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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  10 มหาราช พระมหากษตัริยไ์ทย /  กิตติพงษ ์วโิรจน์ธรรมากูร  923.1593 ก674ส 2556  
2  100 ประโยค รอบรู้ธุรกิจจีน [วซีีดี]  จางหง VCD 1171 M 2555 ฉ1  
3  100 ประโยค รอบรู้วฒันธรรมจีน [วซีีดี]  ซุนอ้ี  VCD 1170 M 2555 ฉ1  
4  100 สาํนวนจีน [วซีีดี]  - VCD 1172 M 2553 ฉ1  
5  100 สุภาษิตคาํจีน [วซีีดี]  - VCD 1173 M 2553 ฉ1  
6  176 Tips and tricks Windows 8 / สุธีร์ นวกุล 005.4469 ส786ห 2556 
7  2 ลา้นคนัของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย มิติใหม่สู่

ความสาํเร็จระดบัโลก /  
- GP 338.476292 ส473 2555  

8  21 ปี สาํนกัข่าวไทย องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย : ประมวลข่าว  

- พ 070.43 ย318 2542  

9  2535 ปีลิง : ปีสัญลกัษณ์แห่งความฟุ้งซ่าน /  หมอไพศาล  พ 133.5 ห177ส 2534  
10  3 ทศวรรษเนชัน่ : จากกล่ินหมึกสู่ดิจิทลั /  ธนวฒัน์ ทรัพยไ์พบูลย ์ พ 070.43  ธ155ส 2544  
11  9 บทบนัทึกแห่งออ้ยและนํ้าตาลทรายไทย /  - GP 338.17361 ก832 2550  
12  9 อาการพาร์กินสันตอนกลางคืน... รู้ทนัรักษาได ้: คู่มือ

สาํหรับแพทยแ์ละผูป่้วย /  
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ  616.833 ร636ก 2556  

13  Active server pages /  Morneau, Keith 005.713 M866A 2001  
14  Advance PIC microcontroller in C ประยกุตใ์ชง้าน PIC 

ขั้นสูงดว้ยภาษา C [ซีดี-รอม] /  
ทีมงานสมาร์ทเลิร์นน่ิง  CD 629.895416 อ941 2555  

15  Basic and workshops PHP + AJAX [ซีดี-รอม] /  อนรรฆนงค ์คุณมณี  CD 005.72 อ162บ 2553  
16  Basic HTML5 with CSS3 and jQuery  / ศุภชยั สมพานิช 005.72 ศ684บ 2556 
17  Big bright ปลุกพลงัสมองใหสุ้ขภาพดี...เด๋ียวน้ี /  ศจีรัตน์ พุฒเรืองศกัด์ิ  พ 612.82 ศ117บ 2555  
18  Chemeasy series 3 บทสรุปเคมีมธัยมปลาย /  กรกช บุญนิคม  540.712 ก152ค 2557  
19  Cyber being ผมคือไซเบอร์ /  วฒิุชยั กฤษณะประกรกิจ  พ 004.678  ว865ซ 2543  
20  Doctors in Thailand : discover the country's globally 

trusted medical expertise directory 2013 /  
- R 610.92 D637 2013  

21  Dreamweaver MX 2004 [ซีดี-รอม]  - CD 00392 2547  
22  English for communication [VCD]  /  Jitsajee Pibulnakarin  VCD 1176 M 2012 c1  
23  English for emails [CD-ROM] /  Chapman, Rebecca  CD 428.24 C466E 2007  
24  English for legal professionals [ CD-ROM] /  Frost, Andrew  CD 428.24F939E2009  
25  English for logistics [CD-ROM] /  Grussendorf, Marion CD 428.24 G892E 2009  
26  English for social workers [VCD]  Wipakor Chayopong VCD 1175 M 2012  
27  English passion มัน่ใจเตม็ 100 /  ศุภสิทธ์ิ ล้ิมเจริญ  428.0076 ศ735อ 2556  
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28  GAT คิด วเิคราะห์ เช่ือมโยง /  สุรเชษฐ ์พิชิตพงศเ์ผา่  371.262 ส848ก 2557  
29  Internet super tips  - พ 004.678 อ745 2543  
30  Introduction to medical terminology [CD-ROM] /  Ehrlich, Ann CD 610.14 E33I 2009  
31  Introduction to renal therapeutics /  Ashley, Caroline 616.614061 I61 2008  
32  Introduction to statistics in pharmaceutical clinical 

trials /  
Durham, Todd A. 615.190151 D961I 2008  

33  KPI เพื่อประเมินความสาํเร็จของหวัหนา้งานสาํหรับ
ผูบ้ริหาร /  

อภิชยั ศรีเมือง  พ 658.4012 อ251ค 2556  

34  Macromedia Dreamweaver MX 2004 and databases /  Nicholson, Sean R  005.713 N268M 2004  
35  Manual of medical diagnosis /  ชุษณา สวนกระต่าย  616.075 ม285 2552  
36  Manual of medical investigations /  ชุษณา สวนกระต่าย  616.075 มอ285 2555  
37  NLP : ภาษา สมอง มหศัจรรย ์เทคโนโลยสีร้าง

ความสาํเร็จชัว่ขา้มคืน /  
วศิิษฐ ์ศรีพิบูลย ์ พ 158.1 ว763อ 2557  

38  Non-prescription medicines / Nathan, Alan 615.1 N274N 2010 
39  Notebook Windows 8.1 สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ / พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.4469 พ553น 2556 
40  Office 2010 สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  005.369 อ449 2555  
41  Office Talk ยกระดบัสาํหรับมือใหม่ [วซีีดี]  - VCD 1168 M 2555 ฉ1  
42  Office Talk สาํหรับคนทาํงานมือเก๋า [วซีีดี]  - VCD 1169 M 2555 ฉ1  
43  Pancytopenia : สาเหตุท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบติั /  พีระพล วอง 616.152 พ798พ 2555  
44  Perl weekend crash course/  Merlino, Joe  005.71262  M565P 2002  
45  Pharmacy technician certification exam review [CD-

ROM] /  
Zentz, Lorraine C. CD 615.1 Z56P 2012  

46  Photoshop super retouch [CD-ROM] /  พิทกัษ ์เทพพิทกัษ ์ CD 006.6869 พ673ฟ 2553  
47  Physician's guide to arthropods of medical importance 

[CD-ROM] /  
Goddard, Jerome  CD 614.432 G578P 2013  

48  Quick and easy medical terminology [CD-ROM] /  Leonard, Peggy C.  CD 610.14 L581Q 2011  
49  Secret plus กุญแจสู่มิติท่ี 5 : ความลบัจากจกัรวาล /  สถิตธรรม เพญ็สุข  พ 154.2 ส183ซ 2557  
50  Windows 7 and Office 2010 สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ / พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.369 พ553ว 2556 
51  เขียนแบบงานวศิวกรรมและสถาปัตยด์ว้ย AutoCAD 

