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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  10 โรค 10 ภยัพาล วยัท างานพึงระวงั /  - พ 616 ส728 2555  
2  10 ทศวรรษ ศาสตราจารย ์ดร.บุญรอด บิณฑสนัต ์/  - GP 923.7593 ส727 2555  
3  100 ประโยค รอบรู้ธุรกิจจีน /  จางหง   495.1834955911 จ293ห 2555  
4  100 ประโยค รอบรู้วฒันธรรมจีน /  ซุนอ้ี   495.183495911 ซ421ห 2555  
5  60 ปี กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์/  - GP 354.74 ห111 2555  
6  88 ลู่ทางสู่...ความส าเร็จ ของนกับริหาร /  ปราชญา กลา้ผจญั  พ 658 ป444ป 2554  
7  Abstracts : the 34th congress on science and 

technology of Thailand (STT 34) October 31- 
November 2, 2008, venue : Queen Sirikit National 
Convention Centre, Bangkok, Thailand 

- AB 607 A164 2008 

8  Advanced instrumentation and computer I/O design : 
defined accuracy decision and control with process 
applications /  

Garrett, Patrick H. 621.3981 G239A 2013  

9  Analog and VLSI circuits - 621.395 A532 2009 
10  Antibacterial agents : chemistry, mode of action, 

mechanisms of resistance, and clinical applications /  
Anderson, Rosaleen J.  615.7922  A549A 2012  

11  Assessing the implications of Thailand's government 
use licenses, issued in 2006-2008 

- GP 368.382 A846 2009 

12  Building an intranet /  Evans, Tim  004.678 E92B 1996  
13  Calculation of drug dosages : a work text /  Ogden, Sheila J. 615.14 O34C 2012  
14  Case study research for business Farquhar, Jillian Dawes 650.0723 F238C 2012 
15  CCNA self-study. CCNA ICND exam certification 

guide /  
Odom, Wendell  004.6076 O25C 2004  

16  Chiang Mai University research abstracts 2011 /  Chiang Mai University  AB 089.95911 CMU434C 2011  

17  Cisco IOS : solutions for network protocols, volume II 
: IXP, AppleTalk, and More  

- 004.62 C579 1998 v2  

18  Classification analysis of DNA microarrays /  Peterson, Leif  E. 572.8633 P485C 2013  
19  CMOS sigma-delta converters: practical design guide /  Rosa, Jose M.de la 621.38159 R788C 2013  
20  Communication electronics : principles and applications Frenzel, Louis E. 621.382 F879C 2001  
21  Computational number theory /  Das, Abhijit  512.70285 D229C 2013  
22  Computer aided design and design automation - 621.3 C737 2009 
23  Computer architecture and logic design /  Bartee, Thomas C. 004.22 B283C 1991  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
24   Computer networks and internets : with Internet 

applications 
Comer, Douglas E.  004.678 C732C 2001  

25  Data communications gigabit Ethernet handbook /  Saunders, Stephen  004.68 S257D 1998  
26  Design and validation of computer protocols / Holzmann, Gerard J.  004.62 H762D 1991  
27  Digital electronics : principles and applications /  Tokheim, Roger L. 621.3815 T646D 2014  
28  Dynamic WAP application development /  Foo, Soo Mee  004.62 F658D 2001  
29  English for communication Jitsajee Pibulnakarin  428.24 J61E 2012 
30  Evolutionary optimization algorithms : biologically-

inspired and population-based approaches to computer 
intelligence /  

Simon, Dan  006.3 S594E 2013  

31   Experimental design : procedures for the behavioral 
sciences 

Kirk, Roger E  300.724 K59E 2013  

32  Feedback, nonlinear, and distributed circuits - 621.3815 F295 2009 
33  Feeling good! : natural medical guide for women /  La Marca, Lidia  616.8914 L215F 2006  
34  Fiber optics engineering /  Azadeh, Mohammad  621.38275 A991F 2009  
35  Financial information agricultural groups 2011 /  - GP 334.683 F491 2011  
36  Financial information of cooperatives in Thailand 2011  - GP 334 F491 2011  
37  Finite element method /  Dhatt, Gouri   620.00151825 D533F 2012  
38  Fluid mechanics, heat transfer, and mass transfer : 

chemical engineering practice /  
Raju, K. S. N. 660 R161F 2011  

39  Fundamentals of circuits and filters - 621.3815 F981 2009 
40  Image processing and analysis with graphs : theory 

and practice /  
Lezoray, Olivier 006.6 I31 2012  

41  Integrated pharmaceutics : applied preformulation, 
product design, and regulatory science /  

Al-Achi, Antoine  
  

615.7  A316I 2013  

42  International financial reporting standards (IFRS) 2011 
part A : official pronouncements issued at 1 January 
2011, includes IFRSs with an effective date after 1 
January 2011 but no the IFRSs they will replace 

- R 657.0218 I61 2011 v1 

43  International financial reporting standards (IFRS) 2011 
part B : official pronouncements issued at 1 January 
2011, includes IFRSs with an effective date after 1 
January 2011 but no the IFRSs they will replace 

- R 657.0218 I61 2011 v2 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
44  International financial reporting standards (IFRS) 

2013 part A : consolidated without early application, 
Official pronouncements applicable on 1 January 2013 
does not include IFRSs with an effective date after 1 
January 2013 /  

- R 657.0218 I61 2012  v1  

45  International financial reporting standards (IFRS) 
2013 part B : consolidated without early application, 
Official pronouncements applicable on 1 January 2013 
does not include IFRSs with an effective date after 1 
January 2013 /  

- R 657.0218 I61 2012 v2  

46  Introduction to data acquisition with LabVIEW /  King, Robert H.  006.68 K54I 2013  
47  Introduction to differential calculus: systematic studies 

with engineering applications for beginners /  
Rohde, Ulrich L  515.33 R737I 2012  

