รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
1 101 ทิป..ทริ ค Windows Me /
วุฒิไกร ทวีต้ งั วรภัณฑ์
005.4469 ว564ห 2544
2 103 สู ตรอาหารคาว สาหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง /
เอมอร ตรี ภิญโญยศ
641.5631 อ911ห 2556
3 200 Photoshop super tips /
ดนุพล กิ่งสุ คนธ์
006.6869 ส473 2546
4 50 คา กุญแจไขอาเซียน /
กิตติ ประเสริ ฐสุ ข
341.2473 ก672ห 2556
5 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
GP 370.113 ห111 2554
ทศวรรษที่สอง /
6 60 ปี โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ /
ทัศนีย ์ ศรี สมศักดิ์
GP 358.4 ห111 2556
7 78 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2555) มอง สุ ดแดน วิสุทธิลกั ษณ์
อ 378.593 จ688 2555
ธรรมศาสตร์ ผา่ นเอกสารจดหมายเหตุ /
8 84 คาสอนของพ่อ /
อภิรดี สนธิชยั
อ 895.915 ป818 2554
9 99 สู ตรอาหารว่าง สาหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง /
เอมอร ตรี ภิญโญยศ
641.5631 อ911ก 2556
10 Barron's 1100 Words you need to know /
Bromberg, M.
428.1 B868B 2013 c1
11 Black & white photography /
อานวยพร บุญจารัส
770 อ684บ 2556
AB 089.95911 CMU434C 2012
12 Chiang Mai University research abstracts 2012 /
Chiang Mai University
13 Classical mechanics /
Chow, Tai L.
531 C552C 2013
14 Content analysis : an introduction to its methodology Krippendorff, Klaus
401.4 K92C 2013
15 Data analysis in management with SPSS software /
Verma, J. P.
005.369 V522D 2013
16 Despicable me 2 [DVD]
DVD 00482 M 2013
17 Drug information : a guide for pharmacists /
Malone, Patrick M.
615.1 D794 2012
615.1 A119R 2013
18 Drug information and literature evaluation /
Abate, Marie A.
19 Drug information handbook with international trade
R 615.1 D794 2013
names index
20 Drug interaction facts : the authority on drug
Tatro, David S.
615.7045 D794 2013
interactions 2014 /
21 Electromagnetism : maxwell equations, wave
Becherrawy, Tamer
537 B391E 2012
propagation and emission /
22 Engineering dynamics : from the lagrangian to
Gans, Roger F.
532.05 G199E 2013
simulation /
23 Essentials of biology /
Mader, Sylvia S.
570 M181E 2012
24 Happy signal รู ้ทนั สัญญาณแห่งความสุ ข /
โมจิซุกิ, โทชิทากะ
พ 158.1 ม914ฮ 2553
25 HPLC methods for clinical pharmaceutical analysis : a Mascher, Hermann
615.19 M395H 2012
user's guide /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
26 Inferno /
Brown, Dan
Fic B877I 2013
27 Interfacial fluid mechanics : a mathematical modeling Ajaev, Vladimir S.
532.0533 A312I 2012
approach /
28 Introduction to medical terminology /
Ehrlich, Ann
610.14 E33I 2009
29 Journalism and society
McQuail, Denis
302.23 M173J 2013
30 Lehninger principles of biochemistry
Nelson, David L.
572 N425L 2013
31 Lippincott's illustrated reviews : pharmacology
615.1076 L765 2012
32 Living a life in accord with Dhamma : papers in honor
R 704.948943 L785 1997
of Professor Jean Boisselier on his eightieth birthday
33 Medical language
Turley, Susan M.
610.14 T941M 2014
34 Medical terminology : a short course /
Chabner, Davi-Ellen
610.14 C427M 2012
35 Medical terminology : a short course /
Chabner, Davi-Ellen
610.14 C427M 2012
36 Medical terminology quick and concise : a
Willis, Marjorie Canfield
610.14 W735M 2010
programmed learning approach /
37 Minor illness or major disease? /
Addison, Brian
616.075 A225M 2012
38 Nontraditional media in marketing and advertising
Blakeman, Robyn
658.87 B636N 2014
39 Numerical methods for engineers and scientists using Esfandiari, Ramin S.
620.001518 E75N 2013
MATLAB
40 Pharmaceutical compounding and dispensing /
Langley, Christopher A.
615.19 L283P 2012
41 Pharmaceutics - drug delivery and targeting /
Perrie, Yvonne
615.1 P456P 2012
42 Pharmacy OSCEs: a revision guide /
615.1 P536 2013
43 Pronunciation in action /
Budsaba Kanoksilapatham
414 B927P 2012
44 Public relations writing : the essentials of style and
Bivins, Thomas H.
