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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1 วนักบักิจกรรมของลูกนอ้ย [วซีีดี]  - VCD 1225 M 2548  
2  10 เร่ืองที่เด็กออทิสติกอยากใหคุ้ณรู้ /  นอทบอมห์, เอลเลน พ 618.928982  น355ส 2553  
3  100 ค  าถามสูศ้ึกตลาดหุน้ไทย /  ไสว วศิวานนัท ์ พ 332.6322 ห159 2536  
4  1001 ค  าศพัทพ์ชิิตขอ้สอบ IELTS และขอ้สอบ

วดัระดบัภาษาองักฤษอ่ืนๆ /  
เบอร์เจส, คีธ  428.0076 บ827ห 2555  

5  108 แผนชีวติ : สูตรตา้นวกิฤตวยัชรา /  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  พ 305.26 ก768ห 2543  
6  150 ปี สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวตัิศาสตร์ไทย  
กรมศิลปากร  923.2593 ห159 2556  

7  202 แบบฝึกหดัพชิิตขอ้สอบ IELTS /  อดมัส,์ แกร่ี  428.0076 อ123ส 2555  
8  50 ปัญหาเก่ียวกบัหุน้ /  ธนวนั พนันา  พ 332.6322 ห556 2534  
9  50 สุดยอดทฤษฎีของโลก จากมนัสมอง

นกัวทิยาศาสตร์อจัฉริยะ! /  
อลั-คาลีลี, จิม  501 อ571ห 2557  

10  726 วนัใตบ้ลัลงัก ์"เปรม" ฤาจะลบรอยอดีตได ้/  ประสงค ์สุ่นศิริ  พ 320.9593 ป389จ 2534  
11  84 พรรษา พระภูมิบาล รอยเสด็จฯ ภูมิสถาน 

ศาลยตุิธรรม /  
นิกร ทสัสโร อ 923.1593 ปพ818 2555  

12  Alliances: an executive guide to designing 
successful strategic partnerships /  

Man, Ard-Pieter de  658.046 M266A 2013  

13    An introduction to derivatives and risk    
  management / 

Chance, Don M. 332.6457 C454I 2010  

14  ASEAN in brief /  - 341.2473  อซ617 2556  
15  ASEAN mini book /  - พ 341.2473  อ617 2556  
16  Basic iOS App development /  ศุภชยั สมพานิช  006.78 ศ684บ 2556  
17  Bond markets, analysis, and strategies /  Fabozzi, Frank J. 332.6323  F121B 2013  
18  Business ethics: readings and cases in corporate 

morality /  
Hoffman, W. Michael  174.4 H711B 2014  

19  Cambridge IELTS 2 : examination papers from 
University of Cambridge ESOL examinations 
[VCD]  

- VCD 1047 M 2010 v2d1-2c1  

20  Cambridge IELTS 3 : examination papers from 
university of cambridge ESOL examinations 
[VCD] / 

- VCD 1047 M 2002 v3d1-2c1  
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ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง เลขหมู่ 
21  Cambridge IELTS 4 : examination papers from 

University of Cambridge ESOL examinations 
[VCD] / 

- VCD 1047 M 2005 v4d1-2c1  

22  Cambridge IELTS 5 : examination papers from 
University of Cambridge ESOL examinations 
[VCD] / 

- VCD 1047 M 2006 v5d1-2c1  

23  Cambridge IELTS 6 : examination papers from 
University of Cambridge ESOL examinations 
[VCD] / 

- VCD 1047 M 2007 v6d1-2c1  

24  Cambridge practice tests for IELTS 1 [VCD]  Jakeman, Vanessa  VCD 1047 M 2010 v1d1-2c1  
25  Change lessons from the CEO : real people, 

real change /  
Coetsee, Johan 658.406 C672C 2013  

26  Chemical process equipment : selection and 
design /  

Couper, James R. 660.283  
C856C 2012  

27  CISA 1 Workbook : กลุ่มวชิาที่ 2 เคร่ืองมือเพือ่
การวเิคราะห์การลงทุน /  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

658.15076 ซ332 2549  

28  CISA 1 Workbook : กลุ่มวชิาที่ 3 การประเมิน
มูลค่าสินทรัพย ์/  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  658.15076 ซ332 2552  

29  CISA 1 Workbook : กลุ่มวชิาที่ 4 การบริหาร
กลุ่มสินทรัพยล์งทุน /  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  658.15076 ซ332 2552  

30  Collins cobuild key words for the TOEFL test /  - 428.0076 C712 2012  
31  Convection heat transfer /  Bejan, Adrian  621.40225 B423C 2013  
32  Corporate finance :   Ehrhardt, Michael C. 658.15  E33C 2014  
33  Corporate finance : a practical approach /  Clayman, Michelle R.  658.15 C621C 2012  
34  Corporate finance : a practical approach : 

workbook /  
Clayman, Michelle R.  658.15076 C621C 2012  

35  Corporate finance [CD-ROM] /  Ross, Stephen A.  CD 658.15 R826C 2005  
36  CSR ที่แท ้/  โสภณ พรโชคชยั พ 658.408 ส979ซ 2557  
37  Designing organizations : strategy, structure, 

and process at the business unit and enterprise 
levels /  

Galbraith, Jay R. 658.4012 G148D 2014  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
38  Direct to TOEFL iBT /  Lougheed, Lin  428.0076 L887D 2011  
39  Economics for investment decision makers : 

micro, macro, and international economics /  
Piros, Christopher D. 330 P672E 2013  

40  Economics for investment decision makers : 
micro, macro, and international economics : 
workbook /  

Piros, Christopher D. 330.076 P672E 2013  

41  Equity asset valuation /  Pinto, Jerald E.  332.63221 P659E 2010  
42  Equity asset valuation : workbook /  Pinto, Jerald E  332.63221076 P659E 2010  
43  Financial management : theory and practice 

[CD-ROM] /  
Brigham, Eugene F. CD 658.15 B855F 2002  

44  Financial modeling using C++ [CD-ROM] /  Sengupta, Chandan  CD 332.01 S476F 2007  
45  Fixed income analysis /  Fabozzi, Frank J. 332.6323 F121F 2007  
46  Fixed income analysis : workbook /  Fabozzi, Frank J. 332.6323076 F121F 2007  
47  Flash CS3 ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  CD 006.7869 พ553ฟ 2551  
48  Flash CS6 essential /  อิศเรศ ภาชนะกาญจน์  006.7869 อ757ฟ 2557  
49  Focus on nursing pharmacology [DVD] /  Karch, Amy Morrison  DVD 615.1 K18F 2011  
50  Foreign exchange operations: master trading 

agreements, settlement, and collateral /  
DeRosa, David F. 332.45 D437F 2014  

51  Fundamentals of corporate finance [CD-ROM]  Brealey, Richard A.  CD 658.15 B828F 2004  
52  Global investments /  Solnik, Bruno  332.673  S688I 2014  
53  Grammar and vocabulary for the TOEIC test 

with answers : self-study grammar and 
vocabulary reference and practice /  

Gear, Jolene 428.0076 G292G 2013  

54  Health assessment in nursing /  Weber, Janet R. 610.73 W373H 2014  
55  Hotellerie-restauration.com : Francais 

professionel [DVD] /  
Corbeau, Sophie DVD 647.94 C789H 2013  

56  Hotellerie-restauration.com [VCD]  Corbeau, Sophie  VCD 1234 M 2006 c1  
57  HR dictionary (ค าคม...ชวนคิดในงานบุคคล) /  อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ ์ 658.3 อ631อ 2557  
58  IELTS pocketbook : 50 เทคนิคพชิิต IELTS /  พาวเวอร์, ซีน  428.0076 พ621อ 2550  
59  International business : competing in the global 

marketplace [CD-ROM] /  
Hill, Charles W. L  CD 658.049  H645I  2003  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
60  International financial statement analysis /  Robinson, Thomas R.  657.3 R665I 2012  
61  International financial statement analysis : 

