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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  108 วิธี สร้างความเขม้แขง็ใหค้นวยัทอง /   เคท ปาลวี  พ 613.0438 ค837ห 2555  
2  13 สุดยอดประเด็นลบัโลกไอยคุปต ์/  สืบ สิบสาม  พ 932 ส736ส 2554  
3  2000 solved problems in mechanical engineering 

thermodynamics /  
Liley, Peter E  621.4021076 L728T 1989  

4  A Community participation approach to enhance QoL 
Mothers with Thalassemic Children in Thailand /  

สุขศิริ ประสมสุข  
  

RH 610.73  ส742ค 2554  

5  A study of two different experimental settings for 
group awareness information in a web-based group 
decision support system /  

Nipat Jongsawat  CD/T 00112 2011  

6  Aging society สุขภาพดีดว้ยมติิใหม่ของการดูแล /  ปฎิญญารัตน์ วงวนั  PR 610.73  ป135อ 2555  
7  Analysis of Epidemiological data using R and Epicalc  Virasakdi Chongsuvivatwong  614.4 V813A 2008  
8  Approaches toward the better care of burn and wound /  - 617.11 อ546 2555  
9  Beta-lactamase ในแบคทีเรียแกรมลบ : จากความรู้

พ้ืนฐานสู่เวชปฏิบติั /  
ภทัรชยั กีรติสิน   616.9201 ภ365บ 2552  

10  Chest x-ray : กรณีศกึษา clinicopathological correlation 
และความคิดเชิงพจิารณ์ remarkable cases เล่ม 1 /  

วิวฒันา ถนอมเกียรติ  616.07572 ช589 2555 ล1  

11  Clinical pearls in ambulatory pediatrics /  ประไพพิมพ ์ธีรคุปต ์  618.9200231 ค174 2555  
12  Document layout analysis /  Phaisarn Sutheebanjard  CD/T 00113 2011  
13  Drug facts and comparisons 2013 /  - R 615.1 D794 2013  
14  Education for the 21st century : A comparat study of 

educational reforms in Thailand and Indonesia/  
Gamage, David   RH 610.73  ก759อ 2554  

15  EKG interpreatation and management for ICU Nurse /  ปิยะนยัต ์ วฒันประสาน  616.1207547 อ36 2555  
16  Entrepreneur magazine’s ultimate guide to Google 

AdWords : how to access 100 million people in 10 
minutes /  

Marshall, Perry S. 659.144 M369E 2012  

17  Essentials of entrepreneurship and small business 
management /  

Zimmerer, Thomas W . 658.022 Z72E 2002  

18  Experience of Thai children living with thaiassemia 
major : A qualitative study /  

สุขศิริ ประสมสุข   RH 610.73  ส742อ 2554  

19  First hour in emergency room : the practical approach 
2012 /  

- 616.025 ฟ692 2555  

20  Fluid, electrolytes, and acid - base and disorders /  พงศธร คชเสนี  616.3992 ฟ562 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
21  From basics to Bedsides  /  - 616.028 ฟ168 2555  
22  Marketing in the age of Google : your online strategy 

IS your business strategy /  
Fox, Vanessa 658.872 F794M 2012  

23  Optimal practice in medicine /  - 616 อ449 2555  
24  Pharmaceutical diagnosis 2013 : conference on dietary 

supplements for community parmacists /  
วีระยทุธ โพธ์ิฐิติรัตน์   613.2 ฟ352 2555  

25  Practical solutions to global business negotiations /  Cellich, Claude  658.4052 C393P 2012  
26  Spatial color indexing for content-based image 

retrieval systems /  
Anucha Tungkasthan  CD/T 00111 2011  

27  Strategic thinking : explorations around conflict and 
cooperation /  

Saha, Biswatosh  658.4012 S131S 2011  

28  The evolution of management thought /   Wren, Daniel A  658.009 W945E 1994  
29  The review book of practical ECG /  องคก์าร เรืองรัตนอมัพร  616.1207547 ร499 2555  
30  Ultimate guide to Facebook advertising : how to 

access 600 million customers in 10 minutes /  
Marshall, Perry S  659.144 M369U 2011  

31  Winning with transglobal leadership : how to find and 
develop top global talent to build world-class 
organizations /  

Sharkey, Linda  658.4092 S531W 2012  

32  Yoga fun for toddlers, children, & you /  Pegrum, Juliet   613.7046 พ872ย 2555  
33  กลไกการตา้นเซลลม์ะเร็งของพืชสมุนไพร การวจิยัทาง

การแพทย ์/  
ธนวรรณ กุมมาเสือ  615.321 ธ154ก 2555  

34  กลืนล าบากและส าลกั /  วิทูร ลีลามานิตย ์ 616.323 ว596ก 2548  
35  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยา /  พาร์รามอน   611 พ619ก 2555  
36  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ /  พรรณี หนูซ่ือตรง  612.4 พ273ก 2555  
37  การก าหนดนโยบายสาธารณะ : กระบวนทศัน์ แนวทาง 

ตวัแบบ กรอบ และเทคนิค /  
ปิยะพงษ ์บุษบงก ์ 320.6 ป621ก 2552  

38  การเขียน iPhone Apps ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /  ขจรศกัด์ิ สงัขเ์จริญ  005.1 ข136ก 2555  
39  การควบคุมการทรงตวั : จากพ้ืนฐานสู่การตรวจร่างกาย

และแนวทางฟ้ืนฟ ู/  
รัมภา บุญสินสุข  615.82 ร387ก 2555  

40  การจดัการศกึษาแบบเรียนร่วมทฤษฎีและแนวปฏิบติั /  ภูฟ้า เสวกพนัธ ์ 371.9046 ภ661ก 2555  
41  การใชย้ารักษาโรคระบบปัสสาวะ /  วชิร คชการ  616.62 ก449 2555  
42     การตรวจคดักรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารกกลุ่มอาการ  

   ดาวน ์
นิลภา พฤกษานุศกัด์ิ  616.858842 ก451 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
43  การบริหารจดัการหน่วยงานดา้นประชาสมัพนัธข์อง

