รายชืlอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนตุลาคม 2559
ลําดับที
ชือเรือง
1 "บิกตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา /
2 Advertising and promotions : an integrated brand
3 Barron’s TOEIC : test of English for International

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

วาสนา นาน่วม
Semenik, Richard J

พ 923.8593 ว491บ 2558
659.1S471A 2012

Lougheed, Lin

428.0076 L887B 2013

4

communication
/ : ethics and stakeholder
Business and society
management /

Buchholtz, Ann K

658.408 B919B 2012

5
6
7
8

Creative economy and culture /

Hartley, John

338.477 H332C 2015

Digital photography : a basic manual /

Horenstein, Henry

770 H811D 2011

Discourse and narrative methods /

Livholts, Mona

401.41 L785D 2015

โรงเรี ยนบ้านความรู้

428.34 ด812 2559 ล1

Knowledge house

428.34 D928 2016

9

Duo teachers listening practice tape : English for
careers 1 exercise /
Duo teachers listening practice tape : uper mover
exercise /

10
11
12
13
14

Effective project management /

Clements, James P

658.404 C626E 2012

Electronic devices : conventional current version /

Floyd, Thomas L

621.3815 F645E 2014

GMAT : math workbook /

Markal, Ender

510.76 M345G 2011

Graphic design, referenced /

Gomez-Palacio, Bryony

741.6 G633G 2009

Harry Potter and the cursed child : parts one and two / Rowling, J. K

Fic R884H 2016

15
16

Innovations in digital research methods /

Halfpenny, Peter

300.72 H169I 2015

Macmillan English dictionary for advanced learners /

Jewett, John W

R 423 M167 2002

17
18

More reading power 3 /

Jeffries, Linda

428.64 J47M 2012 v3

Organizational behavior : a practical, problem-solving
Kinicki, Angelo
approach /

658 K51O 2016

19
20

Principles and applications of macroeconomics /

Lieberman, Marc

339 L716P 2008

Kittisak Jermsittiparsert

RH 355.03 P963 2016

Kittisak Jermsittiparsert

RH 301 P963 2016

สําเนียง อภิสนั ติยาคม
ทมยันตี
ยุพิน พิทยาวัฒนชัย

547.2 ส693ก 2559
น ท121ก 2547
658.87 ย421ก 2558

21
22
23
24

Proceedings 3rd international conference on security
studies /
Proceedings 1st National and international conference
on interdisciplinary humanities /
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรี ยเ์ บืbองต้น /
กษัตริ ยา : แก้วกษัตริ ยา /
การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า /

รายชืlอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนตุลาคม 2559
ลําดับที
ชือเรือง
25 การตัbงตํารับโมโครอิมลั ชันจากนํbามันมะพร้าวดัดแปร
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

สําหรับใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ตา้ นเชืbอ
การเตรี ยมและประเมินผลเส้นใยนาโนจากพอลิแลกติก
แอซิดทีlเตรี ยมด้วยกระบวนการ
การนําเสนอรายการกีฬาของข่องสืlอโทรทัศน์ดาวเทียม
SMM TV /
การบรรจุยาเข้าในเส้นใยนาโนโดยใช้เทคนิคกิเล็กโท
รสปิ นนิงเพืlอใช้รักษาแผลติดเชืbอ /
การบัญชีบริ หาร /
การประเมินทางกายภาพและความคงตัวของยาคาวิได
ลอนในเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ /
การประเมินทางกายภาพและความคงตัวของยาคาวิได
ลอนในเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ /
การพัฒนาเครืl องดืlมสําเร็จรู ปชนิดผง จากสารสกัดดอก
ราชพฤกษ์ /
การพัฒนาตํารับนํbาหอมและประเมินความพึงพอใจ /
การพัฒนายาเตรี ยมเฉพาะคราวรู ปแบบยานํbาแขวน
ตะกอนทีlประกอบด้วยตัวยา
การพัฒนายาเม็ดหลายชัbนทีlมีการปลดปล่อยยาหลาย
จลนศาสตร์เพืlอให้ออกฤทธิ{เนิlน /
การพัฒนาสูตรตํารับเจลมาส์กลอกหน้าเพืlอผิวกระจ่าง
ใส จากสารสกัดเห็ดหลินจือ และไข่ขาว /
การพัฒนาองค์กรชุมชน /
การวางแผนและควลคุมทางการเงิน /
การศึกษาความคงตัวของตํารับยาหยอดตาเมทิลเพรดนิ
โซโลนความเข้มข้น /
การศึกษานําร่ องของปัจจัยทีlมีผลต่อระดับยาวอลโป
รอิกแอซิดในซีรlัมของผูป้ ่ วยเด็ /
การศึกษานําร่ องของปัจจัยทีlมีผลต่อระดับยาวอลโป
รอิกแอซิดในซีรlัมของผูป้ ่ วยเด็ก
การศึกษาปัจจัยเสีlยงของปัญหาเกีlยวกับยาในงาน
บริ บาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก
การศึกษาเปรี ยบเทียบการเกิดภาวะนํbาหนักเกินระหว่าง
ผูป้ ่ วยทีlได้รับยารักษาโรคจิต /