48  Introduction to integral calculus: systematic studies 
with engineering applications for beginners /  

Rohde, Ulrich L  515.43 R737I 2012  

49  Introduction to radar systems /  Skolnik, Merrill I. 621.3848 S628I 2001  
50  Introductory fluid mechanics for physicists and 

mathematicians /  
Pert, Geoffrey J. 532 P468I 2013  

51  iPhone5 iOS 6 iLife & iWork ฉบบัสมบูรณ์ พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 004.16 พ553อ 2556 
52  It best practices: management, teams, quality, 

performance, and projects /  
Witt, Tom C. 658.4038 W827I 2012  

53  Knowledge automation: how to implement decision 
management in business processes /  

Fish, Alan N. 658.4038011 F532K 2012  

54  Longitudinal data analysis for the behavioral sciences 
using R /  

Long, Jeffrey D  300.2855133 L848L 2012  

55  Mathematical modeling /  Meerschaert, Mark M  511.8 M495M 2013  
56  Mathematics and statistics for financial risk 

management /  
Miller, Michael B  519.5 M649M 2012  

57  Max's book แอพสู่ฝันพนัลา้น ธีระชาติ ก่อตระกลู พ 658.11 ธ663ม 2556 
58  McGraw-Hill yearbook of science and technology 2013  - R 505.8 M147 2013  
59  Modern machine learning techniques and their 

applications in cartoon animation research /  
Yu, Jun 006.696 Y94M 2013  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
60  Multicriteria decision aid and artificial intelligence : 

links, theory and applications /  
Doumpos, Michael 658.4033 M961 2013  

61  Next generation wireless applications /  Golding, Paul  004.62 G619N 2004  
62  Numerical and analytical methods with MATLAB for 

electrical engineers /  
Bober, William  518.0285 B663N 2013  

63  Numerical methods : using MATLAB /  Lindfield, G. R . 518.0285 L745N 2012  
64  Office Talk ส าหรับคนท างานมือเก๋า ไลฟ์เอบีซี พ 428.24 ล982อ 2555 
65  Online teaching in the digital age /  Swenson, Pat  378.17344678 S974O 2012  
66  Partial differential equations:analytical and numerical methods Gockenbach, Mark S  515.353 G576P 2011  
67  Passive, active, and digital filters - 621.3815324 P288 2009 
68  Pharmacotherapy principles and practice study guide : 

a case-based care plan approach /  
Katz, Michael D.  615.58076 P536 2011  

69  Photoshop CS6 essential /  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์  006.6869 อ757ฟ 2556  
70  PomPom ตอน อุบติัเหตุและการปฐมพยาบาล - พ 616.025 ป519 2550 
71  Principles and practice of structural equation modeling  Kline, Rex B. 519.53 K65P 2011  
72  Principles of turbomachinery /  Korpela, Seppo A.  621.406 K84P 2011  
73  Radio propagation measurement and channel modelling Salous, Sana  621.38411 S175R 2013  
74  signals and systems /  Hsu, Hwei P. 621.3822 H873S 2011  
75  Signals and systems /  Kani, A. Nagoor  621.3822 K16S 2012  
76  Signals and systems : analysis using transform 

methods and MATLAB /  
Roberts, Michael J. 621.3822 R646S 2012  

77  Small & smart garden /  ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ ์ 712.6 ท488ส 2555  
78  SMEs เศรษฐีแจง้เกิด /  วีรวธุ มาฆะศิรานนท ์ พ 658.022 ว836อ 2555  
79  Syria and Iran : diplomatic alliance and power politics 

in the Middle East 
Goodarzi, Jubin M. 327.5691055 G646S 2009 

80  The essential guide to TCP/IP commands /  Arick, Martin R. 004.62 A697E 1996  
81  The secret life of the corporate jester Riveness, David T. P 658 R621T 2006 
82  The social media hanbdook: policies and best 

practices to effectively manage your organization's 
social media presence, posts, and potential risks /  

Flynn, Nancy  302.231 F648S 2012  

83  The United States pharmacopeia, USP 36 : the 
national formulary, NF 31 supplement 1 /  

- R 615.1 U58 2012 suppl1  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
84  The United States pharmacopeia, USP 36 : the 

national formulary, NF 31 supplement 2 /  
- R 615.1 U58 2012 suppl2  

85  The United States pharmacopeia, USP 36 : the 
national formulary, NF 31 volume 1 /  

- R 615.1 U58 2012 v1  

86  The United States pharmacopeia, USP 36 : the 
national formulary, NF 31 volume 2 /  

- R 615.1 U58 2012 v2  

87  The United States pharmacopeia, USP 36 : the 
national formulary, NF 31 volume 3 /  

- R 615.1 U58 2012 v3  

88  Using IBM SPSS statistics for research methods and 
social science statistics 

Wagner, William E. 300.72 W135U 2013 

89  Who's who in Thailand /  - R 920.09593 W628 2012  
90  Yoga fitness /  นนัทวนั เทียนแกว้  613.7046 น425ย 2555  
91  กฎหมายกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม หน่วยท่ี 1-7 /  - 340.115  มส747ก 2533 ล1  
92  กฎหมายกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม หน่วยท่ี 8-15 /  - 340.115  มส747ก 2539 ล2  
93  กฎหมายกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม หน่วยท่ี 8-15 /  - 340.115  มส747ก 2541 ล2  
94  กฎหมายกบัผูห้ญิง /  - 346.0134 ก114 2542  
95  กฎหมายระหวา่งประเทศ /  จตุรนต ์ถิระวฒัน์  341 จ138ก 2555  
96  กรมพระราชวงับวรสถานมงคลสมยัรัตนโกสินทร์ /  อรวรรณ ทรัพยพ์ลอย อ 959.303 ก169 2556  
97  กลยทุธ์ /  พอร์เตอร์, ไมเคิล อี.  พ 658.4012 พ489ก 2555  
98  กลยทุธ์การเจรจาต่อรอง เลวิคกิ, รอย เจ. 302.3 ล794ก 2555 
99  กลวิธีปกครองคน รีอาร์ดอน, แคทลีน เค. พ 658.4092 ร499ก 2554 
100  กลาก ฮ่องกงฟุต สุรเกียรติ อาชานานุภาพ พ 616.57 ส846กฮ 2548 
101  กลางใจราษฎร์ : พระราชประวติัพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช /  
เบเคอร์, คริส อ 923.1593 บ779ก 2556  

102  กามนิต /  เจเลอรู้ป, คาร์ล อดอลฟ   294.382325 จ754ก 2555  
103  การจดัการการเงิน /  เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์ 658.15 ฉ413ก 2556  
104  การจดัการภาวะวิกฤต /  บาร์ตนั, ลาร์ร่ี  พ 658.4056 บ293ก 2554  
105  การใชภ้าษาไทย 2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 495.918 มธ361ก 2550 
106   การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าของผูบ้ริโภค…  ประภาศรี ยกกล่ิน  THE ป344(1) 2552  
107  การน าแนวคิดการควบคุมภายในตามมาตรฐาน 

