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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  3 ส กา้วแรกสู่คุณภาพและก าไร /  ยะซุฮะรุ, ฟุรุชิยะ พ 658.2 ย214ส 2555  
2  51 โปรโมชัน่ เพิม่ยอดขายร้านทนัตาเห็น /  นะกะซะกะ, อะสิชิ  พ 658.81 น441ห 2555  
3  Adult nursing : preparing for practice /  Barton, Dave 618.970231 A244 2012  
4  Advances in biodiesel production : processes and 

technologies /  
Luque, Rafael 662.88 A244 2012  

5  Advances in wrought magnesium alloys : 
fundamentals of processing, properties and 
applications /  

Bettles, Colleen 620.187 A244 2012  

6  Advertising and promotion : an integrated marketing 
communications perspective /  

Belch, George E. 659.1 B427A 2012  

7  Anthony's textbook of anatomy and physiology /  Patton, Kevin T. 612 P322A 2012  
8  Applied data mining /  Xu, Guandong  006.312 X8A 2013  
9  Applied mathematics and modeling for chemical 

engineers /  
Rice, Richard G. 660.284015118 R497A 2012  

10  Atlas of the brain and spinal cord : color atlas of the 
human central  nervous system /  

Chuncharunee, Aporn  611.81 C559A 2010  

11  Automation in warehouse development /  Hamberg, Roelof  658.500285 A939 2012  
12  Basic and clinical pharmacology /  Katzung, Bertram G. 615.1 B311 2012  
13  Biochemistry /  Campbell, Mary K. 572 C189B 2012  
14  Biointegration of medical implant materials : science 

and design /  
Hamberg, Roelof 610.284 B615 2010  

15  Boya Chinese : advance 1 / Li Xiao Qi [VCD]  -   VCD 1159 M 2011 v1d1-2  
16  Boya Chinese : advance 2 / Li Xiao Qi [VCD]  - VCD 1159 M 2012 v2c1  
17  Boya Chinese : advance 3 / Li Xiao Qi [VCD]  Li, Xiao Qi  VCD 1159 M 2011 v3c1  
18  Boya Chinese : elementary 1 / Li Xiao Qi, Ren Xue 

Mei, Xu Jing Ning [VCD]  
Li, Xiao Qi  VCD 1156 M 2012 v1c1  

19  Boya Chinese : elementary 2 / Li Xiao Qi, Xu Jing 
Ning, Ren Xue Mei [VCD]  

Li, Xiao Qi  VCD 1156 M 2013 v2c1  

20  Boya Chinese : intermediate 1 / Li Xiao Qi, Zhao Yan 
Feng [VCD]  

Li, Xiao Qi  VCD 1158 M 2012 v1c1  

21  Boya Chinese : intermediate 2 / Li Xiao Qi, Zhang, 
Ming Ying [VCD]  

- VCD 1158 M 2011 v2c1  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
22  Boya Chinese : pre-intermediate 1 / Li Xiao Qi, Huang 

Li, Qian Xu Jin [VCD]  
Li, Xiao Qi  VCD 1157 M 2012 v1c1  

23  Boya Chinese : pre-intermediate 2 / Li Xiao Qi, Qian 
Xu Jin, Huang Li [VCD]  

Li, Xiao Qi  VCD 1157 M 2012 v2c1  

24  Broadway for teens : 25 songs especially chosen for 
young singers : young men's /  

- 782.14 BM863 2005  

25  Broadway for teens : 25 songs especially chosen for 
young singers : young women's /  

- 782.14 BW863 2005  

26  Clinical neuroanatomy /  Waxman, Stephen G. 611.8  W356C 2013  
27  Combined heating, cooling and power handbook : 

technologies & applications an integrated approach to 
energy resource optimization /  

Petchers, Neil  R 621.199 P477C 2012  

28  Corporate identity design /  Napoles, Veronica  659.285 N216C 1988  
29  Critical care nursing : diagnosis and management /  Urden, Linda D.  616.028 U74C 2014  
30  Critical thinking and writing for nursing students /  Price, Bob 610.73071 P945C 2013  
31  Critical thinking, clinical reasoning, and clinical 

judgment : a practical approach /  
Alfaro-LeFevre, Rosalinda  610.73 A385C 2013  

32  Cyber attacks : protecting national infrastructure /  Amoroso, Edward G. 363.325900467 A524C 2013  
33  DeGarmo's materials and processes in manufacturing /  Black, J. T. 670 B627D 2013  
34  Degradation of implant materials /  Eliaz, Noam  610.284 D321 2012  
35  Direct gear design /  Kapelevich, Alexander L. 621.833 K17D 2013  
36  Direct mail (DM) ที่ไม่มีวนัตายในยคุโฆษณาออนไลน์ โตโยดะ, อากิระ  พ 658.872 ต864ด 2555  
37  Doing a research project in nursing and midwifery : a 

guide to reviewing the research and designing your 
project /  

Siu, Carroll 610.73072 S623D 2013  

38  Energy systems engineering : evaluation and 
implementation /  

Vanek, Francis M.  621.042 V252E 2012  

39  Engineering hydrology of arid and semi-arid regions /  Soliman, Mostafa M. 628.114 S686E 2010  
40  Engineering optimization : a modern approach /  Ganguli, Ranjan  620.0015196 G197E 2012  
41  English for marketing and advertising /  Gore, Sylee 428.24 G666E 2007  
42  English for negotiating /  Lafond, Chales  428.24 L165E 2010  
43  English for the automobile industry /  Kavanagh, Marie  428.24 K21E 2007  