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

เนตรนภา โตสกุล

CD/PA 00298 2558

อานนท์ ชัยเสนหาญ

CD/PA 00299 2558

วรพจน์ อัศวพงษ์โชติ

T/มส 791.4561 ว225ก 2557

มลิวรรณ อุดมคํา

CD/PA 00295 2558

ศรี สุดา อาชวานันทกุล

657 ศ275ก 2559

สบรรณ บุญธนวรกุล

PA 615.19 ส219ก 2558

สบรรณ บุญธนวรกุล

CD/PA 00305 2558

โกสิทธิ{ ลายคราม

CD/PA 00302 2558

ธเนศ สิมมา

CD/PA 00300 2558

ณิชารี ย ์ จรัสเจียรวัฒน์

CD/PA 00301 2558

ทวิชชา ไชยดํา

CD/PA 00296 2558

ชฎาทิพย์ ตัbงภาคภูมิ

CD/PA 00293 2558

นันทิยา หุตานุวตั ร
ปนัดดา อินทร์พรหม

307,14 น431ก 2546
658.15 ป161กว 2533

เมธาวี นครขวาง

CD/PA 00297 2558

พิมพ์ชญาภรณ์ สืบสายทอง

PA 615 พ716ก 2558

พิมพ์ชญาภรณ์ สืบสายทอง

CD/PA 00304 2558

หฤทัย สุมานนท์

CD/PA 00291 2558

สรัญดา เนียนพานิช

CD/PA 00292 2558

รายชืlอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนตุลาคม 2559
ลําดับที
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ชือเรือง
กํากึดแม่ญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา /
ของสวยของดีครัbงแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง /
คนเริl มต้น /
คู่มือการเรี ยนรู้ Microsoft Excel+PowerPoint 2013/
คู่มือการเรี ยนรู้ Microsoft Word 2013 + Windows /
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศ
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศ
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา /
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว /
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ /
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม /
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ /
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐ
เครืl องมือประเมินคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคหัวใจ :
การทบทวนงานวิจยั ในประเทศไทย /
เครืl องมือประเมินคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคหัวใจ :
การทบทวนงานวิจยั ในประเทศไทย /
จดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย : ศาสตร์และศิลป์ บน
เส้นทางของผูว้ า่ ธนาคารแห่งประเทศไทย /
จิตเวชศาสตร์ /
เซียนหุน้ ห่านทองคํา /
ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา : การต่างประเทศในสมัย
รัชกาลทีl 7 /
เทวะวงศ์ฯ สาร : ความท้าทายไร้พรมแดน /
ไทเผีย /
นักลงทุนหุน้ ห่านทองคํา /
นักเลงตาลบ้านหนองศาลา /
นํbาหยดเดียว : หากหยดนํbาเล็กๆ รวมตัวกันก็สามารถ
เป็ นทะเลทีlกว้างใหญ่ไพศาลได้ /