workbook /  
Robinson, Thomas R.  657.3076 R665I 2012  

62  Introduction to hybrid vehicle system modeling 
and control /  

Liu, Wei  629.2293 L783I 2013  

63  Investment analysis and portfolio management / Reilly, Frank K. 332.6  R362I 2012  
64  Investment performance measurement : 

evaluating and presenting results /  
Lawton, Philip 332.632042 L425I 2009  

65  Investment valuation : tools and techniques for 
determining the value of any asset /  

Damodaran, Aswath  658.15 D163I 2012  

66  Investments : principles of portfolio and equity 
analysis /  

McMillan, Michael G.  332.6 M167I 2011  

67  Investments : principles of portfolio and equity 
analysis : workbook /  

McMillan, Michael G.  332.6076 M167I 2011  

68  Longman preparation series for the TOEIC test 
: introductory course : listening and reading /  

Lougheed, Lin  428.0076 L887L 2012  

69  Managerial accounting : creating value in a 
dynamic business environment [CD-ROM] /  

HILTON, Ronald W. CD 658.1511  H656M 2002  

70  Managing investment portfolios : a dynamic 
process /  

Maginn, John L.  332.6 M194M 2007  

71  Managing investment portfolios : a dynamic 
process : wookbook /  

Maginn, John L.  332.6076 M194M 2007  

72  MCSA/MCSE self-paced training kit : 
managing a Microsoft windows 2000 network 
environment (exam 70-218) [CD-ROM] / 

Microsoft Corporation  CD 005.44769  M478 2002  

73  Microsoft Project 2013 : บริหารคน บริหาร
โครงการใหอ้ยูห่มดั /  

สุเทพ โลหณุต  005.369 ส781ม 2555  

74  Multinational business finance /   Eiteman, David K.  658.1599 E36M 2013  
75  Negotiating success: tips and tools for building 

rapport and dissolving conflict while still 
getting what you want /  

Hornickel, Jim  158.5 H813N 2014  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
76  New model English-Thai dictionary volume II 

M to Z /  
สอ เสถบุตร อ 423.95911  น672 2534 ล2  

77  Nostradamus : the truth [DVD] / - DVD 00524 M 2008  
78  Nurse as educator : principles of teaching and 

learning for nursing practice /  
Bastable, Susan B. 613 B324N 2014  

79  Nursing health assessment : a critical thinking, 
case studies approach  [ CD-ROM] /  

Dillon, Patricia M. CD 616.075 D579N 2007  

80  Nursing informatics and the foundation of 
knowledge /  

McGonigle, Dee 610.730285 N974 2015  

81  Operations management [CD-ROM] /  Heizer, Jay CD 658.5  H473O 2001  
82  Optimizing organization design: a proven 

approach to enhance financial performance, 
customer satisfaction, and employee 
engagement /  

Capelle, Ronald G. 658.406 C238O 2014  

83  Oxford English for careers : medicine 1 : 
student's book /  

McCarter, Sam  428.24 M123O 2013 v1  

84  Quality junction /  จ าลกัษณ์ ขนุพลแกว้ พ 658.562 จ381ค 2548  
85  Quantitative analysis for management  2006  

[CD-ROM] /  
Hanna, Michael E.  CD 658.403  R397Q 2006  

86  Quantitative investment analysis : workbook /  Defusco, Richard A.  332.6015195076 D316Q 2006  

87  Quantitative methods for business [CD-ROM]  Anderson, David R. CD 658.403 A546Q 2008  
88  Quantum mechanics with applications to 

nanotechnology and information science /  
Band, Yehuda B. 530.12 B214Q 2013  

89  Redesigned TOEIC grammar and reading tests ภาณุ ปรัชญะวสิาล  428.0076 ภ431ร 2553  
90  Redesigned TOEIC vocabulary tests /  กิตต์ิ จิรติกุล  428.0076 ก671ร 2553  
91  Risk management and financial institutions + 

website /  
Hull, John C. 332.1068  H913R 2012  

92  Robbins and Cotran pathologic basis of disease  
[CD-ROM] 

Fausto, Nelson  CD 616.07 R632 2005  

93  Skills for the TOEFL iBT test : listening and 
speaking /  

- 428.0076 S628 2012  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2557 
 

6/22 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
94  Skills for the TOEFL iBT test : reading and writing - 428.0076 SF628 2012  
95  Speech recognition : theory and C++ 

implementation [CD-ROM]   
Beechetti, Claudio CD 006.4  B414S 2004  

96  Technical analysis explained : the successful 
investor's guide to spotting investment trends 
and turning points /  

Pring, Martin J. 332.6322  P957T 2014  

97  Technical analysis of stock trends /  Edwards, Robert D.  332.6320420973  E26T 2013  
98  Testbuilder for the TOEIC tests /  Beek, Jessica  428.0076 B393T 2012  
99  Testbuilder for TOEFL iBT /  Vittorio, Pamela  428.0076 V853T 2011  

100  Thai finance : ทิศทาง การทา้งทายและ
โลกาภิวฒัน์การเงิน /  

สมภพ มานะรังสรรค ์ พ 330.9593 ส271ท 2546  

101  The economics of money, banking, and 
financial markets /  

Mishkin, Frederic S.  332 M678E 2013  

102  The Flood เม่ือกองก าลงัน ้ าขอกระชบัพื้นที่ /  กิตติพนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ พ 363.3493 ก674ม 2555  
103  The leadership contract : the fine print to 

becoming a great leader /  
Molinaro, Vince  658.4092 M722L 2013  

104  The one-hour business plan: the simple and 
practical way to start anything new /  

McAdam, John  658.11 M113O 2013  

105  The United States pharmacopeia, USP 37 : the 
national formulary, NF 32 supplement 2 /  

The United States 
Pharmacopeial Convention  

R 615.1 U58 2013 suppl2  

106  The warren buffett way /  Hagstrom, Robert G. 332.6 H146W 2014  
107  Transexuality [DVD]  - DVD 00522 M 2009  
108    U.S. finance : การเงิน ทุนนิยมและเศรษฐกิจกาสิโน/  สมภพ มานะรังสรรค ์ พ 330.973 ส271ย 2546  
109  Understanding and changing your management 

style: assessments and tools for self-
development /  

Benfari, Robert C. 658.409 B461U 2013  

110  Understanding finance: money, capital, and 
investments [CD-ROM] /  

Halpenn, Karen D  CD 332 H195U 2004  

111  Unleashing creativity and innovation: nine 
lessons from nature for enterprise growth and 
career success /  

Birla, Madan  658.4063 B619U 2014  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
112  Vocabulary and grammar for the TOEFL test /  Wisniewska, Ingrid  428.0076 W815V 2013  
113  XML step by step ฉบบัภาษาไทย [ซีดี-รอม] /  ยงั, ไมเคิล เจ. CD 005.72  ย223อ 2543  
114  กฎหมายที่เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นเด็ก 

และสตรี /  
สุวรีย ์ใจหาญ  
  

345.02534 ก117 2547  

115  กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ประเทศไทย /  

- พ 658.022 ก153 2545  

116  การกอบกูแ้ละฟ้ืนฟูชาติจากพนัธนาการ IMF /  วทิยากร เชียงกูล พ 330.9593 ว583ก 2541  
117  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ /  วโิรจน์ ทวปีวรเดช  005.1 ว711ก 2555  
118  การเขียนโปรแกรมดว้ย Objective-C /  กรีวธุ อศัวคุปตานนท ์ 005.133 ก695ก 2556  
119  การคดักรองสารช่วยส าหรับเตรียยมน ้ ากระสาย

ยาแบบพร้อมใช ้/  
อรรถวทิย ์พพูมิาย CD/PA 00206 2556  

120  การคดักรองสารช่วยส าหรับเตรียยมน ้ ากระสาย
ยาแบบพร้อมใช ้/  

อรรถวทิย ์พพูมิาย  PA 615.19 อ162ก 2556  

121  การคิดอยา่งเป็นระบบ : การประยกุตใ์ชใ้นการ
เรียนการสอน /  

มกราพนัธุ ์จูฑะรสก  153.42 ม111ก 2556  

122  การจดัการที่ดีตอ้งเหมือนการท าฝนหลวง /  วชิยั กอสงวนมิตร  พ 658 ว539ก 2555  
123  การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม /  ฉตัยาพร เสมอใจ  658.022 ฉ229ก 2556  
124  การจดัการไอซีท-ีโทรคมนาคม /  ประสิทธ์ิ ทีฆพฒิุ  621.382 ป413ก 2556  
125  การดูแลทารก [วซีีดี] / - VCD 1229 M 2547 ฉ1  
126  การตลาดน ้ าบริโภคบรรจุขวดใน