3/17 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
44  Fetal heart rate monitoring /  Freeman, Roger K.  618.32075 F419 2012  
45  From basics to Bedsides - 616.028 ฟ168 2555 
46  Ganong's review of medical physiology Barrett, Kim E. 612 B274G 2012 
47  Grant's atlas of anatomy Agur, Anne M. R.  611.00222 A284G 2013 
48  Gray's anatomy for students Drake, Richard L. 611 D762G 2010 
49  Handbook of energy engineering /  Thumann, Albert 621.042 T534H 2013  
50  Handbook of green information and communication 

systems /  
Obaidat, Mohammad S.  R 621.3820286 H236 2013  

51  Handbook of mental health nursing /  Tee, Stephen  616.890231 H236 2012  
52  Handbook of metal injection molding /  Heaney, Donald F  R 671.37 H236 2012  
53  Harrison's principles of internal medicine volume 1 /  Longo, Dan L  616 H323 2012 v1  
54  Harrison's principles of internal medicine volume 2 /  Longo, Dan L  616 H323 2012 v2  
55   Heuristic mining ในการสกดัรูปแบบการเดินทางของงาน  ณัฐชา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา CD/PA 00167 2556  
56  Hydraulic machines : fundamentals of hydraulic power 

systems /  
Kumar, P. 621.2 K96H 2012  

57  Hydrogen safety / Fotis Rigas, Paul Amyotte  Rigas, Fotis  665.810289 R565H 2013  
58  Immunology /  Male, David  616.079 M245I 2013  
59  Introduction to accounting information systems Hall, James A. 657.0285 H177I 2013 
60  Introduction to finite element analysis using 

MATLAB and Abaqus /  
Khennane, Amar  518.250285 K45I 2013  

61  Introduction to Hospitality /  Walker, John R. 647.94068 W181I 2013  
62  Les miserables : piano/vocal selections /  - 782.14 L622 1991  
63  Les miserables : the musical that swept the world in 

concert : piano/vocal guitar /  
- 782.14 L622 1996  

64  Linear electric machines, drives, and maglevs handbook  Boldea, I.  621.46 B687L 2013  
65  Lippincott's illustrated reviews : pharmacology  /  Clark, Michelle Alexia  615.1076 L765 2012  
66  Logical thinking คิดอยา่งมีตรรกะ ชนะทุกเง่ือนไข /  นิชิมุระ, คตัสิมิ พ 153.42 น559ล 2553  
67  Macmillan English dictionary for advanced learners /  Jewett, John W.  R 423 M167 2007  
68  Management information systems : managing the 

digital firm /  
Laudon, Kenneth C. 658.4038011 L372M 2014  

69  Managerial economics : principles and worldwide 
applications /  

Salvatore, Dominick  338.5 S182M 2012  
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ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
70  Marketing channels: a management view /  Rosenbloom, Bert  658.84 R813M 2013  
71  Mindfulness-based cognitive therapy for cancer : 

gently turning towards 
Bartley, Trish 616.9940651 B289M 2012 

72  Musical theatre anthology for teens : duets /  - 782.14 MD987 2001  
73  Musical theatre anthology for teens : young men's /  - 782.14 MM987 2004  
74  Musical theatre anthology for teens : young women's /  - 782.14 MW987 2004  
75  Musical theatre classics : baritone/bass /  - 782.14 MB987 1996  
76  Musical theatre classics : soprano volume 1 /  - 782.14 MS987 1996 v1  
77  Musical theatre classics : soprano volume 2 /  - 782.14 MS987 1996 v2  
78  Musical theatre classics : tenor /  - 782.14 MT987 1996  
79  Musical theatre for classical singers : baritone/bass /  - 782.14 M987 2011  
80  Nurses’ clinical consult to psychopharmacology /  Rhoads, Jacqueline 616.8918 R474N 2012  
81  Our time is limited /  V. Vajiramedhi P 294.3423 V995O 2013  
82  Pediatric nursing : an introductory text /  Price, Debra L. 618.9200231 P945P 2012  
83   Physics for scientists and engineers with modern physics Serway, Raymond A. 530 S492P 2014  
84  PICTO แกะรอยโมเดลธุรกิจ ต่อยอดก าไรไม่รู้จบ /  อิตาบาชิ, ชาโตรุ  พ 658 อ722พ 2554  
85  Pocket book of pediatrics /  ศรีศุภลกัษณ์ สิงคาลวณิช  618.92 พ482 2554  
86  Practical electrocardiography /  ยงยทุธ สหสักุล  616.1207547 พ895 2556  
87  Productivity for SMEs การเพิม่ผลผลิตและลดตน้ทุน

ส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs /  
วฑิูรย ์สิมะโชคดี  พ 658.515 ว574พ 2555  

88  Quick guide Photoshop CS6 /  สุธีร์ นวกุล  006.6869 ส786ค 2555  
89  Rang and Dale's pharmacology - 615.1 R196 2012 
90  Robbins and Cotran pathologic basis of disease - 616.07 R632 2010 
91  Services marketing : people, technology, strategy /  Lovelock, Christopher 658.8 L911S 2011  
92  Shelldon มหศัจรรยธุ์รกิจหอยพนัลา้น /  จิรยทุธ ชุษณะโชติ พ 650.1 จ498ช 2555  
93  Strategic management and business policy : toward 

global sustainability /  
Wheelen, Thomas L.  658.4012 W561S 2012  

94  The complete company collection : vocal selections /  - 782.14 C737 2009  
95  The drowsy chaperone : piano/vocal selections /  - 782.14 D791 2007  
96  The first book of Broadway solos I : baritone/bass /  - 782.14 FB527 2001 v1  
97  The first book of Broadway solos I : mezzo-soprano /  - 782.14 FM527 2001 v1  
98  The first book of Broadway solos I : soprano /  - 782.14 FS527 2001 v1  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
99  The first book of Broadway solos I : tenor /  - 782.14 FT527 2001 v1  

100  The first book of Broadway solos part II : 
baritone/bass /  

- 782.14 FB527 2007 v2  

101    The first book of Broadway solos part II : mezzo-soprano  - 782.14 FM527 2007 v2  
102  The first book of Broadway solos part II : soprano /  - 782.14 FS527 2007 v2  
103  The first book of Broadway solos part II : tenor /  - 782.14 FT527 2007 v2  
104  The miracle of suffering /  V. Vajiramedhi  P 294.3444 V995M 2012  
105  The physical care of people with mental health 

problems : a guide for best practice /  
Collins, Eve  616.890231 P578 2013  

106  The singer's musical theatre anthology : baritone/bass 
volume 1 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SB617 1986 v1  

107  The singer's musical theatre anthology : baritone/bass 
volume 2 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SB617 1993 v2  

108  The singer's musical theatre anthology : baritone/bass 
volume 3 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SB617 2000 v3  

109  The singer's musical theatre anthology : baritone/bass 
volume 4 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SB617 2005 v4  

110  The singer's musical theatre anthology : baritone/bass 
volume 5 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original.. 