659.2 B624P 2014
format /
45 Quantum mechanics of molecular structures /
Yamanouchi, Kaoru
530.12 Y19Q 2012
46 Remington : the science and practice of pharmacy
615.1 R388 2013 v1
volume I /
47 Remington : the science and practice of pharmacy
615.1 R388 2013 v2
volume II /
48 Research methods in health : foundations to evidence610.72 R432 2013
based practice /
49 Rheology and fracture mechanics of foods /
Vliet, Ton van
664.07 V871R 2014
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
50 Samsung's way วิถีแห่งผูช้ นะ
ฮยองจิน มุน, จอห์น
พ 650.1 ฮ121ซ 2556
51 Say it right /
สาธิตา วัฒนโภคากุล
421.52 ส642ส 2553
52 Shelldon มหัศจรรย์ธุรกิจหอยพันล้าน
จิรยุทธ ชุษณะโชติ
พ 650.1 จ498ช 2555
53 Silpakorn University : rising to new challenges
GP 378..05 S585 1993
54 Simple compound and complex sentences /
พระมหาศักดิ์ ลายมัน่
425 พ358ซ 2556
55 Situation of the Thai elderly 2011 : annual report
GP 305.26 S623 2013
56 Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific Stahl, Stephen M.
616.89 S781S 2013
basis and practical application /
57 Starter kit : internet all-in-one /
ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน
004.678 ส171 2540 ล2
58 The compass of now
DDNard
P 294.3444 D277C 2013
59 The Smurfs 2 [DVD]
DVD 00483 M 2013
60 Therapeutic drug monitoring : newer drugs and
615.5 T398 2012
biomarkers /
61 Tropical and subtropical fruits : flavors, color, and
613.286 T856 2013
health benefits
62 Understanding media economics
Doyle, Gillian
338.4330223 D754U 2013
63 Using information technology : a practical introduction Williams, Brian K.
004 W721U 2013
to computers and communications /
64 Wave propagation in dissipative materials: a reprint of Coleman, B. D.
621.38411 C692W 1965
five memoirs /
65 Wave propagation in the ionosphere /
Rawer, K.
621.38411 R257W 1993
Schanz, Martin
66 Wave propagation in viscoelastic and poroelastic
621.38411 S299W 2001
continua : a boundary element approach /
67 เคมีของยา : ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด /
เกษร นันทจิต
616.12 ก814ค 2554
68 เงินทองต้องดูแล /
สุ วรรณ วลัยเสถียร
พ 332.024 ส869ง 2553
69 เจาะหัวใจภาษาอังกฤษพิชิตการสอบแข่งขัน
รสริ นทร์ บัญชาทัพ
428.0076 ร175จ 2555
70 เติมความเป็ นผูน้ าในช่องว่าง
Kouji, Takagi
พ 658.4092 ค949ต 2556
71 เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล
GP 294.382 ท656 2549
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 /
72 เปลี่ยนลูกน้องให้เปี่ ยมแรงบันดาลใจ /
ซาซากิ, โซโงะ
พ 658.3 ซ213ป 2555
73 เพลงของพ่อ [ดีวดี ี]
DVD 00485 M 2556
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
74 เราคืออาเซียน มาเลเซีย /
ปัณณภัทร
พ 341.2473 ป525ร 2555
75 เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย /
ปัทมาพร คาโท
พ 341.2473 ป533ร 2555
76 เรื่ องเล่า...คดีปกครอง เปิ ดปมคิด พิชิตปมปั ญหา เล่ม 2 / ลุงเป็ นธรรม
พ 342.066 ล619ร 2556 ล2
77 เลื่อมสลับลาย เล่ม 2 /
กฤษณา อโศกสิ น
น ก282ล 2535 ล2
78 เส้นทางแห่งเส้นชัย [ดีวดี ี]
DVD 00488 M 2556
79 เอเชียรายปี 1999/2542 /
วัชริ นทร์ ธงศิริ
320.95 อ887 2542
80 เอเชียรายปี 2000/2543 /
วัชริ นทร์ ธงศิริ
320.95 อ887 2543
81 เอเชียรายปี 2001/2544 /
ทรายแก้ว ทิพากร
320.95 อ887 2544
82 เอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2
GP 338.9593 อ884 2555
พ.ศ. 2555 /
83 แคฟเฟอีน /
613.84 ค933 2542
84 แนวข้อสอบ GAT(ตอนที่ 2: ภาษาอังกฤษ) /
สาธิตา วัฒนโภคากุล
428.0076 ส642น 2554
85 แนวข้อสอบและแบบฝึ กหัดภาษาอังกฤษ GAT/
ฐกร เจษฎาภัทรกุล
428.0076 ฐ111น 2555
86 แนวทางการใช้ธงอาเซียน /
อ 929.92 น927 2554
87 แนวทางการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เซลล์ตน้ กาเนิ ด วิชชุดา จริ ยะพันธุ์
611.0181 น927 2556
สาเร็ จรู ปทางห้องปฏิบตั ิการ /
88 แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน
341.2473 ผ931 2555
89 แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
341.2473 ผก931 2555
อาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) /
90 แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็ นข้าราชการทหารหน่วย
วีรชัย ศรี บุญราม
CD/PA 00180 2556
ปฏิบตั ิการพิเศษ กองทัพอากาศ /
91 แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็ นข้าราชการทหารหน่วย
วีรชัย ศรี บุญราม
PA 358.4123 ว825ร 2556
ปฏิบตั ิการพิเศษ กองทัพอากาศ /
92 แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็ นนักกรี ฑาทรี ชาติ :
บุญถึง ศรี สังข์
CD/PA 00172 2556
กรณี ศึกษา นักกรี ฑาทีมชาติไทย/
93 แหกคอกความคิด /
สุ ชิน ยาปัน
พ 158 ส762ห 2554
94 โคโนสุ เกะ มัตสุ ชิตะ (ค.ศ. 1894-1989) ชีวประวัติและ
923.852 ค951 2554