กองทพับกไทยท่ีมีประสิทธิภาพ /  
สุภทัรี นิรัติศยั  
 

T/มส 659.235531 ส836ก 
2555  

44  การปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฏิบติั /  สมจิต หนุเจริญ   610.730693 ก494 2555  
45  การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ การประเมิน

ความตอ้งการเทคนิคการช่วยเหลือ /  
อรวรรณ แกว้บุญชู  616.0252 อ372ก 2555  

46  การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ /  อนามยั (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก  363.102 อ176ก 2553  
47  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ /  อนามยั (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก  363.1 อ176ก 2555  
48  การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย และนกัเรียนวิทยาลยัเทคนิคในจงัหวดั 
สมุทรสงคราม /  

สุนทราภรณ์ พยนตศ์ิริ  
 

T/มส 302.2345 ส813ก 
2555  

49  การพยากรณ์การขาย /  นิภา นิรุตติกุล  658.818 น622ก 2554  
50  การพยาบาลชุมชน /  - 610.7343 ก492 2555  
51  การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 /  พรทิพย ์ศิริบูรณ์พิพฒันา  618.9200231 ก492 2555 ล2  

52  การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 /  พรทิพย ์ศิริบูรณ์พิพฒันา  618.9200231 ก492 2555 ล3  

53  การพฒันาเคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์
พกพา (CD โครงงาน) /  

ภทัรพงศ ์พิพิธพรชยั   CD/PR 00882 2554  

54  การพฒันาเคร่ืองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยแอนดรอย์
โฟน (CD โครงงาน) /  

ธเนศร์ ธุวะค า  
  

CD/PR 00883 2554  

55  การพฒันาเคร่ืองอ่านบาร์โคด้เป็นระบบอตัโนมติั /  ณัฐพชัร โสมกุล  CD/T 00117 2555  
56  การพฒันาเคร่ืองอ่านบาร์โคด้เป็นระบบอตัโนมติั /  ณัฐพชัร โสมกุล  T/มส 006.42 ณ339ก 2555  

57  การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้  าของผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา /  

เกรียงพงศ ์ภูมิราช  CD/T 00115 2555  

58  การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้  าของผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา /  

เกรียงศกัด์ิ ภูมิราช  T/มส 371.2 ก768ก 2555  

59  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  303.44 พ349ก 2554  
60  การพฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /  
ชูชาติ  แกว้นอก  CD/T 00109 2555  

61  การพฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /  

ชูชาติ แกว้นอก  T/มส 372.0218 ช648ก 
2555  

62  การพฒันาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนในโครงการการจดัการเรียนการสอนตาม … 

ชนิษฐ์ภคั สิงหลกะ  T/มส 372.6521 ช154ก 
2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
63  การพฒันาระบบบริหารการจดัการและการจดัเก็บ

เอกสาร ส าหรับงานร้านขายหนงัสือ โดยใชท้ฤษฎี 
Efficient Consumer Response (ECR) (CD โครงงาน) /  

ศรินรัตน์ รุจิเรืองชยั  
  

CD/PR 00881 2555  

64  การพฒันารูปแบบการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษาสงักดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในเขตภาคเหนือ /  

วรวุฒิ แสงนอก  T/มส 372.12 ว285ก 2555  

65  การพฒันารูปแบบจดัการศกึษาส าหรับอาสาสมคัร
ประเภทผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน /  

เสกสรรค ์มานวโิรจน์   CD/T 00110 2555  

66  การพฒันารูปแบบจดัการศกึษาส าหรับอาสาสมคัร
ประเภทผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบ้ืองตน้ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน /  

เสกสรรค ์มานวโิรจน์  
 

T/มส 610.730698 ส888ก 
2555  

67  การพฒันารูปแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม /  

ภูษิต รุ่งแกว้  
 

CD/T 00108 2555  

68  การพฒันาวอฟตแ์วร์ส าหรับบริหารงานร้านขายยา
เวชภณัฑ ์โดยใชห้ลกัการบริหารสินคา้คงคลงัแบบ First 
In First Out (CD โครงงาน) /  

ณัฐพร ทางถกู  
  

CD/PR 00880 2555  

69  การแพทยย์คุใหม่ในพุทธทศัน์ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.356 พ349ก 2551  
70  การแพทยย์คุใหม่ในพุทธทศัน์ ภาคท่ี 1 /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.356 พ349ก 2554 ภ1  

71  การแพทยย์คุใหม่ในพุทธทศัน์ ภาคท่ี 2 /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.356 พ349ก 2554 ภ2  

72  การแพทยย์คุใหม่ในพุทธทศัน์ ภาคท่ี 3 /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.356 พ349ก 2554 ภ3  

73  การแพทยย์คุใหม่ในพุทธทศัน์ ภาคท่ี 4 /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.356 พ349ก 2554 ภ4  

74  การแพทยย์คุใหม่ในพุทธทศัน์ ภาคท่ี 5 /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.356 พ349ก 2554 ภ5  

75  การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก /  ลกัซเ์นอร์, คาร์ลา แอล   618.2 ล218ก 2555  
76  การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงระบบเพื่อพฒันารูปแบบการ

บริหารจดัการของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขต ในกรุงเทพมหานคร /  

สิริกวินทร์ ครุธครองพนัธ ์ CD/T 00107 2554  

77  การศึกษา เจตคติ และความรู้เร่ืองเพศต่อพฤติกรรมการ
ป้องกนัการมีเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร ในเด็กนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กรณีศกึษา โรงเรียนบางจาก  

สุนนัทา บุญรักษา  RH 613.951 ส816ก 2554  

78  การศึกษาความตอ้งการและการตอบสนองท่ีไดรั้บของ
สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยภาวะวิกฤติตามการรับรู้...  

