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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1 นาที แนะวธีิเรียนเก่ง /  โชติกานต ์เท่ียงธรรม  พ 371.3 ช823ห 2555  
2  1.4 ทศวรรษจริยธรรมส่ือ - NGP 174.907 ห159 2554 
3  500 ปี กาลานุกรมสยามอยธุยาถึงไทยบางกอก

กบัลทัธิอาณานิคมตะวนัตกในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต-้อาเซียน : 2054-2554 /  

ชาญวทิย ์เกษตรศิริ  341.2473 ห541 2556  

4  A diagnostic approach to organizational 
behavior /  

Gordon, Judith R  658.3  G663O 1991  

5  Applied welding engineering : processes, codes, 
and standards /  

Singh, Ramesh  671.52 S617A 2012  

6  Basic financial management /  Martin, John D  658.15 M37B 1991  
7  Bullseye! : hitting your strategic targets through 

high-impact measurement /  
Schiemann, William A  658.4012 S332B 1999  

8  Business plan introduction to business /  Madura, Jeff  658.4012 M183B 2001  
9  Business strategy and planning : text and cases /  Morden, Tony  658.4012 M834B 1993  

10  Cases in strategic management /  Pearce, John A  658.4012 P359C 1997  
11  Cases in strategic management and business 

policy /  
Jauch, Lawrence R  658.4012 J41C 1990  

12  Compensation administration Belcher, David W  658.322 B427C 1987  
13  Computational principles of mobile robotics /  Dudek, Gregory  629.8932 D845C 2011  
14  Customer oriented relationship between 

government representative and armament 
entrepreneur toward service loyalty delivery in 
Thailand /  

Suthep Duangchinda  T/SU 658.8343 S66C 2011  

15  Drucker on marketing : lessons from the 
world’s most influential business thinker /  

Cohen, William A  658.8 C678D 2013  

16  Effective leadership /  Achua, Christopher F  658.4092 A179E 2013  
17  Engineering design graphics: sketching, 

modeling, and visualization /  
Leake, James M 620.0042 L435E 2013  

18  English for communication /  Jitsajee Pibulnakarin  428.24 J61E 2012  
19  English for social workers /  Wipakor Chayopong Kawasaki   428.34 W797E 2012  
20  Essentials of managerial finance /  Weston, J. Fred  658.15  W535 E 1982  
21  Essentials of managerial finance /  Weston, J. Fred  658.15  W535 E 1990  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
22  Exploring corporate strategy /  Johnson, Gerry  658.4012  J67E 1997  
23  Facebook for business and marketing /  กิตติ ภูวนิธิธนา  658.800285467 ก672ฟ 2554  
24  Facebook marketing : ฉีกกฎการตลาด สรรค์

สร้างแบรนดใ์หโ้ดดเด่น /  
คาร์เตอร์, ไบรอนั   658.800285467 ค335ฟ 2555  

25  Finite elements: computational engineering 
sciences /  

Baker, A. J  620.00151825 B167F 2012  

26  Flash model : กลยทุธ์ในการพฒันาการเรียนรู้
ของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ /  

ศรียา นิยมธรรม  371.9 ศ239ฟ 2555  

27  Flexible layout assembly line process /  Thanyanit Chiemsanitkul  CD/T 00120 2012  
28  Flexible layout assembly line process /  Thanyanit Chiemsanitkul   T/SU 658.23 T535F 2012  
29  FlyingFox : a business adventure in teams and 

teamwork /  
Butman, John  658.402 B987F 1993  

30  Fundamentals of renewable energy processes /  Da Rosa, Aldo Vieira  621.042 D111F 2013  
31  Handbook of children and the media /  Singer, Dorothy G  R 302.231083 H236 2012  
32  Heat conduction /  Hahn, David W  621.40223 H148H 2012  
33  Human relations /  Reece, Barry L   158.2 R322H 2011  
34  iPad@Work ท าเงิน ท างานดว้ย iPad /  อมัรินทร์ เพช็รกุล  004.1675  อ568อ 2555  
35  Leaders and the leadership process : readings, 

self-assessments and applications 
Pierce, Jon L. 303.34 P616L 2011 

36  Modern compiler design /  Grune, Dick  005.453 G891M 2012  
37  Multinationals and world trade : vertical 

integration and the division of labour in world 
industries /  

Casson, Mark  338.88 C345M 2011 

38  Organizational behavior /  Schermerhorn, John R  658 S326O 2012  
39  Partial differential equations: theory and 

completely solved problems /  
Hillen, T   515.353 H651P 2012  

40  PIC microcontrollers : an introduction to 
microelectronics /  

Bates, Martin  629.895 B329P 2011  

41  Pricing and profitability management : a 
practical guide for business leaders /  

Meehan, Julie M  658.816 M494P 2011  

42  Principles of leadership /  DuBrin, Andrew J  658.4092 D819P 2013  
43  Reading for mass communication /  Bhikul Punyaratabandhu  428.4 B575R 2011  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
44  Strategic capitalism : the new economic 

strategy for winning the capitalist cold war /  
D’Aveni, Richard A  330.122 D246S 2012  

45  Strategic management /  Sharplin, Arthur  658.4012 S532S 1985  
46  Strategic management /  White, Colin  658.4021 W583S 2004  
47  Strategic management and business policy /  Jauch, Lawrence R  658.4012  J41S 1989  
48  Structural equation modeling: applications 

using mplus /  
Wang, Jichuan 519.535 W246S 2012  

49  Survival analysis: models and applications /  Lin, Xian  519.546 L783S 2012  
50  System dynamics : modeling and simulation of 

mechatronic systems /  
Karnopp, Dean C   620.0011 K18S 2012  

51  Text mining with MATLAB /  Banchs, Rafael E   006.312 B213T 2013  
52  The effectiveness of product placement channel 

strategy for ecology cars toward Thai consumer 
Johnson Kanlayanawat  T/SU 658.8 J67E 2012  

53  The fusion marketing bible : fuse traditional 
media, social media, and digital media to 
maximize marketing /  

Safko, Lon  658.8 S128F 2013  

54  Tire and vehicle dynamics /  Pacejka, Hans B  629.2482 P115T 2012  
55  Who moved my cheese? : an a-amazing way to 

deal with change in your work and in your life /  
Johnson, Spencer  P 155.24 J69W 1998  