มรดกทางความคิด /
95 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล1
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 1
96 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล10
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 10
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
97 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล2
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 2
98 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล3
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 3
99 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล4
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 4
100 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล5
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 5
101 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล6
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 6
102 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล7
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 7
103 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล8
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 8
104 โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
347.593 ค962 2554 ล9
ยุติธรรมไทย ลาดับที่ 9
105 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง บทบาทผูบ้ ริ หารกับ
GP 371.2 ค962 2553
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 /
106 โฉนดชุมชน : จินตภาพที่จบั ต้องได้ /
NGP 333.31593 ฉ829 2556
107 โปรแกรมนาเสนองาน Microsoft PowerPoint /
วิเชียร วิสุงเร
005.369 ว561ป 2556
108 โรงเรี ยนฝึ กหัดอาจารย์กา้ วสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ บุญกรม ดงบังสถาน
GP 370.73 บ388ร 2553
109 โรงพยาบาลธรรมชาติ : สุ ขภาพดีตามวิถีธรรมชาติ เลิก วิโรจน์ ไววานิชกิจ
พ 613 ว712ร 2553
เป็ นทาสของโรคภัย /
110 ไปสื บศาสนาในลังกาและอินโดนีเซีย /
จานงค์ ทองประเสริ ฐ
915.4 จ344ป 2549
111 กฎบัตรอาเซียน /
341.2473 ก113 2551
112 กฎหมายการขนส่ ง /
คานาย อภิปรัชญาสกุล
343.093 ค357ก 2556
113 กฟผ. ฟื้ นฟูป่า สู่ ความสมดุลทางธรรมชาติ /
GP 333.75133 ก129 2554
114 กรณี ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กร
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
GP 333.715 ม559ก 2555
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
115 กระท่อมผีป่า [ดีวดี ี]
DVD 00486 M 2556
116 กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญใน
วุฒิชยั จิตตานุ
342.593 ว865ก 2556
รัฐสมัยใหม่ของโลก /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
117 กฤษฎาภินิหาร [ดีวดี ี]
DVD 00490 M 2556
118 กัวลาลัมเปอร์ -มะละกา : คู่มือเดินทางท่องเที่ยว /
คุณากร วาณิ ชย์วิรุฬห์
915.9504 ค639ก 2553
119 กาแฟของคนอาหรับและอาหารของคนอื่น /
ภานุ มรี วฒั นกุล
พ 641 ภ431ก 2555
120 การใช้ Petri Net Diagram วิเคราะห์ปัญหาตอขวดการ ศิริพร อนุวตั วิสิฐ
CD/PA 00169 2556
ใช้ระบบ E-Learning /
121 การใช้งาน Process Mining ในความสัมพันธ์ที่
จิตตะมาส โพธิ์ ถวิล
CD/PA 00168 2556
สอดคล้องกันด้วย Fuzzy Miner /
122 การจัดการความเครี ยดเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพจิต
มรรยาท รุ จิวทิ ย์
155.9042 ม194ก 2548
123 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชี วติ อย่างยัง่ ยืน : ปาฐกถา
เกษม วัฒนชัย
GP 379.593 ก785ก 2549
พิเศษ
124 การจัดการสมัยใหม่ /
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี
658 ร314ก 2549
125 การติดตามและประเมินผลสานักงานยุติธรรมจังหวัดนา
GP 353.4 ก452 2553
ร่ อง (18 จังหวัด) ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 /
126 การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เรี ยนรู ้กนั ได้ใน 5 ชัว่ โมง /
สรชัย พิศาลบุตร
พ 371.3 ส325ก 2553
127 การนาเสนอผลการวิจยั แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
บุษกร วัชรศรี โรจน์
001.4 บ672ก 2555
128 การบริ หารกรรม
สนอง วรอุไร
พ 294.3375 ส195ก 2553
129 การบริ หารงานบุคคลภาครัฐ หน่วยที่ 8-15 /
352.6 มส747ก 2544 ล2
130 การบัญชีการเงิน /
ดวงสมร อรพินท์
657.48 ด231ก 2556
131 การบัญชีข้ นั กลาง /
ดุษฎี สงวนชาติ
657.044 ด731ก 2554
132 การบัญชีข้ นั กลาง 1 /
บุญเสริ ม วิมุกตะนันทน์
657.044 บ593ก 2556 ล1
133 การบัญชีข้ นั กลาง 2 /
พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย
657.044 พ717ก 2556 ล2
134 การบัญชีข้ นั ต้น /
วัฒนา ศิวะเกื้อ
657.042 ว399ก 2556
135 การบัญชีข้ นั ต้น : ฉบับอ่านเข้าใจง่าย /
อานาจ รัตนสุ วรรณ
657.042 อ686ก 2556
136 การบัญชีข้ นั สู ง 1 /
ดุษฎี สงวนชาติ
657.046 ด731ก 2555
137 การบัญชีตน้ ทุน /
ดวงมณี โกมารทัต
657.42 ด218ก 2555
138 การบัญชีตน้ ทุน : หลักและกระบวนการ /
พรรณนิภา รอดวรรณะ
657.42 พ263ก 2556
139 การบัญชีบริ หาร /
แกริ สัน, อาร์ .