กรุงเทพมหานคร /  
จุฑามาศ เจา้ประสงค ์ T/มส 663.610688 จ628ก 

2538  
127  การต่อสูค้ร้ังสุดทา้ย ของพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ  บุญกรม ดงบงัสถาน  พ 320.9593 บ388ก 2548  
128  การท าใหท้ารกมีความสุข [วซีีดี]  - VCD 1230 M 2547 ฉ1  
129  การบริหารโครงสร้างระบบเครือข่ายดว้ย 

Microsoft Windows 2000 [ซีดี-รอม]  
- CD 005.71369  ก461 2544  

130  การประเมินความพงึพอใจเจลมาส์กลอกหนา้
จากสารสกดัเปลือกมงัคุดและไข่ขาวใน
อาสาสมคัรสุขภาพ /  

ณัฏฐว์ภิา สิทธิโสภณ  CD/PA 00211 2556  

131  การประเมินความพงึพอใจเจลมาส์กลอกหนา้
จากสารสกดัเปลือกมงัคุดและไข่ขาวใน
อาสาสมคัรสุขภาพ /  

ณัฏฐว์ภิา สิทธิโสภณ  PA 615.42 ณ311ก 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
132  การเปรียบเทียบปริมาณสารส าคญัและฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระของสารสกดัจากผลมะขามป้อม
สายพนัธต่์าง ๆ /  

สุธิดา ปราการชยันาคร  CD/PA 00214 2556  

133  การเปรียบเทียบปริมาณสารส าคญัและฤทธ์ิตา้น
อนุมูลอิสระของสารสกดัจากผลมะขามป้อม
สายพนัธต่์าง ๆ /  

สุธิดา ปราการชยันาคร  PA 615.4 ส785ก  2556  

134  การเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวง
ยตุิธรรม /  

พงษธ์ร ธญัญสิริ RH 341.2473 พ156ก 2555  

135  การพฒันาการเด็กเล็ก [วซีีดี]  - VCD 1227 M 2547 ฉ1  
136  การพฒันายาเม็ดเสริมอาหารสารสกดัจากเห็ด /  นวลลกัษณ์ภรณ์ วนัชยั  CD/PA 00216 2556  
137  การพฒันายาเม็ดเสริมอาหารสารสกดัจากเห็ด /  นวลลกัษณ์ภรณ์ วนัชยั  PA 615.19 น339ก  2556  
138  การพฒันาส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรม 

SCILAB /  
ปิยะ โควนิทท์ววีฒัน์ 371.3344678  ป621ก 2556  

139  การพฒันาสูตรต ารับบาทาภายนอกที่มีสารสกดั
ข่อยด า /  

ธีร์ดนยั รัตนพทิย ์ CD/PA 00215 2556  

140  การพฒันาสูตรต ารับบาทาภายนอกที่มีสารสกดั
ข่อยด า /  

ธีร์ดนยั รัตนพทิย ์ PA 615.4 ธ623ก  2556  

141  การพฒันาสูตรต ารับยาหยอดตาแอมโฟเทอริ
ซิน บี ในรูปแบบยาแขวนตะกอนระดบัไมโคร
ที่มีไซโคลเดกตรินเป็นองคป์ระกอบ /  

ศุภณัฐ หอมหวล  CD/PA 00217 2556  

142  การพฒันาสูตรต ารับยาหยอดตาแอมโฟเทอริ
ซิน บี ในรูปแบบยาแขวนตะกอนระดบัไมโคร
ที่มีไซโคลเดกตรินเป็นองคป์ระกอบ /  

ศุภณัฐ หอมหวล  PA 615.19 ศ687ก  2556  

143  การพสูิจน์เบื้องตน้ในคณิตศาสตร์นามธรรม /  ธวชั ช่างผสั 510.711 ธ391ก 2555  
144  การรักษาพยาบาลเบื้องตน้ : คู่มือทบทวนสอบ

ใบประกอบวชิาชีพพยาบาล /  
สุขศิริ ประสมสุข  610.73 ส742ก 2557  

145  การเรียนรู้ลูกคา้และสร้างสมัพนัธก์บัลูกคา้ /  วรีพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล  658.812 ว828ก 2551  
146  การเล้ียงกุง้กา้มกราม (ปลอดสารพษิ) [วซีีดี]  - VCD 1211 M 2547  
147  การวเิคราะห์ตน้ทุนและอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนผลิตเชือกป่านศรนารายณ์ /  
ปรียนนัท ์ธงชยัสุริยา T/มส 677.70681  ป473ก 

2536  
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148  การวเิคราะห์ทางการตลาดส าหรับรองเทา้แตะ

พลาสติกพวีซีีในเขตภาคกลางของประเทศไทย  
ณัฐวตุิ พงษเ์กษมพรกุล T/มส 668.49593  ณ361ก 

2535  
149  การวเิคราะห์สถิติ /  นิมิตร ช่ืนชม  519.5 น633ก 2556  
150  การศึกษาความคงตวัของยาหยอดตาเฉพาะคราว

เซฟตาซิดิมท่ีความเขม้ขน้ ร้อยละ 5 โดยน ้ าหนกั
ต่อปริมาตร ในสภาวะการเก็บรักษาท่ีแตกต่าง 

ชไมพร บุริมาศ  CD/PA 00207 2556  

151  การศึกษาความคงตวัของยาหยอดตาเฉพาะ
คราวเซฟตาซิดิมที่ความเขม้ขน้ ร้อยละ 5 โดย
น ้ าหนกัต่อปริมาตร ในสภาวะการเก็บรักษาที่
แตกต่าง /  

ชไมพร บุริมาศ  PA 615.18 ช185ก 2556  

152  การศึกษาตน้ทุนและอตัราผลตอบแทนการ
ลงทุนการผลิตโอ่งมงักรในจงัหวดัราชบุรี /  

กรรณิกา ศิลปวลิาวลัย ์ T/มส 738.140681  ก172ก 
2536  

153  การศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาการบริบาลทางเภสชั
กรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม /  

อิงอร สอนนอ้ย  CD/PA 00204 2556  

154  การศึกษาทศันคติของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาการบริบาลทางเภสชั
กรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม /  

อิงอร สอนนอ้ย  PA 378.199 อ715ก  2556  

155  การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัวา่นหาง
จระเข ้ในน ้ าเช่ือมในเขตกรุงเทพมหานคร /  

จนัทร์จิรา สุขประเสริฐ T/มส 658.834  จ253ก 2536  

156  การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อ
หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ชุลีวนัท ์ซึมสุวรรณ T/มส 658.8343  ช638ก 2536  

157  การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เบียร์ที่เป็นชายไทยในเขตกรุงเทพมหานคร /  

กระจ่าง เรืองรัตน์ธรรม T/มส 658.8343  ก213ก 2535  

158  การศึกษาปัญหาในการส่งออกน ้าผลไม ้/  ทวศีกัด์ิ พงศธ์นาวรานนท ์ T/มส 663.63  ท228ก 2537  
159  การศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือน ้ ามนัพชื

ของกลุ่มแม่บา้นในเขตกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดับุรีรัมย ์/  

อรรถกร จตัุกูล T/มส 658.8343  อ347ก 2534  

160  การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารทางวทิยุ
โทรทศัน์ต่อโครงการรณรงคใ์หป้ระหยดั
น ้ าประปาของประชาชนในเชตกรุงเทพมหานคร  

ผสุดี เล้ียงชีพเสริมสุข  T/มส 659.2936361  ผ662ก 2538  
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161  การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อ