2013 ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  
ชชัวาล ศุภเกษม  CD 620.00420285 ช358ข 2555  

52  เขียนโปรแกรมภาษา JAVA สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  ธีรวฒัน์ ประกอบผล  005.133 ธ647ข 2556  
53  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า /  วรพงศ ์ตั้งศรีรัตน์  621.31042 ว223ค 2556  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
54  เจตคติของนกัศึกษาในเขตจงัหวดันครปฐมท่ีมีต่อ

ช้ินงานโฆษณาเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลท์างวทิยุ
โทรทศัน์ /  

ปภาทิพย ์ยวุะสุต T/มส 642.194121  ป164จ 2539  

55  เจาะลึกเคล็ดลบั ถ่ายภาพทิวทศัน์ใหง้ามจบัใจ / เซปเพิร์ด, ร็อบ 771 ซ533จ 2556 
56  เตรียมตวัเตรียมใจก่อนไปผา่ตดั /  พฒัน์พงศ ์นาวเีจริญ  พ 617.919 พ526ต 2555  
57  เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตท์างคลินิก / นุชนาฏ เสือเล็ก 615.7 น724ภ 2554 
58  เมนูเพิ่มส่วนสูง บาํรุงกระดูกใหลู้กรัก /  ปภาดา ศกัดินนท ์ พ 641.5622 ป163ม 2555  
59  เรารักพระเจา้อยูห่วัและพระราชินี : รวมบทประพนัธ์

และภาพวาดโครงการเทิดพระเกียรติของวฒิุสภา /  
- GP 923.1593 ร778 2552  

60  เรียนรู้สู่อาเซียน /  ธีระ นุชเป่ียม  341.2473 ร832 2557  
61  เรียนลดัการตลาด MBA Harvard /  ซิลก,์ อลัวนิ เจ.  658.8 ซ331ร 2556  
62  เร่ือง (ไม่) สนุก ในศาลรัฐธรรมนูญ /  วสันต ์สร้อยพิสุทธ์ิ  พ 342 ว358ร 2556  
63  เร่ืองมะเร็งท่ีหมอ (อาจ) ไม่ไดบ้อกคุณ /  เฉลียว ปิยะชน  616.994 ฉ448ร 2555  
64  เส้นทางพิชิตฝันกวา่จะเป็นแอร์โฮสเตส /  ชนิกา คาํเจริญ  พ 387.742092 ช149ส 2556  
65  เสือกินคน /  สาคร พลูสุข  รส ส629ส 2556  
66  เหตุผลของการมีชีวิตอยู ่3 /  วนัชยั ตนัติวทิยาพิทกัษ ์ พ 303.4 ว426ห 2557 ล3  
67  เอนไซมแ์ละการประยกุตใ์ช ้/  รัชดาภรณ์ ศรีปรางค ์โคบายาชิ  572.7 ร331อ 2556  
68  แกปั้ญหา Windows ฉบบัครบเคร่ือง / พิชช์ฌาณ พรกิจรุ่งโรจน์ 005.4469 พ638ก 2556 
69  แกปั้ญหาง่าย ๆ สไตลเ์กียรติประถม : มุมมอง

คอมพิวเตอร์ฉบบัประชาชน /  
เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล  พ 004  ก853ก 2541  

70  แนวทางการดูแลผูป่้วยโรคขอ้ / สมชาย เอ้ือรัตนวงศ ์ 616.72 ส241น 2555 
71  แนวทางของความเป็นสุภาพบุรุษ /  วลัยา ภู่ภิญโญ  พ 155.25  ว445น 2539  
72  แนะวธีิคิด พิชิตขอ้สอบภาษาไทย มัน่ใจเตม็ 100 /  สิริรัตน์ รักซอ้น  495.91076 ส732น 2556  
73  แบบฟอร์มสารพดัของฝ่ายบุคคล /  อนุพนัธ์ กิจพนัธ์พานิช 651.29  อ194บ 2539  
74  แผนธุรกิจสาํหรับมือใหม่หดัเขียน [ซีดี-รอม]/  สุธี พนาวร CD 658.4012 ส786ผ 2551  
75  แลไปขา้งหลงั /  ส. พลายนอ้ย  พ 089.95911  ส113ล 2545  
76  โครงการปริวรรตพระคมัภีร์ลา้นนา : ปริวรรตและ

วเิคราะห์เน้ือหา /  
สมหมาย เปรมจิตต ์ 294.3435 ส287ค 2545  

77  โปรแกรม SCILAB พื้นฐานและการประยกุตใ์ชง้าน /  ปิยะ โควนิทท์ววีฒัน์  005.369 ป621ป 2556  
78  โรคในไตและกระเพาะปัสสาวะ /  พวงทอง ไกรพิบูลย ์ 616.61 พ465ร 2554  
79  โรคของดวงตา /  พวงทอง ไกรพิบูลย ์ 614.5997 พ465ร 2556  
80  โรคของต่อมไร้ท่อ /  พวงทอง ไกรพิบูลย ์ 616.4 พ465ร 2554  
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ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
81  โรคของปอด /  พวงทอง ไกรพิบูลย ์ 616.24 พ465ร 2555  
82  ไดจิ 1 ภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ /  ยามาซากิ, โยซิโกะ 495.6 ย245ด 2557 ล1  
83  กฎหมายอาญาภาคความผดิ [ซีดี-รอม] /  คณิต ณ นคร  CD 345 ค129ก 2553  
84  กลยทุธ์ และการจดัการการเปล่ียนแปลง /  ดบัเบิลย,ู ชาน คิม  พ 658.402 ด361ก 2556  
85  กลืนลาํบากและสาํลกั / วทิูร ลีลามานิตย ์ 616.323 ว596ก 2548 
86  กายวภิาคศาสตร์มนุษยข์อง แขน ขา และหลงั /  นิธิมา เพียวพงษ ์ 611 น614ก 2554  
87  การเขียนบทวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ /  เอกธิดา เสริมทอง  791.447 อ876ก 2552  
88  การเจรจาต่อรองเพื่อใหไ้ดธุ้รกิจและพิชิตความสาํเร็จ

สูงสุด /  
วชิยั ปีติเจริญธรรม  พ 658.4052 ว542ก 2557  

89  การเปิดรับ ความคิดเห็น และการใชป้ระโยชน์จาก
รายการข่าวภาคดึกของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