- 782.14 SB617 2008 v5  
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ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
111  The singer's musical theatre anthology : duets volume 1 : 

collection of songs from the musical stage, categorized by 
voice type : the selections are presented in their authentic 
settings, excerpted from the original vocal scores /  

- 782.14 SD617 1986 v1  

112  The singer's musical theatre anthology : duets volume 
2 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original.. 

- 782.14 SD617 2005 v2  

113  The singer's musical theatre anthology : mezzo-
soprano/belter volume 1 : collection of songs from the 
musical stage, categorized by voice type : the 
selections are presented in their authentic settings, 
excerpted from the original vocal scores /  

- 782.14 SM617 1986 v1  

114  The singer's musical theatre anthology : mezzo-
soprano/belter volume 2 : collection of songs from the 
musical stage, categorized by voice type : the 
selections are presented in their authentic settings, 
excerpted from the original vocal scores /  

- 782.14 SM617 2000 v2  

115  The singer's musical theatre anthology : mezzo-
soprano/belter volume 3 : collection of songs from the 
musical stage, categorized by voice type : the selections 
are presented in their authentic settings, excerpted from 
the original vocal scores /  

- 782.14 SM617 2000 v3  

116  The singer's musical theatre anthology : mezzo-soprano/ 
belter volume 4 : collection of songs from the musical 
stage, categorized by voice type : the selections are 
presented in their authentic settings, excerpted from the 
original vocal scores /  

- 782.14 SM617 2005 v4  

117  The singer's musical theatre anthology : mezzo-
soprano/belter volume 5 : collection of songs from the 
musical stage, categorized by voice type : the 
selections are presented in their authentic settings, 
excerpted from the original vocal scores /  

- 782.14 SM617 2008 v5  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
118  The singer's musical theatre anthology : soprano 

volume 1 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SS617 1986 v1  

119  The singer's musical theatre anthology : soprano 
volume 2 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SS617 2000 v2  

120  The singer's musical theatre anthology : soprano 
volume 3 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SS617 2000 v3  

121  The singer's musical theatre anthology : soprano 
volume 4 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SS617 2005 v4  

122  The singer's musical theatre anthology : soprano 
volume 5 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 SS617 2008 v5  

123  The singer's musical theatre anthology : tenor volume 1 : 
collection of songs from the musical stage, categorized by 
voice type : the selections are presented in their authentic 
settings, excerpted from the original vocal scores /  

- 782.14 ST617 1986 v1  

124  The singer's musical theatre anthology : tenor volume 2 : 
collection of songs from the musical stage, categorized by 
voice type : the selections are presented in their authentic 
settings, excerpted from the original vocal scores /  

- 782.14 ST617 1993 v2  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
125  The singer's musical theatre anthology : tenor volume 

3 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 ST617 2000 v3  

126  The singer's musical theatre anthology : tenor volume 
4 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 ST617 2005 v4  

127  The singer's musical theatre anthology : tenor volume 
5 : collection of songs from the musical stage, 
categorized by voice type : the selections are presented 
in their authentic settings, excerpted from the original 
vocal scores /  

- 782.14 ST617 2008 v5  

128  The teen's musical theatre collection : young men's /  - 782.14 TM258 1997  
129  The teen's musical theatre collection : young women's / - 782.14 TW258 1997  
130  Understanding psychology Feldman, Robert S. 150 F312U 2013 
131  Vector mechanics for engineers: dynamics Beer, Ferdinand P. 620.1 B415V 2013 
132  Vector mechanics for engineers: statics Beer, Ferdinand P. 620.1 B415V 2013 
133  Vocal selections from Hello, Dolly! /  - 782.14 V872 1964  
134  Wicked : a new musical : piano/vocal selections /  - 782.14 WP636 2003  
135  Wicked : a new musical : vocal selections /  - 782.14 W636 2003  
136  เกม เดอะเฮฟวีเ่นส (CD สหกิจศึกษา) /  นนัทพล ผวิงาม CD/PR 01001 2556  
137  เครือข่ายโมบายลแ์บก็ฮอลล ์3G/4G พงศพ์นัธุ ์ปริยวงศ ์ 621.38456 พ161ค 2555 
138  เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี /  สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ  621.9023 ส232ค 2555  
139  เคร่ืองตรวจสอบขั้วเตา้รับไฟฟ้าและเคร่ืองคดั

กระแสไฟฟ้าร่ัวลงดิน (CD โครงงาน) /  
ปณต อ่อนละมา้ย CD/PR 01014 2556  

140  เทคนิคการออกแบบป้ายโฆษณา (CDสหกิจศึกษา) /  ณัฐพล วารีวบิูลยรั์ตน์  CD/PR 01036 2553  
141  เปล่ียน friend เป็น fan ผกูใจไวก้บัแบรนดต์ลอดกาล /  โยชิฮิโกะ, เคียวอิ  พ 658.827 ย799ป 2555  
142  เปล่ียนความสูญเปล่าเป็นก าไรดว้ย Visualization /  ฮิเดอากิ, มาซากิ  พ 658.4 ฮ429ป 2555  
143  เภสชัพนัธุศาสตร์ : จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบติั วรีพล คู่คงวริิยพนัธุ์ 615.7 ว831ภ 2555 
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ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
144  เมฆาจาริก /  ธมกร  พ 895.911 ธ291ม 2556  
145  เรามีเวลาจ ากดั /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3423 ว111ร 2555  
146  เรียนรู้เขียนแบบเบื้องตน้ดว้ยตนเอง - 604.2 ร832 2553 
147  เรียนรู้และปฏิบติัการเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์กบัอุปกรณ์