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ธงทอง จันทรางศุ
จันทราภา จินดาทอง
บริ ษทั เออาร์ไอที
บริ ษทั เออาร์ไอที
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม
การค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม
การค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม
การค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม
การค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม
การค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์. กรมส่งเสริ ม

641.21 พ981ก 2559
อ 738 ธ129ข 2553
361.614 จ281ค 2559
ต 005.369 คก695 2559
ต 005.369 ค695 2559
382.095930595 ค695 2558
382.095930598 ค695 2559

นินูรีดา อุมาร์

PA 615 น615ค 2558

นินูรีดา อุมาร์

CD/PA 00303 2558

ประสาน ไตรรัตน์วรกุล

พ 332.11 ป398จ 2559

กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม
เทพ รุ่ งธนาภิรมย์

616.89 จ464 2559
พ 332.6322 ท595ซ 2558

ธีระ นุชเปีl ยม

923.1593 ธ661ต 2559

กระทรวงต่างประเทศ. สถาบันการ
เสถียร ยอดดี
เทพ รุ่ งธนาภิรมย์
พลชัย เพชรปลอด

327.2 ท644 2558
น ส894ท 2545
พ 332.6322 ท595น 2558
พ 630.92 น377 2558

ครอบครัวมีศุข

923.7593 น537 2558

382.095930596 ค695 2559
382.095930594 ค695 2558
382.095930599 ค695 2558
382.095930597 ค695 2558
382.0959305957 ค695 2558
382.095930591 ค695 2559

รายชืlอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนตุลาคม 2559
ลําดับที
ชือเรือง
68 แนวทางการปฎิบตั ิราชการจากคําวินิจฉัยของศาล

342.0664 น927 2559

ประวัติท่านพระอาจารย์มนlั /

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

อ 294.363 พ358ป 2558

ประวัติท่านพระอาจารย์มนlั /

พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

294.363 พ358ป 2558

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย : การสังเขปประเด็นใหม่จาก
งานวิจยั /

มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะ
โบราณคดี.

709.593 ป373 2559

72

ฝรัlงมองไทยในสมัยรัชกาลทีl 7 : ตะวันออกทีlศิวไิ ลซ์? / ธีระ นุชเปีl ยม

73

พระธรรมคําสอนของหลวงปู่ /

74
75

เลขหมู่

สํานักงานศาลปกครอง

ปกครองสูงสุด ประจําปี พ.ศ.2558 /

69
70
71

ชือผู้แต่ ง

พระราชกรณียกิจ ประจําปี พุทธศักราช 2558 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ /
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารทีlร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
เซ็นทรัลพระราม 2 /

370.9593 ธ661ฝ 2559

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญา
วิศิษฎ์ (หลวงปู่ เทสก์ เทสรังสี)

พ 294.3444 พ369พ 2559

สภากาชาด

อ 923.1593 พ365 2559

อัจฉรา หาญณรงค์ฤทธิ{

IS อ498 2558
150 พ434 2559

76
77

พฤติกรรมศาสตร์ /

นวนันท์ ปิ ยะวัฒนกูล

พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ /

ประพันธ์ คูชลธารา ศศิธร สรรพ่อค้า 662.88 ป319พ 2558

78
79
80
81

พืชวงศ์บุกบอน ในหุบเขาลําพญา /

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อ 584.64 พ815 2558

เพอร์ซีย ์ แจ็กสัน กับแฟ้ มลับมนุษย์กl ึงเทพ /

ไรออร์แดน, ริ ก

น ร959พ 2557

เพอร์ซีย ์ แจ็กสัน กับเรืl องเล่าของเหล่าเทพ /

ไรออร์แดน, ริ ก

น ร959พ 2559

ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต{ ิ พระบรมราชินีนาถ [ดีวดี ี]