นลพรรรณ อาบทิพย ์ T/มส 791.456 น283ก 2556  

90  การเปิดรับส่ือ พฤติกรรม และผลกระทบจากเกม
อินเตอร์เน็ต.ประเภท MMORPG (Massively 
Multiplayer Online Role-Playing Game) ของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ธนกฤต ดีพลภกัด์ิ T/มส 302.23 ธ132ก 2556  

91  การเปิดรับส่ือรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีและความ
คิดเห็นของนกัศึกษาต่อกลยทุธ์สารท่ีใชใ้นส่ือรณรงค์
สาํหรับเยาวชนของมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี /  

หน่ึง สนสัมฤทธ์ิ T/มส 302.23 ห159ก 2556  

92  การจดัการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ /  กิตติคุณ รุ่งเรือง  910.712 ก673ก 2556  
93  การจดัการนวตักรรม :ทรัพยากร องคก์ารแห่งการ

เรียนรู้และนวตักรรม /  
พยตั วฒิุรงค ์ 658.4063 พ217กท 2557  

94  การจดัการนวตักรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ /  พยตั วฒิุรงค ์ 658.4063 พ217ก 2555  
95  การดดั-การดึงขอ้ต่อระยางคเ์พื่อการบาํบดั /  นพวรรณ จารุสุสินธ์  615.82 น188ก 2555  
96  การดูแลผูป่้วยท่ีมีแผลกดทบั /  วจิิตร ศรีสุพรรณ  616.545 ก451 2553  
97  การตรวจทางห้องปฏิบติัการในงานสาธารณสุข /  กิจจา จิตรภิรมย ์ 616.075 ก637ก 2557  
98  การตรวจปัสสาวะและสารนํ้ า /  มาลินี พงศเ์สว ี 616.07566 ม497ก 2554  
99  การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์/  สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์  910 ส766ก 2556  

100  การนาํเสนอเน้ือหาในหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัไขห้วดัใหญ่
ชนิด เอ สายพนัธ์เอช1เอน็1 และการเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการป้องกนัตนเองของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

อโนชา อ่ิมแกว้ T/มส 302.2322 อ239ก 2556  
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101  การบญัชีเพื่อการจดัการ : ฉบบัปรับปรุงใหม่ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) /  
ศศิวมิล มีอาํพล  658.1511 ศ311ก 2556  

102  การบญัชีการเงิน /  วลิเลียม, แจน อาร์  657.48 ว722ก 2550  
103  การบญัชีการเงิน /  วลิเลียม, แจน อาร์  657.48 ว722ก 2554  
104  การบญัชีสาํหรับนกับริหาร : ความรู้พื้นฐาน /  จินดารัตน์ ยศสมศกัด์ิ  657 จ475ก 2550  
105  การบญัชีสาํหรับผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการ /  สมชาย สุภทัรกุล 657 ส239ก 2556  
106  การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการ

ปฏิบติังานของสาํนกังานปลดักระทรวงยติุธรรมและ
กระทรวงยติุธรรม พ.ศ. 2556 /  

อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ ์ GP 353.409593 ก491 2557  

107  การประมวลผลประสิทธิภาพสูง : สถาปัตยกรรมและ
กระบวนทศัน์การเขียนโปรแกรม /  

ธีรณี อจลากุล  005.37 ธ622ก 2556  

108  การพยากรณ์ราคาโลหะทองแดงในตลาด LME โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม /  

อรรถพล มุกดาเวช T/มส 006.32 อ357ก 2555  

109  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ :สาระทบทวน  ละเอียด แจ่มจนัทร์ 616.804231 กพ492 2549  
110  การพยาบาลอนามยัชุมชน /  จีราภรณ์ กรรมบุตร  610.7343 จ573ก 2555  
111  การพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน /  
บญัญติั พุม่พวง CD/T 00151 2555  

112  การพฒันาระบบการบริหารงานบุคคลของสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา /  

ก๊ก ดอนสาํราญ T/มส 371.2011  ก111ก 2556  

113  การพฒันารูปแบบการบริหารสาํหรับโรงเรียนอนุบาล
ตน้แบบ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ /  

ณฐัพล เน่ืองชมภู CD/T 00174 2556  

114  การพฒันาศกัยภาพระบบบริหารการพยาบาล : ประมวล
สาระ หน่วยท่ี 1-5 /  

- 610.73 มส747ก 2549 ล1  

115  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ิน: 
กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในคลองบาง
ปลากด อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ /  

ฐิติมา อุดมศรี PA 323.042 ฐ351ก 2555  

116  การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์.../ นวพล สวสัดี T/มส 658.5 น297ก 2556  
117  การวดัและประเมินผลกลุ่มวชิาเตรียมประสบการณ์ 

หน่วยท่ี 1-7 /  
- 371.26  มส747กว 2535 ล1  

118  การวดัและประเมินผลกลุ่มวชิาเตรียมประสบการณ์ 
หน่วยท่ี 8-15 /  

- 371.26  มส747กว 2535 ล2  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
119  การวางระบบบญัชี [ซีดี-รอม] /  สุขมุ โพธ์ิสวสัด์ิ  CD 657.1 ส744ก 2556  
120  การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างดว้ย AMOS /  ยทุธ ไกยวรรณ์  519.535 ย351กว 2556  
121  การวเิคราะห์ความสามารถของกระบวนการ 

(ประมวลผลดว้ย Minitab release 15 ) [ซีดี-รอม] /  
กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ  CD 658.5 ก677ก 2553  

122  การวิเคราะห์สถิติหลายตวัแปรสาํหรับงานวิจยั [ซีดี-รอม] /  ยทุธ ไกยวรรณ์  CD 519.535 ย351ก 2556  
123  การวจิยัเชิงคุณภาพ : การวจิยัในกระบวนทศัน์ทางเลือก  วรรณดี สุทธินรากร  001.43 ว247ก 2556  
124  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ : การวิจยัเพื่อเสรีภาพและการ

สรรคส์ร้าง /  
วรรณดี สุทธินรากร  003 ว247ก 2556  

125  การส่ือสารดิจิทลักบัการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม SCILAB  ปิยะ โตวนิทท์ววีฒัน์ 621.382 ป621ก 2555  
126  การอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน 

(อุตสาหกรรมอาหาร) /  
- 333.7965 ก528 2550  

127  การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิทางคอมพิวเตอร์ 
[ดีวดีี] /  

จีรพร วรีะพนัธ์ุ  DVD 005.1 จ495ก 2552  

128  ขายของออนไลน์ เร่ิมตน้วนัน้ียงัรวยทนั : แต่ถา้รอเร่ิม
พรุ่งน้ี--อาจสายไป /  

เจ.จอย  พ 658.800285467 จ686ข 2556  

129  ข่าวสืบสวน /  เสนาะ สุขเจริญ  พ 070.43  ส915ข 2549  
130  คนเก่าเล่าเร่ือง /  จณญัญา เตรียมอนุรักษ ์ 959.3 ค155 2556  
131  คน้-ควา้-อ่าน-เขียน : ทกัษะเพื่อการเรียนรู้ทาง