ผลิตภณัฑแ์ชมพผูสมครีมนวดผมในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

สมชาย บุญลอ้ม T/มส 668.1  ส239ก 2536  

162  การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีต่อสุราตรา
แม่โขงและหงส์ทองในเขตกรุงเทพมหานคร /  

นวรัตน์ จนัทร์สมบูรณ์ T/มส 658.8342  น299ก 2538  

163  การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัสยามที่มีต่อภาพยนตไ์ทยในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

สุชาดา เอ่ียมวงศรี T/มส 791.4593  ส759ก 2537  

164  การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัการใชน้ ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร (2534-2535) /  

โฉมฉาย พบิูลยพ์นัธ์ T/มส 658.8343  ฉ833ก 2535  

165  การศึกษารูปแบบการใชย้าในผูป่้วยออทิสติก 
โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์/  

กฤษฎาดนุเดช วงศเ์วชววิฒัน์  CD/PA 00209 2556  

166  การศึกษารูปแบบการใชย้าในผูป่้วยออทิสติก 
โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์/  

กฤษฎาดนุเดช วงศเ์วชววิฒัน์ 
  

PA 615.58 ก279ก 2556  

167  การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกซ้ืออุปกรณ์
เคร่ืองเขียน ประเภทปากกาลูกล่ืนจากนิสิต 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั /  

ปกรณ์ นภาเหมินทร์ T/มส 658.834  ป116ก 2537  

168  การศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมในการ
ตดัสินใจไปชมภาพยนตร์ต่างประเทศของ
นกัศึกษาในโรงภาพยนตร์มินิเธียเตอร์ตาม
หา้งสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร/  

ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ T/มส 659.1  ศ381ก 2539  

169  การศึกษาลกัษณะและแนวโนม้ตลาดของ
สถาบนัสอนคอมพวิเตอร์เอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

วทญัญู วงษา T/มส 658.83  ว161ก 2535  

170  การศึกษาสญัญาณช้ีน าอาการอนัไม่พงึประสงค์
จากการใชย้าของผูป่้วยโรคเร้ือรัง ณ 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร/  

อุษณา อจักลบั  CD/PA 00212 2556  

171  การศึกษาสญัญาณช้ีน าอาการอนัไม่พงึประสงค์
จากการใชย้าของผูป่้วยโรคเร้ือรัง ณ 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร/  

อุษณา อจักลบั  PA 615.7 อ862ก 2556  
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ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง เลขหมู ่

172  การศึกษาอิทธิพลของข่าวสารเรืองโรคเอดส์ต่อ
พฤติกรรมในการป้องกนัโรคเอดส์ของหญิง
ตั้งครรถท์ี่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์
นครปฐม /  

ปัญณิตา ชยัสนิท  T/มส 659.296169792  ป526ก   
 2538  

173  การส่งออกรองเทา้หนงัไทยไปประเทศองักฤษ /  ศวสัธร ทองสุก T/มส 658.848  ศ286ก 2536  
174  การสร้างโจทยใ์นการวจิยั : การเขียน

โครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น /  
วรรณดี สุทธินรากร  001.43 ว247ก 2557  

175  การสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ /  นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ 657.45 น619ก 2557  
176  การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพในการสูบบุหร่ี

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยั
สยาม ปีการศึกษา 2556 /  

พลกฤษณ์ พงษว์เิศษ  CD/PA 00203 2556  

177  การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพในการสูบบุหร่ี
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยั
สยาม ปีการศึกษา 2556 /  

พลกฤษณ์ พงษว์เิศษ  PA 613.85 พ437ก  2556  

178  การหาความสมัพนัธเ์ชิงปริมาณแบบ 3 มิติ
ระหวา่งโครงสร้างกบัฤทธ์ิทางชีวภาพของ
อนุพนัธโ์ครโมนในการยบัย ั้งเอนไซมโ์ทโปไอ
โซเมอเรสชนิดที่ 1/  

ชินภทัร ประไพพกัตร์  CD/PA 00205 2556  

179  การหาความสมัพนัธเ์ชิงปริมาณแบบ 3 มิติ
ระหวา่งโครงสร้างกบัฤทธ์ิทางชีวภาพของ
อนุพนัธโ์ครโมนในการยบัย ั้งเอนไซมโ์ทโปไอ
โซเมอเรสชนิดที่ 1/  

ชินภทัร ประไพพกัตร์  PA 615.19 ช567ก  2556  

180  การออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละศึกษาความพงึ
พอใจต่อสูตรต ารับยาทาภายนอกที่มีสารสกดั
จากข่อยด าในนกัศึกษามหาวอทยาลยัสยาม /  

สุจิรา เอ่ียมศรีสุวรรณ  CD/PA 00210 2556  

181  การออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละศึกษาความพงึ
พอใจต่อสูตรต ารับยาทาภายนอกที่มีสารสกดั
จากข่อยด าในนกัศึกษามหาวอทยาลยัสยาม /  

สุจิรา เอ่ียมศรีสุวรรณ  PA 615.18 ส755ก 2556  

182  การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม /  สมชาย ประสิทธ์ิจูตระกูล  005.1 ส239ก 2553  
183  การออกแบบและสร้างฐานขอ้มูลดว้ย Visual 

Basic 6.0 [ซีดี-รอม] /  
ธนพล ฉนัจรัสวิชยั  CD 005.74  ธ152ก 2543  
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184  การออกเสียงสระและเสียงพยญัชนะใน

ภาษาองักฤษ [ซีดี-รอม] /  
ปรารมภรั์ตน์ โชติกเสถียร  CD 428.1  ป453ก 2543  

185  เกมบนัไดงู ผจญภยัล่าขมุทรัพยบ์น
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์/  

กมัพล ยมิอุดมลาภ  CD/PR 01049 2556  

186  เกมเพือ่การศึกษาเร่ืองรามเกียรต์ิบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์/  

วสุิทธ์ิ ปรีชาอศัวนนัท ์ CD/PR 01070 2556  

187  เกร็ดกฎหมายอาญามาตรา 1-208 /  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่  345 ส284ก 2557  
188  เกร็ดกฎหมายอาญามาตรา 209-398 /  สมศกัด์ิ เอ่ียมพลบัใหญ่  345 ส284กร 2557  
189  ขวญัและความพงึพอใจของขา้ราชการกรมการ

ขนส่งทางบกที่มีต่อการใหบ้ริการประชาชน 
ศึกษาเฉพาะกรณี : ขา้ราชการระดบั 1-5 ของ
ส านกังานทะเบียนรถยนต ์/  

ววิรรณ์ อุ่นฐิติวฒัน์ T/มส 658.31422  ว685ข 2536  

190  ขา้งครัว / พชิยั วาสนาส่ง  พ 641.3 พ643ข 2548  
191  ขา้มผา่นพนัธนาการ /  คีซีย,์ เคน น ค471ข 2553  
192  เขม็ทิศชีวิต 1 ตอน อิสรภาพทางการเงินและจิตใจ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง พ 158 ฐ336ข 2556 ล1  
193  เขม็ทิศชีวติ 2 ตอน กฎแห่งเขม็ทิศ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง พ 158 ฐ336ข 2555 ล2  
194  เขม็ทิศชีวติ 3 ตอน กฎแห่งความสุข /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง พ 158 ฐ336ข 2552 ล3  
195  เขม็ทิศชีวติ 4 ตอน เขม็ทิศจิตใตส้ านึก /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2554 ล4  
196  เขม็ทิศชีวติ 5 ตอน เขม็ทิศชีวติมัง่คัง่ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2555 ล5  
197  เขม็ทิศชีวติ 6 ตอน เขม็ทิศความสุข /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2556 ล6  
198  เขม็ทิศชีวติ 7 ตอน ปลดล็อกสู่ความส าเร็จ /  ฐิตินาถ ณ พทัลุง  พ 158 ฐ336ข 2556 ล7  
199  เขียนเกมและโปรแกรมบนมือถือ J2ME [ซีดี-รอม]  กาญจนา ตนัวสุิทธ์ิ  CD 005.72  ก425ข 2547  
200  เขียนโปรแกรม Java เบื้องตน้ /  วรเศรษฐ สุวรรณิก 005.262  ว288ข 2556  
201  เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุภาษา Java OOP ฉบบั