จรัสดาว เรโนลด ์ RH  610.7361  จ159ก 
2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
79  การศึกษาความสมัพนัธข์องเมด้สีในอาหารท่ีมีผลต่อ

การเกิดโรคของโรคหวัใจและโรคไต โรงพยาบาล
สมุทรสาคร /  

สมฤดี ช่ืนกิติญานนท ์ 
 

RH 610.7369 ส276ก 
2555  

80  การศึกษาปัจจยัคดัสรรและพฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลน์ต่อคุณภาพชีวิตของนกัศกึษา 
ระดบัอุดมศึกษาภาคเอกชน ฝ่ังธนบุรี /  

จรัสดาว เรโนลด ์ 
 

RH 378.3 จ159ก 2555  

81  การศึกษาปัจจยัคดัสรรและรูปแบบการเตรียมความ
พร้อมท่ีมีผลต่อการสอบข้ึนทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภช์ั้น 1 
ของผูส้ าเร็จการศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสยาม /  

เพญ็รุ่ง นวลแจ่ม  
 

RH 610.73  พ895ก 2555  

82  การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของเจา้พนกังานขนส่งระดบัช านาญงาน 
กรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) /  

พลภพ ทองฟ ู 
 

PA 302.35 พ441ก 2555  

83  การศึกษาเปรียบเทียบการเตรีมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร/  

สุวรรณา เชียงขนุทด  
 

RH 341.2 ส873ผ 2555  

84  การศึกษาผลของโปรแกรมการปรับสมดุลโครงสร้าง
ร่างกายในการบรรเทาอาการปวดประจ าเดือน /  

ภทัรพร อรัณยภาค  
  

RH 610.73 ภ367ก 2554  

85  การศึกษาเร่ิมตน้เม่ือคนกินอยูเ่ป็น : ความสุขของ
ครอบครัว คือสนัติสุขของสงัคม /  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3444 พ349ก 2554  

86  การสร้างสรรคป์ระชาธิปไตย /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.30132 พ349ก 
2554  

87  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในชุมชน : การ
ประยกุตแ์นวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบติั /  

อาภาพร เผา่วฒันา  613 อ634ก 2555  

88  การส่องกลอ้งทางเดินอาหารส่วนบน /  สุพจน์ พงศป์ระสบชยั  617.55059 ก523 2555  
89  การออกแบบการวิจยั /  ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู  001.4 ผ225ก 2553  
90  การออกแบบและสร้างเคร่ืองดกัจบัฝุ่ นละอองแบบเวน

ทูรีสครับเบอร์ (CD โครงงาน) /  
ธวชัชยั อมรสิริกุลชยั   CD/PR 00878 2555  

91  การออกแบบและสร้างโครงตวัถงัและระบบรองรับรถ 
Student Formula (CD โครงงาน) /  

อนุสรณ์ อว้นสิมมา  CD/PR 00879 2553  

92  กินกนัป่วย...ตามศาสตร์แพทยจี์น /  ภาสกิจ วณันาวิบูล  พ 615.1151 ภ493ก 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
93  กินเป็น ลืมป่วย รวมเล่ม 1 + เล่ม 2 /  สุทธิวสัส์ ค  าภา  พ 613 ส776ก 2555  
94  กุมารเวชศาสตร์ผูป่้วยนอก /  สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล  618.92 ก721 2555  
95  คติธรรมแห่งชีวิต /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3444 พ349ค 2551  
96  คนสูงวยั : ดูแลตวัเองอยา่งไรใหสุ้ขภาพดีและอายยุนื /  ปทตัตา ภริตาธรรม  พ 613.0438 ป152ค 2555  
97  ครบเคร่ืองเร่ืองอายยุนื /  ปภาดา ศกัดินนท ์ พ 641.563 ป163ค 2556  
98  คล่ืนเสียงความถ่ีสูงในภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม  ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ ์ 616.07544 ธ523ค 2555  
99  ความกา้วหนา้ทางเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ ์/  สุภกัดี จุลวจิิตรพงษ ์ 618.072 ค181 2555  
100  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเร่ืองการอุปถมัภแ์ละ

คุม้ครองพระพุทธศาสนา /  
สมพร เทพสิทธา  NGP 294.308 ส265ค 

2549  
101  ความจริงแห่งชีวิตและช่วยใหต้ายเร็วหรือช่วยใหต้ายดี /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3013 พ349ค 2555  
102  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ

สาธารณะของเทศบาล ต าบลหนองบวั อ  าเภอหนองบวั 
จงัหวดันครสวรรค ์/ พระอเนก ใยอินทร์  

พระอเนก ใยอินทร์  
 

PA 352.63 พ415ค 2555  

103  ความพึงพอใจของผูค้ลอดต่อการบริการดา้นการ
พยาบาลท่ีไดรั้บจากนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ บณัฑิต
ของมหาวอทยาลยัสยาม /  

จิตตร์ะพี บูรณศกัด์ิ  
  

RH 610.73678  จ413ค 
2554  

104  ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในรายวิชาการ
บริหารทางการพยาบาลของนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีท่ี 4 /  

อรทิพา ส่งศิริ  
 

RH 610.73  อ325ค 2554  

105  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
ดา้นเวชศาสตร์ผูสู้งอายสุ าหรับพยาบาล แพทยแ์ละ
บุคลากรทางแพทย ์/  

วิโรจน์ ไววานิชกิจ  616.0756 ว712ค 2555  

106  ความสมัพนัธไ์ทย-ญ่ีปุ่น 600 ปี /  โยเนโอะ, อิชิอิ   327.5930952 ย849ค 2542  
107  ความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคติต่อวิชาชีพกบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล กรณีศึกษา 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม /  

ศนิกานต ์ศรีมณี  
  

RH 610.73 ศ126ค 2554  

108  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพตามแบบ BMTI กบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา คณะพยาบาล /  

ณัฎฐา อนุตรสญัจ ์ 
  

RH 610.73  ณ313ค 2554  

109  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัพฤติกรรม
การป้องกนัภาวะอว้นของนกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม /  

จรัสดาว เรโนลด ์ 
 

RH 610.73 จ159ค 2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
110  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

อาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัดา้นบริหารวิชาการปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ต่อผลส าเร็จในการ
สอบผา่นใบประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภช์ั้นหน่ึงของบณัฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม /  