"COSO" ดา้นองคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มไปใชใ้น
อุตสาหกรรมโรงแรมในเขตจงัหวดัราชบุรี /  

โชติกา แซ่ล้ิม  THE ช823 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
108  การบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา : เพ่ือคุณภาพการศึกษา /  - GP 371.2 ก460 2545  
109  การบริหารโครงการ /  อสัติน, โรเบิร์ต ดี  พ 658.404 อ581ก 2556  
110  การบริหารทรัพยากรบุคคล /  โกลแมน, แดเนียล  พ 658.3 ก945ก 2555  
111  การบญัชีเพื่อการจดัการ เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์ 658.1511 ฉ413ก 2554 
112  การบญัชีเพื่อการจดัการ /  ศรีสุดา ธีระกาญจน์  658.1511 ศ275ก 2555  
113  การบญัชีภาษีมลูค่าเพ่ิมชั้นสูง /  อมรศกัด์ิ พงศพ์ศุตม ์ 657.46 อ289ก 2556  
114  การบญัชีภาษีอากรชั้นสูง /  อมรศกัด์ิ พงศพ์ศุตม ์ 657.46 อ289ก 2555  
115  การประเมินผลตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 

พ.ศ. 2552-2555 / ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม 
และค ารับรองการปฏิบติัราชการ ส านกังาน
ปลดักระทรวงยติุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

- GP 353.409593 กป491 2555  

116  การพฒันากิจกรรมโต๊ะจีนลิง จงัหวดัลพบุรี เพ่ือการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื /  

อ าไพ บูรณกิตติภิญโญ  THE อ695 2555  

117  การฟ้ืนฟกิูจการของลกูหน้ี กรณีศึกษา บริษทั เอเชีย
เวิลดเ์ทค อินดสัตร้ี จ  ากดั /  

ประเสริฐศกัด์ิ คนเพียร  IS  ป418 2555  

118  การรับรู้คุณภาพการบริการของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
ในสงักดัจงัหวดัราชบุรี /  

ธีร์วรา สุตณัฑวิบูลย ์ IS  ธ699 2555  

119  การวางแผนการลงทุนการผลิตน ้าด่ืมในแขวงอุดมไชย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /  

Prommounee Chandavong  IS  พ287 2555  

120  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน /  เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค ์ 657.3 ฉ413ก 2554  
121  การศึกษาทศันคติ และพฤติกรรมของผูถื้อบตัรเครดิต 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

กฤษณา ชาญชยัพล  IS  ก282 2555  

122  การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการบตัร
เครดิตของบริษทั อิออน /  

สอย เสียน  IS  ส479 2555  

123  การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการ
ทางการเงินผา่นเคร่ืองเอทีเอม็ของ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตฝ่ังธนฯ กรุงเทพมหานคร /  

เลียว สรุน  IS  ล932 2555  

124  การศึกษาระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีและ
การเงินของโรงพยาบาลทหาร เปรียบเทียบกบัระบบ
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน /  

เกศศิลา เผดจ็ศึก  IS  ก774 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
125  การศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีศึกษา 

ขา้ราชการและบุคลากรศาลแขวงธนบุรี /  
วชิราภรณ์ เมืองถ ้า  IS  ว153 2555  

126  การศึกษาและพฒันาระบบหอ้งสมุดเสมือนบน
อินเตอร์เน็ต /  

สุรพรรษ ์เพญ็จ ารัส  THE ส852(1) 2552  

127  กา้วแรกกบัภาษาญ่ีปุ่น 1 /  ชิดพงษ ์กวีวรวฒิุ  495.68 ก536 2548 ล1  
128  กา้วแรกกบัภาษาญ่ีปุ่น 2 /  ชิดพงษ ์กวีวรวฒิุ 495.68 ก536 2549 ล2  
129  เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู ่/  เชิญพร คงมา  425 ช745ก 2556  
130  เก่งคิดติดสปีด /  ฮดัสนั, เคน พ 510 ฮ228ก 2555  
131  เก่งจีน เล่มเดียวเอาอยู!่ /  อุรณา บณัฑิตยด์  ารงกลุ  495.1 อ417ก 2556  
132  เกล้ือน สุรเกียรติ อาชานานุภาพ พ 616.57 ส846ก 2548 
133  แกะสลกัผกัและผลไม ้/  วิภาวนั จุลยา  736.9 ว656ก 2548  
134  ของหวาน จานสวย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1127 M 2553  
135  ขอ้มลูและอตัราส่วนส าคญัของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรเฉล่ีย ปี 2555 /  
- GP 334.683 ข291 2556  

136  เขา้ใจการก ากบัดูแล : ทฤษฎี กลยทุธ์ และหลกัปฏิบติั เคฟ, มาร์ติน 348.025 ค739ข 2554 
137  ครูเพลง /  - อ 780.92 ค167 2542  
138  ความพึงพอใจของผูใ้ชว้ธีิแพทยว์ิถีธรรม (หมอเขียว) 

ในการดูแลและบ าบดัรักษาตนเองของผูเ้ขา้ค่ายเพ่ือ
สุขภาพพึ่งตนตามหลกัแพทยท์างเลือกวิธีธรรม /  

รุ่งอรุณ ชชัไพบูลย ์ IS  ร649 2555  

139  ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของงานพสัดุ ศนูย์
การแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล /  

กอ้งกิต ตนัติวิภาวิน  IS  ก344 2555  

140  ความร่วมมือส่วนภมิูภาคแนวใหม่ส าหรับประชาคม
อาเซียน /  

สีดา สอนศรี  341.2473 ส733ค 2555  

141  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสงัคมวิทยา ศิริรัตน์ แอดสกลุ 301 ศ481ค 2555 
142  ความรู้พื้นฐานทางคลินิค การรักษาผูป่้วยทางออร์โธปิดิกค ์ ยงยทุธ ศิริปการ  617.47 ย127ค 2555  
143  ความรู้สึกดี...ท่ีเรียกวา่รัก ตอ้งสาปรัก  ฌามิวอาห์  น ฌ111ค 2555  
144  ความส าเร็จของตลาดปุ๋ยอินทรียใ์นดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด อ าเภอสวี จงัหวดัชุมพร /  
สุวรรณา เพญ็สมบูรณ์  IS  ส873 2555  

