นฐานแมทแลบ /
ปราโมทย์ เตชะอาไพ
185 ฟิ สิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 /
พงษ์ศกั ดิ์ ชินนาบุญ
186 ฟิ สิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 /
พงษ์ศกั ดิ์ ชินนาบุญ
187 ภราดามหามิตร ไทย-อิตาลี : 140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี / หนึ่งฤดี โลหผล
188 ภาพลักษณ์และการรับรู ้ความเสี่ยงทีส่งผลกระทบต่อความภักดี ปรี ดาพร อารักษ์สมบูรณ์
ในตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเทศไทย /
189 ภาษากฎหมายไทย /
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
190 แมสสเปกโทรเมตรี /
ศุภศร วนิ ชเวชารุ่ งเรื อง
191 ยากับโรคหัวใจและหลอดเลือด /
192 รวมบทความกฎมายลักษณะครอบครัว /
ไพโรจน์ กัมพูสิริ
193 ระบบตรวจสอบสถานะการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง เจษฎา คงสาราญ
ของงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก /
194 ระบบบริ หารจัดการวิทยุและทีวอี อนไลน์ผา่ นเว็บไซต์วดั มหร จักรพรรณ ขันติยราช
รณพาราม /
195 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการท่องเที่ยว /
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
196 รู ้กฎหมายกับทนายไก่ /
เฉลิมพงษ์ กลับดี
197 รู ปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งประสิทธิภาพ : กรณี ศึกษา สุนีย ์ เอมดวงดี
สานักงานเขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร /
198 รู ปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการ ปิ ยะ เจริ ญเวชรักษ์
สร้างอิทธิพลเพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ข้าราชการครู /
199 รู ้อดีตเพือ่ เข้าใจปั จจุบนั /
สาคร ช่วยประสิทธิ์

เลขหมู่
อ 725.1109593 ฟ451พ 2555

พ 294.3444 พ369พ 2556
CD/T 00145 2556
624.1821 ท338พ 2555
333.79 พ246พ 2556
614.1 มส747พ 2534 ล1
614.1 มส747พ 2534 ล2
518.0285 ป451พ 2555
530 พ164ฟ 2556 ล1
530 พ164ฟ 2555 ล2
อ 327.593045 ห159ภ 2553
CD/T 00143 2555
349.593 ธ515ภ 2555
543.65 ศ729ม 2553
616012 ย231 2554
346.015 พ992ร 2555
CD/T 00158 2555
CD/PA 00151 2555
338.4791072 บ563ร 2555
พ 340 ฉ419ร 2555
CD/PA 00159 2555
CD/T 00154 2556

พ 909 ส628ร 2555
9/10

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน ตุลาคม 2556
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ ง
200 เรื่ องของมีด /
สืบศรี คาอุไร
201 โรคจิตที่รัก /
ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์
202 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร : วิธีวเิ คราะห์ การใช้
สุชาดา สุขหร่ อง
ประโยชน์ ตัวอย่างจากงานวิจยั และเทคนิคพื้นฐานทาง
ชีววิทยาโมเลกุล /
203 ลาว Land Link จินตนาการใหม่ /
ปั ณฑพ ตั้งศรี วงศ์
204 ลูกประคบหน้า ผสม กลีบกุหลาบมอญ (CD สหกิจศึกษา)
อรพิน ถาวรพจน์
205 วิศวกรรมชลศาสตร์ /
โชติไกร ไชยวิจารณ์
206 วิศวกรรมฐานราก /
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
207 วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์ /
บุญเทพ นาเนกรังสรรค์
208 ศัพท์ดนตรี ปฏิบตั ิ /
ณัชชา พันธุเ์ จริ ญ
209 สงครามโลกครั้งที่ 1, 2 (ฉบับสมบูรณ์) : ประวัติศาสตร์การเข่น วีระชัย โชคมุกดา
ฆ่าที่โลกต้องเรี ยนรู ้ /
210 สังคีตนิยม : ว่าด้วยเครื่ องดนตรี ของวงดุริยางค์ /
ไขแสง ศุขะวัฒนะ
211 สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรี ไทย /
เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
212 สารให้ความหวานพลังงานต่า : การผลิตทางชีวภาพ คุณสมบัติ สุขใจ ชูจนั ทร์
และการใช้ประโยชน์ /
213 สุขแบบสบาย ๆ /
วิทยา นาควัชระ
214 สุขภาพดี วิถีอาเซียน : รวมบทความวิเคราะห์ระบบบริ การ
วีระวัฒน์ พันธ์ครุ ฑ
สุขภาพ /
215 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8 /
มสธ.
216 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน หน่วยที่ 9-15 /
มสธ.
217 สุดทางที่ทวาย /
ภราดร ศักดา
218 หนังโรคจิต /
ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์
219 หลักการใช้ยาและแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง อรรถการ นาคา
220 หลักเคมีทวั่ ไป เล่ม 1 /
กฤษณา ชุติมา
221 หลักเคมีทวั่ ไป เล่ม 2 /
กฤษณา ชุติมา
222 หลักพื้นฐานของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า /
ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ์
223 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ /
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
224 ออกแบบวงจร Digital และประยุกต์ใช้งาน /
ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
225 อัลจิเนต : พอลิเมอร์ธรรมชาติสู่ระบบนาส่งยา /
ธเนศ พงศ์จรรยากุล
226 อาคารนิทรรศการสยาม ณ งานเอ็กซ์โปเมืองตูริน 2454 /
หนึ่งฤดี โลหผล

เลขหมู่
621.932 ส736ร 2555
พ 616.89 ป421ร 2553
572.86 ส759ล 2553

พ 338.9594 ป525ล 2555
CD/PR 00984 2552
627 ช823ว 2556
624.15 ส743ว 2555
624.15 บ246ว 2552
780.3 ณ259ศ 2553
940.3 ว844ส 2556
785 ข982ส 2554
780.9593 ฉ433ส 2542
664.5 ส743ส 2555
พ 158 ว582ส 2555
368.382 ส743 2555
363.11 มส747ส 2545 ล1
363.11 มส747ส 2545 ล2
พ 959.1 ภ191ส 2555
พ 616.89 ป421ห 2554
616.24 อ177ห 2555
540 ก282ห 2556 ล1
540 ก282ห 2553 ล2
669.142 พ994ห 2555
350 ก951ห 2556
621.3815 ออ444 2555
615.19 ธ155อ 2555
อ 725.9109593 ห159อ 2555
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