เหมวลา เชิดชูพนัธเ์สรี  
 

RH 610.73069 ห685ค 
2555  

111  ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความสามารถ
ในการท างานของนกัหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ /  

จีราวฒัน์ คงแกว้  
 

CD/T 00116 2554  

112  ความส าคญัของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3 พ349ค 2550  
113  ความส าเร็จการจดัองคก์ารในพงศาวดารสามก๊ก /  เดชา โลจน์สิริศิลป์  T/มส 895.1 ด842ค 2555  
114  คมัภีร์นกัปกครอง 2551 เล่ม 1 /  พงศโ์พยม วาศภติู 352.1309593 พ134ค 2552 ล1  

115  คมัภีร์นกัปกครอง 2551 เล่ม 2 /  พงศโ์พยม วาศภติู 352.1309593 พ134ค 2552 ล2  

116  คมัภีร์รักษาอาการปวดดว้ยตวัเอง /  มานพ ประภาษา  612.88  ม443ค 2555  
117  คิดเอง ท าได ้ห่างไกลโรค /  - พ 616 ค431 2555  
118  คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3444 พ349ค 2554  
119  คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ /  พรรณทิพา ศกัด์ิทอง  306 พ262ค 2554  
120  คุณภาพบนเสน้ทางวิสญัญี /  นลินี โกวิทวนาวงษ ์ 617.9604 ค622 2552  
121  คุณหมอฮะ! : ไม่ใช่อยา่งนั้นซะหน่อย /  แครรอล, แอรอน อี.  พ 613 ค941ค 2555  
122  คู่มือการดูแลผูสู้งอาย ุ/  โสภาพรรณ รัตนยั  613.0438 ส984ค 2555  
123  คู่มือการออกก าลงักายแบบช่วยท าการเคล่ือนไหวขอ้ต่อ

ในผูป่้วยอมัพาต (ความรู้เบ้ืองตน้ส าหรับผูป่้วยและ
ผูดู้แล) /  

จิตติมา เจริญล้ิมประเสริฐ  616.8913 จ425ค 2555  

124  คู่มือทกัษะการส่ือสารเพื่อดูแลผูป่้วยไขเ้ลือดออก /  ชิษณุ พนัธุเ์จริญ   พ 616.157 ค695 2553  
125  คู่มือทกัษะการส่ือสารเพื่อดูแลผูป่้วยมะเร็ง /  ชิษณุ พนัธุเ์จริญ   พ 616.994 ค695 2553  
126  คู่มือทกัษะการส่ือสารเพ่ือดูแลผูป่้วยเร้ือรัง /  ชิษณุ พนัธุเ์จริญ   พ 610.736 ค695 2552  
127  คู่มือทกัษะการส่ือสารส าหรับครูแพทยแ์ละครูพยาบาล /  ชิษณุ พนัธุเ์จริญ  พ 610.696 ค695 2553  
128  คู่มือทกัษะการส่ือสารส าหรับพยาบาลและนกัเรียน

พยาบาล /  
ชิษณุ พนัธุเ์จริญ  พ 610.696 ค695 2552  

129  คู่มือสุขภาพ รู้ก่อนสาย ไม่เจ็บไม่ตาย ! ตา้น 13 โรคฮิต 
หลีกห่างใหเ้ร็ว /  

ธญัญารัตน์ อญัญาวจิิตร  พ 613 ธ468ค 2555  

130  เคมีของยา : การเปล่ียนแปลงของยาในร่างกาย และ 
Prodrugs /  

เกษร นนัทจิต  
 

615.7 ก814ค 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
131  เคมีของยา : ยาท่ีเก่ียวกบัการรักษามะเร็ง /  เกษร นนัทจิต  615.19 ก814ค 2555  
132  เคมีของยา : ยาท่ีใชรั้กษาโรคหวัใจและหลอดเลือด /  เกษร นนัทจิต  616.12 ก814ค 2555  
133  เคมีของยา : ยาและสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิต่อระบบประสาท

กลาง /  
เกษร นนัทจิต  615.78 ก814ค 2555  

134  เคลด็ (ไม่) ลบักบัความงามอยา่งง่าย ใคร ๆ ก็ท าได ้/  อารียา ศตรัศมี  พ 613 อ663ค 2555  
135  เคลด็ลบัการดูแลผวิใหใ้สป้ิง /  สมพงษ ์บวัแยม้  646.726 ค761 2555  
136  แคลคูลสัขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล หน่วยท่ี 9-15 /  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
515  มส747ค 2540 ล2  

137  จริยธรรมทางการแพทย ์/  ชยัรัตน์ ฉายากุล  174.2 จ166 2555  
138  จบัเข่าเล่ามะเร็ง /  วีรวุฒิ อ่ิมส าราญ  พ 616.994 ว836จ 2555  
139  จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.33615 พ349จ 2553  
140  จาริกบุญ-จารึกธรรม /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.32 พ349จ 2555  
141  จารึกอโศก (ธรรมจกัรบนเศียรส่ีสิงห์) : รัฐศาสตร์แห่ง

ธรรมาธิปไตย /  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  294.385 พ349จ 2552  

142  จิตบ าบดั : ทฤษฎีและเทคนิค /  ทินกร วงศป์การันย ์ 616.8914 ท446จ 2555  
143  ชีวโมเลกุลของโรคมะเร็ง /  ธเนศ พงศธี์รัตน์  572.8 ธ285ช 2555  
144  ชีวิตท่ีสมบูรณ์ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3444 พ349ช 2555  
145  ชีวิตน้ีไมข่อตายเพราะมะเร็ง /  มชัฌิมา รักอกัษร  พ 616.994 ช583 2555  
146  ใชชี้วิตง่าย ๆ สไตลชี์วจิต /  สาทิส อินทรก าแหง  พ 613 ส637ช 2555  
147  ดีท็อกซถ์กูวิธี ชีวิตปลอดสาร /  หมิงหยง่, หวงั  พ 615.854 ห187ด 2555  
148  ดีท่ีสุดในจุดท่ียนื /  ภาววิทย ์กล่ินประทุม  พ 332.6 ภ474ด 2555  
149  ตราไปรษณียากรไทย 2555 /  ไปรษณียไ์ทย  อ 769.569593 ต167 2555  
150  ตอบ ดร.มาร์ติน : พุทธวนิยั ถึง ภิกษุณี /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3076 พ349ต 2554  
151  ตวัแบบการบริหารจดัการส่งออกอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทย /  