56  Writing through reading จากการอ่าน...สู่การ
เขียน /  

อุสุมา ช่ืนชมภู 428.43 อ866จ 2555  

57  กฎหมายธุรกิจ /  ช.ชยนิทร์ เพช็ญไพศิษฎ ์ 346.07 ช111ก 2556  
58  กฎหมายระหวา่งประเทศ เล่ม 1 /  จุมพต สายสุนทร  341 จ637ก 2555 ล1  
59  กลยทุธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน ! /  สิทธิชยั ฝร่ังทอง  658.4012 ส722ก 2555  
60  กลวธีิปกครองคน /  รีอาร์ดอน, แคทลีน เค   พ 658.4092 ร499ก 2553  
61  การเขียนเพื่อการส่ือสาร /  วรวรรธน์ ศรียาภยั  808.066 ว276ก 2555  
62  การเขียนสารคดีภาคปฏิบติั /  ธญัญา สังขพนัธานนท ์ 808.066 ธ461ก 2553  
63  การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการจดัการคุณค่า /  - 658.1552 ก445 2555  
64  การจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

ชุมชนชนบทไทย /  
ศุภวรรณ ภิรมยท์อง  CD/T 00131 2555  

65  การจดัการความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนชนบทไทย /  

ศุภวรรณ ภิรมยท์อง  T/มส 333.7 ศ722ก 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
66  การจดัการความปลอดภยัอาหารส าหรับงาน

บริการอาหาร /  
วราภา มหากาญจนกุล  363.192 ว321ก 2556  

67  การจดัการความรู้กรณีศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษา
นครศรีรรมราช /  

นนัทารัตน์ คงสีปาน  PA 658.4038 น426ก 2554  

68  การจดัการความรู้ดา้นการบริการ Helpdesk 
ADSL /  

ภชัรินทร์ วเิศษโกสิน  PA  004.678 ภ331ก 2554  

69  การจดัการฐานขอ้มูลธุรกิจ /  ปราลี มณีรัตน์  005.74 ป453ก 2554  
70  การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่ออุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว /  
ราณี อิสิชยักุล  658.3 ร441ก 2555  

71  การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา /  นภวรรณ คณานุรักษ ์ 658.5 น195ก 2555  
72  การจดัการโลจิสติกส์ : มิติซพัพลายเชน /  ฐาปนา บุญหลา้  658.5 ฐ312ก 2555  
73  การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน /  ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ ์ 658.5 ท228ก 2554  
74  การจดัการองคก์รอุตสาหกรรม /  วรดี จงอศัญากุล  338.6 ว196ก 2555  
75  การจดับริการอาหารและเคร่ืองด่ืม /  ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์ 647.95 ฉ155ก 2555  
76  การเจรจาและแกไ้ขปัญหาโลกร้อนของไทยและ

ในเวทีโลก : Voluntary carbon market และ 
REDD /  

นิรมล สุธรรมกิจ  
  

GP 363.73874 น645ก 2552  

77  การดูแลผูป่้วยโรค หู คอ จมูก /  ดรุณี ชุณหะวตั 617.5 ก439 2539  
78  การแต่งค าประพนัธ์ /  บุญเหลือ ใจมโน  808.1 บ613ก 2555  
79  การบริหารการศึกษาสมยัใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี 

และการปฏิบติั /  
สมาน อศัวภูมิ  371.2 ส295ก 2549  

80  การบริหารคุณภาพ /  นิตยา เงินประเสริฐศรี  658.4013 น577ก 2555  
81  การบริหารจดัการกรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง

น่าอยู ่/  
เกษมวงศ ์พิศาลธนวงศ ์ CD/T 00125 2555  

82  การบริหารจดัการกรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง
น่าอยู ่/  

เกษมวงศ ์พิศาลธนวงศ ์ T/มส 352.1609593 ก811ก 2555  

83  การบริหารจดัการภาครัฐแนวใม่ ในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย: กรณีศึกษาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ในภาคเหนือ /  

ศิรินนัท ์ทิพยเ์จริญ CD/T 00124 2555  

84  การบริหารจดัการภาครัฐแนวใม่ ในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย: กรณีศึกษาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ในภาคเหนือ /  

ศิรินนัท ์ทิพยเ์จริญ  T/มส 352.1409593 ศ458ก 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
85  การบริหารจดัการศึกษานอกระบบท่ีมีคุณภาพใน

ประเทศไทย /  
ภชัราพร มีรสสม CD/T 00128 2555  

86  การบริหารจดัการศึกษานอกระบบท่ีมีคุณภาพใน
ประเทศไทย /  

ภชัราพร มีรสสม  T/มส 374.1 ภ329ก 2555  

87  การบริหารทางยาของเภสัชกรชุมชน /  สิรินุช พละภิญโญ  615.1 ก459 2555  
88  การบญัชีการเงิน /  นิตยา งามแดน  657.48 น577ก 2555  
89  การบญัชีขั้นสูง 1 /  ดุษฏี สงวนชาติ   657.046 ด731ก 2555  
90  การบญัชีตน้ทุน หลกัการและการประยกุต ์/  พชันิจ เนาวพนัธ์  657.42 พ516ก 2555  
91  การบูรณาการเคร่ืองมือวเิคราะห์เวบ็ไซต ์

'Google Analytics' กบัระบบการจดัการเน้ือหา
ของเวบ็ไซต ์กรณีศึกษา เวบ็ไซตก์ารจดัการองค์
ความรู้โรงพยาบาลศิริราช /  

สุรียว์รรณ วงศเ์ลิศ  CD/PA 00116 2555  

92  การประมวลผลภาพดิจิตอลเบ้ืองตน้ /  สมเกียรติ อุดมหรรษากุล  621.367 ส232ก 2554  
93  การประเมินผลโครงการ : หลกัการและการ

ประยกุต ์/  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ  658.4034 ส761ก 2555  

94  การปรับปรุงประสิทธิภาพ โปรแกรม
ไมโครซอฟทม์ลัติพอยต ์กรณีศึกษา การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมในชั้นเรียน /  

จิโรจน์ ศศิโอภาส  CD/PA 00117 2555  

95  การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัเรียน
วทิยาลยัเทคนิคในจงัหวดั สมุทรสงคราม /  