ภายนอกผา่นพอร์ต USB ขั้นพื้นฐาน /  
ลภน สุภาพ  004.75 ล123ร 2547  

148  เรียนรู้และปฏิบติัการเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์กบัอุปกรณ์
ภายนอกผา่นพอร์ตอนุกรม /  

อรรถพล บุญยะโภคา  004.75  อ357ร 2547  

149  เรียนรู้ทุกข ์ไดสุ้ขเป็นก าไร /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ร 2556  
150  เวชปฎิบตัิเชิงประจกัษร่์วมสมยั ในเวชศาสตร์มารดา

และทารกในครรภ ์/  
วบิูลย ์เรืองชยันิคม  618.2 ว895 2556  

151  เวชพนัธุศาสตร์พื้นฐาน - 616.042 ว896 2553 
152  เศรษฐศาสตร์การจดัการและกลยทุธท์างธุรกิจ พฤทธส์รรค ์สุทธิไชยเมธี 338.5 พ435ศ 2555 
153  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ หน่วยที่ 8-15 /  มสธ.  337  มส7847ศ 2533 ล2  
154  แคลคูลสั 3 พรชยั สารทวาหา 515 พ232ค 2550 
155  แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพนัธด์ว้ยแมทแลบ ปราโมทย ์เดชะอ าไพ 515 ป451ค 2555 
156  แพง่พสิดาร เล่ม 1 วเิชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ 346 ว559พ 2556 ล1 
157  แอพพลิเคชัน่จ  าลองการแต่งตวัสุนขับน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์(CD สหกิจศึกษา) /  
ปาริฉตัร เนตรกระจ่าง  CD/PR 00996 2556  

158  โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล /  กมลวชิ เลาประสพวฒันา  614.45 ก136ร 2556  
159  โรคหวัใจแต่ก าเนิด /  พรเทพ เลิศทรัพยเ์จริญ   616.12 ร924 2554  
160  กฎหมายปกครอง /  นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ 342.06 น425ก 2555  
161  กฎหมายประกนัดว้ยบุคคลและทรัพย ์ค  ้าประกนั 

จ านอง จ าน า /  
ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย ์ 346.074 ป615ก 2555  

162  กด Like ภาษาไทย ใชภ้าษาไทยใหถู้กใหเ้ป็น (ฉบบั
ประชาชน) /  

กวนิ สินรุ่งเรืองกุล  พ 495.918 ก323ก 2556  

163  กระบวนการในการผลิตงานและด าเนินงานในรูปแบบ
ของงานอีเวน้ท ์(Event) (CDสหกิจศึกษา) /  

ตวงธิดา ทองแกว้ CD/PR 01033 2553  

164  กระบวนการการวางแผนส่ือ (CDสหกิจศึกษา) /  คุณนิธิ จ้ีกงัวาล  CD/PR 01034 2553  
165  กระบวนการผลิตรายการโทรทสัน์กรณีศึกษารายการ

แจ๋ว สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (CDสหกิจศึกษา) /  
จกัริน ชุติคุณากร CD/PR 01031 2553  

166  กลยทุธ ์lanchester ยทุธการลม้เบอร์หน่ึงของมือรอง /  เรียว, นาวะตะ   พ 658.81 ร842ก 2556  
167  กลยทุธก์ารตลาดลองเทล /  สึงายะ, โยชิฮิโระ  พ 658.8 ส735ก 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
168  กลยทุธก์ารสร้างแบรด ์ : ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วม

สมยั (CDสหกิจศึกษา) /  
สารภพ ทองสุข CD/PR 01035 2553  

169  กลศาสตร์ของไหลสถิต /  มฆัศิษฏ ์ธนพมิพส์าร  620.1063 ม299ก 2555  
170  กลศาสตร์ของวสัดุ /  ไพโรจน์ สิงหถนดักิจ  620.11 พ993ก 2555  
171  การเขียนเพือ่การส่ือสาร /  ภาคภูมิ หรรนภา  808.066 ภ414ก 2555  
172  การเขียนบนัทึกและจดหมายธุรกิจ /  กอร์แมน, ทอม 808.06665 ก364ก 2545  
173  การเบี่ยงคดีเชิงสมานฉนัทใ์นชั้นสอบสวน /  วรินทร์ วิรุฬห์จรรยา  CD/T 00161 2556  
174  การแปลงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล Ms-Acceaa ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบ MXML ในกระบวนการท าเหมืองขอ้มูล /  
เอนก นามขนัธ ์ CD/T 00163 2556  

175  การก าหนดตารางการผลิตและการควบคุม พภิพ ลลิตาภรณ์ 658.562 พ713ก 2553 
176  การควบคุมระบบพลศาสตร์ วบิูลย ์แสงวีระพนัธุศ์ิริ 629.83 ว634ก 2556 
177  การจดัการสมยัใหม่ /  รังสรรค ์ประเสริฐศรี  658 ร314ก 2549  
178  การจดัการองคก์รอุตสาหกรรม วรดี จงอศัญากุล 338.6 ว196ก 2555 
179  การชนัสูตรพลิกศพโดยการผา่ศพกบัหลกัอิสลาม /  นุชนาฏ พทัยากร CD/T 00160 2556  
180  การดูแลสุขภาพส าหรับ 3 รุ่นอาย ุ: วยัรุ่น ผูใ้หญ่ และ