สมบูรณ์ /  
ธีรวฒัน์ ประกอบผล 005.133 ธ647ขป 2556  

202  คนคน้งู ตอน คนกบังู [ดีวดีี]  - DVD 00527 M 2553  
203  คนน่ารักยคุไอที /  จนัทร์ ชุ่มเมืองปัก  พ 303.4833 จ251ค 2545  
204  ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักลยทุธท์าง

การตลาดขององคก์ารรัฐวสิาหกิจในความ
ควบคุมของกระทรวงกลาโหม : กรณีศึกษา
องคก์ารทอผา้ /  

ภทัราวรรณ ไวยโภคี T/มส 658.834  ภ378ค 2537  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2557 
 

13/22 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 

205  ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อ
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ระบบดิจิตอล /  

อนนัต ์พทิกัษธ์นางกูร T/มส 621.38450688 อ166ค 
2539  

206  ความพงึพอใจของนกัศึกษาและบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัสยามต่อการใหบ้ริการของสถาน
ปฏิบตัิการเภสชักรรมชุมชนโอสถสยาม/  

ศรัณยว์ร์ี เอมะศิริ  CD/PA 00219 2556  

207  ความพงึพอใจของนกัศึกษาและบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัสยามต่อการใหบ้ริการของสถาน
ปฏิบตัิการเภสชักรรมชุมชนโอสถสยาม/  

ศรัณยว์ร์ี เอมะศิริ  PA 615.13 ศ161ค  2556  

208  ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการ
ต ารวจ ส านกังานเลขาธิการ กรมต ารวจ 
กระทรวงมหาดไทย /  

เด่นชยั อินทร์จกัร์ T/มส 658.31422  ด864ค 
2540  

209  ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน /  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ พ 341.2473 ค181 2556  
210  ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร

กบัขวญัและประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรในบริษทัเอกชน /  

ลดัดาวลัย ์รัตนะ T/มส 658.409  ล246ค 2535  

211  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาสมัพนัธก์บัการใช้
บริการเงินฝากและสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์
ของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท /  

ทิพยางค ์ธูปะวโิรจน์  T/มส 659.2933212  ท475ค  
 2537  

212  ความสุขของชาวพงังา ภูเก็ต และชาวบา้น
น ้ าเคม็หลงัสึนามิ /  

รศรินทร์ เกรย ์ GP 158.1 ค181 2556  

213  คมัภีร์สุขภาพ /  โชปรา, ซานจิฟ  พ 610 ช838ค 2557  
214  ค าตนั : แพเ้ป็นทางผา่นของชยัชนะ /  ตนั อิชิตนั พ 650.1 ต278ค 2555  
215  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 3 วา่ดว้ยการ

กระท าทางปกครองและการควบคุมการกระท า
ทางปกครอง ตอนที่ 1 /  

มานิตย ์จุมปา  342.06 ม453ค 2554 ล3  

216  คิวบิก : หน้ีหวัใจ...ที่ไม่ไดก่้อ 1 (ภาค Final) /  บี สิบสาม เอส.ที. น บ351ค 2557 ล1  
217  คิวบิก : หน้ีหวัใจ...ที่ไม่ไดก่้อ 2 (ภาค Final) /  บี สิบสาม เอส.ที. น บ351ค 2557 ล2  
218  คิวบิก : หน้ีหวัใจ...ที่ไม่ไดก่้อ 3 (ภาค Final) /  บี สิบสาม เอส.ที. น บ351ค 2557 ล3  
219  คิวบิก : หน้ีหวัใจ...ที่ไม่ไดก่้อ 4 (ภาค Final) /  บี สิบสาม เอส.ที. น บ351ค 2557 ล4  
220  คุยเฟ่ืองเร่ือง HR /  กฤติน กุลเพง็  พ 658.3 ก277ค 2557  
221  คู่มือ Illustrator CS6 professional guide ฉบบัส. วสนัต ์พึ่งพลูผล  006.6869 ว358ค 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
222  คู่มือ Windows XP ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  วศิน เพิม่ทรัพย ์ CD 005.4469 ว357ค 2549  
223  คู่มือการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช /  - พ 915.9304  ค695 2555  
224  คู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจตาม

หลกัสิทธิมนุษยชน /  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  

363.232  ค695 2547  

225  คู่มืองานเหล็ก /  ประสิทธ์ิ เวยีงแกว้ 624.1821 ป416ค 2555  
226  คู่มือใชง้าน Excel 2013 ฉบบัสมบูรณ์ /  ดวงพร เก๋ียงค  า  005.369 ด211ค 2557  
227  คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก /  - 294.307 ค695 2547  
228  คู่มือธรรมศึกษาตรี /  - 294.307 ค695 2548  
229  คู่มือธรรมศึกษาโท /  - 294.307 คม695 2548  
230  คู่มือเรียนและเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C /  ศุภชยั สมพานิช  005.262 ศ684ค 2557  
231  คู่มือสนทนาภาษาแพทย ์สนทนาภาษาพยาบาล 

(  ฺ By Rena D. Westra) สนทนา 3 ภาษา (โดย
ปราศจากความกลวั) สนทนาแนวทางการ
ท่องเที่ยว ส ากรับบุคลากรสายแพทยข์องกอง
ทบับก /  

วาฑิต จัน่แยม้  428.24 ว465ค 2556  

232  คู่มือสร้าง eBook ดว้ย iBooks author /  ทศัยาภรณ์ เก้ือนุ่น 006.7 ท369ค 2556  
233  เคล็ดลบัสอบ IELTS (International English 

language testing system) /  
ธนพล (ล าดวน) จาดใจดี 428.0076 ธ152ค 2557  

234  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารและการตดัสินใจประกนัคุณภาพ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม /  

กิตติชยั โสมทตัถ ์ CD/PR 01047 2556  

235  จิตวทิยาธุรกิจ /  ช่อลดา ติยะบุตร  158.7 ช322จ 2556  
236  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร /  กานดา จนัทร์แยม้  158.7 ก432จ 2556  
237  เจาะขอ้สอบ CU-BEST ฉบบัสมบูรณ์ /  กิตต์ิ จิรติกุล  510.76 ก671จ 2553  
238  ชนะชยัในพดู /  เพชรยพุา บูรณ์สิริจรุงรัฐ  พ 808.51 พ876ช 2557  
239  ซามูไรอปัยศ ลอกคราบเศรษฐกิจญี่ปุ่ น /  วูด้, คริสโตเฟอร์ พ 330.9592 ว888ซ 2539  
240  ซ้ือง่ายขายคล่องตอ้งรู้บญัชี /  เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ  พ 657 บ784ซ 2557  
241  เดชะพระบารมีปกเกลา้ฯ /  กุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ อ 923.1593 ด839 2555  
242  ตน้ทุนและผลตอบแทนของการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเส้ือผา้ส าเร็จรูป /  
ตวงรัตน์ โสพติร T/มส 687.110681  ต218ต 

2536  
243  ตรรกศาสตร์เบื้องตน้ /  ประยงค ์แสนบุราณ  160  ป362ต 2552  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
244  ตวัตนผูห้ญิงลาวในงานวรรณกรรม /  ดวงเดือน บุนยาวงศ ์ พ 305.4 ด177ต 2547  
245  ตวัอยา่งการจ่ายค่าจา้งและสวสัดิการ : ที่