สุนทราภรณ์ พยนตศิ์ริ  CD/T 00119 2555  

96  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบบั
ปรับปรุง) เล่มท่ี 1 /  

สิรินุช พละภิญโญ   616.804231 ก492 2556 ล1  

97  การพยาบาลทางอายรุศาสตร์ เล่ม 2 /  - 610.736  ก492 2541  
98  การพยาบาลทางอายรุศาสตร์ เล่ม 2 /  - 610.736  ก492 2552  
99  การพยาบาลทางอายรุศาสตร์ เล่ม 3 /  - 610.736  ก492 2540  

100  การพยาบาลทางอายรุศาสตร์ เล่ม 4 /  - 610.736  ก492 2540  
101  การพยาบาลผูป่้วยภาวะวกิฤต : แบบองคร์วม /  วจิิตรา กุสุมภ ์ 616.028 ก492 2556  
102  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กรณีศึกษา วชิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ   

ทกัษอร รุ่งโอฬาร  CD/PA 00120 2555  



6/18 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
103  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กรณีศึกษา วชิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ  

ทกัษอร รุ่งโอฬาร  PA 371.334 ท337ก 2555  

104  การพฒันาโปรแกรมเงินเดือนเช่ือมต่อเขา้กบั
เคร่ืองบนัทึกเวลาดว้ยลายน้ิวมือและบตัร RFID /  

โชคชยั วนัดี  CD/PA 00121 2555  

105  การพฒันาโปรแกรมเงินเดือนเช่ือมต่อเขา้กบั
เคร่ืองบนัทึกเวลาดว้ยลายน้ิวมือและบตัร RFID /  

โชคชยั วนัดี  PA 629.8 ช813ก 2555  

106  การพฒันาผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมเกษตร /  - 338.17 ก494 2555  
107  การพฒันาระบบการใหค้  าปรึกษานิสิตนกัศึกษา

ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร /  
ชรียน์าท จิตตบ์รรเทา  T/จฬ 378.194 ช213ก 2554  

108  การพฒันาหลกัสูตรและการน าไปใช ้: แนวคิด
รวบยอด หลกัการ ทฤษฎี แนวปฏิบติัและการ
วจิยั / สุนทร โคตรบรรเทา  

สุนทร โคตรบรรเทา  375 ส788ก 2553  

109  การเมืองการปกครองไทย : จากยคุสุโจทยัสู่สมยั
ทกัษิณ /  

จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร  320.9593 จ234กจ 2553  

110  การเมืองภาคประชาชน ในระบอบ
ประชาธิปไตย /  

เสกสรรค ์ประเสริฐกุล  323.09593 ส888ก 2553  

111  การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน /  นุชจรี พิเชฐกุล  657.3 น724ก 2555  
112  การโรงแรม /  จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย ์ 647.94 จ423ก 2555  
113  การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วน

ประตูน ้า /  
ศุภกิจ อนนัตน์าว ี CD/T 00122 2554  

114  การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วน
ประตูน ้า /  

ศุภกิจ อนนัตน์าว ี T/มส 658.5 ศ677ก 2554  

115  การวเิคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับวศิวกรรมศาสตร์  กณัวริช พลูปราชญ ์  620.001515 ก385ก 2555  
116  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ /  สุทธิมา ช านาญเวช  658.4033 ส775ก 2555  
117  การวเิคราะห์ทางธรณีเคมี /  ศรัญญา พรหมโคตร์  551.9 ศ159ก 2555  
118  การวจิยัทางการศึกษา /  ไพศาล วรค า  370.72 พ997ก 2554  
119  การวจิยัทางธุรกิจ /  ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั   001.42 ศ232ก 2555  
120  การวจิยัและพฒันานวตักรรมการศึกษา /  รัตนะ บวัสนธ์  370.7 ร374ก 2556  
121  การศึกษากบัการจดัการ /  ระพี สาคริก  พ 370.9593 ร243ก 2552  
122  การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันาชุมชน /  จินตนา สุจจานนัท ์ 374 จ483ก 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
123  การศึกษาตามอธัยาศยั : การศึกษาของโลกยคุ

ใหม่ท่ีมาแรง /  
ทวปี อภิสิทธ์ิ  374.01 ท199ก 2554  

124  การศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพการ
จดัการส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปสับปะรดไทย /  

โสรัตน์ มงคลมะไฟ CD/T 00126 2555  

125  การศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพการ
จดัการส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปสับปะรดไทย /  

โสรัตน์ มงคลมะไฟ  T/มส 338.174774 ส992ก 2555  

126  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจในการ
ท างานของต ารวจท่ีปฏิบติังานท่ีสถานีต ารวจ
นครบาลหนองแขม /  

ณฐัฐินี ธรรมจารีย ์ PA 658.3143632 ณ328ก 2554  

127  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน 
บริษทั สยามคาสท ์ไอออ้นเวิร์คส์ จ ากดั /  

กมลชนก ดลจิตร์ PA 302.35 ก136ก 2554  

128  การศึกษาภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ กระบวน
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
กรณีศึกษาชุมตลาดสามชุก 

- RH 959.3 ก522 2552 

129  การศึกษายทุธศาสตร์การจดัหาความรู้ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคเหนือตอนบน /  

วรีะวรรณ คฤหานนท ์ T/มส 658.4038 ว848ก 2555  

130  การศึกษาและพฒันาระบบน าร่องส าหรับ
หุ่นยนตเ์พื่อนอจัฉริยะ /  

ขวญัชยั กงัเจริญ CD/T 00132 2555  

131  การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นนิคมอุตสากรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด /  

ไพฑูรย ์วชิรวงศภิ์ญโญ CD/T 00133 2555  

132  การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นนิคมอุตสากรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด /  