สังคมศาสตร์ /  
นฤมล กิจไพศาลรัตนา  025.524 น276ค 2557  

132  ครูกฎหมาย ครูผูเ้ป็นแบบอยา่งของศิษย ์ครูผูย้ดึถือ
ความสุจริต /  

- 340.092 ค167 2557  

133  ความเช่ือกบัวทิยาศาสตร์ /  จุมพล เหมะคีรินทร์  พ 303.483 จ638ค 2556  
134  ความคิดเห็นและความคาดหวงัต่อรายการสุขภาพทาง

โทรทศัน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในเขต
กรุงเทพมหานคร /  

วรัญญา แผอ่ารยะ T/มส 791.45 ว293ค 2556  

135  ความพึงพอใจของพระสงฆท่ี์มีต่อการใหบ้ริการของ
โรงพยาบาลสงฆ ์/  

พระมุนีวนัต ์โห PA  362.11 พ359ค 2555  

136  คมัภีร์การเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน /  เศรษฐวทิย ์ 421 ศ866ค 2557  
137  คาํกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จฯ พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ภาคท่ี 1 ถึงภาคท่ี 3 /  
ธงทอง จนัทรางศุ  895.911 ค352 2553  

138  คาํถามฮอตสกดักระดูกเส่ือม /  พนมกร ดิษฐสุวรรณ์  พ 616.71 พ187ค 2556  
139  คิด ทาํ คาํพอ่สอน /  องคก์าร เรืองรัตนอมัพร  อ 895.915 อ114ค 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
140  คุยกบัพระ /  ทองต่อ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา  พ 089.95911 ท264ค 2548  
141  คู่มือ Access 2010 ฉบบัสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  นนัทนี แขวงโสภา  CD 005.7565 น418ค 2556  
142  คู่มือ Office 2013 ฉบบัใชง้านจริง / ดวงพร เก๋ียงคาํ 005.369 ด211ค 2556 
143  คู่มือ Photoshop CS5 professional guide ฉบบัสมบูรณ์ 

[ซีดี-รอม] /  
เกียรติพงษ ์บุญจิตร  CD 006.6869 ก854ค 2554  

144  คู่มือ Windows 8 ฉบบัใชง้านจริง / ดวงพร เก๋ียงคาํ 005.4469 ด211คว 2556 
145  คู่มือเขียนแอพ Android สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้  [ซีดี-รอม] /  พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร  CD 004.16 พ316ค 2555  
146  คู่มือเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C ฉบบัสมบูรณ์ /  อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ  005.133 อ334ค 2556  
147  คู่มือเตรียมสอบ GAT ความถนดัทัว่ไป (ภาษาไทย) /  สอางค ์ดาํเนินสวสัด์ิ  153.9449591 ส473ค 2557  
148  คู่มือเรียน Visual basic 2010 [ซีดี-รอม] /  พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร  CD 005.262 พ316ค 2554  
149  คู่มือเรียน Web programming ดว้ย PHP, MySQL และ 

AJAX [ดีวดีี] /  
คะชา ชาญศิลป์  DVD 005.72  ค229ค 2553  

150  คู่มือเรียนและใชง้าน Visual Basic 2010 [ซีดี-รอม] /  สัจจะ จรัสรุ่งรววีร  CD 005.262 ส548ค 2554  
151  คู่มือเรียนและใชง้าน Visual Basic ครอบคลุมเวอร์ชัน่ 

2010/2012 [ซีดี-รอม] /  
ศุภชยั สมพานิช  CD 005.262 ศ684ค 2556  

152  คู่มือเรียนและใชง้าน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ชัน่ 
2010/2012 /  

ศุภชยั สมพานิช  005.262 ศ684คร 2556  

153  คู่มือเรียนโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม / วษิณุ ชา้งเนียม 005.741 ว768ค 2556 
154  คู่มือเรียนโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม [ซีดี-รอม] /  วษิณุ ชา้งเนียม  CD 005.741 ว768ค 2556  
155  คู่มือเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซี /  เวชยนัต ์สังขจุ์ย้ 005.133 ว896ค 2556  
156  คู่มือเรียนคอมพิวเตอร์และการบาํรุงรักษา /  004 ค695 2556 
157  คู่มือเรียนรู้และใชง้าน excel 2010 ฉบบัสมบูรณ์ /  สุพิชา ถิรจิตตกุล  005.369 ส832ค 2554 ฉ1  
158  คู่มือเรียนรู้และใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ฉบบั

สมบูรณ์ (อพัเดต 2014) / 
พิษณุ ปุระศิริ 005.4469 พ764ค 2556 

159  คู่มือแพทยเ์วร /  - 610.695202 คจ695 2555  
160  คู่มือโรค /  ปราณี ทูไ้พเราะ  616 ป445ค 2554  
161  คู่มือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับอุตสาหกรรมการ

ผลิตปลาป่น /  
- GP 363.7 ค695 2556  

162  คู่มือการตรวจวดัและวเิคราะห์การใชพ้ลงังานในระบบ
หมอ้ไอนํ้าและระบบอดัอากาศ เล่ม 3 /  

- 333.7962 ค695 2551 ล3  

163  คู่มือการพฒันาบุคลากรดา้นการตรวจวิเคราะห์การ
อนุรักษพ์ลงังานของอาคาร /  

- 333.7962 ค695 2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
164  คู่มือการพฒันาบุลากรในโรงงานอุตสาหกรรม /  - 333.7962 ค695 2552  
165  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทผลิตภณัฑย์าง /  
- 333.7965 ค695 2548  

166  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบป๊ัมนํ้าและพดัลม /  - 333.7962169 ค695 2552  
167  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบหมอ้ไอนํ้า /  - 333.79621183 ค695 2552  
168  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบหมอ้ไอนํ้า /  - 333.79621183 ค695 2553  
169  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบหมอ้ไอนํ้า /  - 333.79621183 ค695 2554  
170  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบหมอ้ไอนํ้า เล่ม 1 /  - 333.79621183 ค695 2551 ล1  
171  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบอดัอากาศ /  - 333.7962151 ค695 2552  
172  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบอดัอากาศ /  - 333.7962151 ค695 2553  
173  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในระบบอดัอากาศ เล่ม 2 /  - 333.7962151 ค695 2551 ล2  
174  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานในอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกลางท่ี