145  คมัภีร์การเงินส าหรับผูจ้ดัการ /  ฮาเยส, ซาม ูแอล   พ 658.15 ฮ352ค 2554  
146  คมัภีร์นกันวตักรรม /  ลุกซ์, ริชาร์ด  พ 658.4063 ล599ค 2555  
147  ค าคลา้ยในภาษาองักฤษ /  นิพนธ์ กาบสลบัพล  อ 423.1 น616ค 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
148  คุกก้ีและขนมปัง /  ณฐัยา เตง็มงคล  641.8654 ค613 2553  
149  คุณภาพการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้

ทางทะเล /  
ภทัราพร ทองเรือง  THE ภ375 2552  

150  คู่มือ Photoshop CS6 professional guide ฉบบัสมบูรณ์  เกียรติพงษ ์บุญจิตร  006.6869 ก854ค 2555  
151  คู่มือการสอนวิชากฎหมายส่ือมวลชนและวิชา

จริยธรรมส่ือมวลชน /  
- 343.099 ค695 2556  

152  คู่มือเขียน iPhone Apps ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  ขจรศกัด์ิ สงัขเ์จริญ  005.1 ข136ค 2556  
153  คู่มือค าศพัทภ์าษาเกาหลีเพ่ือการท่องเท่ียว : ประโยคท่ี

ใชใ้นการประกอบวิชาชีพมคัคุเทศก ์ศพัทแ์สลง เพลง 
- 495.781 ค695 2549 

154  คู่มือจดัสวนอยา่งง่ายดว้ยตวัคุณเอง /  ยคุคล จิตส ารวย  712.6 ย333ค 2555  
155  คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ /  
วสา สุทธิพิบูลย ์ 915.9304 ค695 2555  

156  คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดัสุราษฎร์... - 915.9304 คท695 2555 
157  คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จงัหวดั

พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ /  
วสา สุทธิพิบูลย ์ 915.9304 ว359ค 2556  

158  คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน ้าหนาว /  วสา สุทธิพิบูลย ์ 915.9304 คม695 2555  
159  คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติภกูระดึง /  วสา สุทธิพิบูลย ์  915.9304 ว359คท 2556  
160  คู่มือธุรกิจน าเขา้-ส่งออก /  ประสาธน์ เกียรติไพบูลยกิ์จ  382.02 ป397ค 2553  
161  คู่มือพฒันาภาวะผูน้  า /  แมค็คี, แอนน่ี  พ 658.4092 ม853ค 2555  
162  คู่มือเล่นหุน้ ฉบบัใครๆ กเ็ล่นหุน้ใหร้วยไดง่้ายๆ /  กฤษฎา กฤษณะเศรณี  พ 332.6322 ก279ค 2555  
163  คู่มือสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย HTML5 CSS3 and JavaScript 

ฉบบัสมบูรณ์ /  
กงัวาน อศัวไชยวศิน 005.72 ก379ค 2556  

164  เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพ (Functional  Drink) ท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /  

อมรรัตน์ พนัธ์อยู ่ THE อ287(1) 2552  

165  เคร่ืองหมายวรรคตอนและสญัลกัษณ์พิเศษในภาษาจีน  จรัสศรี จิรภาส  495.11 จ161ค 2555  
166  งานช่างของในหลวง /  - อ 923.1593 ง299 2550  
167  จาก 1 ลา้น เป็น 500 ลา้น ผมท าอยา่งไร? กิติชยั เตชะงามเลิศ พ 332.6322 ก676จ 2555 
168  จานแซ่บครบรส [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1138 M 2553  
169  จานแซ่บสูตรเดด็ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1131 M 2553  
170  จุลชีววิทยาทางอาหาร บุษกร อุตรภิชาติ 664.001579 บ672จ 2555 
171  เจาะระบบ Network 3rd edition จตุชยั แพงจนัทร์ 004.6 จ134จ 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
172  ฉลาดซ้ือ รวมผลทดสอบ 2012 รู้กิน 'In Life' - พ 363.19 ฉ165 2555 
173  ฉลาดซ้ือ รวมผลทดสอบ 2012 รู้ใช ้'In Trend' - พ 363.19 ฉซ165 2555 
174  เฉลิมพระราชศรัทธา /  - อ 294.3435 ฉ421 2556  
175  ชาดกและพทุธประวติัจากตูล้ายรดน ้า /  บุญเตือน ศรีวรพจน์ อ 745.5 บ452ช 2549  
176  ชุมนุมเร่ืองสั้นพทุธทาสภิกข ุ/  พทุธทาสภิกข ุ พ 294.344 พ831ชร 2555  
177  ดูแลกนัในวนัลืมเลือน /  สหรัฐ เจตมโนรมย ์ พ 616.831 ส459ด 2555  
178  ต านานหนงัสือสามก๊ก สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ /  
- อ 895.13  ต359 2554 ล5  

179  ใตร่้มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา /  สุภาพรรณ ณ บางชา้ง 923.1593 ต882 2550  
180  ถอดรหสัความคิด พิชิตทางตนั /  บทัเลอร์, ทิโมธี   พ 158.7 บ266ถ 2554  
181  ถอดรหสัสมองอจัฉริยะ /  พาวเวลล,์ ไมเคิล   พ 153.98 พ622ถ 2555  
182  ทฤษฎีองคก์ารส าหรับองคก์ารสมยัใหม่ /  วลัลี พทุโสม  658.402 ว452ท 2550  
183  ทศวรรษใหม่กบัความปลอดภยัทางวิสญัญี -  617.96 ท239 2553 
184  ทศันคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจท่ีมีต่อ

เคร่ืองส าอางคจ์ากประเทศเกาหลีใตข้องประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เขตฝ่ังธนฯ /  

สิริเพญ็ เฮง้หลี  IS  ส731 2555  

185  ทศันคติและพฤติกรรมของผูอ้อมในการซ้ือประกนั
สะสมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

ประพนธ์ แซ่ล้ี  IS  ป298 2555  

186  ทศันคติและพฤติกรรมของลกูคา้ท่ีมีต่อระบบธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกสิกรไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