ผูสู้งอาย ุ/  
พชิญานนท ์งามเฉลียว  613.043 ก451 2555  

181  การบญัชีภาษีอากร ยพุดี ศิริวรรณ 657.46 ย399ก 2555 
182  การปรับเปล่ียนความยาวท่อไอเสียรถ Student Formula 

2012 (CD โครงงาน) /  
ชายณรงค ์เมตไตรย ์ CD/PR 01028 2555  

183  การป้องกนัสู่คุณภาพการดูแลทางอายรุกรรม /  บดินทร์ ขวญันิมิตร 616 ก491 2556  
184  การพฒันาเคร่ืองมือช่วยบริหารการลงทุนในตลาดหุน้

ดว้ยเวบ็ (CD โครงงาน) /  
ปิยวฒัน์ แซ่เลา้ CD/PR 01011 2555  

185  การพฒันาโปรแกรมคน้หาคอนโดมิเนียมโดยใชร้ะบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ /  

ธนวฒัน์ เลิศวงศส์ถิต  CD/PA 00166 2556  

186  การพฒันาระบบการจดัการสวสัดิการบน iPhone 
กรณีศึกษา น ามาใชใ้นองคก์ารสงคเ์คราะห์ทหารผา่นศึก 

เยาวลกัษณ์ หาญณรงค ์ PA 004.16 ย547ก 2556  

187  การวเิคราะห์ เปรียบเทียบ โฆษณาในนิตยสารผูห้ญิง 
(สุดสปัดาห์, แพรว, WE) (CDสหกิจศึกษา) /  

ปานเทพ ภิรมยเ์จียว CD/PR 01032 2553  

188  การวเิคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับวศิวกรรมศาสตร์ กณัวริช พลูปราชญ ์ 620.001515 ก385ก 2555 
189  การศึกษาและออกแบบสร้างระบบควบคุม

ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใชโ้ปรแกรมซิมมูลิงค ์
(CDโครงงาน) /  

วนสั พาริก  CD/PR 01021 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
190  การสอบสวน /  ธีสุทธ์ิ พนัธฤ์ทธ์ิ  345.052 ธ699ก 2555  
191  การส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ไอศกรีมชนิดต่าง ๆ ( CD โครงงาน) /  
ทิพยว์ดี พรหมประสิทธ์ิ CD/PR 01015 2555  

192  การออกแบบและสร้างเคร่ืองเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผา่น
ระบบอินเทอรืเนต (CDโครงงาน) /  

สุริยา จนัทจิตร CD/PR 01023 2556  

193  การออกแบบและสร้างเคร่ืองบนัทึกก าลงัไฟฟ้า
ส้ินเปลืองสูงสุดควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี
การจดัการขอ้มูลโดยคอมพวิเตอร์ส่วนที่ 1  
(CDโครงงาน) /  

ชาตรี จิตสร้างบุญ  CD/PR 01022 2556  

194  การออกแบบและสร้างเคร่ืองบนัทึกก าลงัไฟฟ้าส้ินเปลือง
สูงสุดควบคมุโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีมีการจดัการ
ขอ้มูลโดยคอมพิวเตอร์ ส่วนท่ี 2 (CDโครงงาน) /  

สุพจน์ จนัทร์วเิมลือง CD/PR 01024 2556  

195  การออกแบบและสร้างเคร่ืองป้ิงยา่งเอนกประสงค ์
(CDโครงงาน) /  

อนุชยั วรรณจิตผอ่งใส่ CD/PR 01027 2556  

196  การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวดัไฟฟ้าโดยใช้
โปรแกรม LabVIEW (CDโครงงาน) /  

ภาณุพงศ ์คงประเสริฐ CD/PR 01020 2556  

197  การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์
อินดกัชัน่สามเฟสดว้ยพแีอลซี (CD โครงงาน) /  

ธนกร ม่วงรอด  CD/PR 01013 2556  

198  การออกแบบงานวศิวกรรมเชิงพลงังาน ความร้อน และ
ของไหล 

สมศกัด์ิ ไชยะภินนัท ์ 620.0042 ส282ก 2554 

199  กา้วไปใหถึ้งรักแท ้/  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111กป 2555  
200  กิเลส Management /  ว. วชิรเมธี พ 294.3444 ว111กล 2555  
201  ขงจ้ือ จอมปราชญแ์ห่งแผน่ดิน แผน่ที่ 7-8 [ดีวดีี]  - DVD 00481 M 2555 ผ7-8  
202  ขงจ้ือ จอมปราชญแ์ห่งแผน่ดิน แผน่ที่ 9 [ดีวดีี]  - DVD 00481 M 2555 ผ9  
203  ของฝากจากแดนไกล /  โชคชยั บณัฑิต  พ 895.911 ช813ข 2556  
204  คดีทางการแพทย ์: แนวทางศึกษา เพ่ือป้องกนัและต่อสูค้ดี ขวญัชยั โชติพนัธุ ์ 344.041 ข262ค 2555  
205  คนดลใจ /  ว. วชิรเมธี  พ 920 ว111ค 2554  
206  คมค าธรรมออนไลน์ /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ค 2554  
207  ความพงึพอใจในการบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยอละส่ิง

ปฏิกูลของเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี /  

ไพศาบ สายแสง CD/PA 00163 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
208  ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี วดับางนาใน เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร /  

พระมหาวเิชียร หาวนัทา CD/PA 00162 2556  

209  ค าอธิบายกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค /  สุษม ศุภนิตย ์ 343.071 ส883ค 2556  
210  ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสัง่ 

และลาภมิควรได ้: (มูลหน้ี 2) /  
ศนนัทก์รณ์ (จ  าปี) โสตถิพนัธุ ์ 346.03 ศ125ค 2555  