ใชใ้นโรงงานและอาคารธุรกิจ (ดา้นหมอ้ไอนํ้า) /  
- 333.79621183 ค695 2551  

175  คู่มือการอนุรักษพ์ลงังานระบบอดัอากาศ /  - 333.7962151 ค695 2551  
176  คู่มือกิจกรรมเทศกาล งานประเพณี ประจาํปี 2557 [ซีดี - 

รอม]/  
- CD/ GP 915.9304  ค696 2556  

177  คู่มือคุณภาพไฟฟ้า /  ไชยะ แช่มชอ้ย  621.3 ช931ค 2554 ฉ1  
178  คู่มือปฏิบติังาน "การจดัการพลงังานในอุตสาหกรรม

โรงนํ้าแขง็" (อุตสาหกรรมประมงและการบริโภค) /  
- 333.7965 ค695 2547  

179  คู่มือปฏิบติังาน "การอนุรักษพ์ลงังานและพลงังาน
ทดแทน (อุตสาหกรรมอาหาร)" /  

- 333.7965 ค695 2551  

180  คู่มือประกอบการฝึกอบรม "การจดัการพลงังานใน
อุตสาหกรรมโรงนํ้าแขง็" (อุตสาหกรรมประมง การ
บริโภค ตูแ้ช่ หอ้งเยน็และเคร่ืองเยน็) /  

- 333.7965 ค695 2549  

181  คู่มือประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตร "พฒันาบุคลากร
ภาคปฏิบติัดา้นเทคโนโลยกีารอนุรักษพ์ลงังานในระบบ
ปรับอากาศ" /  

- 333.7962 ค695 2551  

182  คู่มือผูล้งทุน : ฉบบัลงทุนในหุน้ /  - พ 332.6322 ค695 2556  
183  คู่มือพฒันาเวบ็แอพพลิเคชนัดว้ย PHP and 

AJAX+jQuery ฉบบั Workshop /  
ธนัยพฒัน์ วงศรั์ตน์  005.713 ธ469ค 2556  

184  คู่มือพฒันาบุคลากรภาคปฏิบติัดา้นเทคโนโลยกีาร
อนุรักษพ์ลงังานในระบบแสงสวา่ง /  

- 333.796211 ค695 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
185  คู่มือพฒันาบุคลากรภาคปฏิบติัดา้นเทคโนโลยกีาร

อนุรักษพ์ลงังานในระบบแสงสวา่ง /  
- 333.7962132 ค695 2552  

186  คู่มือยา /  ปราณี ทูไ้พเราะ  615.1 ป445ค 2556  
187  คู่มือสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 2.5 ฉบบั Basic and 

Workshops / 
วภิารัตน์ พิศภูมิวถีิ 005.713 ว654ค 2556 

188  คู่มือสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 2.5 ฉบบั Basic and 
Workshops [ซีดี-รอม] /  

วภิารัตน์ พิศภูมิวถีิ  CD 005.713 ว654ค 2556  

189  คู่มือสังคม บอกใบศ้พัทส์ังคม /  ชยั ลาภเพิ่มทว ี 300.712 ช371ค 2557  
190  คู่มือหลกัสูตรเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน

สาํหรับผูล้งทุน นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป  
- 332.6 ค695 2555  

191  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินกรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 1 [ซีดี-รอม] /  

- CD /อ 923.1593  จ131 2556 ล1  

192  จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินกรมหาภูมิพลอดุลยเดช เล่ม 2 [ซีดี-รอม] /  

- CD /อ 923.1593  จ131 2556 ล2  

193  จดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่ม 1 
[ซีดี-รอม] /  

- CD อ 923.1593 จ131 2553 ล1  

194  จบัตน้มาชนปลาย /  ชมยัภร แสงกระจ่าง  น ช182จ 2556  
195  จากใจถึงใจ /  วเีพียทช์, วลิเลียม  พ 128.2  ว819จ 2518  
196  จิตวทิยาทัว่ไป /  จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์  150 จ535จ 2556  
197  จิตวทิยาทัว่ไป /  ณฐัภร อินทุยศ  150 ณ342จ 2556  
198  จิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังาน /  - 333.79 จ465 2552  
199  ฉนัทาํไดฉ้นัจะทาํ /  ฮิลล,์ นโปเลียน  พ 152.4  ฮ459ฉ 2541  
200  ฉีกหนา้กากฟรอยด ์: วพิากษฟ์รอยดด์ว้ยทฤษฎีจิต

วเิคราะห์ /  
ฟรอมม,์ อีริค พ 150.195  ฟ129ฉ 2540  

201  ชายผูอ้า้งตวัเป็นเซ็ง ท่านํ้า /  รัตนชยั มานะบุตร  รส ร372ช 2556  
202  ชีวเคมี [ซีดี-รอม] /  แคมป์เบลล,์ แมร่ี เค. CD 572 ค941ช 2554  
203  ชีวเคมีระดบัเซลล ์/  จารุณี ควรพิบูลย ์ 571.6 จ322ช 2555  
204  ชีวติไทย /  เอนก นาวกิมูล พ 089.95911  อ893ช 2546  
205  ชุดทดสอบและผลิตภณัฑ ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์/  - 363.19264 ช613 2553  
206  ซองขาวหนงัสือพิมพ ์/  บุญเลิศ ชา้งใหญ่  พ 174.9097  บ563ซ 2539  
207  ดุจดวงแกว้แจ่มจรัสวฒันธรรม /  - อ 923.1593  ด669 2534  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
208  ตน้แบบการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของ

มหาวทิยาลยัราชภฎัขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ /  
วาสนา สุรียเ์ดชะกุล  T/มส 378.1 ว491ต 2556  

209  ตะลุยโจทย ์basic grammar /  ศุภวฒัน์ พุกเจริญ  425.076 ศ723ต 2557  
210  ตะลุยโจทย ์Grammar 1500 ขอ้ /  ศุภวฒัน์ พุกเจริญ  425.076 ศ723ต 2556  
211  ตา้นมะเร็งเตา้นม /  ชญัวลี ศรีสุโข  พ 614.5999449 ช362ต 2554  
212  ตา้นมะเร็งปากมดลูก /  ชญัวลี ศรีสุโข  พ 616.99466 ช362ต 2554  
213  ตาํรายาหลวงปู่ ศุขและจารึกตาํรายาวดัราชโอรสรามราช

วรวหิาร ตาํรายาสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
ยาปวเรศวริยาลงกรณ์ มหาสมณเจา้ ตาํรายากลางบา้น 
คาถาท่ีใชก้าํกบัในการรักษาโรค /  