ณฐัวรรณ ศรีสุวฒันานนัท ์ IS  ณ359 2555  

187  เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ /  พิภพ สุนทรสมยั  693.54  พ713ท 2540  
188  นครรัตติกาล : เมืองเทวดาตกสวรรค ์เล่ม 4 /  แคลร์, คาสซานดรา น ค943น 2555 ล4  
189  น ้าผกั-ผลไม ้100 สูตรเพ่ือสุขภาพ ชะลอวยัห่างไกลโรค พิมลพรรณ อนนัตกิ์จไพศาล  641.875 พ725น 2555 
190  นิทานวชิรญาณ เล่ม 1-2 /  - 398.2 น597 2555 ล1-2  
191  เน้ือนาบุญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : สมุดภาพความทรง

จ า 185 ปี สถาปนา วดัประยรูวงศาวาส 
- อ 294.3435 น882 2556 

192  ปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบติัการเพ่ือความกา้วหนา้
ของสตรี /  

- 323.34 ป135 2538  

193  ประชุมนิราศภาคใต ้: นิราศนครศรีธรรมราช นิราศ
ปักษใ์ต ้และนิราศแพรกไพร /  

อรสรา สายบวั  895.911  อ381ป 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
194  ประดิษฐข์องเหลือใชจ้ากวสัดุใกลต้วั /  เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ  745.5 ศ861ป 2555  
195  ประมวลรัษฎากร ฉบบัสมบูรณ์ ปี 2556 /  - 336.02 ป353 2556  
196  ประมวลศพัทแ์ละความรู้สิทธิมนุษยชน เล่ม 2 : ศพัท์

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมและสิทธิ
มนุษยชนศึกษา /  

วิชยั ศรีรัตน ์ อ 323.03 ว542ศ 2556  

197  ประวติัศาสตร์อินเดียโบราณ /  บรรจบ บรรณรุจิ  954 บ149ป 2555  
198  ปัจจยัจูงใจในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ของ

พนกังานและลกูจา้งธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ /  
ภาวิดา แยม้หตัถา  IS  ภ479 2555  

199  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

กณัวฒัน์ เลิศเลาห์กลุ  IS  ก385 2555  

200  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือชุดชั้นในสตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม /  

เบญจวรรณ แยม้เพกา  IS  บ788 2555  

201  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร /  

ธญัญพทัธ์ ตุลยไ์ตรรักษ ์ IS  ธ451(1) 2555  

202  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร
พาณิชยใ์นกรุงพนมเปญ /  

จนัทรวฒันา เบ  IS  จ251 2555  

203  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานบริการลกูคา้ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย /  

ดวงดาว ตนัติประเสริฐศรี  THE ด171 2555  

204  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประตู PVC Masterwood 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จกัรกฤษณ์ ยิง่เจริญ  IS  จ216 2555  

205  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือซีดีเพลงไทย
สากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /  

นรากร จึงประพฤติ  IS  น231 2555  

206  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์นิสสนั 
มาร์ช ของผูบ้ริโภค ในเขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร /  

วิยะดา อินนา  IS  ว678 2555  

207  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจรับประทาน
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

กมัพล ลีโกมล  IS  ก394 2555  

208  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับดา้นการบริการ
ธนาคารพาณิชยข์องประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

ชินกฤต วงศรั์กษ ์ IS  ช562 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
209  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้าน

อินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน Demon Internet & Games  
เชิดชยั ตนัศรี  IS  ช748 2555  

210  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ บริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ยิง่ศกัด์ิ วิระยกิ์จ  IS  ย266 2555  

211  ปัจจยัในการพฒันาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 /  

รุ่งเดช ทองก าเหนิด  IS  ร621 2555  

212  ปัจจยัในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังใต ้/  

คุณนิธิ ดาวดวงนอ้ย  THE ค621 2553  

213  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมโฟร์ซีซัน่ของลกูคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

นิศาชล อินทิราวรนนท ์ IS  น687 2555  

214  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือโทรศพัทมื์อถือยี่หอ้ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

นนทิยา หม่ืนอาจ  IS  น158 2555  

215  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินคา้ในฟู้ ดแลนดซุ์ปเปอร์มาร์เกต็ 
สาขสพฒัน์พงศ ์เขตกรุงเทพมหานคร /  

เกวลิน บุญเตม็พิทกัษ ์ IS  ก772(1) 2555  

216  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา : ร้าน 7-
Eleven สาขาวดัรางบวั เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

สุภานนั โรจน์สวา่งทิพย ์ IS  ส837 2555  

217  ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงวา่ดว้ยวรรณกรรม
และประวติัศาสตร์ตน้รัตนโกสินทร์ /  

นิธิ เอียวศรีวงศ ์ 895.91009 น612ป 2555  

218  ผญาสอนศีลธรรมเร่ืองส่วงเมา เซาประมาท จ. เขมจิตต ์ พ 895.91 จ111ผ 2553 
219  ผลกระทบของส่ือต่อเด็กและเยาวชน เสนอข่าวอยา่งไร

ไม่ใหต้กเป็นจ าเลย? ภายใตก้รอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ของการก ากบัดูแลกนัเอง /  

- NGP 302.23 ผ191 2556  

220  ผลไมใ้นเมืองไทย /  เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ  634.09593 ศ861ผ 2555  
221  ผูสู้งวยั ใส่ใจสุขภาพ : การประกวดภาพถ่ายผูสู้งอายุ

เน่ืองในวนัผูสู้งอายแุห่งสากล ปี 2556 /  
- GP 305.26 ผ749 2556  

222  เผชิญภยัความรุนแรงดว้ยปรองดอง? : บทเรียนจากต่าง
แดน 

ศิวชั ศรีโภคางกลุ 320.9593 ศ549ผ 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
223  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 /  ราชบณัฑิตยสถาน  อ 495.913 พ174 2556  
224  พพ.819 ฉบบัท่ี 1/2551 - 330.9593 พ111 2551 ล1 
225  พพ.819 ฉบบัท่ี 2/2551 - 330.9593 พ111 2551 ล2 
226  พระคมัภีร์พนัธสญัญาใหม่ฉบบัฟ้ืนฟ ู/  ลี, วิทเนส  225 ล511พ 2545  
227  พระไตรปิฎก ฉบบั พทุธศาสนสุภาษิต (ภาคกลาง) /  - อ 294.382 พ326 2555 ล2  
228  พระไตรปิฎก ฉบบั พทุธศาสนสุภาษิต (ภาคตน้) /  - อ 294.382 พ326 2555 ล1  
229  พระไตรปิฎก ฉบบั พทุธศาสนสุภาษิต (ภาคปลาย) /  - อ 294.382 พ326 2555 ล3  
230  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั : จากความสน

พระทยัในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหากษตัริยน์กั
ดาราศาสตร์ 

ภธูร ภมูะธน 923.1593 ภ654พ 2555 

231  พระพทุธภาษิต : จากคมัภีร์ธรรมบท /  วศิน อินทสระ  พ 294.3422 พ354 2556  
232  พระราชบญัญติัส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีพ.ศ. 2551 

- อ 344.095 พ371 2551 

233  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-4 
ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) เล่ม 1 /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 
(ข า บุนนาค), เจา้พระยา 

959.303 ท486พ 2555 ล1  

234  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-4 
ฉบบัเจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บุนนาค) เล่ม 2 /  

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 
(ข า บุนนาค), เจา้พระยา 

959.303 ท486พ 2555 ล2  

235  พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั จุลศกัราช 1236-1237 (พทุธศกัราช 2417-
2418) /  

- อ 959.3035 พ385 2555  

236  พฤติกรรมการซ้ือและส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัเงินของชาว
ยโุรป /  

พระสมชาย บุญญาวงศ ์ THE ส239 2555  

237  พฤติกรรมการซ้ือหนงัสือของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
สยาม /  

สิริวิไล วงษน์อ้ย  IS  ส732 2555  

238  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์นาดเลก็เคร่ืองยนต์
ไม่เกิน 1,300 ซีซี ของผูบ้ริโภคในเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร /  

ธนชยั วอ่งวิกรัย  IS  ธ138 2555  

239  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการทาง
อินเตอร์เน็ต /  

รมิดา เท่ียงสืบสาย  IS  ร148 2555  

240  พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชค้อนแทคเลนส์สีตาโต 
กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร /  

ศิริวรรณ บุญน าเศรษฐ  IS  ศ486(1) 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
241  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัสยาม /  
นนัทพ์นิตา พรธนารัตน ์ IS  น419 2555  

242  พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร /  

พงศศ์กัด์ิ วงศค์งเดิม  THE พ137(1) 2552  

243  พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

ไกรรัฐ หวานสนิท  IS  ก976 2555  

244  พลเมืองคนกลา้ : 32 คนกลา้ผูย้นืหยดัเคียงขา้งความ
ยติุธรรมในสงัคมไทย /  

- พ 920.0593 พ441 2553  

245  พบัหลอดแสนสวย /  เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ  745.572 ศ861พ 2555  
246  พิธีมอบรางวลัธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2556 /  - NGP 658 พ679 2556  
247  พืชมหศัจรรยโ์ลกวิกฤติ /  จารุพนัธ์ ทองแถม, ม.ล.  581.68 จ332พ  2555  
248  พ้ืนฐานญ่ีปุ่นส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน - 495.682495911 พ816 2548 
249  พทุธประวติัจากพระโอษฐ ์/  พทุธทาสภิกข ุ 294.363 พ831พ 2556  
250  พทุธโอวาท : อิงจากเหตุการณ์ในสมยัพทุธกาล /  สมฤทธี บวัระมวล  294.3422 พ836 2555  
251  พดูจีนใหไ้ดด้ัง่ใจ /  อาศรมสยาม-จีนวิทยา  495.183495911 พ842 2555  
252  เพนดรากอน เล่มเกา้ ลทัธิมหาภยั /  แมคเฮล, ดี.เจ   น ม862พ 2553 ล9  
253  เพนดรากอน เล่มสิบ ทหารหาญแห่งอลัลา /  แมคเฮล, ดี.เจ   น ม862พ 2554 ล10  
254  ภาพลวงตา กบัวิทยาศาสตร์ฉลาดสุด ๆ  สุชาติ สุภาพ  พ 152.148 ส761ภ 2551  
255  ภาพลกัษณ์และส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /  

ศิริกญัญา สร้อยทองค า  IS  ศ447 2555  

256  ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2554 /  - GP 334 ภ476 2555  
257  ภาษาจีนท่ีคนไทยใชส้บัสน - 495.182495911 ภ483 2555 
258  ภาษาญ่ีปุ่นในโรงพยาบาล /  วาสนา ประชาชนะชยั  495.6824 ว491ภ 2555  
259  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร - 495.918 ภ483 2553 
260  ภเูขาผีดูดเลือด แชน, ดาร์เรน น ช791ภ 2547 ล4 
261  มนตร์หิมะ /  เออร์ซู, แอนน์   น อ916ม 2555  
262  มรดกของแผน่ดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั /  
ปฏิพฒัน์ พุม่พงษแ์พทย ์ อ 959.3 ป135ม 2549  

263  มหศัจรรยร้์อยพรรณพฤกษา /  เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ อ 635.9 ศ861ม 2555  
264  มหาพิชยัสงคราม : มิตอ้งรบกส็ยบขา้ศึกได ้คือสุดยอด...  ประดิษฐ ์พีระมาน  355.42 ป267ม 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
265  มหาอุทกภยั 54: มลพิษกบัสายน ้า ชุติมา นุ่นมนั 363.7394 ช617ม 2555 
266  มงัสวิรัติบา้นคุณนิดดา /  นิดดา หงษว์ิวฒัน์  641.5636 น566ม 2555  
267  มาตรฐานใหม่ของการจดัท าบริการสาธารณะ

ระดบัชาติในประเทศไทย /  
นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ 342.066 น425ม 2555  

268  เมนู 4 เม่ียงเกล้ียงจาน [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1133 M 2553  
269  เมนูกองทพัไข่ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1117 M 2553  
270  เมนูคนรักผกั [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1112 M 2553  
271  เมนูจานเดด็เป็ดไก่ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1146 M 2551  
272  เมนูโจ๊กจตุรเทพ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1142 M 2553  
273  เมนูชีวจิตติดใจ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1140 M 2553  
274  เมนูตามใจคุณหนู [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1125 M 2556  
275  เมนูทะเลร้อนฉ่า [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1139 M 2553  
276  เมนูทานเล่นเยน็ใจ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1120 M 2553  
277  เมนูเน้ืออร่อยร้อยลา้น [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1143 M 2553  
278  เมนูเปร้ียวเป็นเอก [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1136 M 2553  
279  เมนูผลไมไ้ดเอท [วีซีดี] ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1119 M 2553  
280  เมนูพิชิตใจฝร่ัง [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1132 M 2556  
281  เมนูมจัฉาพารวย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1137 M 2556  
282  เมนูมนัใจชาย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1128 M 2556  
283  เมนูรวมเหล่าขา้วเหนียว [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1115 M 2553  
284  เมนูลกูน ้าเคม็ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1130 M 2556  
285  เมนูเสน้เศรษฐี [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1111 M 2553  
286  เมนูหมอูร่อยเดด็ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1145 M 2551  
287  เมนูหวานแบบไทย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1124 M 2553  
288  เมนูหวานเพ่ิมน ้าหนกั [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1134 M 2556  
289  เมนูอาหารจานด่วน [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1126 M 2553  
290  เม่ือบริษทัตอ้งคดัคน /  ดีดาโต, ซลัวาทอ วี พ 155.28 ด619ม 2555  
291  ยา่นพาณิชยกรรมวงักรด : กระบวนการเรียนรู้จากส่ิงละ