211  ค าอธิบายกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์น /  ศรีราชา เจริญพานิช  346.04 ศ242ค 2555  
212  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผดิและลหุโทษ /  ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ  345.023 ท189ค 2556  
213  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป /  ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ  345.02 ท189ค 2556  
214  ค าอธิบายหลกัวชิาชีพนกักฎหมาย /  ดิเรก ควรสมาคม  340.112 ด554ค 2556  
215  คู่มือ Windows server 2008 R2 ฉบบัใชง้านจริง step by 

step /  
ธญัพล ษณะนาคินทร์  005.4469 ธ468ค 2555  

216  คู่มือการเตรียมทารกแรกเกิด ส าหรับการเคล่ือนยา้ย : 
the s.t.a.b.l.e. program /  

- 618.9201 ค695 2555  

217  คู่มือการใชโ้ปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 12 ส าหรับ 
Windows 

ประกายรัตน์ สุวรรณ 005.369 ป191ค 2554 

218  คู่มือดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุ /  ธาวณีิ ไตรณรงคส์กุล   616.025 ค695 2556  
219  งานตวัถงัพน่สีรถยนต ์ ประสานพงษ ์หาเรือนชีพ 629.262 ป399ง 2556 
220  ฉลาดเรียน เซียนสนามสอบ /  เทต็สึยะ, ยาสุโคชิ พ 371.30281 ท591ฉ 2556  
221  ชาลน้ถว้ย /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3927 ว111ช 2555  
222  ชีวเคมีทางโภชนาการ นยันา บุญทวยีวุฒัน์ 572.39 น435ช 2553  
223  ชีวเคมีทางโภชนาการ นยันา บุญทวยีวุฒัน์ 572.39 น435ช 2553  
224  ซอฟตแ์วร์ตน้แบบส าหรับพยากรณ์ค่าความตอ้งการใช้

ไฟฟ้าสูงสุดลว่งหนา้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย โดยกระบวนการเกาส์เซ่ียน (CDโครงงาน) /  

ธนวนัต ์ยลพธัน์  CD/PR 01026 2556  

225  ซีเอ็นซีแมชีนน่ิงเซ็นเตอร์ /  สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ  621.9023 ส232ซ 2555  
226  ญี่ปุ่ น ฟังไปพดูไป ง่ายนิดเดียว /  ไซโต, ฮิโตชิ 495.683495911 ซ912ญ 2555  
227  ตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ เพช็ราภรณ์ ชชัวาลชาญชนกิจ  CD/T 00166 2556  
228  ถอดรหสั 3 การพฒันา : ชุมชน สงัคม ทอ้งถ่ิน การเมือง 

ประชาธิปไตย 
โกวทิย ์พวงงาม 303.44 ก952ถ 2556 

229  ทศันคติและการซ้ือสินคา้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /  

รัมภา คงอ ่า  CD/T 00164 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
230  ธรรมะคลายใจ /  ว. วชิรเมธี พ 294.3444 ว111ธค 2556  
231  ธรรมะติดปีก /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ธต 2556  
232  ธรรมะทอรัก /  ว. วชิรเมธี พ 294.3444 ว111ธ 2556  
233  ธรรมะสบายใจ /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ธส 2556  
234  ธรรมะหลบัสบาย /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ธ 2552  
235  นายใน สมยัรัชกาลที่ 6 /  ชานนัท ์ยอดหงษ ์ พ 923.1593 ช521น 2556  
236  นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย ์/  - 344.041 น589 2555  
237  นิทานเสมือนจริง (CD สหกิจศึกษา) /  จิรพงศ ์เกตุแกว้ CD/PR 00995 2556  
238  บทบาทของเจา้หนา้ที่พนกังานพทิกัษท์รัพยเ์ก่ียวกบัการ

พจิารณาค าขอรับช าระหน้ีในคดีลม้ละลาย /  
ภทัรภร นิชโรจน์  CD/T 00162 2556  

239  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยัตามแนวคิด
ของมอนเตสซอร่ีในบริบทไทย /  

ค าแกว้ ไกรสรพงษ ์ CD/T 00165 2551  

240  ปฏิบตัิการนิเวศวทิยา สราวธุ คลอวฒิุมนัตร์ 577.078 ส355ป 2555 
241   ประวติัศาสตร์เกาหลี : จากยคุเผ่าพนัธุ์ถึงยคุสาธารณรัฐใหม่  ไพบลูย ์ปิยะเสน 951.9 พ978ปร 2555 
242  ประวตัิศาสตร์โลก (ฉบบัสมบูรณ์) /  อนนัตชยั จินดาวฒัน์  909 อ169ป 2556  
243  ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารของ

โรงงานหล่อหลอมเหล็กของไทย /  
บุรินทร์ สนัติสาสน์  T/มส 658.403 บ647ป 2556  

244  ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจในการท างานของ
บุคลากรกรมการพฒันาชุมชน : กรณีศึกษาส านกังาน
พฒันาชุมชน จงัหวดักาญจนบุรี /  

ณปภชั รักษากุล CD/PA 00164 2555  

245  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ ในมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั /  

พระกุศล ฮุน CD/PA 00165 2555  

246  ผลิตอยา่งไรใหต้น้ทุนต ่ากวา่คู่แข่ง 50% /  วะกะมดัสี, โยชิฮิโตะ  พ 658.51 ว455ผ 2555  
247  ผูอ้อกแบบเสน้ขอบฟ้า /  จเด็จ ก าจรเดช พ 895.911 จ133ผ 2556  
248  พจนานุกรมเคมี /  เวร์ิธเฮม, เจน  540.3 ว919พ 2554  
249  พจนานุกรมเคมี /  เวร์ิธเฮม, เจน  อ 540.3 ว919พ 2554  
250  พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบบัทนัสมยั /  อ๋อง, เทา จิน  อ 495.1395911 อ445พ 2555  
251  พจนานุกรมชีววทิยา /  สตอ๊คเลย,์ คอริน อ 570.3 ส169พ 2554  
252  พจนานุกรมชีววทิยา /  สตอ๊คเลย,์ คอริน 570.3 ส169พ 2554  
253  พจนานุกรมฟิสิกส์ /  สตอ๊คเลย,์ คอริน  530.03 ส169พ 2554  
254  พจนานุกรมฟิสิกส์ /  สตอ๊คเลย,์ คอริน  อ 530.03 ส169พ 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
255  พระศรีมหาโพธ์ิ : จากชมพทูวปีสู่สุวรรณภูมิ /  ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  294.34212 พ394 2546  
256  พฒันาเคร่ืองส าหรับท าซีลยางโอริงขนาดเล็ก (CD  