ไพฑูรย ์วชิรวงศภิ์ญโญ  T/มส 658.3 พ976ก 2555  

133  การสอนคิดดว้ยโครงงาน : การเรียนการสอน
แบบบูรณาการ /  

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์  371.36 พ721ก 2553  

134  การสอนแบบโครงการ /  วฒันา มคัคสมนั  371.36 ว398ก 2554  
135  การส่ือสารการตลาด /  นธกฤต วนัตะ๊เมล ์ 658.802 น152ก 2555  
136  การส่ือสารขอ้มูลและโครงข่าย /  วาทิต เบญจพลกุล  004.6 ว462ก 2555  
137  การออกแบบการวจิยั /  ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู  001.4 ผ225ก 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
138  การออกแบบทาง /  จิรพฒัน์ โชติกไกร  625.7 จ496ก 2555  
139  การออกแบบระบบการส ารองขอ้มูลและระบบ

การจดัการไวรัส /  
กฤษณา ตีวารี  CD/T 00123 2555  

140  การออกแบบระบบการส ารองขอ้มูลและระบบ
การจดัการไวรัส /  

กฤษณา ตีวารี  T/มส 005.84 ก282ก 2555  

141  การออกแบบและปรับแต่งค่าโมดูลการบญัชี
ทางการเงินของโปรแกรม SAP กรณีศึกษา: 
ธุรกิจขายสินคา้อุปกรณ์ไอที /  

สาธิยา สายสุข  PA 657.450285 ส642ก 2555  

142  การออกแบบและพฒันามลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  ณฐักร สงคราม  371.33467 ณ321ก 2554  
143  การออกแบบและวเิคราะห์การทดลอง /  ประไพศรี สุทศัน์ ณ อยธุยา 620.0042 ป335ก 2551  
144  การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมอิน

ดกัชัน่ มอเตอร์สามเฟสดว้ยแมกเนติกคอนแทค
เตอร์ (CD โครงงาน) /  

อรฉตัร์ บุญสม   CD/PR 00887 2555  

145  กุศโลบายแห่งการตลาด /  สมชาติ กิจยรรยง  658.8 ส238ก 2551  
146  ขวญัก าลงัใจในการท างานของปลดัอ าเภอใน

จงัหวดักาญจนบุรี /  
เดโช ประกาศแก่นทราย  CD/PA 00124 2555  

147  ขวญัก าลงัใจในการท างานของปลดัอ าเภอใน
จงัหวดักาญจนบุรี /  

เดโช ประกาศแก่นทราย  PA 658.314 ด851ข 2555  

148  ขอ้มูลพื้นฐานสหภาพพม่า /  - 959.1 ข291 2553  
149  เขียนแบบงานวศิวกรรมและสถาปัตยด์ว้ย 

AutoCAD 2013 ฉบบัสมบูรณ์ /  
ชชัวาล ศุภเกษม  620.00420285 ช358ข 2555  

150  คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ /  ชลลดา หลวงพิทกัษ ์ 519.5 ช227ค 2553  
151  คณิตศาสตร์วศิวกรรม /  เครยส์ซิก, เออร์วิน   510.2462 ค749ค 2553  
152  ควงกลอ้งท่องโลก /  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ. 2498-  
779 ท622ค 2555  

153  ควงกลอ้งท่องโลก /  เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ. 2498-  

อ 779 ท622ค 2555  

154  ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหาร
การศึกษาของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย ์วดัสุทศันเทพวราราม /  

พระมหาเสนิญุสม ์ทองเบาะ  CD/T 00134 2553  

155  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเร่ืองการอุปถมัภ์
และคุม้ครองพระพุทธศาสนา /  

สมพร เทพสิทธา  NGP 294.308 ส265ค 2549  



9/18 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
156  ความปลอดภยัในการประกอบอาชีพ /  วทิยา อยูสุ่ข  363.11 ว582ค 2555  
157  ความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษาบุคลากรครู

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา /  
จนัพะสุก สุพงัเหนือ  CD/PA 00122 2555  

158  ความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษาบุคลากรครู
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา /  

จนัพะสุก สุพงัเหนือ  PA 305.35 จ285ค 2556  

159  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารเอกชน
ร่วมบริการ (รถมินิบสั) กรณีศึกษาเขตการเดินรถ
ท่ี 4 (คลองเตย) /  

ประไพร์ ไชยโกฏิ  PA 388.322 ป334ค 2555  

160  ความรู้เบ้ืองตน้ทางสังคมวทิยา /  ศิริรัตน์ แอดสกุล  301 ศ481ค 2555  
161  ความรู้เร่ืองท่าเรือ /  กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ  387.1 ก136ค 2552  
162  ความหลากหลายทางวฒันธรรมในสังคมพหุ

ลกัษณ์ 
ชูพินิจ เกษมณี 306.4 ช674ค 2555 

163  คมัภีร์การเขียนภาษาอกัฤษ ขั้น 2 /  เศรษฐวทิย ์ พ 428.2 ศ866ค 2555  
164  ค าจีนสยาม : ภาพสะทอ้นปฏิสัมพนัธ์ไทย-จีน /  วรศกัด์ิ มหทัธโนบล  495.9124 ว287ค 2555  
165  คิดยงัไงใหไ้อเดียกระฉูด /  ดลชยั บุณยะรัตเวช  พ 153.42 ด143ค 2555  
166  คุณภาพของสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนจากส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา ภาคกลางของ
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 /  

ปวเรศ รัฐขจร CD/PA 00125 2555  

167  คู่มือ Access 2007 ฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับปี 2012-
2013 /  

นนัทนี แขวงโสภา  005.7565 น418ค 2555  

168  คู่มือการส่ือสารกฎหมายดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน 

- 333.79  ค695 2555 

169  คู่มือป๊ัม /  สุเทพ แกว้นยั  621.69 ส781ค 2554  
170  คู่มือเรียนรู้และใชง้าน Notebook ฉบบัสมบูรณ์ 

2012-2013 /  
พิษณุ ปุระศิริ  004.16 พ764ค 2555  

171  คู่มือเรียนรู้และใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ฉบบั
สมบูรณ์ Windows 7 /  

พิษณุ ปุระศิริ  005.4469 พ764ค 2554  

172  เคมี 1 /  ซิลเบอร์เบิร์ก, มาร์ติน เอส  540 ซ331ค 2554 ล1  
173  เคมีทัว่ไป เล่ม 1 : ฉบบัรวบรัด /  ลดัดา มีศุข  540 ล239ค 2555 ล1  
174  เคมีอินทรียข์ั้นสูง 1 /  วลิาศ พุม่พิมล  547 ว721ค 2555 ล1  
175  เคร่ืองด่ืมในงานบริการ /  สิริพนัธ์ุ จุลกรังคะ  641.87 ส731ค 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
176  เคร่ืองหยอดขนมครกอตัโนมติัควบคุมโดย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (CD โครงงาน) /  
พีรพฒัน์ พลูสวสัด์ิ  CD/PR 00886 2555  