657 ก889ก 2555
140 การบัญชีภาคปฏิบตั ิ : ธุ รกิจซื้ อมาขายไป /
วชิระ บุณยเนตร
657 ว152ก 2554
141 การประเมินผลโครงการอาสาสมัครพิทกั ษ์ยตุ ิธรรม
GP 364.4 ก491 2554
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 /
142 การประเมินผลการจ้างเหมาบุคลากรเอกชนดาเนินงาน
GP 364.134 ก491 2554
ของสานักงานยุติธรรมจังหวัดปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
143 การประเมินผลนโยบายรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
GP 353.409593 ก491 2554
ยุติธรรม (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551-2554 /
144 การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC academic week
RH 016.00143 ก482 2554
วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 /
145 การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1 : รวมบทความจากวารสาร
333.79 ก491 2553 ช1
เทคนิค และวารสาร EC "การปรับอากาศ, เตาเผา, ระบบ
ความร้อน, การวัดผล" /
146 การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 : รวมบทความจากวารสาร
333.79 ก491 2553 ช2
เทคนิค และวารสาร EC "การปรับอากาศ, เตาเผา, ระบบ
ความร้อน, การวัดผล" /
147 การพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต (ฉบับปรับปรุ ง) เล่มที่ 1
616.804231 ก492 2556 ล1
148 การพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช 1
วาทินี สุ ขมาก
616.804231 ว646ก 2556 ล1
149 การพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช 2
วาทินี สุ ขมาก
616.804231 ว646ก 2556 ล2
150 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1 : รวมบทความจาก
629.8 ก513 2555 ช1
วารสารเทคนิคและวารสาร EC /
151 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2 : รวมบทความจาก
629.8 ก513 2555 ช2
วารสารเทคนิคและวารสาร EC /
152 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3 : รวมบทความจาก
629.8 ก513 2555 ช3
วารสารเทคนิคและวารสาร EC /
153 การวิจยั การตลาด
คูเปอร์ , โดนัลด์ อาร์ .
658.83 ค692ก 2555
154 การศึกษาเรื่ อง: การเตรี ยมการก่อนเกษียณอายุของพนักงาน บุณยวัฒน์ ง่วนขั้น
PA 306.38 บ625ก 2556
การรถไฟขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.)
155 การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้ าภายในบ้าน-อาคาร
วัฒนา ถาวร
621.31924 ว398ก 2555
อุตสาหกรรม /
156 ก้าวทันโรคมะเร็ ง /
ไกรภพ สาระกูล
พ 616.994 ก975ก 2553
157 ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณี ปราสาท
341.42 ข291 2554
พระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา /
158 ข้อมูลสถิติกรมป่ าไม้ปี 2553 /
GP 634.9 ข291 2553
159 ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
รวิสสาข์ สุ ชาโต
RH 338.17318 ร167ข 2556
และโครงสร้างตลาด /
160 คนเหนื อดวง เล่ม 2 /
แก้วเก้า
น ก891ค 2532 ล2
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
161 ครู พรมมินทร์ พวงมาลา ครู ภูมิปัญญาไทยนักพัฒนา
วรอนงค์ เนตรสุ ภลักษณ์
GP 307.14 ว292ค 2555
แห่งดอยแม่กาปอง /
162 ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่ อง การเตรี ยมความพร้อม
341.2473 ค181 2555
ของประเทศไทยเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
163 ความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างชัว่ คราวสานักงาน
มรกต ศรี ตูมแก้ว
PA 302.35 ม192ค 2555
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ในส่ วนกลาง) /
164 ความฝันอันสู งสุ ด [ดีวดี ี]
DVD 00489 M 2556
165 ความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ วัดสระเกศ ราช
พระมหาอนุชา แสนดงพลี
CD/PA 00174 2556
วรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย /
166 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน : กรณี ศึกษา บุคลากร พระมหานีติเวทิน แสนกล้า
CD/PA 00176 2555
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย /
167 ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนการสอน พระมหาวิเชียร หาวันทา
PA 377.943 พ358ค 2556
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี วัดบางนาใน เขต
บางนา กรุ งเทพมหานคร / พระมหาวิเชียร หาวันทา
168 ความพึงพอใจของพระสงฆ์ที่มีต่อการให้บริ การของ
พระมุนีวนั ต์ โห
CD/PA 00175 2556
โรงพยาบาลสงฆ์ /
169 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย /
รวินท์ ลีละพัฒนะ
340 ร165ค 2555
170 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระบบขนส่ งมวลชน
พนิต ภู่จินดา
388.4 พ211ค 2556
171 ควิกพม่าสาเร็ จรู ป /
อัมพิกา รัตนพิทกั ษ์
495.882495911 ค181 2555
172 คุณป้ ามาธูร ตอน คดีศึกวังน้ าร้อน /
แก้วเก้า
น ก891ก 2546
173 คู่มือเขียน iPhone Apps สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น
ขจรศักดิ์ สังข์เจริ ญ
005.1 ข136ค 2556
174 คู่มือการปฏิรูปที่ดิน /
ปิ ยาพร อรุ ณพงษ์
GP 333.31 ป622ค 2555
175 คู่มือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ : ความรู ้พ้นื ฐาน
617 ค695 2555
และหัตถการที่สาคัญ /
176 จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
จินตนา บุญบงการ
174.4 จ482จ 2555
177 จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ...กว่า 1
GP 330.9593 จ291 2555
ทศวรรษ /
178 จิตวิทยาเด็กที่มีลกั ษณะพิเศษ /
ศรี เรื อน แก้วกังวาล
155.45 ศ243จ 2550
179 จิตอัจฉริ ยะ /
ปริ ญเนตร สุ วรรณศรี
พ 128.2 ป458จ 2555
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
180 ฉลาดทันคนในทุกสถานการณ์
ปรี ดา อริ ยะมิตร
พ 158.1 ป471ฉ 2555
181 ฉีกตาราภาษาอังกฤษ : เรี ยนอังกฤษแบบฉีกแนว แบบ
พ 425 ฉ342 2554
เก่าๆ ลืมไปได้เลย
182 ชีวติ คริ สเตียนที่ปกติ
นี, วอท์ชแมน
พ 248.4 น699ช 2547
183 ดนตรี เป็ นยาวิเศษ
บัณฑิต อึ้งรังษี
พ 615.85154 บ259ด 2554
184 ตราไปรษณี ยากรไทย 2556 /
อ 769.569593 ต167 2556
185 ตามรอยบ้านของพระราชา /
รชฏ มีตุวงศ์
รส ต341 2555
186 ตามรอยพระราชดาริ สู่"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
พ 330.9593 ต341 2555
187 ตาราจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น
สมภพ เรื องตระกูล
616.89 ส271ต 2551
188 ตาราพิชยั สงครามขงเบ้ง
ขงเบ้ง
พ 355.42 ข122ต 2555
189 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพล ศิลปอาชา
NGP 923.2593 ท535 2556
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ณ เมรุ หลวงหน้าพลับพลาอิศริ ยา
ภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุ งเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่
26 พฤษภาคม 2556 /
190 นักวิทยาศาตร์ ในแบงก์ [ดีวีดี]
DVD 00491 M 2556
191 นักศึกษาวิชาทหารกับสิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการ
อภิรัชศักดิ์ รัชนี วงศ์
RH 323.4 อ259น 2554
ยุติธรรมทางอาญา /
192 นักศึกษาวิชาทหารกับสิ ทธิ มนุษยชนในกระบวนการ
นฤมล รัชนีวงศ์
RH 323.4 น276น 2554
ยุติธรรมทางอาญาโรงเรี ยนเมืองเชียงราย /
193 นายอาเภอกล้วยน้ าว้า [ดีวดี ี]
DVD 00487 M 2556
194 นิทานมาเลเซีย
ส. พลายน้อย
398.209595 ส113น 2555
195 บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่ วม อนุรักษ์ นิยมเวช
GP 323.042 อ199บ 2556
ของประชาชน /
196 บทสะท้อนชีวติ ครบรอบ 60 ปี ของ ศาตราจารย์ ดร.
NGP 923.7 บ131 2554
สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ผ่านมุมมองของบรรดาลูกศิษย์ :
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธารงธัญวงศ์ อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ 17 เมษายน 2554 /
197 บนเส้นทางชีวติ
คิคุจิ, มิชุโฮะ
พ 923.852 ค419บ 2553
198 บันทึกไว้ในวันร่ วมกัน ฝ่ ามหาอุทกภัย 54 /
GP 363.3493 บ268 2554
199 บาหลี : คู่มือเดินทางท่องเที่ยว /
กาญจนา หงษ์ทอง
915.98604 ก427บ 2555
พ 294.3378 พ335ป 2544
200 ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยูไ่ หน?