โครงาน) /  
มานิต พบสมยั   CD/PR 01029 2555  

257  ฟิสิกส์มหาวทิยาลยั 3 สมพงษ ์ใจดี 530 ส263ฟ 2551 ล3 
258  ภาวะฉุกเฉินทางอายรุศาสตร์ /    616.025 ภ476 2554  
259  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม /  จิรากรณ์ คชเสนี 304.2 จ531ม 2555  
260  มหศัจรรยแ์นวพระราชด าริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้

เร่ืองขยะ /  
พรทิพย ์บุญมงคล  พ 363.728 ม224 2555  

261  มองลึก นึกไกล ใจกวา้ง /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ม 2554  
262   รวมค าบรรยาย : ภาคหน่ึง สมยัท่ี 66 ปีการศึกษา 2556 เล่ม 16 ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ 340.09593 ร155 2556 ภ1ล16  
263  รอบรู้เร่ืองยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ /  - 615.1 ร186 2550 ล1  
264  รอบรู้เร่ืองยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เล่ม 2 - 615.1 ร186 2551 
265  ร้อยป่า เล่ม 1 /  อรชร-พนัธุ ์บางกอก  น อ317ร 2554 ล1  
266  ร้อยป่า เล่ม 2 /  อรชร-พนัธุ ์บางกอก  น อ317ร 2554 ล2  
267  ร้อยป่า เล่ม 3 /  อรชร-พนัธุ ์บางกอก  น อ317ร 2554 ล3  
268  ร้อยป่า เล่ม 4 /  อรชร-พนัธุ ์บางกอก  น อ317ร 2554 ล4  
269  ระบบแสดงผลงานนกัศึกษาออนไลน์ ภาควชิาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม (CD สหกิจศึกษา) /  
ชลิตา มาพทิกัษ ์ CD/PR 01007 2556  

270  ระบบขายผา้คลุมโตะ๊ เกา้อ้ี ออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน 
2FeriendShop (CD สหกิจศึกษา) /  

คุกญัญา พนัธส์ าโรง   CD/PR 01009 2556  

271  ระบบคลงัเก็บวตัถุดิบอตัโนมติั ดว้ยเทคโนโลยอีาร์เอฟ
ไอดี กรณีศึกษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กา้วไกลเอน็เตอร์
ไพร์ส (CD สหกิจศึกษา) /  

สุพตัรา สระทองเมา  CD/PR 01003 2556  

272  ระบบบริหารกระบวนการผลิตสินคา้จิวเวลร่ี (CD 
โครงงาน) /  

ยวุดี ปราโมช  CD/PR 01012 2556  

273  ระบบบริหารการจดัการขอ้สอบออนไลน์ (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

ธนากร เกตุสุข  า CD/PR 01006 2556  

274  ระบบบริหารงานธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ (CD โครงงาน) /  ธนพรรณพร ซ่ือตรง  CD/PR 01019 2556  
275  ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองปรับอากาศ โดยใช้

เทคโนโลย ี.NET Framework 4.0 (CD โครงงาน) /  
สิทธิเดช กิจพอ่คา้ CD/PR 01018 2556  

276  ระบบบริหารงานร้านจ าน่ายยางรถยนคแ์ละลอ้แม็กซ์ 
(CD โครงงาน) /  

กาณิลธรษ์ิ จนัทร์พลิา  CD/PR 01016 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
277  ระบบบริหารงานร้านอาหารเสริม กรณี ศึกษา

ร้านอาหารเสริมคุณหยก (CD สหกิจศึกษา) /  
สญัชยั บู่สุวรรณ  CD/PR 00998 2556  

278  ระบบบริหารจดัการคลินิกสตัวเ์ล้ียง (CD สหกิจศึกษา) /  วชิญานิน เมธางกูร   CD/PR 01008 2556  
279  ระบบบริหารจดัการคา้ส่งออกอาหารทะเล (CD 

โครงงาน) /  
นพดล สุหสั   CD/PR 01017 2556  

280  ระบบบริหารจดัการภาคนิพนธ ์(CD สหกิจศึกษา) /  ชโยดม หอมหวล CD/PR 01004 2556  
281  ระบบบริหารจดัการสถาบนักวดวชิา กรณีศึกษา : C.P.A 

& T.A. Center (CD สหกิจศึกษา) /  
ภราดร ร่ืนสุคนธ์ CD/PR 01000 2556  

282  ระบบบริหารจดัการอพาร์ทเมน้ท ์(CD โครงงาน) /  นิติกร ดินแดง  CD/PR 01010 2555  
283  ระบบบริหารจดัร้านอาหารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(กรณีศึกษาร้านอาหารแมกไมช้ายคลอง) (CD สหกิจ
ศึกษา) /  

วาสนา สมช่วง  CD/PR 01005 2556  

284  ระบบประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาภาควทิยาการ
คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม (CD สหกิจศึกษา) /  

สุพรรณี เกตุทิม  CD/PR 00993 2556  

285  ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิคธุรกิจป๊ัมน ้ า กรณีศึกษาบริษทั 
ไฮโดรไลน์ แทงค ์แอนด ์ป๊ัม จ ากดั (CD สหกิจศึกษา) /  