อนัพนัละนอ้ย  
พรรณนิภา ปิณฑวณิช 711.58 พ263ย 2555 

292  ย  าใหญ่ เจา้คุณยิง่ศกัด์ิ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1123 M 2553  
293  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศึกษา 2556 

เล่ม 10 /  
-  340.09593 ร155 2556 ภ1ล10  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
294  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศึกษา 2556 

เล่ม 8 /  
- 340.09593 ร155 2556 ภ1ล8  

295  รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศึกษา 2556 
เล่ม 9 /  

- 340.09593 ร155 2556 ภ1ล9  

296  รวมเพลงพระราชนิพนธ์ เน่ืองในวโรกาสวนัมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  

- อ 782.42 ร157 2542  

297  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ส าหรับการศึกษาทอ้งถ่ิน : 
โดยใชโ้ปรแกรม Mapwindow GIS 

อุเทน ทองทิพย ์ 025.0630772 อ826ร 2555 

298  ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ /  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  001.42 ก674ร 2554  
299  รายงานการประเมินสถานการณ์ความเส่ียงและเตือน

ภยัทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2554 /  
- GP 334.683 ร451 2555  

300  รายงานการประเมินสถานการณ์ความเส่ียงและเตือน
ภยัทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555 /  

- GP 334.683 ร451 2556  

301  รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบบัท่ี 67 เดือนกมุภาพนัธ์ 2552 
(ฉบบัพิเศษ) เร่ือง สู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและ
ยัง่ยนื 

- NGP 338.9593 ร451 2552 

302  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินกลุ่ม
เกษตรกร ประจ าปี 2553 /  

- GP 334.683 รง451 2554  

303  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินกลุ่ม
เกษตรกร ประจ าปี 2555 /  

- GP 334.683 รง451 2556  

304  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินชุมนุม
สหกรณ์ ประจ าปี 2553 /  

- GP 334 ร451 2554  

305  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินชุมนุม
สหกรณ์ ประจ าปี 2555 /  

- GP 334 ร451 2556  

306  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
การเกษตร ประจ าปี 2553 /  

- GP 334.683 ร451 2554  

307  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
การเกษตร ประจ าปี 2555 /  

- GP 334.683 ร451 2556  

308  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ประจ าปี 2553 /  

- GP 334.22 ร451 2554  

309  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ประจ าปี 2555 /  

- GP 334.22 ร451 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
310  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุก

ประเภท ประจ าปี 2553 /  
- GP 334 รง451 2554  

311  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุก
ประเภท ประจ าปี 2555 /  

- GP 334 รง451 2556  

312  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
นิคม ประจ าปี 2553 /  

- GP 334.1021 ร451 2554  

313  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
นิคม ประจ าปี 2555 /  

- GP 334.1021 ร451 2556  

314  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
บริการ ประจ าปี 2553 /  

- GP 334.681 ร451ส 2554  

315  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
บริการ ประจ าปี 2555 /  

- GP 334.681 ร451 2556  

316  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ประมง ประจ าปี 2553 /  

- GP 334.68392 ร451 2554  

317  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ประมง ประจ าปี 2555 /  

- GP 334.68392 ร451 2556  

318  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ร้านคา้ ประจ าปี 2553 /  

- GP 334.5 ร451 2554  

319  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ร้านคา้ ประจ าปี 2555 /  

- GP 334.5 ร451 2556  

320  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย ์ประจ าปี 2553 /  

- GP 332.32 ร451 2554  

321  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย ์ประจ าปี 2555 /  

- GP 332.32 ร451 2556  

322  รายงานผลการวิจยั เร่ือง บทบาทของการวิจยัและ
พฒันาท่ีมีต่อการด าเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย 

อญัชลี พิพฒันเสริญ RH 658.57 อ525ร 2552 

323  รายงานศึกษาฉบบัสมบูรณ์ (Final report) การตรวจ
ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน /  

บรรเจิด สิงคะเนติ  RH 341.48 บ153ก 2553  

324  รูปแบบประสิทธิผลการประเมินการจดัแสดง
ผลิตภณัฑอ์าหารไทยในมิติผูบ้ริโภค /  

สุกานดา เช่ือถือ T/มส 658.83 ส739ร 2556  

325  เรียนลดัการบริหารจดัการ /  ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี  พ 658 ช446ร 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
326  แรงจูงใจของผูล้งทุนในการซ้ือขายทองค าในตลาดซ้ือ

ขายล่วงหนา้ (Gold Future) /  
ศกรศกัย ์อิทธิพลากร  IS  ศ111 2555  

327  ลงมือท าจริง flash animation สร้างงานแอนิเมชนัการ์ตูน มนสัสินี ล ่าสนัเทียะ  006.696 ม173ล 2556 
328  โลกเหวี่ยงคนหรือคนเหวี่ยงโลก /  สตัตยะ (จ.วจีสตัย)์  พ 294.3422 ส566ล 2555  
329  วฒิุสภากบัการติดตามการใชง้บประมาณรายจ่าย

ประจ าปี /  
- GP 328.31 ว872 2556  

330  ศพัทห์มวด ไทย-ญ่ีปุ่น 4,000 ค า /  จารุวรรณ ตนัติคงพนัธ์  อ 495.6395911 จ337ศ  2555  
331  ศาลยติุธรรมดีเด่น ประจ าปี 2555 /  - GP 347.01 ศ365 2555  
332  ศิลปะใบตองในงานวฒันธรรม /  รัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ ์ 745.925 ร371ศ 2555  
333  ศิลปินแห่งชาติ พทุธศกัราช 2555 /  - อ 927.593 ศ531 2555  
334  ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อสปา เขตภาษีเจริญ /  
มยรีุ ภิญโยยง  IS  ม189 2555  