พนกังานพอใจ นายจา้งไดป้ระโยชน์ และ 
ไม่แพค้ดีถา้ถูกฟ้อง /  

สิทธิศกัด์ิ ศรีธรรมวฒันา  พ 331.21 ส723ต 2557  

246  ตามรอยพระยคุลบาท 400 ปี แห่งการเสด็จ
สวรรคาลยั สมเด็จพระนเรศวรมหาราช /  

ธีรัชฌานนท ์เจียมวจิิตร  959.3023 ต341 2550  

247  เตรียมศพัทเ์พือ่สอบ TU-GET /  Postgrad Team  428.0076 ต717 2555  
248  เตรียมสอบ CU-TEP : Chulalongkorn 

university test of English proficiency  
[ซีดี-รอม]  

สุทิน พลูสวสัด์ิ CD 428.0076 ตส717 2547  

249  แต่งหอ้งให้สวยดว้ยดีไซเนอร์ [วซีีดี]  - VCD 1222 M 2547 ฉ1  
250  ทฤษฎีการบญัชี เล่ม 1 /  ศศิวมิล มีอ าพล  657 ศ311ท 2556 ล1  
251  ทฤษฎีงานโลหะ /  ดอเบลอร์, ฮนัส์-ดีเตอร์  671 ด279ท 2555  
252  ทฤษฎีรหสั /  พฒันี อุดมกะวานิช  003.54 พ535ท 2557  
253  ทฤษฎีอาหาร /  พรพล รมยนุ์กูล  641.4 พ247ท 2557  
254  ทุกส่ิงในชีวติผูห้ญิงเปล่ียนแปลงใหดี้ได ้ 

ตอ้งเปล่ียนวธีิคิดตั้งแต่อาย ุ20 /  
นมั, อิน ซุก  พ 158.1 น433ท 2557  

255  เทคนิคการเขียน /  โอภส์ แกว้จ าปา  808.06 อ976ท 2556  
256  เทคนิคการดูแลบา้นน่าอยูด่ว้ยตวัคุณเอง :  

การซ่อมแซมบา้น [วซีีดี]  
- VCD 1220 M 2547 ฉ1  

257  เทคนิคการดูแลบา้นน่าอยูด่ว้ยตวัคุณเอง :  
การดูแลผนงั [วซีีดี]  

- VCD 1217 M 2547 ฉ1  

258  เทคนิคการดูแลบา้นน่าอยูด่ว้ยตวัคุณเอง :  
งานไม ้ชุดที่ 1 [วซีีดี]  

- VCD 1221 M 2547 ช1ฉ1  

259  เทคนิคการดูแลบา้นน่าอยูด่ว้ยตวัคุณเอง :  
งานไม ้ชุดที่ 2 [วซีีดี]  

- VCD 1221 M 2547 ช2ฉ1  

260  เทคนิคการดูแลบา้นน่าอยูด่ว้ยตวัคุณเอง : 
เทคนิคการซ้ือขายบา้นของคุณ [วซีีดี]  

- VCD 1218 M 2547 ฉ1  

261  เทคนิคการดูแลบา้นน่าอยูด่ว้ยตวัคุณเอง :  
พื้นและเพดาน [วซีีดี]  
 

- VCD 1219 M 2547 ฉ1  



 
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2557 
 

16/22 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
262  เทคนิคสอบ TOEIC speaking and writing tests  ธนพล (ล าดวน) จาดใจดี 428.0076 ธ152ท 2555  
263  เทคโนโลยไีฟฟ้าก าลงั /  มนตรี สุวรรณภิงคาร  621.317 ม152ท 2553  
264  ธรรมะ พฒันาชีวติ พชิิตงาน /  พระมหานงค ์สุมง คโล  พ 294.3444 พ358ธ 2557  
265  นวตักรรมการเรียนรู้ผา่นกระบวนการกิจกรรม

นิสิตนกัศึกษา กรณีจิตอาสา /  
- GP 378.302  น294 2555  

266  นานาสาระประวตัิศาสตร์จากเอกสาร
ต่างประเทศ เล่ม 2 /  

- 959.3 น468 2556  

267  นิทานเพ่ือการเรียนรู้ภาษาลา้นนา เต่านอ้ยอองค า  ณัฐพงษ ์ปัญจบุรี พ 398.2 ณ339น 2557  
268  แนวคิดและวธีิการจดัการขอ้มูลเชิงพื้นที่ /  สรรคใ์จ กล่ินดาว  910.285 ส331น 2555  
269  บอกแลว้ไม่ฟัง /  นวพร เรืองสกุล  พ 330.9593 น297บ 2543  
270  บนัทึกการเดินทางอาเซียน /  กรรภิรมย ์ศรีสมุทร 341.2473  บ268 2556  
271  โบกมือลาโลกาภิวฒัน์ /  อนุช อาภาภิรม  พ 330.9593 อ186บ 2544  
272  ปฏิบตัิการ Dynamic HTML เทคโนโลยเีวบ็สุด

ร้อน [ซีดี-รอม] /  
พาร์ดิ, วลิเลียม เจ. CD 005.72  ช678ป 2543  

273  ปฏิบติัการ XML เทคโนโลยีเวบ็สุดร้อน [ซีดี-รอม]    CD 005.72  ป135 2543  
274  ประชานิยม : หายนะจากอาร์เจนตินาถึงไทย? /  ไสว บุญมา  พ 330.982 ส996ป 2546  
275  ประเพณี พธีิกรรม การท านาโบราณลา้นนา /  สนัน่ ธรรมธิ 390.09593 ส198ป 2556  
276  ประเพณีส าคญัลา้นนา /  สนัน่ ธรรมธิ 390.09593 ส198ปส 2556  
277  ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย
เดช เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
(ปีพทุธศกัราช 2495-2556) /  

อญัญรัตน์ กมัปนานนท ์ อ 895.915 ป352 2556  

278  ประวตัิความคิดทางการแพทย ์/  ชุมนุม พรหมขติัแกว้ พ 610.9 ช625ป 2557  
279  ประวติัศาสตร์ "ท่าฉลอม" สุขาภิบาลหวัเมือง

แห่งแรกของไทย /  
ทองแทน เลิศลทัธภรณ์ อ 959.3023 ป373 2552  

280  ปลากดัไทย [วซีีดี]  - VCD 1214 M 2548  
281  ปลาการ์ตูน [วซีีดี]  - VCD 1213 M 2547  
282  ปลาทอง [วซีีดี]  - VCD 1215 M 2545  
283  ปลาหมอสี [วซีีดี]  - VCD 1215 M 2548  
284  ป่าชายเลนขมุทรัพยริ์มชายฝ่ังทะเล /  วรานุช สุทธิจนัทร์นภา พ 577.698 ป542 2553  
285  เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 22 /  นิติภูมิ นวรัตน์  พ 320.9 น587ป 2548 ล22  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
286  เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 23 /  นิติภูมิ นวรัตน์  พ 320.9 น587ป 2548 ล23  
287  เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 25 /  นิติภูมิ นวรัตน์  พ 320.9 น587ป 2548 ล25  
288  โปรแกรมสมุดจดบนัทึกอิเล็กทรอนิกส์บน

ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์/  
สุเทพ โหนไชยยะ CD/PR 01062 2556  

289  ผลการใหก้ารบริบาลทางเภสชักรรมในผูป่้วย
เบาหวาน คลินิกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต ารวจ /  

ศิรสิทธ์ิ ภูมิรัตน์  CD/PA 00218 2556  

290  ผลการใหก้ารบริบาลทางเภสชักรรมในผูป่้วย
เบาหวาน คลินิกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลต ารวจ /  

ศิรสิทธ์ิ ภูมิรัตน์  PA 615.1 ศ442ผ  2556  

291  ผลของการใหค้วามรู้ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังที่มี
ภาวะแทรกซอ้นต่อผลการรักษาทางคลิกนิกใน
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง โรงพยาบาลต ารวจ /  

ชนกพร กิจบ ารุง  CD/PA 00221 2556  

292  ผลของการใหค้วามรู้ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังที่มี
ภาวะแทรกซอ้นต่อผลการรักษาทางคลิกนิกใน
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง โรงพยาบาลต ารวจ /  