ชลคัร์ แสงศิริรัตนา  CD/PR 00994 2556  

286  ระบบยมืคืนอุปกรณ์ ของศูนยส์ารสนเทศ มหาวิทยาลยั
สยาม (CD สหกิจศึกษา) /  

สโรชินี เกตุแกว้  CD/PR 00999 2556  

287  ระบบร้านรับท าเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษาร้านเฟอร์นิเจอร์
บุญหนุน (CD สหกิจศึกษา) /  

พงษศ์กัด์ิ ศรีเอม  CD/PR 00997 2556  

288  ระบบศูนยข์อ้มูลการยนืยนัตวัตนเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต 
(CD สหกิจศึกษา) /  

ชาติชาย ไกรบ ารุง  CD/PR 01002 2556  

289  รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค ์/  บุญทนั ดอกไธสง  350 บ464ร 2555  
290  รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต ประสงค ์ธาราไชย 693.54 ป387ร 2554 
291  รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3423 ว111รก 2555  
292  รู้จกัไทย เขา้ใจญี่ปุ่ น /  บณัฑิต โรจน์อารยานนท ์ 303.482593052 บ259ร 2555  
293  รูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดา้นการสร้างอิทธิพลเพือ่ใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของขา้ราชการครู / ปิยะ เจริญเวชรักษ ์ 

ปิยะ เจริญเวชรักษ ์ T/มส 371.207 ป621ร 2556  

294  ลายแทงแห่งความสุข /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ล 2552  
295  วงจรควอเดรเจอร์ออสซิเลเตอร์ที่ใชอุ้ปกรณ์แอคทีฟ 2 

รูปแบบ (CDโครงงาน) /  
นพพล ไชโ้ฉมยงค ์ CD/PR 01025 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
296  วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า เฮย,์ วลิเล่ียม เฮช. 621.3192 ฮ643ว 2551 
297  วธีิพดูภาษาองักฤษเหมือนฝร่ัง ฉบบัอาเซียน แอนดรูว ์บิ๊กส์   พ 428.2495911 บ321ว 2556 
298  ศาสนาเปรียบเทียบ ฟ้ืน ดอกบวั 291 ฟ471ศ 2555 
299  สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หน่วยที่ 1-8 /  มสธ. 519.5  มส747ส 2537 ล1  
300  สนุกกบัภาษาเขมร : ภาษาร่วมรากภาษาไทย / พลอย แสงลอย 495.932 พ451ส 2556 
301  สนุกกบัภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตวัสะกด / ตูซาร์ นวย 495.8 ต662ส 2556 
302  สนุกกบัภาษาเวยีดนาม : เขียนดว้ยอกัษรโรมนั แต่มี

วรรณยกุต ์
สรตี ปรีชาปัญญากุล 495.922 ส325ส 2556 

303  สนุกกบัภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟิลิปปินส์ / แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ. 499.211 ค941ส 2556 
304  สนุกกบัภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย / วเิชียร อาพนรักษ ์ 495.9191 ว562ส 2556 
305  สนุกกบัภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาที่มีผูใ้ชม้ากที่สุดใน

อาเซียน / 
ประเสริฐ สรรพอาสา 499.221 ป422ส 2556 

306  สบตากบัความตาย /  ว. วชิรเมธี พ 294.35697 ว111ส 2556  
307  สร้างและพฒันาตูอ้บแหง้ดว้ยท่อลมร้อน (CD โครงาน)  สุวฒัน์ แซ่ด่าน CD/PR 01030 2556  
308  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้ /  ชญาภรณ์ กุลนิติ  025.56 ช112ส 2553  
309  ส่ิงที่สูงกวา่เงิน /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3422 ว111ส 2553  
310  สิทธิบตัร : หลกักฎหมายและแนววธีิปฏิบตัิเพือ่การ

คุม้ครองการประดิษฐ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์
จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์ 346.0486 จ513ส 2555 

311  สินคา้ยอดนิยม จากเร่ิมตน้สู่แบรนดอ์มตะ /  โอตะ, มะชะฮิโระ พ 658.827 อ972ส 2556  
312  สีสนัภาษาญี่ปุ่ น /  วรีวรรณ วชิรดิลก  495.6824 ส733 2555  
313  สีสนัสร้างเสน่ห์และความส าเร็จ /  อิชิอิ, อายมิุ  พ 155.91145 อ716ส 2552  
314  หน่ึงคนตาย ลา้นคนตื่น /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ห 2555  
315  หลกัการปฏิบตัิดา้นโภชนบ าบดั รุจิรา สมัมะสุต 615.854 ร661ห 2552 
316  หลกัการปฏิบตัิดา้นโภชนบ าบดั รุจิรา สมัมะสุต 615.854 ร661ห 2552 
317  หลกัพ้ืนฐานเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิความเป็น

มนุษย ์/  
บรรเจิด สิงคะเนติ  342.085 บ153ห 2555  

318  หวัใจหอ้งที่หา้ /  องัคาร จนัทาทิพย ์ พ 895.911 อ493ห 2556  
319  องคก์ารการคา้โลก (WTO) ในบริบทของเศรษฐกิจที่ไร้

พรมแดน เล่ม 1 
บณัฑิต หลิมสกุล 382.92 บ259อ 2554 

320  อาญาพสิดาร เล่ม 1 วเิชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ  345 ว559อ 2556 ล1 
321  อาหารเพือ่สุขภาพ : สารอาหารเชิงพนัธภาพ และกลไก

การท างาน 
อญัชลี ศรีจ าเริญ 613.2 อ525อ 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
322  อาหารเพือ่สุขภาพ : สารอาหารเชิงพนัธภาพ และกลไก

การท างาน 
อญัชลี ศรีจ าเริญ 613.2 อ525อ 2555 

323  อาหารและโภชนาการ : การป้องกนัและบ าบดัโรค อญัชลี ศรีจ าเริญ 615.854 อ525อ 2556 
 