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี . DVD 00656 M 2558 ผ1-2

82
83

ภาวะผูน้ าํ เชิงปฏิบตั ิการ /

พิพฒั น์ นนทนาธรณ์

658.4092 พ697ภ 2558

มาตรการการเยียวยาผูไ้ ด้รับความเสียหายจากควันบุหรีl
ในรู ปแบบของกองทุน

วัชรพงศ์ พิฑิธพรรณพงศ์

T/มส 362.828 ว378ม 2558

84
85
86

มิติใหม่ โลจิสติกส์ไทย

ยุทธภูมิ จารุ เศร์นี

บทความ

ยุทธศาสตร์หุน้ ห่านทองคํา /
ระบบการจําลองภาพเสมือนการติดตัbงอุปกรณ์
รถจักรยานยนต์ (CD โครงงาน) /
ระบบการบริ หารจัดการสินค้าคงคลังผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
ระบบการบริ หารสินค้าคงคลังออนไลน์ (กรณีศึกษา
ร้านฟูจิเพ็ทช็อป) (CD โครงงาน) /

เทพ รุ่ งธนาภิรมย์

พ 332.6322 ท595ย 2558

สิทธิชยั ธนกรภิรสกุล

CD/PR 01253 2558

วีระพงษ์ สงเพชร

CD/PR 01252 2558

ภัครัตน์ คุม้ เพืlอน

CD/PR 01233 2558

87
88

รายชืlอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนตุลาคม 2559
ลําดับที
ชือเรือง
89 ระบบควบคุมการล้อคประตูทีlอยูอ่ าศัยด้วยโปรแกรม
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

ประยุกต์ (CD โครงงาน) /
ระบบควบคุมความชืbนและอุณหภูมิอตั โนมัติสาํ หรับ
การปลูกพืช (CD โครงงาน) /
ระบบจองตัวŠ รถทัวร์ออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านแอน
ดรอยด์ (CD โครงงาน) /
ระบบจองห้องจัดเลีbยงออนไลน์ (กรณีศึกษาร้านปลาอยู่
เย็น) (CD โครงงาน) /
ระบบจัดการข้อมูล กรณีศึกษาคลินิกโรคผิวหนังบาง
พลัด (CD โครงงาน) /
ระบบจัดการคลังสินค้า หจก. เก้า ทรัพย์เจริ ญสุข
เซอร์วสิ (CD โครงงาน) /
ระบบจัดการส่วนประกอบอาหารและสารอาหารทีlได้รับ
(CD โครงงาน) /
ระบบจัดการห้องซ้อมดนตรี กรณีศึกษา ไทเก้อร์ มาเฟี ย
มิวสิค (CD โครงงาน) /
ระบบนําส่งยาสู่เป้ าหมาย /
ระบบบริ หารจัดการการสังl อาหารออนไลน์ ระบบ
ปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ (CD โครงงาน) /
ระบบบริ หารจัดการอพาร์ทเม้นท์เฟอริ สวิลล่า (CD
โครงงาน) /
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขายเสืbอ LOOP (CD
โครงงาน) /
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านแพลตินมlั ไบค์ (CD
โครงงาน) /
ระบบรักษาความปลอดภัยทีlอยูอ่ าศัยด้วยโปรแกรม
ประยุกต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