177  เคล็ดลบัวธีิพดูโนม้นา้วจูงใจ /  ซากามิ ฮาจิเม  พ 808.56 ซ211ค 2555  
178  แคลคูลสั 1 /  วรัิตน์ สุวรรณาภิชาติ  515 ว691ค 2555  
179  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเพื่อ

ประโยชน์สุขของปวงประชา : เฉลิมพระเกียรติ 
ในวโรกาสแห่งปีมหามงคล พุทธศกัราช 2554-
2555 /  

ชูสิทธ์ิ ชูชาติ  อ 923.1593 ค962 2555  

180  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง : 
ภาคทฤษฎี /  

บุรฉตัร ฉตัรวีระ  624.18341 บ646ค 2555  

181  จิตตปัญญาศึกษา : การเรียนรู้สู่จิตส านึกใหม่ /  จิรัฐกาล พงศภ์คเธียร   370.1 จ527จ 2553  
182  จิตบ าบดัแนวความหมายในชีวติ /  อรัญญา ตุย้ค  าภีร์  616.8914 อ388จ 2554  
183  จิตวทิยาการรู้ คิด และปัญญา /  อุบลวรรณา ภวกานนัท ์ 153 อ835 2555  
184  จิตวทิยาการศึกษา /  นุชลี อุปภยั  370.15 น728จ 2555  
185  จิตวทิยาการศึกษา /  สุรางค ์โคว้ตระกลู  370.15 ส858จ 2554  
186  จิตเวชศาสตร์ : รามาธิบดี /  มาโนช หล่อตระกลู  616.89 จว464 2555  
187  จุลชีววทิยาทางอาหาร /  บุษกร อุตรภิชาติ  664.001579 บ672จ 2555  
188  จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผา่น

พื้นฐานส าหรับโลหะวทิยาและวสัดุศาสตร์ /  
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี  502.825 ธ314จ 2555  

189  เจาะระบบ Network 3rd edition /  จตุชยั แพงจนัทร์   004.6 จ134จ 2555  
190  ช าแหละรากเหงา้ทุนนิยมสามานย ์/  ชชัรินทร์ ไชยวฒัน์  พ 330.122 ช357ช 2555  
191  ใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานคลินิก งานพยาบาล 

งานเวชระเบียนทัว่ไป /  
วฒิุชยั ธนาธรรมวตัร  428.24 ว865ช 2555  

192  เดอะเมจิก /  เบิร์น, รอนดา   พ 158 บ871ด 2555  
193  ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใชเ้หตุผล /  วทิยา ศกัยาภินนัท ์ 160 ว582ต 2555  
194  ตวัแบบการจดัการท่ีมีประสิทธิผลของ

อุตสาหกรรมอญัมณีพลอยไทย /  
สุทธิพจน์ ศรีบุญนาค  CD/T 00129 2555  

195  ตวัแบบการจดัการท่ีมีประสิทธิผลของ
อุตสาหกรรมอญัมณีพลอยไทย /  

สุทธิพจน์ ศรีบุญนาค  T/มส 338.473917 ส773ต 2555  

196  ตวัแบบการเพิม่การท าประกนัชีวิตในประเทศไทย  สุนนัทา นิยมศิลป์  CD/T 00130 2555  
197  ตวัแบบการเพิม่การท าประกนัชีวิตในประเทศไทย สุนนัทา นิยมศิลป์  T/มส 368.32 ส816ต 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
198  ตวัแบบประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบ

รักษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานนานาชาติ: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบสนามบินนานาชาตินคร
ลอสแอนเจลิสกบัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  

วรวฒิุ อิทธิภกัดีพงศ์ CD/T 00127 2555  

199  ตวัแบบประสิทธิภาพในการบริหารจดัการระบบ
รักษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานนานาชาติ: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบสนามบินนานาชาตินคร
ลอสแอนเจลิสกบัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  

วรวฒิุ อิทธิภกัดีพงศ ์ T/มส 387.736 ว275ต 2555  

200  เทคนิคและกลยทุธ์การประเมินผลงานและการ
บริหารค่าตอบแทนสมยัใหม่ /  

พยตั วฒิุรงค ์ 658.32 พ217ท 2555  

201  เทคนิควเิคราะห์ทางเทคโนโลยกีารหมกั /  มณชยั เดชสังกรานนท ์  547.29 ท591 2555  
202  ธุรกิจการคา้ปลีก /  วารุณี ตนัติวงศว์าณิช  658.87 ว486ธ 2555  
203  นโยบายการเงิน : ทฤษฎีและหลกัปฏิบติั /  ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร์  332.46 ธ352น 2555  
204  น าเขา้ ส่งออก (ออนไลน์) ไม่ยาก /  คณิต นิมมาลยัรัตน์   พ 382 ค129น 2555  
205  น ้าผกั-ผลไม ้100 สูตรเพื่อสุขภาพ ชะลอวยั

ห่างไกลโรค /  
พิมลพรรณ อนนัตกิ์จไพศาล  641.875 พ725น 2555  

206  นิเวศวทิยาป่าไมป้ระยกุต ์/  ดอกรัก มารอด  577.3 ด264น 2555  
207  แนวทางการพฒันานโยบายการเรียนรู้นอกระบบ

โรงเรียนและการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเพื่อการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาไทย 

- GP 374 น193น 2553 

208  ในหลวงของเรา /  ภทัราวรรณ พลูทวีเกียรต์ิ  อ 923.1593 น967 2555  
209  บทบาทและจริยธรรมส่ือสังคม /  - NGP 070.593 บ126 2553  
210  บทพรรณนาในกวนิีพนธ์ไทย : ลีลา ความคิด 

และการสืบสรรค ์/  
นิตยา แกว้คลัณา  859.911 น577บ 2555  

211  บทเรียนจากสุดยอดนกัลงทุน ผูก้  าชะตากองทุน
ของโลก /  

ซาน, โรนลัด ์ดบับลิว  พ 332.62 ซ215บ 2555  

212  บญัชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิด
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ /  