335  สถานการณ์ความปลอดภยัดา้นอาหารและผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย (กรุงเทพมหานคร) (ผล
การตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้ดา้นเคมีและจุลินทรีย)์ 
ปีงบประมาณ 2553 /  

- GP 363.192 ส179 2553  

336  สถานการณ์ความปลอดภยัดา้นอาหารและผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย (ส่วนภมิูภาค) (ผลการ
ตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้ดา้นเคมีและจุลินทรีย)์ 
ปีงบประมาณ 2553 /  

- GP 363.192 สค179 2553  

337  สถิติเพื่อการวิจยัและตดัสินใจ มลัลิกา บุนนาค 519.5 ม377ส 2555 
338  สนทนาภาษาญ่ีปุ่น ฉบบัไดผ้ลเร็ว /  พนิดา กลุประสูติดิลก  495.68 ส187 2547  
339  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ : เพ่ือเตรียมสอบวดัระดบั

ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
ชิมาดะ, เมงุมิ 495.682495911 ช576ส 2546 

340  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2551 /  - GP 379.593 ส275 2552  
341  สร้าง six pack ไดภ้ายใน 3 สปัดาห์ /  หลวั เซ่ียงเฉียน พ 613.718 ห331ส 2556  
342  สร้างวินยัใหล้กูคุณ /  อุมาพร ตรังคสมบติั  พ 649.12  อ846ส 2542  
343  สรุปสาระการพยาบาลอนามยัชุมชน และการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ /  
บุบผา วิริยรัตนกลุ 610.7343 ส323 2556  

344  สจัจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ ์ ภาค 3 /  พระโพธิรักษ ์ 294.363 ส548 2556 ภ3  
345  สตัตมหาสถาน : พทุธประวติัตอนเสวยวิมุตติสุขกบั

ศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย ์
เชษฐ ์ติงสญัชลี 732.4 ช721ส 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
346  สามก๊ก ส านวนเจา้พระยาพระคลงั (หน) ราชบณัฑิตย

สภาช าระ เล่ม 1 /  
- อ 895.13  ส645 2554 ล1  

347  สามก๊ก ส านวนเจา้พระยาพระคลงั (หน) ราชบณัฑิตย
สภาช าระ เล่ม 2 /  

- อ 895.13  ส645 2554 ล2  

348  สามก๊ก ส านวนเจา้พระยาพระคลงั (หน) ราชบณัฑิตย
สภาช าระ เล่ม 3 /  

- อ 895.13  ส645 2554 ล3  

349  สามก๊ก ส านวนเจา้พระยาพระคลงั (หน) ราชบณัฑิตย
สภาช าระ เล่ม 4 /  

- อ 895.13  ส645 2554 ล4  

350  สารพดัแกงชิงลา้น [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1121 M 2551  
351  สารพนัจานไก่ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1118 M 2553  
352  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 10 อนัดบั 

สหกรณ์ /  
- GP 334 สส674 2554  

353  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 กลุ่ม
เกษตรกร /  

- GP 334.683 สก674 2554  

354  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 ชุมนุม
สหกรณ์ /  

- GP 334 ส674 2554  

355  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์
การเกษตร  /  

- GP 334.683 ส674 2554  

356  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน /  

- GP 334.22 ส674 2554  

357  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์ 
ทุกประเภท /  

- GP 334 สน674 2554  

358  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์
นิคม /  

- GP 334.1021 ส674 2554  

359  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์
บริการ /  

- GP 334.681 ส674 2554  

360  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์
ประมง /  

- GP 334.68392 ส674 2554  

361  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์
ร้านคา้ /  

- GP 334.5 ส674 2554  

362  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรรายจงัหวดั (ฉบบัน าสญัจร) /  

- GP 334.683 สส674 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 

ล าดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
363  สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ประจ าปี 2554 สหกรณ์

ออมทรัพย ์/  
- GP 332.32 ส674 2554  

364  สูตรของหวาน ทานแลว้สวย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1114 M 2553  
365  สูตรขา้วผดัพารวย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1141 M 2556  
366  สูตรเดด็ ย  าแลว้รวย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1122 M 2553  
367  สูตรทูน่าพาอร่อย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1113 M 2553  
368  สูตรบะหม่ีปราบเซียน [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1135 M 2556  
369  สูตรพิสดาร จานอร่อย [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1129 M 2556  
370  สูตรหมอ้แกงแรงฟทธ์ิ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1144 M 2551  
371  หลกัและทฤษฎีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ สุรพงษ ์โสธนะเสถียร 001.42 ส852ห 2555 
372  หดั สุรเกียรติ อาชานานุภาพ พ 614.524 ส846ห 2548 
373  หดัเยอรมนั สุรเกียรติ อาชานานุภาพ พ 614.524 ส846ห 2547 
374  องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทวี รัชนีกร สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง RH 927.5 ส642อ 2553 
375  ออกแบบการ์ตูนอยา่งมีสไตล ์/  ปุณยวีร์ รุจิปูริตานนัท ์ 006.693 ป661อ 2555  
376  ออเดิร์ฟจานเดด็ [วีซีดี]  ยิง่ศกัด์ิ จงเลิศเจษฎาวงศ ์ VCD 1116 M 2553  
377  อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพนัธภาพ และกลไก

การท างาน 
อญัชลี ศรีจ าเริญ 613.2 อ525อ 2555 

378  อาหารมงัสวิรัติ /  เยาวภา ขวญัดุษฎี  641.5636 อ678 2551  
379  อาหารสุขภาพ สไตส์คนรุ่นใหม่ /  วรัญํู ชยัเฉลิมมงคล พ 641.563 ว294อ 2555  
380  อิทธิพลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิด

เสรีการคา้ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียนต่อการส่งออก
และการน าเขา้อาหารของไทย /  

วรรณวิลยั แกว้ใส  IS  ว262 2555  

381  อินเดีย ความจริง ชีวิต ความงาม /  ประมวล เพง็จนัทร์  170.44 ป349อ 2555  
382  อีสุกอีใส สุรเกียรติ อาชานานุภาพ พ 616.914 ส846อ 2548 
383  อุทกวิทยา นิตยา หวงัวงศว์ิโรจน์ 551.48 น578อ 2551 

 