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
201 ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมใน
สุ ชาดา ทวีสิทธิ์
305.56 ป233 2556
อาเซียน : ความท้าทายและโอกาส /
202 ประมวลจริ ยธรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ /
GP 172.2 ป352 2555
203 ประวัติศาสตร์ อินโดนีเซี ย : รัฐจารี ตบนหมู่เกาะ ความ ทวีศกั ดิ์ เผือกสม
959.8 ท228ป 2555
เป็ นสมัยใหม่แบบอาณานิคมและสาธารณรัฐแห่งความ
หลากหลาย
204 ประสบการณ์การส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิของผูพ้ ลัด
GP 305.89591 พ174ป 2551
ถิ่นภายในประเทศ
205 ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม : แกนนาการศึกษา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พ 370.1 พ349ป 2556
206 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
330.9593 ป431 2554
207 ปลูกความสุ ขกลางใจ : คู่มือการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ สุ วรรณนภา คาไร
พ 158.1 ส873ป 2554
เพื่อสุ ขภาวะทางปัญญา
208 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสมัครเข้าเป็ นอาสาสมัคร อุม้ ยศ กิจอุดม
PA 355.123 อ845ป 2556
ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิ น ค่ายเทวาพิทกั ษ์
อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี
209 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสมัครเข้าเป็ นอาสาสมัคร อุม้ ยศ กิจอุดม
CD/PA 00182 2556
ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิ น ค่ายเทวาพิทกั ษ์
อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี /
210 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าเป็ นทหารกองประจาการ ภิรมย์ อุทศั น์
CD/PA 00178 2556
ในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2
211 ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการ ปัญจพร มงคล
PA 302.35 ป523ป 2556
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย /
212 ปั จจัยที่มีผลต่อความสมัครใจของประชาชนที่มีต่อการ ปรี ชา ด้วงหร่ าย
PA 336.2 ป467ป 2553
ชาระภาษีทอ้ งถิ่น : กรณี ศึกษาสานักงานเขตตลิ่งชัน
กรุ งเทพมหานคร /
213 ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูค้ า้ แผงลอยที่คา้ งชาระ กิ่งอ้อ สวนสันต์
CD/PA 00183 2556
ค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทาง
สาธารณะ : กรณี ศึกษาผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอยพื้นที่เขตป้ อม
ปราบศัตรู พา่ ยกรุ งเทพมหานคร /
214 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ พระมหาสมพงษ์ จันทร์เทศ
CD/PA 00177 2556
ดาเนินงานของบุคลากรในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเขต
ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
215 ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านการ วรรธนพล วรดิลก
CD/PA 00179 2556
รักษาความปลอดภัยและให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวของ
ตารวจภูธรจังหวัดกระบี่ /
216 ปั ญหาการให้ความคุม้ ครองสิ่ งงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์
CD/PA 00170 2556
ศึกษากรณี ผลิตภัณฑ์อาหารไทยพท้นบ้าน (ผัดหมี่
โคราช) /
217 ผ้าทอง เล่ม 2 /
แก้วเก้า
น ก891ผ 2537 ล2
218 ผูส้ าเร็ จการศึกษา พ.ศ.2555 ที่ประสงค์จะทางาน /
GP 331.34021 ผ749 2556
219 พจนานุกรมแพทย์ เล่ม 1
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
อ 610.3 ว579พ 2550 ล1
220 พจนานุกรมแพทย์ เล่ม 2
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
อ 610.3 ว579พ 2550 ล2
221 พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์
อ 495.913 พ174 2552
222 พจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ อังกฤษ - ไทย
อ 615.103 พ174 2554
223 พจนานุกรมศัพท์การเชื่อม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
อ 671.52 03 พ174 2554
224 พจนานุกรมสู ตรเคมีทวั่ ไป
จักรพันธุ์ ปัญจะสุ วรรณ
อ 540.3 จ225พ 2553
225 พญาไร้ใบ 2 /
กฤษณา อโศกสิ น
น ก282พ 2541 ล2
226 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสี หวิกรม กับงานช่วง พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
720.9593 พ587พ 2555
หลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 /
227 พระไตรปิ ฎกสาหรับนักปกครองและข้าราชการ /
พัชระ สิ มะเสถียร
294.382 พ326 2556
228 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค /
ชูชยั สมิทธิไกร
658.8342 ช647พ 2556
229 ฟิ สิ กส์มหาวิทยาลัย 4 /
สมพงษ์ ใจดี
530 ส263ฟ 2551
230 ภมร เล่ม 2 /
กฤษณา อโศกสิ น
น ก282ภ 2531 ล2
231 ภาวะผูน้ า
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี
303.34 ร314ภ 2551
232 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร หน่วยที่ 1-7 : ประมวลสาระ
495.918 มส747ภป 2555 ล1
ชุดวิชา /
233 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร หน่วยที่ 8-15 : ประมวลสาระ
495.918 มส747ภป 2555 ล2
ชุดวิชา /
234 มวยไทย : กระบวนยุทธ์แห่งสยาม /
ปราณี สัตยประกอบ
796.83 ม221 2555
235 มหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยงิ่ ใหญ่ ตอน ร้อยเรื่ องรู ้ [ดีวีดี]
DVD 00492 M 2556
236 มหัศจรรย์ขา้ วไทย ห่างไกลโรคภัย สมุนไพรใกล้ตวั / ไกรภพ สาระกูล
พ 633.18 ก975ม 2552