ศรีปัญญา  615.321 ต367 2557  

214  ตาํราวสิัญญีวทิยา /  องักาบ ปราการรัตน์  617.96 ต367 2556  
215  ตาํราวสิัญญีวทิยา /  องักาบ ปราการรัตน์  617.96 ต367 2556  
216  ติดตั้งและแกปั้ญหาฉบบัช่างคอมมืออาชีพ 2014 [ซีดี-รอม]  ทธิพนัธ์ุ แสนละเอียด CD 004 ส773ต 2556  
217  ติวฟิต พิชิต pat 3 ความถนดัทางวศิวกรรมศาสตร์ /  สมเด็จ วงคม์าต  620.0076 ส243ต 2556  
218  ถ่ายวดีิโออยา่งมือโปรดว้ยกลอ้ง DSLR /  แฮริงตนั, ริชาร์ด  778.59 ฮ865ถ 2556  
219  ทองเน้ือเกา้ 1 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ1  
220  ทองเน้ือเกา้ 10 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ10  
221  ทองเน้ือเกา้ 2 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ2  
222  ทองเน้ือเกา้ 3 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ3  
223  ทองเน้ือเกา้ 4 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ4  
224  ทองเน้ือเกา้ 5 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ5  
225  ทองเน้ือเกา้ 6 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ6  
226  ทองเน้ือเกา้ 7 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ7  
227  ทองเน้ือเกา้ 8 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง DVD 00521 M 2557 ผ8  
228  ทองเน้ือเกา้ 9 [ดีวดีี]  พงษพ์ฒัน์ วชิรบรรจง  DVD 00521 M 2557 ผ9  
229  ทาํเงิน (รวย) ดว้ย Facebook / กรณ์ วรงคเ์กียรติ พ 658.800285467 ก169ท 2556 
230  ทาํอยา่งไรไม่ใหเ้ป็นโรคอลัไซเมอร์ (รู้ก่อน ป้องกนั

ก่อน) /  
ณฎัฐา อินทรววิฒัน์  พ 616.831 ณ328ท 2555  

231  นกัข่าวนอกคอก /  สุทธิชยั หยุน่  พ 070.43 ส773น 2545  
232  นกัข่าวมืออาชีพ /  บุญเลิศ ชา้งใหญ่  พ 070.43092  บ563น 2545  
233  นายกฯ ทกัษิณ : ผจุ้ดประกายการรักการอ่านเพื่อ

นาํไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ /  
สุทธิศกัด์ิ ไทยวฒัน์ พ 028.1 น472 2548  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
234  บทวเิคราะห์สถานภาพการพฒันาครูทั้งระบบและ

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาครูเพื่อคุณภาพผูเ้รียน /  
รัชนีกร อ่องเอิบ GP 371.11 บ129 2556  

235  บนัทึกไทย 2557 / ธญัญา ผลอนนัต ์ อ 039.95911 ธ461บ 2557 
236  บนัทึกไทย ยคุ...ถ่ินกาขาว ตอน รู้ทนั...AEC /  ภูวดล แดนไทย  303.69 ภ685บ 2556  
237  ประยกุตส์ร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 2.5 + template ฉบบั

สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  
ปิยะ นากสงค ์ CD 005.713 ป621ส 2555  

238  ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
นํ้ามนัหล่อล่ืนยานยนตใ์นประเทศไทย /  

ปิยปราชญ ์ธิติวิรุฬห์  T/มส 658.5 ป621ป 2556  

239  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสาํนกังานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัราชภฎัในประเทศไทย /  

โสพิศ คาํนวนชยั T/มส 378.101 ส978ป 2555  

240  ปรัชญาชีวิตยคุ IMF 2000 : วิถีแห่งอิสรภาพของมนุษย ์/  นภาเดช กาญจนะ  พ 113.8  ป431 2541  
241  ปรัชญาปฏิบติันิยม : รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคม

ประชาธิปไตย /  
ประทุม องักรูโรหิต  144.3  ป279ป 2543  

242  ปรัชญาพิจารณ์ : ปรัชญา 7 มิติ 7 ผลปรากฎ /  พระมหาอุเทน ปัญญาปริทตัต ์ พ 100  พ358ป 2543  
243  ปริศนาของโลก /  ดาณุภา ไชยพรธรรม  พ 001.94  ด382ป 2549  
244  ปริศนาจกัรวาล /  ประสาน ต่างใจ  พ 113 ป398ป 2541  
245  ปัจจยัเส่ียงและวถีิชีวติของชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยัดิน

ถล่มและนํ้าท่วม-ดินถล่ม ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้าปิงตอนบน : รายงานการศึกษาวจิยั /  

บุญชยั งามวทิยโ์รจน์ RH 551.307 บ426ป 2551  

246  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ
บุคลากรกรมการพฒันาชุมชน : กรณีศึกษาสาํนกังาน
พฒันาชุมชน จงัหวดักาญจนบุรี /  

ณปภชั รักษากุล PA  658.314 น121ป 2556  

247  ผมเป็นคนข่าวคนหน่ึงก็แค่นั้น /  สรรพสิริ วิรยศิริ  พ 070.195  ส337ผ 2544  
248  ผลการชมละครโทรทศัน์เกาหลีกบัการซึมซบัค่านิยม

และการเลียนแบบวฒันธรรมเกาหลี /  
วนิดา ฉตัรสกุลไพรัช T/มส 791.45632519 ว293ผ 

2556  
249  ผลงานกระทรวงพลงังาน ปี 2551-2553 /  - GP 354.43 ผ191 2554  
250  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 / - อ 495.913 พ174 2556 
251  พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบบัประมวลศพัท ์(ชาํระ-

เพิ่มเติม ช่วงท่ี 1) /  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต)  

อ 294.303 พ349พพ 2551  

252  พระทรงเป็นพลงัแผน่ดิน /  ทองต่อ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา  อ 307.7209593 พ326 2551  
253  พระปรีชาของพระมหากษตัริยไ์ทยดา้นการประดิษฐ์

อกัษร /  
จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ  495.9111 จ653พ 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
254  พระราชหตัถเลขารัชกาลท่ี 5 ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา

ประเทศ [ซีดี-รอม] /  
ทองต่อ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา  CD/อ 959.3035 พ385 2551  

255  พฤติกรรมการใช ้Facebook และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น Facebook ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  

อมัพร แซ่โซว T/มส 658.872 อ555พ 2556  

256  พลงัความกลา้ชนะความกลวั /  เจฟเฟอร์, ซูซาน พ 152.46  จ686ฟ 2540  
257  พลิกความคิดเป็นปัญญา : รวมบทความจากปาฐกถา.../ วชิราวธุวทิยาลยั  พ 001.2  พ458 2542  
258  พฒันา App iPhone iPad /  กอบเกียรติ สระอุบล  006.78 ก359พ 2557  
259  พฒันาเวบ็ไซตส์มยัใหม่ดว้ย HTML5 CSS3 + 