พชันิจ เนาวพนัธ์  658.1511 พ516บ 2555  

213  บายศรี : งานหตัถศิลป์ท่ีทรงคุณค่า และ งานแห่ง
ความศรัทธา งามแบบวจิิตรไทย /  

อญัชลี จรรยารยชน  745.92 อ525บ 2555  

214  ปฏิบติัการนิเวศวทิยา /  สราวธุ คลอวฒิุมนัตร์ 577.078 ส355ป 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
215  ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน - พ 341.2473 ป234 2552 
216  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - พ 341.2473 ปศ234 2552 
217  ประวติัศาสตร์ยโุรป /  อนนัตชยั จินดาวฒัน์  940 อ169ป 2555  
218  ประสาทวทิยาศาสตร์ประยกุต ์/  พชัรี คุณค ้าชู  611.8 พ524ป 2555  
219  ปรัชญาการศึกษา /  วทิย ์วศิทเวทย ์ 370.1 ว579ป 2555  
220  ปรับปรุงสายรัดหา้มเลือดชนิดก่ึงอตัโนมติั ( CD โครงงาน) เจตริน รัตนโตมร CD/PR 00885 2555  
221  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัธ์ต่อ

องคก์ารของขา้ราชการ ส านกังานคระกรรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ส านกังาน ก.ค.ศ.) /  

บุญชยั กลดัทอง  CD/PA 00118 2555  

222  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัธ์ต่อ
องคก์ารของขา้ราชการ ส านกังานคระกรรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ส านกังาน ก.ค.ศ.) /  

บุญชยั กลดัทอง  PA 302.35 บ426ป 2555  

223  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
ขา้ราชการ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) /  

อาทิตย ์โรจน์วรชวลิต  PA 658.314 อ622ป 2555  

224  ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาการรับโอนสถานศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั /  

ศิริวฒัน์ ทองอ่อน PA  379.593  ศ487ป 2553  

225  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ารของ
ขา้ราชการ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) /  

สุขมุวทิ สุขพนัธ์ถาวร  CD/PA 00119 2555  

226  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ารของ
ขา้ราชการ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ส่วนกลาง) /  

สุขมุวทิ สุขพนัธ์ถาวร PA 302.35 ส745ป 2556  

227  ผลส าเร็จดา้นการยอมรับของประชาชนรอบ
โรงไฟฟ้าต่อการจดัการระบบปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากปล่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /  

ณฐัวรรณ ธรรมวชัรากร  CD/T 00121 2555  

228  ผลส าเร็จดา้นการยอมรับของประชาชนรอบ
โรงไฟฟ้าต่อการจดัการระบบปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากปล่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ /  

ณฐัวรรณ ธรรมวชัรากร  T/มส 363.7392 ณ352ผ 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
229  ผอมไม่อด /  สิทธา ลิขิตนุกลู  พ 613.25 ส719ผ 2555  
230  ผูน้ ากบัการจดัการการเปล่ียนแปลง /  พิชาภพ พนัธ์ุแพ  658.406 พ646ผ 2554  
231  ผูพ้ิพากษาตั้งตุลาใหส้ังคมสมในดุล /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3444 พ349ผ 2554  
232  ฝนตกตลอดเวลา /  ปราบดา หยุน่  น ป448ฝ 2555  
233  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบบัประมวลธรรม /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  อ 294.303  พ349พ 2554  
234  พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบบัประมวลศพัท ์/  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  อ 294.303 พ349พพ 2554  
235  พรตลอดปี ชีวติดีตลอดไป /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3444 พ349พ 2555  
236  พระไตรปิฏก : ส่ิงท่ีชาวพุทธตอ้งรู้ /  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต)  294.382 พ335พ 2546  
237  พระไทย ใช่เขาใช่เรา? : นิพพาน อนตัตา ฉบบั

เพียงเพื่อไม่ประมาท /  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3423 พ349พ 2552  

238  พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3 พ349พ 2545  
239  พฤติกรรมผูบ้ริโภค /  วฒิุ สุขเจริญ  658.8342 ว862พ 2555  
240  พฤติกรรมองคก์ารและการจดัการ /  อีเวนเซอร์วชิ, จอนห์น เอม็   302.35 อ772พ 2552  
241  พฒันาคนและองคก์รดว้ยเกมและกิจกรรม

นนัทนาการ /  
สมชาติ กิจยรรยง  658.312404 ส238พ 2555  

242  พฒันาทกัษะการคิด ตามแนวปฏิรูปการศึกษา /  สุคนธ์ สินธพานนท ์  370.118 ส748พ 2555  
243  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (มุมมองดา้นการบริหาร)  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์ 658.800285467 อ978พ 2556  
244  พิธีประสาทปริญญาบตัร 2556 /  - GR 378.2 พ679 2555  
245  พื้นฐานส่ิงแวดลอ้มศึกษา /  อดิศกัด์ิ สิงห์สีโว  333.7 อ129พ 2554  
246  พุทธธรรม : ฉบบัปรับขยาย /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  294.3 พ349พ 2555  
247  ฟ้ืนสุขภาวะ ยามสังคมวกิฤต /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3013 พ349ฟ 2551  
248  ภาวะผูน้ า 5 ระดบั /  แมก็ซ์เวลล,์ จอห์น ซี พ 658.4092 ม854ภ 2555  
249  ภาวะผูน้ ากบัการจดัการ /  สถาพร ป่ินเจริญ  658.4092 ส182ภ 2554  
250  ภาวะผูน้ าในองคก์ารการศึกษา /  สุนทร โคตรบรรเทา  371.201 ส788ภ 2551  
251  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร /  - 495.918 ภ483 2553  
252  ภิกษุณีกบับทบาทเร่ืองเพศสภาพในสังคมไทย /  ภิกษุณีธมัมนนัทา พ 294.363 ภ515ภ 2547  
253  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย /  สุภาพ บุญไชย  915.93 ส838ภ 2548  
254  เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานและการประยกุตท์าง