237 มองซีอีโอโลก ภาค 10 /
วิกรม กรมดิษฐ์
พ 920 ว495ม 2556 ภ10
238 มองมุมเมือง /
GP 307.76 ม261 2556
239 มาเลเซีย /
วิทย์ บัณฑิตกุล
341.2473 ว579ม 2555
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
240 มุมมองใหม่ : โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูป
GP 371.33 ม636 2553
การศึกษา : ภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555
(SP2) : 43 ต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง /
241 รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อ 344.07684 ร155 2554
ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่มกราคม 2552-มีนาคม 2554
242 รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
GP 344.074 ร155 2554
ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ / แนวทาง และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
มกราคม 2552 - มีนาคม 2554 /
243 รวมคาสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบตั ิตามพันธกิจ
อ 342.5930269 ร155 2554
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 /
244 รวมบทความ การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2548 /
RH 915.9304 ร156 2549
245 รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจาปี 2551 /
AB 089.95911 มร425ร 2553
246 ร้อยเรื่ องราว--เล่าเรื่ องเยือนต่างแดนของประธาน
GP 328.31 ร193 2554
วุฒิสภา พ.ศ. 2553 /
247 ร้อยเล่ห์กลโกงเจ้ามือหุ น้ /
สุ นนั ท์ ศรี จนั ทรา
พ 332.6322 ส815ร 2555
248 ระดับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
สาธิต พูลยรัตน์
CD/PA 00173 2556
ชีวติ ประจาวัน : กรณี กองพันทหารสื่ อสารที่ 6 กองพล
ทหารราบที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด/
249 ระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษา :
สนธิยา สายแวว
CD/PA 00181 2556
กรณี ศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม /
250 ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ จักรกฤษ ชัยเสนา
CD/PA 00171 2556
ทหารชั้นประทวนสังกัดพันทหารราบที่ 2 กรมทหาร
ราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น/
251 ราชนคริ นทรานิทรรศน์ 9 ทศวรรษ พระดารัสสร้างคน /
อ 923.1593 ร418 2556
252 รายงานแสดงผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรี ตาม
GP 351.593 ร451 2554
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ
ปี ที่สอง (วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2553) /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
253 รายงานการปฏิบตั ิงานของศาลปกครองและสานักงาน
GP 342.0664 ร451 2555
ศาลปกครอง ประจาปี 2554 /
254 รายงานการประเมินผล ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
RH 659.2 ร451 2555 ล1
ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจาปี งบประมาณ 2555
ตัวชี้วดั ที่ 4.6 /
255 รายงานการประชุมร่ วมประจาปี พ.ศ. 2554 สภา
GP 378.1 ก479 2554
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สภามหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 1920 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี /
256 รายงานการศึกษา เรื่ อง "ร่ างพระราชบัญญัติ
GP 343.07891 ร451 2554
คณะกรรมการส่ งเสริ มอาชีพมัคคุเทศก์ พ.ศ. ..." /
257 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์งานวิจยั ที่
RH 323.34 ร451 2554
เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรี และความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย /
258 รายงานการศึกษาทางวิชาการส่ วนบุคคลสาหรับนัก
GP 333.72 ร451 2555
บริ หารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม /
259 รายงานกิจการประจาปี 2553 มูลนิธิพระบรมราชา
GP 361.76305 ร451 2553
นุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าราไพพรรณี /
260 รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการ GP 340.1 ร451 2556
อิสระว่าด้วยการส่ งเสริ มหลักนิติธรรมแห่งชาติ
ส่ งเสริ มหลักนิติธรรมแห่งชาติ
(คอ.นธ.) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) /
261 รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูล
GP 307.72 รค451 2555
ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2555 /
262 รายงานคุณภาพชีวิตคนชนบทไทยจากข้อมูลความ
GP 307.72 รค451 2554
จาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554 /
263 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจความคาดหวัง
GP 302.234 ร451 2551
และความต้องการของกลุ่มผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย (Stakeholder) ของกรมประชาสัมพันธ์
ประจาปี งบประมาณ 2551 พื้นที่ทวั่ ประเทศ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิ งหาคม 2551 /
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
264 รายงานผลการดาเนินงานของสานักผูป้ ระสานงาน
GP 354.3 ร451 2554
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ปี งบประมาณ /
265 รายงานผลการสัมมนาการป้ องกันและปราบปรามการ
GP 364.1323 ร451 2553
ทุจริ ตด้านทรัพยากรที่ดินและป่ าไม้ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน
2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ /
266 รู ้แบบเป็ ด เก่งแบบปราชญ์ /
จักรพงษ์ จีนะวงษ์
พ 398.9 จ223ร 2555
267 รู ้ทนั ป้ องกันโรคร้าย /
ไกรภพ สาระกูล
พ 616 ก975ร 2552
268 รู ปแบบพฤติกรรมการรับฟังรายการรัฐสภาของเรา /
สุ ทิติ ขัตติยะ
GP 384.5443 ส778ร 2554
269 ลงทุนให้มงั่ คัง่ /
สุ วรรณ วลัยเสถียร
พ 332.6 ส869ล 2551
270 ลูกรักไม่ตอ้ งถึงมือหมอ /
พริ ม ทัพวงศ์
พ 613.0432 พ425ล 2555
271 ว่ายน้ าข้ามทะเลดาว [ดีวีดี]
DVD 00484 M 2556
272 วิศวกรรมการฉีดพลาสติก /
วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม
668.412 ว711ว 2555
273 วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่าย
GP 328.31 ว872 2556
ประจาปี
274 ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรี ยนรู ้ภูมิ
ศิริพร ศรี ชาติ
RH 338.4791 ศ463ศ 2553
ปัญญาล้านนา /
275 ศัพท์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ฉบับ
เกียรติประถม สิ นรุ่ งเรื องกุล
อ 004.03 ก853ศ 2553
ชาวบ้าน)
276 ศัพท์ทางจิตเวช
สงกรานต์ ก่อธรรมนิ เวศน์
อ 616.8903 ส132ศ 2552
277 ศัพท์วทิ ยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
นิธิยา รัตนาปนนท์
อ 641.30 03 น614ศ 2556
278 ศาลยุติธรรมที่มีระบบงานธุ รการดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
GP 353.4 ศ365 2553
2553 /
279 สติปัฏฐาน 4 ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์ /
สุ รพล ไกรสราวุฒิ
พ 294.3422 ส852ส 2554
280 สถิติงานประกันสังคม 2554 /
GP 368.40021 ส184 2555
281 สถิติสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2553 /
GP 331.021 ส184 2554
282 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี กบั
สุ รางค์ โพธิ์ พฤกษาวงศ์
923.1593 ส243 2556
การเสริ มสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา /
283 สมเด็จพระมหาธี รราชเจ้า : เศรษฐกิจ : พระผูท้ รง
923.1593 ส245 2545 ล3
วางรากฐานความมัน่ คงและเศรษฐกิจยุคใหม่ /
284 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : การศึกษา : พระผูท้ รง
923.1593 ส245 2545 ล4
วางรากฐานการศึกษาทุกระดับ /
14/16

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
285 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : บทพระราชนิพนธ์และ
923.1593 ส245 2545 ล5
ปรัชญาชีวิต : พระปรี ชาชาญเลิศล้ าเกินกาหนด /
286 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : ประชาธิปไตยและดุสิตธานี
923.1593 ส245 2545 ล2
: พระผูใ้ ห้ประชาธิปไทยโดยแท้ /
287 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : พระราชฐานที่ประทับ :
923.1593 ส245 2545 ล6
มรดกสถาปั ตยกรรมแห่งความรัก /
288 สรุ ปผลการดาเนินงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
GP 354.75 ส356 2554
เทคโนโลยี การสื่ อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา
ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2551- 18 กุมภาพันธ์ 2554 /
289 สรุ ปผลงานวุฒิสภา ประจาปี 2553 /
GP 328.31 ส356 2554
290 สามีนา ภรรยาหนุน /
อภิรดี สนธิชยั
พ 158.24 อ259ส 2552
291 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
GP 378.1 ส674 2555
นครเหนือ ประจาปี การศึกษา 2555 /
292 สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
NGP 371.10025 ส674 2554
มหาวิทยาลัยมหิดล 2554 (ข้อมูลประจาปี 2553 ) /
293 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาท
อ 370.3 ส678 2554
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เนื่ องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554 /
294 สุ ขแท้กลางใจเรา /
พุทธทาสภิกขุ
พ 294.3444 พ831สก 2553
295 สุ ขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบาย
GP 613.09593 ส743 2554
สาธารณะ เพื่อชีวติ และสุ ขภาพ /
296 หมู่บา้ นชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น
GP 307.72 ห199 2554
(กชช. 2ค) ปี 2554 : รายงาน /
297 หลักการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการด้านนรี เวชวิทยา
618.1 ห321 2556
สาหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
298 หลักการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการด้านสู ติศาสตร์
618.2 ห321 2555
สาหรับพยาบาล แพทย์ และ บุคลากรทางแพทย์
299 หลักการตลาด...สมัยใหม่ /
สุ ดาพร กุณฑลบุตร
658.8 ส769ห 2555
300 หลักชีววิทยา 1
เมเดอร์ , ไซล์เวีย เอส
570 ม724ห 2556 ล1
301 หลักชีววิทยา 2
เมเดอร์ , ไซล์เวีย เอส
570 ม724ห 2556 ล2
302 หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ 294.301342 ห323 2556
303 องค์ความรู ้ศิลปิ นแห่งชาติ : นายแท้ ประกาศวุฒิสาร / โสภาวรรณ บุญนิมิตร
RH 927.9143 ส984อ 2554
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รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน มกราคม 2557
ลาดับที่
ชื่อเรื่อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
304 องค์อุปถัมภ์งานหัตถศิลป์ : ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
อ 923.1593 อ114 2554
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ /
305 อาเซียนไฮไลท์ส /
341.2473 อ617 2554
306 อาหารสมอง /
ไพศาล ถนอมอารมย์
พ 158.1 พ996อ 2553
307 อินโดนีเซีย /
วิทย์ บัณฑิตกุล
341.2473 ว579อ 2555
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