ภสัสรกนัต ์ทรัพยม์หาโชค  T/มส 338.473917 ภ389ต 
2554  

152  ตาโปน /  ธญัญพทัธ ์เบญจวลียม์าศ  617.74 ธ451ต 2555  
153  ตามทางพุทธกิจ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3 พ349ต 2553  
154  ต ารากายวิภาคศาสตร์ทัว่ไป /  ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์  611 ต367 2555  
155  ต าราการแพทยไ์ทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) : 

ฉบบัพฒันา, ตอนท่ี 2 /  
- 615.321 ต367 2555 ต2  

156  ต าราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย ์/  มาโนช หล่อตระกลู   613 ต367 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
157  ต าราโรคผวิหนงัในเวชปฏิบติัปัจจุบนั /  ปรียา กุลละวณิชย ์ 616.5 ต367 2555  
158  ต าราอายยุนืแบบชาวจีน /  ปทตัตา ภริตาธรรม  613.7 ต367 2555  
159  เตรียมเสบียงไวเ้ล้ียงตวั ฉบบัอยูส่บาย ไปสบาย /  ดงัตฤณ  พ 294.3422 ด319ต 2553  
160  เตา้นม โรคตอ้งรู้ และการดูแลรักษา /  กนกอร บุญพิทกัษ ์ 618.19 ก125ต 2555  
161  ไตรลกัษณ์ (จบโลก ถึงธรรม ดว้ยรู้สามอยา่งน้ี) /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  294.3 พ349ต 2555  
162  ไตวาย การควบคุม ดูแลรักษา และการป้องกนั /  พนิดา กุลประสูติดิลก  616.61 พ199ต 2555  
163  ถึงเวลา มาร้ือปรับระบบพฒันาคนกนัใหม่ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.30137 พ349ถ 2554  
164  ทบทวนการผดุงครรภ ์MWR /  เพื่อนช่วยจ า  618.2 พ953ท 2553  
165  ทบทวนการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น C&A NR /  เพื่อนช่วยจ า  618.9200231 พ953ท 2555  

166  ทบทวนการพยาบาลผูใ้หญ่ ANR /  เพื่อนช่วยจ า  618.970231 พ953ท 2551  
167  ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M&C NR /  เพื่อนช่วยจ า  618.20231 พ953ท 2551  
168  ทบทวนการพยาบาลอนามยัชุมชนและการรักษาเบ้ืองตน้ C&P NR  เพื่อนช่วยจ า  610.7343 พ953ท 2555  
169  ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบติัในงานพยาบาล

อนามยัชุมชน /  
พิมพพ์รรณ ศิลปสุวรรณ  610.7343 พ718ท 2555  

170  ทกัษะภาวะผูน้  าในการปรับปรุงสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมยัมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร  

งามพิศ ลวากร  
 

CD/T 00114 2555  

171  ทกัษะภาวะผูน้  าในการปรับปรุงสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมยัมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร  

งามพิศ ลวากร  
 

T/มส 373.12 ง341ท 
2555  

172  ท าตามใจ ห่างไกลโรค /  Ishihara, Yuumi  พ 613 อ719ท 2555  
173  ท าเนียบองคก์รชมรมดา้นผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2555 ภาคกลาง  -   อ 305.26025 ทช424 2555  
174  ท าเนียบองคก์รชมรมดา้นผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2555 ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ /  
-    อ 305.26025 ท424 2555  

175  ท าเนียบองคก์รชมรมดา้นผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2555 ภาคเหนือ  -    อ 305.26025 ทอ424 2555  
176  ทุกขส์ าหรับเห็น แต่ สุขส าหรับเป็น /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3444 พ349ท 2554  
177  เทรนเนอร์ลดเรียวขา /  ซะอิโตะ, มิเอะโกะ   พ 615.8222 ซ121ทล 2555  

178  เทรนเนอร์ลดเอว /  ซะอิโตะ, มิเอะโกะ   พ 615.8222 ซ121ท 2555  
179  ธรรมกถา : เป็นอยู ่ป่วยไข ้ตายจาก /  พุทธทาสภิกขุ  294.32 พ831ธ 2552  
180  ธรรมกบัการพฒันาชีวิต /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3422 พ349ธ 2555  
181  ธรรมชาติช่วยชีวติ ฉบบัโรคภยัหายไดจ้ริง /  อู๋, ทอม   พ 615.854 อ867ธ 2555  
182  ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงาม /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3013 พ349ธ 2555  
183  ธรรมะกบัโยคะส าหรับแม่ตั้งครรภ ์/  ฉตัริษา ศรีสานติวงศ ์ พ 613.7046 ฉ238ธ 2556  
184  ธรรมะเพื่อชีวิตและการพฒันาวฒันธรรม /  พระเทพเวที (ประยทุธ ์ปยตฺุโต)  พ 294.3013 พ332ก 2551  
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185  นรก-สวรรคใ์นพระไตรปิฎก /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3423 พ349น 2555  
186  นวด-กดจุด หยดุโรคร้าย /  อาภากร สกุลนรเศรฐ  พ 615.822 อ634น 2555  
187  นกัวิชาการเทศ-ไทย หาความรู้ใหแ้น่ ใช่แค่คิดเอา /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3 พ349น 2554  
188  นาฬิกาชีวิต ตอน เปิดตูเ้ยน็ เป็นตูย้า /  สุทธิวสัส์ ค  าภา  พ 613 ส776น 2555  
189  นิติศาสตร์แนวพุทธ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  294.33634 พ349น 2553  
190  น้ิวลอ็ค กบัโรคของกระดูกและเอน็ /  กนกอร บุญพิทกัษ ์ 616.75 ก125น 2555  
191  เน้ืองอกและมะเร็งในกุมารศลัยศาสตร์ /  สุรศกัด์ิ สงัขทตั ณ อยธุยา   618.92994 น881 2552  
192  เน้ืองอกและมะเร็งบริเวณทรวงอกในเดก็ /  วรวิทย ์จิตติถาวร  618.9299494 ว281น 2555  