JavaScript ฉบบัสมบูรณ์ / 
จีราวธุ วารินทร์ 005.72 จ575พ 2555 

260  พิชิตศพัทช์วนสับสน [วซีีดี]  - VCD 1166 M 2556 ฉ1  
261  พดูองักฤษนอกตาํรา [วซีีดี]  กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ VCD 1174 M 2555 ฉ1  
262  ฟัง ฝึก เล่น กวา่จะเป็นนกัดนตรี /  จีรศกัด์ิ ปานพุม่  พ 780.92 จ563ฟ 2556  
263  ฟังอยา่งไรจะไดย้นิ /  ไสว บุญมา  พ 153.733  ส996ฟ  2542  
264  ฟิสิกส์ขนมหวาน : หนงัสือฟิสิกส์สาํหรับเด็ก ม.ปลาย 

เล่มท่ี 3 (เล่มจบ) /  
ชวลิต เลาหอุดมพนัธ์  530.076 ช282ฟ 2557 ล3  

265  ภาพลกัษณ์และการรับรู้ความเส่ียงทีส่งผลกระทบต่อ
ความภกัดีในตลาดท่องเท่ียวเชิงนิเวศประเทศไทย /  

ปรีดาพร อารักษส์มบูรณ์  T/มส 338.4791 ป471ภ 2555  

266  ภาวะแทรกซอ้นทางสูติศาสตร์ /  คมสันต์ิ สุวรรณฤกษ ์ 618.3 ภ476 2554  
267  ภาวะตกเลือดทางสูติศาสตร์ /  ชาํนาญ แท่นประเสริฐกุล  618.3 ช532ภ 2553  
268  ภาษาเวยีดนามสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน /  ทรงกต ปานเชียงวงศ ์ 495.922 ท123ภ 2556  
269  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและสืบคน้ /  นนัทา วทิวุฒิศกัด์ิ 495.918  น426ภ 2547  
270  ภาษาคาใจ : ความรู้นอกตาํรา /  สังคีต จนัทนะโพธ์ิ  พ 089.95911 ส533ภ 2546  
271  มโหรีชีวติ /  ไพโรจน์ บุญผกู  พ 089.95911 พ992ม 2546  
272  มาเล่น Facebook line instagram กนัเถอะ / ปวณีา มีป้อง 004.693 ป496ม 2556 
273  มิลินทปัญหา /  พระราชรัตนดิลก  อ 294.3444 ม586 2550  
274  มิวเซียมสยาม : บา้นเกลอ เฮือนเส่ียว พาเท่ียวพิพิธภณัฑ์ - พ 069.09593 ม588 2556  
275  มือใหม่ติดตั้ง Windows XP /  มานิตย ์กร่ิงรัมย ์ พ 005.4469  ม453ม 2549  
276  รวมฮิตของฟรีลว้น ๆ เพื่อนกัเล่นเวบ็ยคุประหยดั ฉบบั 

Homepage ฟรี /  
เกรียงไกร วชัระอนนท ์ พ 004.678  ก767ร 2542  

277  รวมฮิตของฟรีลว้น ๆ เพื่อนกัเล่นเวบ็ยคุประหยดั ฉบบั
ออนไลน์ สตอเรจ Online storage ฟรี! /  

ฑนะ รสยะพาห์ พ 004.678  ฑ111ร 2544  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
278  รวยดว้ยหุน้พลิกฟ้ืน : ฉบบั...เร่ืองเล่าตอนสอนเพื่อน /  เพิ่มศกัด์ิ มีกุศล  พ 332.6 พ941ร 2556  
279  รอบรู้ ดูแล วธีิการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น อยา่ง

ถูกตอ้ง และปลอดภยั /  
นนัทวทิย ์อรรถกรสกุล  683.83 ร187 2557  

280  ร้อยกรอง ร้อยใจ ร้อยอาลยั ถวายแด่...สมเด็จพระเจา้ 
พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ /  

- 895.911 ร191 2551  

281  ระเบียบวธีิวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรม /  อศัวนิ แสงพิกุล  338.4791072 อ579ร 2556  
282  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ : 

ยคุทองของดาราศาสตร์ไทย / 
บุญรักษา สุนทรธรรม 923.1593 บ544ร 2555 

283  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ : 
ยคุทองของดาราศาสตร์ไทย /  

บุญรักษา สุนทรธรรม 923.1593 บ544ร 2556  

284  รับมือภยัพิบติั ตอน แผน่ดินไหว /  สุกฤตา อภิธนสมบติั  พ 551.22 ส738ร 2555  
285  รายงานการดาํเนินงานโครงการอนุรักษแ์ละทาํนุ

บาํรุงศาสนสถาน อนัเก่ียวเน่ืองกบัสถาบนั
พระมหากษตัริย ์และการส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา 
(ตุลาคม-ธนัวาคม 2556) /  

- GP 294.3435 ร451 2556 ล4  

286  รายงานการวิจยั เร่ือง การก่อเกิด พฒันาการ และทิศทาง
ในอนาคตของวทิยาลยัชุมชน /  

สุนนัทา แสงทอง RH 378.052 ส816ร 2555  

287  รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการ "อุปสงคก์ารบริโภคขา้ว
ของไทย" / 

นิพนธ์ พวัพงศกร RH 338.17318 น616ร 2556 

288  รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2554 /  เอมอร ชีพสุมล GP 333.79021 ร451 2554  
289  รายงานองคค์วามรู้ผลงานวิจยัดา้นศิลปวฒันธรรมของ

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ประจาํปี 2552 - 
2553 /  

ธณัยสิ์ตา ธนนปุริมพฒัน์  RH 700 ร451 2553  

290  รู้จกัมดลูก /  ชญัวลี ศรีสุโข  611.66 ช362ร 2556  
291  รูปแบบกลยทุธ์การเนน้การตลาเพื่อการส่งออกอาหาร

แช่แขง็ /  
ชญัญญ์าณ์ คาํบุญ T/มส 658.83 ช362ร 2556  

292  รูปยาตรา ภาพทศันาจร /  เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 
พ.ศ. 2498-  

อ 779 ท622ร 2556  

293  ลึก (ไม่) ลบักบัลดัดา /  แถมสิน รัตนพนัธ์ุ พ 089.95911 ถ841ล 2544  
294  ลูกทาส /  รพีพร น ร146ล 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
295  วรรณคดีในหนงัสือพิมพ ์: วรรณคดี ไม่น่าเบ่ืออยา่งท่ีคิด ทองแถม นาถจาํนง  พ 089.95911  ท266ว 2543  
296  วนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 /  - GP 923.1593 ว435 2556  
297  วชิาแรก วชิาชีวิต /  ว.วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ว 2556  
298  วฒิุสภากบัการติดตามการใชง้บประมาณรายจ่าย