ชนกพร กิจบ ารุง  
คณิน คีรีแลง  

PA 615 ช133ผ 2556  

293  ผลของปริมาณ เชลแล็ก-เซอิน และอุณหภูมิต่อ
การปลดปล่อยยาจายาเม็ดเมทริกซ์ /  

ยวุดี กุลชนะชุติพร  CD/PA 00208 2556  

294  ผลของปริมาณ เชลแล็ก-เซอิน และอุณหภูมิต่อ
การปลดปล่อยยาจายาเม็ดเมทริกซ์ /  

ยวุดี กุลชนะชุติพร  PA 615.14 ย442ผ 2556  

295  ผูน้ าเชิงกลยทุธเ์พือ่สร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ /  แกว้ตา ไทรงาม 658.4012 ก892ผ 2548  
296  พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุค๊ส องักฤษ-

ไทย /  
ปรีมา มลัลิกะมาส  อ 423.95911 พ174 2547  

297  พระเคร่ืองเงินลา้น /  ประเสริฐ โล่ห์เพชรรัตน์ 294.34218 ป422พ 2557  
298  พระราชบญัญตัิคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546  - อ 344.0237 พ371 2549  
299  พระสยามินทร์ /  ธงทอง จนัทรางศุ พ 959.3035  พ411 2555  
300  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ /  สุรีย ์มีผลกิจ  294.363 ส867พ 2556  
301  พลงัแห่งการสมัผสั [วซีีดี]    VCD 1231 M 2547 ฉ1  
302  พหลาคาวคี  าฉนัท ์/  ธรรมาภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 895.9114 ธ367พ 2556  
303  พอ่ ของแผน่ดิน /  จิตกร บุษบา  895.915 พ482 2556  
304  พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช [วซีีดี] / สมเกียรติ เรือนประภสัสร์ VCD 1223 M 2550  
305  พอเพยีง ที่ยงัไม่เพยีงพอ /  พลชยั เพชรปลอด พ 330.9593 พ488 2556  
306  พฒันา Web database ดว้ย ASP [ซีดี-รอม] /  ไพศาล โมลิสกลุมงคล  CD 005.713  พ996พว 2544  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
307  พธีิประทานปริญญาบตัร 2557/  มหาวทิยาลยัสยาม  GR 378.2  พ679 2557  
308  พษิทกัษิณ /  ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา  พ 320.9593 พ767 2547  
309  เพิม่พลงัสมองช่วยใหจ้  าขอ้มูลดีกวา่

คอมพวิเตอร์  
โปเตโต ้ พ 612.82 ป929พ 2557  

310  โพธิปักขิยธรรม /  พระคนัธสาราภิวงศ ์ พ 294.3444 พ323พ 2555  
311  แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ภาควชิา

วทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม /  
นิวฒัน์ ร่ืนเจริญมิตร  CD/PR 01046 2556  

312  ภาวะช็อคทางการพยาบาล /  วลัภา คุณทรงเกียรติ 616.047 ว442ภ 2554  
313  ภาษาจีนส าหรับโรงแรมและการบริการ /  ตงจิง  495.1824 ต112ภ 2557  
314  เภสชับ าบดั : ในโรคเร้ือรังที่พบบ่อยและ

กรณีศึกษา เล่ม 1 /  
โพยม วงศภ์ูวรักษ ์ 615.58 ภ779 2556 ล1  

315  มณัฑะเลย ์/  ไทยสมาย พ 915.91 ท959ม 2556  
316  รวมบทความดา้นกฎหมายดีเด่นเน่ืองในวนั

สญัญา ธรรมศกัด์ิ /  
- 340 ร156 2556  

317  รอบรู้เร่ืองพลาสติก /  เกรียงศกัด์ิ วงศพ์ร้อมรัตน์ 668.4 ร186 2556  
318  รอบรู้เร่ืองยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เล่ม 5 /  อรลกัษณา แพรัตนกุล 615.1 ร186 2556 ล5  
319  ร้อยสาระ สรรพลา้นนาคดี เล่ม 3 /  สนัน่ ธรรมธิ 306.09593 ส198ร 2556 ล3  
320  ระบบกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัสยาม ดว้ยเทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี /  
เจษฎา จนัทรพณิ  CD/PR 01055 2556  

321  ระบบการจดัการคลินิกสตัวเ์ล้ียง กรณี เพท็ 
คลินิก /  

วรารักษ ์ทองค าทวผีล  CD/PR 01060 2556  

322  ระบบจดัการร้านท าผมออนไลน์ กรณ๊ศึกษา 
ร้านท าผมแชมพทูองหล่อ /  

ภทัรชยั พพิฒัน์ชินานนท ์ CD/PR 01061 2556  

323  ระบบจดัการสินคา้และสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านสหพรอาหารเจ /  

วลิปดา อยูย่งศิลป์  CD/PR 01058 2556  

324  ระบบจดัการเอกสารโครงการสหกิจศึกษา /  อลีฟ ธนากร CD/PR 01068 2556  
325  ระบบตรวจสอบจบภาควิชาวทิยาการ

คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม /  
เอกสิทธ์ิ เพญ็ภินนัท ์ CD/PR 01063 2556  

326  ระบบน าร่องเสน้ทางภายในมหาวทิยาลยัสยาม
และสืบคน้ดว้ยเสียง บนระบบปฏิบตัิการ 
แอนดรอยด ์/  

พบิูลณชยั กาญจนเกตุ CD/PR 01045 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
327  ระบบแนะน าการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์/  
ประเสริฐ รตนรณกร CD/PR 01048 2556  

328  ระบบบริหารจดัการการด าเนินงานของงาน
จดัซ้ือ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม /  

วไิลวรรณ พนัธุระ  CD/PR 01069 2556  

329  ระบบบริหารจดัการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม  ธนากร ตั้งสถิตวงศ ์ CD/PR 01065 2556  
330  ระบบบริหารจดัการสารสนเทศกองทุนหมู่บา้น

ออนไลน์ กรณีศึกษาหมู่บา้นหนองจิก /  
ภูษณิศา เงินเรียน  CD/PR 01057 2556  

331  ระบบประเมินการสอนของอาจารย์
มหาวทิยาลยัสยาม ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต /  

เอกชยั กูลกิจพฒันา  CD/PR 01067 2556  

332  ระบบร้านขายเส้ือยดืและออกแบบลายเส้ือ
ออนไลน์ /  

นครินทร์ อวกาศกุล  CD/PR 01059 2556  

333  ระบบสารสนเทศเพือ่การด าเนินงานของ บริษทั 
ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ  ากดั /  

ณัฐพล อุดมโภชน์  CD/PR 01054 2556  

334  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการประกนั
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัสยาม /  

สุพตัทรา พลายสา  CD/PR 01051 2556  

335  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ
แผนงานของมหาวทิยาลยัสยาม /  

วทิวสั ลีลาชุติพงศ ์ CD/PR 01053 2556  

336  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัารภาควิชา 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม /  

วรพล แซ่ซ้ิม  CD/PR 01066 2556  

337  ระบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม /  

จตุรงค ์สนัติชาติ CD/PR 01056 2556  

338  รายงานฉบบัสมบูรณ์ การศึกษาบรรทดัฐานการ
ประเมินคุณค่าของสงัคมต่อการลงทุนทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข /  

มนทรัตม ์ถาวรเจริญทรัพย ์ RH 338.5 ม154ร 2552  

339  รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ แรงงานกบัความไม่
เป็นธรรม : ปัญหาและทางออก /  

นภาพร อติวานิชยพงศ ์ RH 331 น197ร 2555  

340  รู้ก่อน เขา้ใจกวา่ การตรวจรักษามะเร็ง /  พวงทอง ไกรพบิูลย ์ พ 616.994 พ465ร 2557  
341  รู้ใจไกลทุกข ์/  พระไพศาล วสิาโล  พ 294.3444 พ355ร 2553  
342  รูปแบบการใชย้ารักษาโรคหวัใจและหลอดเลือดใน

ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง ณ โรงพยาบาลต ารวจ /  
ปานฉตัร สองเมือง  CD/PA 00220 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
343  รูปแบบการใชย้ารักษาโรคหัวใจและหลอด

เลือดในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง ณ โรงพยาบาล
ต ารวจ /  

ปานฉตัร สองเมือง  PA 615.5 ป547ร 2556  

344  เรืองรองในอนธการ /  เบอร์ตนั, เซอร์ริชาร์ด ฟรานซิส  น บ828ร 2557  
345  ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารส าคญัของ

เห็ดบางชนิด /  
ยวุดี วิชยัเฉลิมวงศ ์ CD/PA 00213 2556  

346  ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารส าคญัของ
เห็ดบางชนิด /  

ยวุดี วิชยัเฉลิมวงศ ์ PA 615.4 ย444ฤ  2556  

347  ลอ้โลก เล่นชีวติ เล่ม 1 /  โอปอล ์ประภาวดี พ 920.02 อ976ล 2555 ล1  
348  ลอ้โลก เล่นชีวติ เล่ม 2 /  โอปอล ์ประภาวดี พ 920.02 อ976ล 2555 ล2  
349  ลอ้โลก เล่นชีวติ เล่ม 3 /  โอปอล ์ประภาวดี พ 920.02 อ976ล 2555 ล3  
350  ล่าฝันโพน้ภูผา /  คิดเดอร์, เทรซี  พ 610.92 ค439ล 2553  
351  ลุยตลาดหุน้ : เร่ืองลึกแต่ไม่ลบัส าหรับเซียนหุน้ 2 โชติรว ีริมโกสีย ์ พ 332.6322  ช827ล 2537 ล2  
352  โลกของคนรักปลาทะเล [วซีีดี]  - VCD 1212 M 2547  
353  โลกของไวน์ เล่ม 1 /  รีวอนบก  พ 663.2 ร497ล 2556 ล1  
354  โลกของหนูนอ้ย [วซีีดี]  - VCD 1232 M 2547  
355  โลจิสติกส์ : ทฤษฎีและปฏิบตัิ /  ชินสคัค สุวรรณอจัฉริย  658.5 ช572ล 2556  
356  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 /  วณีา ลีลาประเสริฐศิลป์  338.5 ว815ศ 2556 ล1  
357  เศรษฐศาสตร์มหภาค /  บุญคง หนัจางสิทธ์ิ  339 บ411ศ 2556  
358  เศรษฐศาสสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวเิคราะห์

รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 
เล่ม 2 /  

รังสรรค ์ธนะพรพนัธุ์ 342.593 ร314ศ 2546 ล2  

359  สนทนาภาษาไทย เล่ม 1 /  ก าชยั ทองหล่อ  495.9181 ก563ส 2557 ล1  
360  สนทนาภาษาไทย เล่ม 2 /  ก าชยั ทองหล่อ  495.9181 ก563ส 2557 ล2  
361  สมาชิกใหม่ในครอบครัว [วซีีดี]  - VCD 1228 M 2547 ฉ1  
362  สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ 2554 ปีคุณภาพครู /  กระทรวงศึกษาธิการ  อ 371.12 ส314 2555  
363  สร้างเวบ็ไซตด์ว้ย HTML 5 ร่วมกบั CSS 3 และ 

jQuery /  
บญัชา ปะสีละเตสงั  005.72 บ253ส 2556  

364  สร้างสรรคเ์อฟเฟ็กตแ์ละตกแต่งงานวดีิโอ After 
Effects CS6 ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  
 

จุฑามาศ จิวะสงัข ์ 006.7869 จ628ส 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
365  ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท
มาส์กลอกหนา้ ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยั
สยาม /  

ลกัษณ์นารา แสงมณีโชติ  CD/PA 00202 2556  

366  ส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติ และ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท
มาส์กลอกหนา้ ของนกัศึกา มหาวทิยาลยัสยาม /  

ลกัษณ์นารา แสงมณีโชติ  PA 613.48 ล219ส  2556  

367  สงัคมศาสตร์บูรณาการ /  เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล  300 ส532 2556  
368  สงัคโลก : มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย / ศกัด์ิชยั 

เกียรตินาคินทร์  
  738.2 ศ324ส 2548  

369  สจัธรรมแห่งแนวพระราชด าริสู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื /  

สุทิน ล้ีปิยะชาติ อ 923.1593 ส551 2556  

370  สตัวโ์ลกอนาคต ตอน 100 ลา้นปี ฉบบัสมบูรณ์ 
[ดีวดีี]  

- DVD 00529 M 2546  

371  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคใต ้(ฉบบั
เพิม่เติม) เล่ม 1 /  

- อ 390.09593 สต678 2554 ล1  

372  ส ารวจใตส้มุทร [ดีวดีี]  - DVD 00528 M 2545  
373  ส่ิงแวดลอ้มกบัคุณภาพชีวติ /  สโรช รัตนากร  พ 306 ส357ส 2537  
374  สิทธิมนุษยชน : เสน้ทางสู่สนัติประชาธรรม /  เสน่ห์ จามริก  พ 323 ส898ส 2546  
375  ส่ือการเรียนรู้เร่ืองไดโนเสาร์สามมิติ ดว้ย

เทคโนโลยเีสมือนจริง /  
ปภินวทิย ์เช้ือนุช  CD/PR 01052 2556  

376  สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกล
ยทุธแ์ละจดัท า BSC /  

อจัฉรา จนัทร์ฉาย  658.401 อ499ส 2555  

377  หนูนอ้ยกบัธรรมชาติรอบตวั [วซีีดี]  - VCD 1226 M 2548  
378  หลกักฎหมายหุน้ส่วนและบริษทั /  พนิิจ ทิพยม์ณี  346.066 พ685ห 2555  
379  หลกัการส่ือสาร /  ขนิษฐา จิตชินะกุล  302.2 ข226ห 2557  
380  หลกัธรรมส าคญัของพระพทุธศาสนา /   ญาณสงัวร, สมเด็จพระสงัฆราช    

 สกลมหาสงัฆปริณายก, สมเด็จพระ  
พ 294.301 ญ241ห 2556  

381  หลกัและค าพพิากษา : กฎหมายอาญา /  สหรัฐ กิติ ศุภการ  345.077 ส459ห 2557  
382  ไหวพ้ระ 8 วดั 4 ศาลเจา้ ตอนที่ 2 [วซีีดี]  - VCD 1224 M 2550 ต2  
383  อยา่ใชก้รูเกินเงินเดือน /  พเิชษ กลัน่กิจ  พ 658.3 พ654อ 2557  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
384  อวสานการยทุธ ์/  ลูอีส, ซี. เอส.  น ล741ต  2548 ล7  
385  ออกแบบ สร้าง โปรโมต Website ฉบบัสมบูรณ์  ปิยะ นากสงค ์ 006.7 อ443 2557  
386  ออกแบบและสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Dreamweaver 

CS6 /  
สุธีร์ นวกุล  005.713 ส786อ 2555  

387  ออกแบบและสร้างเวบ็สวยดว้ย Dreamweaver 8 
ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  CD 006.76 พ553อ 2548  

388  อาณาจกัรสตัวโ์ลก [ดีวดีี]  - DVD 00526 M 2547  
389  อาหารเพือ่มนุษยชาติ /  นฤดม บุญ-หลง 641.3  อ677 2556  
390  เอ็นจีโอ 2000 /  ณรงค ์เพช็รประเสริฐ  พ 307.14 อ992 2542  
391  เอนไซม ์กุญแจของชีวติ /  สมศกัด์ิ วรคามิน  572.7  ส283อ 2556  
392  เอพพลิเคชัน่ควบคุมประตูร้ัวที่อยูอ่าศยัดว้ย

สญัญาณลูกูร บนระบบปฏิบตัิการเอนดรอยด ์/  
อโนชา ดวงใจ  CD/PR 01050 2556  

393  แอพพลิเคชัน่องักฤษพาเพลิน เพือ่การเรียนรู้ 
เร่ืองกาล บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอย ์/  

ทศพร เรืองศรี  CD/PR 01064 2556  

394  ไอด่้างเกยไชย โคตรจระเข ้[ดีวดีี]  - DVD 00525 M 2548  
 