193  แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทาง
การศึกษา /  

วิโรจน์ สารรัตนะ  371.2001 ว712น 2555  

194  แนวทางการดูแลผูป่้วยโรคขอ้ /  สมชาย เอ้ือรัตนวงศ ์ 616.72 ส241น 2555  
195  แนวทางปฏิบติัสู่การลดอุบติัการณ์ทางวิสญัญี /  วิรัตน์ วศินวงศ ์ 617.9604 ว691น 2551  
196  บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเร่ือง การพยาบาล

อนามยัโรงเรียน ส าหรับนกัศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม /  

นุชรี เอกศิลป์ RH 610.73  น727บ 2554  

197  บุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา /  ณหทยั วงศป์การันย ์ 616.858 ณ259บ 2555  
198  บุญ กรรม นรก-สวรรค ์เลือกกนัไดทุ้กคน /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3423 พ349บ 2555  
199  เบตา้กลแูคน เสริมภูมคุิม้กนั /  วิทยา กดุมภะ  613.2 ว582บ 2555  
200  เบาหวานศาสตร์ /  พระเทวินทร์ เทวนฺิโท  616.462 พ333บ 2552  
201  ปฏิจจสมุปบาท (กรรมเกิด กรรมอาศยั กรรมเป็นไป 

ท่ีน่ี) /  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  294.3 พ349ปส 2555  

202  ปรสิตวิทยา /  ชโลบล วงศส์วสัด์ิ  578.65 ช259ป 2555  
203  ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถา้อยากได ้/  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.30132 พ349ป 2550  
204  ประชุมพระนิพนธส์รรพความรู้ /  ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้

บรมวงศเ์ธอกรมพระยา  
  พ 089.95911 ด495ป 2555  

205  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1-6 ประมวล
อาญา /  

- 
 

346 ปก352 2552  

206  ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง วิธีพจิารณา
ความอาญา พระธรรมนูญศาลยติุธรรม : พ.ร.บ. จดัตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
พ.ร.บ. ใหน้ าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้
บงัคบัในศาลจงัหวดั 

- 347 ปก352 2552  

207  ประโยชน์สูงสุดของชีวติน้ี (ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มา
บรรจบ ท่ีน่ี) /  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  294.3 พ349ป 2555  

208  ประวติัครู 16 มกราคม 2556 /  ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  อ 923.7593 ป372 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
209  ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารดา้นการบริการทาง

สุขภาพและสิทธิทางการแพทยแ์ละสุขภาพของผูพ้กิาร
ทางสายตา กรณีศกึษาศนูยฝึ์กอาชีพผูพ้ิการทางสายตา 
สามพราน จงัหวดันครปฐม/  

สุขศิริ ประสมสุข  
 

RH 610.7346 ส742ป 
2555  

210  ประสบการณ์ของคนพกิารทางสายตาต่อการตีตรากบั
การเขา้ถึงบริการสุขภาพของรัฐ กรณีศึกษาคนพกิารทาง
สายตา ณ ศนูยฝึ์กอาชีพของหญิงตาบอดสามพราณ 
จงัหวดันครปฐม /  

สุขศิริ ประสมสุข  
 

RH 610.7346 ส743ป 
2555  

211  ประหน่ึงจะส้ินโรคภยั /  ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์ พ 089.95911 ป421ป 2555  
212  ปรัชญาการศกึษาส าหรับผูบ้ริหารการศกึษา /  สุนทร โคตรบรรเทา  370.15 ส788ป 2553  
213  ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค /  ธเนศ อมรพิทกัษก์ลู  พ 610.951 ธ285ป 2555  
214  ปวดหวั บ าบดั บรรเทาไดง่้าย ๆ ดว้ยตนเอง /  ปณิธิ พุทธกรุณา  พ 616.8491 ป 489 2555  
215  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเครียดของนกัศกึษาพยาบาลขณะ

ข้ึนฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วย /  
จิตตร์ะพี บูรณศกัด์ิ  
 

RH 610.73 จ413ป 2554  

216  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการสร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง
ของประชาชนในชุมชนประสบอุทกภยัน ้ าท่วม 
กรณีศกึษาเทศบาลต าบลเสาธงหิน อ  าเภอบางใหญ่ 
จงัหวดันนทบุรี /  

ศนิกานต ์ศรีมณี  
 

RH 307.1 ศ126ป 2555  

217  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการพยาบาลผูสู้งอายตุามการรับรู้ของนกัศกึษา
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม /  

ปรียธิดา เชิดชูเกียรติสกุล   RH 610.7365 ป473ป 
2554  

218  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการ ส านกังาน ก.พ. /  

บุญญารัตน์ กลดัทอง  PA 658.314 บ444ป 2555  

219  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม /  

เหมวลา เชิดชูพนัธเ์สรี  
 

RH 341.2 ห685ป 2555  

220  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมทางเพศจากการใช้
ส่ือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัสยาม /  

รุ่งฤดี ค  าสุดที  
 

PR 610.73 ศ126ป 2554  

221  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์
พยาบาลในสถาบนัการศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล /  

จิตตร์ะพี บูรณศกัด์ิ  
  

RH 610.73  จ413ป 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
222  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือด

สมอง : กรณีศึกษาการดูแลแบบองคร์วมท่ีศนูยฟ้ื์นฟู
สมรรถภาพอมัพฤกษ-์อมัพาต และปฎิบติัธรรมวดัทุ่ง
บ่อแป้น /  

พุทธวรรณ ชูเชิด  
  

RH 610.73691 พ833ป 
2554  

223  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาวยัรุ่น กรณีศึกษากลุ่มงานสูตินารีเวช 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร /  

ภทัรพร อรัณยภาค  
 

RH 613.269 ภ367ป 2554  

224  ปัญหาขดัแยง้ในโลก แกไ้ดด้ว้ยกฐิน /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3438 พ349ป 2554  
225  ผลของการใหข้อ้มลูโดยใชส่ื้อวิดีทศัน์ต่อความพึงพอใจ