ประจาํปี /  
- GP 328.31 ว872 2556  

299  ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา : ร้อยกรองสรรเสริญพระ
เกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺนมหาเถร) [ซีดี-รอม] /  

อรสรา สายบวั CD /อ 294.363  ศ254 2556  

300  สถิติสาํหรับการวจิยัและเทคนิคการใช ้SPSS [ซีดี-รอม] ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์  CD 519.502855369 ล246ส 2555  
301  สนทนาอาเซียนลดัทนัใจ" ภาษาเวยีดนาม" [วซีีดี]  คาํพนัธ์ แสงสิทธ์ิ VCD 1167 M 2556 ฉ1  
302  สนุกกบัการ์ตูนโปรแกรมจดัระบบงานยอดนิยม MS-

DOS : สาํหรับผูเ้ร่ิมตน้เรียนรู้การใชง้าน
ไมโครคอมพิวเตอร์ดว้ยตนเอง /  

โยชิยกิู, มิยาตะ พ 005.3682  ย799ส 2533  

303  สนุกกบังานวจิยั /  สุธีระ ประเสริฐสรรพ ์ พ 001.42 ส786ส 2546  
304  สนุกกบัภาษาญ่ีปุ่น 1 : การพูดและการใชชี้วติใน

ประเทศญ่ีปุ่น /  
มิซึตะนิ,โอะซะมุ  พ 495.6 ม568ส 2547  

305  สมุดภาพศิลปะอยธุยา : ภาพถ่ายเก่าจากคลงัภาพของ
ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร /  

- อ 779.9709593 ส314 2555  

306  สร้างเวบ็ไซตง่์าย ๆ สไตลมื์ออาชีพดว้ย Joomla ! ฉบบั
สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] /  

จีระสิทธ์ิ อ้ึงรัตนวงศ ์ CD 005.713 จ571ส 2555  

307  สร้างงานพรีเซนเตชนัดว้ย PowerPoint 2010 ฉบบั
สมบูรณ์ /  

พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร  005.369 พ553ส 2554  

308  สร้างพลงัสู่ความสาํเร็จ /  แวน ฟลีท, เจมส์ เค. พ 131  ว941ส 2532  
309  สรุปแนวทางการปฏิบติัราชการจากคาํวนิิจฉยัของศาล

ปกครองสูงสุด พ.ศ. 2549 /  
วาสนา จนัทราภรณ์  GP 342.0664 ส356 2551  

310  สรุปหลกักฎหมายจากคาํวนิิจฉยัของศาลปกครองสูงสุด
เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบติัราชการท่ีดี พ.ศ. 2550  

สมชยั จารุจินดา GP 342.0664 สห356 2551  

311  สัณฐานวทิยาของเซลลใ์นเลือดและไขกระดูก /  ทรงยศ อนุชปรีดา 612.11 ท143ส 2554  
312  สามก๊ก ฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) /  - 895.13  ส645 2536  
313  สารพดัวธีิต่อ Lan ทัว่บา้นและโฮมออฟฟิค / คมชาติ สู้ณรงค ์ 004.68 ค147ส 2556 
314  สารพิษในอาหาร /  นิธิยา รัตนาปนนท ์ 363.192 น614ส 2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
315  สาํนวนฝึกพดูภาษาองักฤษเพื่อการคา้ขายและชอ้ปป้ิง / กมลวตั ณฐัวรา  428.2495911 ก137ส 2557  
316  สุขวทิยาจิต / วไิลลกัษณ์ พงษโ์สภา 616.89 ว734ส 2555 
317  สุดยอด สุทธิชยั หยุน่  - พ 089.95911  ส766 2539  
318  สูตรเด็ด เคล็ด(ไม่)ลบั การถ่ายภาพอาหาร / ยงั, นิโคล.เอส 771 ย223ส 2556 
319  หนงัสือท่ีระลึกครบรอบ 107 พรรษา แห่งการเสด็จพระ

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั วนัท่ี 8 
พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2543  

- อ 923.1593  ห144 2543  

320  หนงัสือท่ีระลึกพิธีเปิดอาคารสิรินธร ณ สถาบนัวจิยัไม้
กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครราชสีมา วนัพุธท่ี 29 ตุลาคม 2551 /  

ประเทือง จินตสกุล  อ 551.7 ห144 2551  

321  หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาค [ซีดี-รอม] /  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน  CD 338.5 ว436ห 2556  
322    หลกัการเขียนบทวทิยกุระจายเสียงและบทวทิยโุทรทศัน์ คมสัน รัตนะสิมากลู  808.066791 ค152ห 2555  
323  หลกัการใชภ้าษาไทย /  นพดล จนัทร์เพญ็  495.918 น169ห 2557  
324  หลกัการบญัชีขั้นตน้ /  ศศิวมิล มีอาํพล  657 ศ311ห 2556  
325  หลกัการบญัชีบริหาร: แนวคิดพื้นฐานและการประยกุต์

สาํหรับผูบ้ริหาร /  
สมนึก เอ้ือจิระพนัธ์  658.1511 ส253ห 2551  

326  หลกัการหนงัสือพิมพ ์/  ถาวร บุญปวตัน์  พ 070.5722  ถ331ห 2538  
327  หวงเหออู่อารยธรรม /  เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 
พ.ศ.2498-  

อ 915.104 ท622ห 2544  

328  อนุสรณ์นายสุวทิย ์หว ัง่หลี : ประธานคณะกรรมการ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ
หอการคา้ไทย นายกสภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย /  

- อ 923.8593 อ232 2537  

329  อยากรู้แต่ไม่กลา้ถาม /  ศรีวไิล กระบวนงาม  พ 089.95911  อ311 2537  
330  ออกแบบและสร้างเวบ็ไซตอ์ยา่งมืออาชีพดว้ย 

Dreamweaver CS4 [ซีดี-รอม] /  
สกล คาํปันนา  CD 005.713 ส116อ 2553  

331  อ่านอยา่งพินิจสาร วจิารณ์อยา่งพิเคราะห์นยั /  ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ  พ 028.1 ร556อ 2545  
332  อาม่าบนคอนโด / ชมยัภร แสงกระจ่าง น ช182อ 2556 
333  อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ / ประสาท เนืองเฉลิม 004.678 ป396อ 2557 
334  อิมมูโนฮิสโตเคมิสทรี : ทฤษฎีและปฏิบติั /  สุธาทิพย ์พงษเ์จริญ  616.079 ส784อ 2554  

 