ศุภมิตร อัศวนันทการ

CD/PR 01240 2558

เก่งพงศ์ เหลืองเลิศวัฒน

CD/PR 01251 2558

เนตยา ทองชมภูนุช

CD/PR 01238 2558

วรันชัย พึงวัฒนานุกุล

CD/PR 01242 2558

ยุพาวดี คล้อยเคลืlอน

CD/PR 01231 2558

อติรุจ อัมภาพรรณ

CD/PR 01254 2558

ชวลิต พุฒินิล

CD/PR 01250 2558

วิทยา ชาญชิตร

CD/PR 01247 2558

ปราณีต โอปณะโสภิต

615.19 ป447ร 2558

นภัสม์ บูรณถาวร

CD/PR 01249 2558

วีรกานต์ เกตุจนั ทร์

CD/PR 01243 2558

ฉัตรชัย ภูศิลาแทน

CD/PR 01244 2558

เวชพิสิษฐ์ อินนุพฒั น์

CD/PR 01232 2558

วิวฒั น์ สถิรชาติ

CD/PR 01241 2558

103
104

ระบบโรงเรื อนอัจฉริ ยะ (CD โครงงาน) /

จิรพจน์ หาสุข

CD/PR 01245 2558

ระเบียบวิธีวจิ ยั : หลักการ แนวคิด เทคนิคการเขียน
รายงานการวิจยั /

ณรงค์ โพธิ{พฤกษานันท์

001.42 ณ212ร 2557

105
106

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558 /

มูลนิธิส่งเสริ มวิทยาศาสตร์แ

อ 926.593 ร399 2558

ร้านนํbาชา บทละครพูด 3 องก์ /

เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,
สมเด็จพระ, พ.ศ.2498-

895.126 ห734ร 2558

รายชืlอทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สํานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจําเดือนตุลาคม 2559
ลําดับที
ชือเรือง
107 รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
108
109
110
111
112
113
114

ระดับชาติและระดับนานาชาติ /
รายงานการวิจยั เรืl อง ปัจจัยทีlมีผลต่อการรักษาโรคไม่
ติดต่อตามแนวทางพุทธศาสนา /
รายงานการวิจยั เรืl อง แนวทางการพัฒนาระบบการ
สะสมหน่วยการเรี ยนรู้
รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยั เพืlอการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังl ยืน /
รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยั เพืlอการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังl ยืน /
รู ปแบบการสืlอความหมายทีlปรากฎในนิตยสารรถ
กระบะ /
ฤทธิ{ตา้ นอนุมลู อิสระและปริ มาณสารสําคัญของราช
พฤกษ์ /
ฤทธิ{แห่งใจ / ฐิตินาถ ณ พัทลุง, เขียน ; พาฝัน ศุภวานิช,
บรรณาธิการ

ชือผู้แต่ ง

เลขหมู่

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

RH 300.9593 ร451 2559

รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ

RH 613 ร636ร 2559

กระทรวงศึกษาธิการ.

RH 371.218 ร451 2558

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ.

RH 330.072 ร451 2557
RH 330.072 ร451 2558

ญาณเสฏฐ์ ตัbงเขืlอนขันธ์

T/มส 070.175 ญ242ร 2557

กุลนิษฐ์ สุทธายุทธกุล

CD/PA 00294 2558

ฐิตินาถ ณ พัทลุง

พ 158.1 ฐ336ฤ 2559

115
116

ล้านนาพฤกษาคดี /

สนันl ธรรมธิ

581.9593 ส198ล 2558

วงจรตัวควบคุมพีไอดี โหมดกระแสโดยใช้ซีเอฟโอเอ
(CDโครงงาน) /

ภูวดล พ่วงจีน

CD/PR 01258 2559

117
118
119
120
121

ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก /

กรุ งเทพมหานคร. สํานักผังเมือง

อ 726.1951 ศ364 2559

ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก /

กรุ งเทพมหานคร. สํานักผังเมือง

726.1951 ศ364 2559

สมเด็จพระบรมราชินี "ครู " ศรี แผ่นดิน /

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

อ 923.1593 ส243 2559

สวรรค์เบีlยง เล่ม 1 /

กฤษณา อโศกสิน

น ก282ส 2541 ล1

สูบความสุข?...ดึlมความสุข? : สุขภาพจิตของผูส้ ูบบุรี
และดืlมแอลกอฮอล์ /

ภูเบศร์ สมุทรจักร

พ 362.29 ภ658ส 2558

เสด็จฯ เยียl มราษฎร ภาคใต้ พ.ศ.2502 /

สํานักพระราชวัง. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ อ 923.1593 ส893 2539 ล2

เสีbยวบทสนทนานิรันดร์ /

ปองวุฒิ รุ จิระชาคร

รส ป512ส 2559

หนึlงภาพ...หนึlงธรรม /

สุรวัฒน์ เสรี ววิ ฒั นา

พ 294.3444 ส853ห 2559

อาเซียน ไทย และมหาอํานาจในยุคแห่งการปฏิรูป /

ประภัสสร์ เทพชาตรี

GP 341.2473 อ617 2558

122
123
124
125