ของผูป่้วยชาวพม่าเก่ียวกบัการป้องการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร /  

เอ่ียมฤทยั วิเศษศรี  RH 610.73 อ927ผ 2555  

226  ผลของโปรแกรมพี่ดูแลนอ้งต่อการปรับตวัของ
นกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยั
สยาม /  

สุวรรณา เขียงขุนทด  
 

RH 610.73 ส873ผ 2554  

227  ผูช่้วยดูแลผูสู้งอาย ุ: ผูดู้แลท่ีเป็นทางการและแนวทาง
ในการประกนัคุณภาพในประเทศไทย /  

ศิริพนัธุ ์สาสตัย ์ 362.6 ผ749 2555  

228  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของมารดาวนัรุ่นใน
จงัหวดัสมุทรสาคร  

พรพิมล ภูมิฤทธิกุล  RH 618.2 พ249พ 2554  

229  พฤติกรรมการเอาใจใส่ดูแลนกัศึกษาของอาจารย์
พยาบาล ในการสอนภาคปฎิบติั ตามการรับรู้ของ
อาจารย ์และนกัศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม /  

ปรียธิดา เชิดชูเกียรติสกุล  
  

RH 610.73  ป473พ 2554  

230  พฤติกรรมเส่ียงดา้นสุขภาพและความตอ้งการบริการ
สุขภาพของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนพ้ืนท่ีต าบล
เสาธงหิน อ  าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี   

ชนิดา มทัวางกรู  
 

RH 613 ช152พ 2554  

231  พลงักาย พลงัใจ พลงัความคิด /  อนุวฒัน์ มลายอริศนูย  พ 089.95911 พ453 2553  
232  พลงัความเช่ือมัน่ตนเอง /  เมอร์ฟ่ี, โจเซฟ  พ 158.1 ม813พ 2552  
233  พลงัจิตใตส้ านึก /  เมอร์ฟ่ี, โจเซฟ  พ 154.2 ม813พ 2550  
234  พลงัจิตเพ่ือชีวิตและสุขภาพ /  เมอร์ฟ่ี, โจเซฟ  พ158.1 ม813พ 2553  
235  พลงัแห่งโยคะนิทรา /  วรารักษ ์สู่โนนทอง  พ 613.7046 ว321พ 2555  
236  พลงัออร่า /  Slate, Joe H. พ 612.39 ส174พ 2547  
237  พ่อท่านคลา้ย วาจาสิทธ์ิ /  ษรวฒัน์  294.363 ษ131พ 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
238  พฒันาเวบ็ไซตส์อนการใชโ้ปรแกรมมเูด้ิล (CD 

โครงงาน) /  
อภิญญา มานะชยัมงคล   CD/PR 00884 2554  

239  พิจารณาในกรมด ารงฯ เม่ือพระชนมค์รบ 150 : โดย
รวบรวมทศันะของ ส. ศิวรักษ ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 
2555 /  

ส. ศิวรักษ ์ พ 923.2593 ส113พ 2555  

240  พิชิตมะเร็งต่อมลกูหมาก ภาคสมบูรณ์ /  ประสาร เปรมะสกุล  616.99463 ป411พ 2555  
241  พ้ืนฐานศลัยศาสตร์ มอ. เล่ม 1 /  ศกัด์ิชาย เรืองสิน  617 พ816 2554 ล1  
242  ภูมิคุม้กนั บอด้ีการ์ดส่วนตวั /  ฟุจิตะ, โคอิชิโร   พ 616.079 ฟ539ภ 2555  
243  เภสชัวิทยา /  คณาจารย ์ภาควิชาเภสชัวิทยา  615.1 ภ781 2555  
244  มองธรรมถกูทาง มีสุขทุกท่ี /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.3444 พ349ม 2554  
245  ยาใชเ้ป็นหาย แต่ตายไดถ้า้ใชไ้ม่เป็น /  บดินทร์ ติวสุวรรณ  พ 615.1 บ116ย 2555  
246  เยือ่บุมดลกูต่างท่ี /  โสภณ ชีวะธนรักษ ์ 618.142 ส979ย 2555  
247  โยคะรักษาโรค (ปรับสมดุลดว้ยวิธีธรรมชาติ) /  ธญัภา ขวญักิจเมธี  613.7046 ธ468ย 2555  
248  รอดและสุขกบัมะเร็ง /  เธียร รติธรรมกุล  พ 616.994 ธ761ร 2555  
249  ระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองของขา้ราชการ

กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย /  
นชัชา วงษป์ราชญา  PA 158.1 น383ร 2555  

250  ระบบการลดสญัญาณรบกกวนส าหรับการรู้จ  าตวัอกัษร  พิพฒัน์พล ศุภรัตนาวงศ ์ CD/PA 00115 2552  
251  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารศนูยศ์กึษาภาษาองักฤษ

ธรรมชาติ วดัวรจรรยาวาส /  
อนุรักษ ์ชานพะนา  
 

PA 658.4038 อ199ร 
2554  

252  ระบบหลกัประกนัสุขภาพไทย /  สุรจิต สุนทรธรรม  368.382 ร228 2555  
253  ร่างกายมนุษย ์/  ทิซลิทซก้ี์, อะดอลโฟ แค็ซซส์นั   612 ท442ร 2555  
254  ราชาศพัท ์/  กุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ 495.913 ร435 2555  
255  รายงานการวิจยั เร่ือง ภูมิปัญญาการแพทยพ้ื์นบา้นกบั

การพึ่งตนเองดา้นสุขภาพของชุมชน : กรณีศกึษา
จงัหวดัสมุทรสาคร /  

ชนิดา มทัวางกรู  RH 615.88 ช152ร 2553  

256  รายงานการวิจยัการประเมินคุณภาพชีวติและความ
คุม้ค่าของผา้ออ้มผูใ้หญ่ส าเร็จรูปส าหรับผูท่ี้กลั้น
ปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู ่และ/หรือมีปัญหาดา้นการ
เคล่ือนไหว /  

อุษณา ตณัมขุยกุล  RH 616.62 อ862ร 2555  

257  รายงานวิจยั การศกึษาความเป็นไปไดข้องการปลกูถ่าย
เซลลต์น้ก  าเนิดเมด็เลือดในการรักษาผูป่้วยธาลสัซีเมีย
ชนิดรุนแรงในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ /  

สุรชยั โกติรัมย ์ RH 616.15202774 ส847ร 
2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
258  รู้จกั รู้ทนั ป้องกนั 24 โรคร้าย ท่ีคนไทยเป็นกนัมาก /  ลิมป์  พ 616 ล452ร 2555  
259  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวทิยาลยัราชภฏั /  พิสณัห์ นุ่นเกล้ียง CD/T 00104 2555  
260  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวทิยาลยัราชภฏั /  พิสณัห์ นุ่นเกล้ียง T/มส 378.1 พ771ร 2555  
261  รูปแบบการพฒันาคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดั

ส านกังานส่งเสริม การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยักรุงเทพมหานคร /  

จ ารัส แจ่มจนัทร์ CD/T 00106 2554  

262  รูปแบบการพฒันาคณะกรรมการสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานส่งเสริม การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยักรุงเทพมหานคร /  

ปรเมศวร์ ศิริรัตน์  T/มส 374 ป169ร 2554  

263  รูปแบบความสมัพนัธข์องความภกัดีของลกูคา้ ต่อการ
บริการความปลอดภยัในอาคารชุดพกัอาศยั /  

ระพีพฒัน์ ปาละวงศ ์ CD/T 00099 2555  

264  รูปแบบความสมัพนัธข์องความภกัดีของลกูคา้ ต่อการ
บริการความปลอดภยัในอาคารชุดพกัอาศยั /  

ระพีพฒัน์ ปาละวงศ ์ T/มส 658.8343 ร245ร 
2555  

265  รู้วิเคราะห์ เจาะเร่ืองกองทุนรวม /  ธนยัวงศ ์กีรติวานิชย ์ พ 332.6 ธ214ร 2549  
266  โรคกลา้มเน้ือ /  รวิพรรณ วิทูรพณิชย ์ 616.74 ร924 2555  
267  โรคของหู จมกู คอ /  พวงทอง ไกรพิบูลย ์ 616.2 พ465ร 2555  
268  โรคของหูชั้นนอก /  วนัดี ไข่มุกต ์ 617.882 ร924 2555  
269  โรคไทรอยดใ์นเดก็ /  สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล  616.44 ส236ร 2553  
270  โรคภูมิแพแ้ละโรคภูมคุิม้กนับกพร่องปฐมภูมิในเด็ก /  อรทยั พิบูลโภคานนัท ์ 618.9297 ร924 2555  
271  ลน้เกลา้ฯ ของชาวไทย แผน่ 1-2 [ดีวีดี]  แคท เทเลคอม  DVD 00439 M 2555 ผ1-2  
272  ลน้เกลา้ฯ ของชาวไทย แผน่ 3-4 [ดีวีดี]  แคท เทเลคอม  DVD 00439 M 2555 ผ3-4  
273  ลน้เกลา้ฯ ของชาวไทย แผน่ 5-6 [ดีวีดี]  แคท เทเลคอม  DVD 00439 M 2555 ผ5-6  
274  วิศวกรรมแอนติบอดี :การประยกุตท์างเทคโนโลยชีีว

การแพทย ์/  
ชชัชยั ตะยาภิวฒันา  610.28 ว755 2555  

275  เวชบ าบดัภาวะวกิฤตทางอายรุศาสตร์ /  - 616.028 ว896 2555  
276  เวชบ าบดัวกิฤตสงขลานครินทร์ /  - 610.7361 ว896 2555  
277  เวชศาสตร์ผวิพรรณในวยัเดก็ /  มนตรี อุดมเพทายกุล  618.925 ม153ว 2555  
278  ศาสตร์มหศัจรรย ์/  วิจิตร บุณยะโหตระ  615.85 ว522ศ 2555  
279  ศึก 9 ทพั [ดีวีดี]  กองทพับก  DVD 00438 M 2555 ผ1-2  

280  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พ 294.33785 พ349ศ 2554  

281  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารและการประยกุตท์าง
คลินิก /  

ดวงพร ทองงาม  612.3 ด211ส 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 

ล าดบัที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
282  สุขภาพดี ราคาถกู ดว้ยชีวจิต /  สาทิส อิทรก าแหง  พ 613 ส637ส 2555  
283  สุขภาพดี สวยใส ตอ้งใส่ใจท่ีมดลกู /  เจียเป้ย, จาง พ 618.1 จ785ส 2555  
284  สุขภาพดีดว้ยวิธีธรรมชาติ แบบง่าย ๆ ปลอดภยัไม่ใชย้า  ช่อทิพยวรรณ พนัธุแ์กว้  พ 613 ส743 2555  
285  สูตรโครงสร้าง 3 มิติของยาและการออกฤทธ์ิ /  เกษร นนัทจิต  615.1 ก814ส 2555  
286  สูตรชะลอวยั กินดีไม่แก่เกินแกง /   เคท ปาลวี  พ 613.2 ค726ส 2555  
287  สูติศาสตร์ระยะคลอด /  ศศิธร พุมดวง  618.20231 ศ291ส 2555  
288  หมอสูติฯ มือทอง /  พลูศกัด์ิ ไวความดี  พ 618.20092 พ868ห 2555  
289  หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ปาฏิหาริยแ์ละญาณวิเศษ /  แสงอรุณ ถิระเรืองรัตน์  294.361 ส966ห 2555  
290  หตัถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชส านกั) /  - 615.822 ห463 2555  
291  อว้นแลว้ไง ผอมไดก้็แลว้กนั /  กินจงั  พ 613.25 ก677อ 2555  
292  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั /  อนามยั (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก  613.62 อ176อ 2553  
293  อายรุศาสตร์กา้วหนา้ 2555 /  เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ  616 อ642 2555  

 