คลินิก /  
นุชนาฏ เสือเล็ก 615.7 น724ภ 2554  

255  เภสัชพนัธุศาสตร์ : จากพื้นฐานสู่เวชปฏิบติั /  วรีพล คู่คงวริิยพนัธ์ุ  615.7 ว831ภ 2555  
256  โภชนศาสตร์เบ้ืองตน้ /  สิริพนัธ์ุ จุลกรังคะ  613.2 ส731ภ 2555  
257  มนุษยก์บัสังคม /  อมัพร สุคนัธวณิช  301 ม173 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
258  มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย ์: บทความวิชาการ /  นิสดารก ์เวชยานนท ์ 658.3 น693ม 2554  
259  ยา่นพาณิชยกรรมวงักรด : กระบวนการเรียนรู้

จากส่ิงละอนัพนัละนอ้ย /  
พรรณนิภา ปิณฑวณิช   711.58 พ263ย 2555  

260  รวมค าบรรยาย: ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 
2555 เล่มท่ี 3 

- 340.09593 ร155 2555 ภ2ล3 

261  รวมค าบรรยาย: ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 
2555 เล่มท่ี 4 

- 340.09593 ร155 2555 ภ2ล4 

262  รวมค าบรรยาย: ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 
2555 เล่มท่ี 5 

- 340.09593 ร155 2555 ภ2ล5 

263  รวมค าบรรยาย: ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 
2555 เล่มท่ี 6 

- 340.09593 ร155 2555 ภ2ล6  

264  รวมค าบรรยาย: ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 
2555 เล่มท่ี 7 

- 340.09593 ร155 2555 ภ2ล7 

265  รวมค าบรรยาย: ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 
2555 เล่มท่ี 8 

- 340.09593 ร155 2555 ภ2ล8 

266  รวมค าบรรยาย: ภาคสอง สมยัท่ี 65 ปีการศึกษา 
2555 เล่มท่ี 9 

- 340.09593 ร155 2555 ภ2ล9 

267  รวมบทความขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
กฎหมาย และค าพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกบัอนุญา
โตตุลาการ เล่ม 2  

- 341.522  ร156 2535 ล2  

268  ระบบการศึกษา ท่ีแกค้วามทุกขย์ากของคนทั้งแผ่นดิน ประเวศ วะสี  พ 370.115 ป384ร 2554  
269  ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ : การตรวจปัสสาวะ /  จ านงค ์นพรัตน์  612.46 จ344ร 2555  
270  ระบบฐานขอ้มูล /  สุจิตรา อดุลยเ์กษม  005.74 ส753ร 2553  
271  ระบบบริหารจดัการค่าน ้า /  นพพร แสงทอง CD/PA 00123 2554  
272  ระบบบริหารจดัการค่าน ้า /  นพพร แสงทอง  PA 005.7585 น176ร 2554  
273  ระบบสารสนเทศดา้นการเงินและการบญัชีเพื่อ

การวางแผนทรัพยากรองคก์ร /  
นิตยา วงศภิ์นนัทว์ฒันา  657.0285 น578ร 2555  

274  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจ /  สุพล พรหมมาพนัธ์ุ   658.4038011 ส829ร 2554  
275  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการศึกษา

ทอ้งถ่ิน : โดยใชโ้ปรแกรม Mapwindow GIS /  
อุเทน ทองทิพย ์ 025.0630772 อ826ร 2555  

276  ระบบสารสนเทศส าหรับโรงงานผลิตน ้าบางเขน ประยทุธ์ พนัธ์อายวุฒันะ  T/มส 658.4038 ป364ร 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
277  ระบบสุขภาพภาคประชาชนกบัความเจบ็ป่วย

เร้ือรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวจิยั 
มลัลิกา มติัโก RH 616.044 ม377ร 2553 

278  ระเบียนขอ้มูลระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครอง
ของประเทศไทย /  

- GP 333.911 ร234 2554  

279  ระเบียบวธีิฟังกช์นัความสูงส าหรับการไหลท่ีมี
ผวิอิสระระดบัพื้นฐาน /  

บุญชยั เลิศนุวฒัน์  532 บ427ร 2555  

280  รางวลัราชมงคลสรรเสริญผูมี้ผลงานดีเด่นทาง
วฒันธรรม พุทธศกัราช 2555 /  

- อ 306.09593 ร399 2555  

281  รางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ รางวลัผลงานประดิษฐ์
คิดคน้ประจ าปี 2553 /  

- GP 608.7593 ร399 2554  

282  รายงานการติดตามการปฏิบติัตามค าวนิิจฉยั
อุทธรณ์และค าวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขข์อง ก.พ.ค. 

- RH 342.068 ร451 2554 

283  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานของส านกังาน
ปลดักระทรวงยติุธรรมและกระทรวงยติุธรรม 
พ.ศ. 2555 /  

- GP 353.409593 ร451 2555  

284  รายงานการวิจยั ผลกระทบจากนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย การส ารวจกลุ่ม
วยัรุ่นระดบัประเทศ รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2551) 

- RH 362.296 ร451 2553 

285  รายงานการวิจยั เร่ือง การพฒันาการเรียนรู้โดย
ผา่นคอมพิวเตอร์พกพา 

อานนัท ์สีห์พิทกัษเ์กียรติ RH 371.334 อ624ร 2554 

286  รายงานการวจิยัประเมินผลการจดัการศึกษาของเทศบาล เก็จกนก เอ้ือวงศ ์ RH 379.153 ก751ก 2554 
287  รู้บญัชีขั้นสูง /  ขวญัสกุล เตง็อ านวย  657.046 ข275ร 2555  
288  เรียนรู้นมแม่จากภาพ (ฉบบัประเทศไทย) /  ศิริภรณ์ สวสัดิวร  613.269 ร831 2555  
289  ลกัษณะแห่งพระพุทธศาสนา /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.301 พ349ล 2555  
290  เล่าเร่ืองพระอภยัมณี /  นายต ารา ณ เมืองใต ้ 895.911 น473ล 2548  
291  วนัส าคญัของชาวพุทธไทย /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  294.3436 พ349ว 2554  
292  วเิคราะห์เจาะลึกหุน้ดว้ย candlesticks /  ไพโรจน์ วเิชตชาติ  332.6322 พ993ว 2548  
293  วจิยัทางการศึกษา /  พิสณุ ฟองศรี  370.72 พ771ว 2554  
294  วทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันา : รวมบทความ

วชิาการฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

- GP 507.2 ว587 2552 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
295  วธีิการเชิงผสมผสานส าหรับการวจิยัและ

ประเมิน /  
รัตนะ บวัสนธ์  001.42 ร374ว 2555  

296  วธีิสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพของเยาวชน /  

สุคนธ์ สินธพานนท ์ 371.3 ว615 2554  

297  วศิวกรรมการทาง /  จิรพฒัน์ โชติกไกร  625.7 จ496ว 2555  
298  วศิวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบติัการใน

อุตสาหกรรม /  
รุ่งนภา พงศส์วสัด์ิมานิต  664 ร623ว 2555  

299  ศตวรรษใหม่ของการส่ือสารเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม : การพฒันา องคค์วามรู้การส่ือสารเพื่อ
สุขภาพจากการประชุมวชิาการ 

- GP 613 ศ121 2547 

300  ศพัทโ์รงงานภาษาญ่ีปุ่น /  จารุวรรณ แซ่ตั้ง  อ 495.639591 จ337ศ 2555  
301  ศาสตร์แห่งผูน้ าจากสุดยอดวรรณกรรมไทย /  พรศกัด์ิ อุรัจฉทัชยัรัตน์  พ 303.34 พ282ศ 2555  
302  ศิลปะ : กา้วท่ีพน้ผา่นจากม่านควนั /  สิทธิธรรม โรหิตะสุข NGP 700.455 ส722ศ 2553  
303  ศิลปะการใหบ้ริการ /  จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย ์ 658.812 จ423ศ 2555  
304  เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน /  สิปปภาส พรสุขสวา่ง  332 ส728ศ 2555  
305  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั /  - 330 ศ871 2555  
306  เศรษฐศาสตร์มหภาค /  สุจิตรา กุลประสิทธ์ิ  339 ส753ศ 2555  
307  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม /  บุษบา พฤกษาพนัธ์ุรัตน์  330.02462 บ675ศ 2555  
308  สถานการณ์ความปลอดภยัดา้นอาหารและ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ณ สถานท่ีจ าหน่าย 
(กรุงเทพมหานคร) (ผลการตรวจวิเคราะห์
เบ้ืองตน้ดา้นเคมีและจุลินทรีย)์ ปีงบประมาณ 
2552 /  

- GP 363.192 ส179 2552  

309  สถานการณ์โลกปี 2011-2012 /  ประภสัสร์ เทพชาตรี  909.83 ป338ส 2555  
310  สถิติ : การวางแผนการทดลองและการวเิคราะห์

ขอ้มูลในงานวจิยัดา้นพืชดว้ย R /  
ชูศกัด์ิ จอมพุก  519.5 ช686ส 2555  

311  สถิติธุรกิจ /  ประสพชยั พสุนนท ์ 519.5 ป394ส 2553  
312  สถิติเพื่อการวิจยัและตดัสินใจ /  มลัลิกา บุนนาค  519.5 ม377ส 2555  
313  สถิติสาธารณสุข 2554 /  - GP 614.09593 ส184 2554  
314  สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2549 /  - GP 614.09593 ส184 2549  
315  สมเดช สีแสง คิดบวกมองไกล พฒันาการศึกษา

ไทยรับการปฏิรูป /  
วชิญะ คุรุพิทกัษ ์ พ 379.593 ว535ส 2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
316  สมุดแผนท่ีสุขภาพ 2553 เกรียงศกัด์ิ โรจน์คุรีเสถียร GP 304.6 ก768ส 2553 
317  สมุนไพร "หมามุ่ย" : ไวอากร้าพนัธ์ุไทย /  วลยั ชูธรรมธชั  พ 615.321 ว343ส 2555  
318  สวยใส สุขภาพดี ดว้ยวถีิธรรมชาติ /  Wilson, Elisabeth   พ 613.0424 ว715ส 2555  
319  สอนเก่ง สอนเป็น /  ยาสุโคชิ, เทต็สึยะ   371.102 ย247ส 2555  
320  สอนคิด : การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิด /  ฆนทั ธาตุทอง  153.42 ฆ219ส 2554  
321  สอนนาค-สอนฑิต : ชีวติพระ-ชีวติชาวพุทธ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.363 พ349ส 2554  
322  สังคมกบัหลกักฎหมายพื้นฐาน /  ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ  349.593 ฉ236ส 2556  
323  สัญญาของรัฐ /  จุลสิงห์ วสันตสิงห์  352.53 จ672ส 2554  
324  สัตตมหาสถาน : พุทธประวติัตอนเสวยวมุิตติสุข

กบัศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย ์/  
เชษฐ ์ติงสัญชลี  732.4 ช721ส 2555  

325  สัตววทิยา /  บพิธ จารุพนัธ์ุ  590 บ138ส 2555  
326  สัทศาสตร์เพื่อการสอนการออกเสียงภาษาองักฤษ  นนัทนา รณเกียรติ  421 น418ส 2555  
327  สัมภาษณ์หม่อมเจา้หญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล /  ส. ศิวรักษ ์ พ 923.2593 ส113สห 2555  
328  สามก๊ก ฉบบัตวัละคร /  ใบบวั  895.13 บ942ส 2553  
329  สามก๊ก ฉบบัเร่ืองยอ่ /  ใบบวั  895.13 บ942สม 2553  
330  สิทธิบตัร : หลกักฎหมายและแนววธีิปฏิบติัเพื่อ

การคุม้ครองการประดิษฐ ์และการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์/  

จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์  346.0486 จ513ส 2555  

331  สึนามิและแผน่ดินไหวในประเทศไทย /  รุ่งวทิย ์สุวรรณอภิชน  พ 363.3495 ร639ส 2555  
332  สุขภาพคนไทย 2553 : วกิฤตทุนนิยม สังคมมี

โอกาส /  
- GP 613 ส743 2553  

333  สุขภาพดี ชีวสีดใส อนาคตกา้วไกล : สรุปการ
ประชุมวชิาการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2554 ระหวา่ง
วนัท่ี 17-19 สิงหาคม 2554 ณ ฮอลล ์9 ศูนยแ์สดง
สินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
จงัหวดันนทบุรี /  

- GP 613 ส743 2554  

334  สุขภาพเพื่อชีวติ /  - 613 ส743 2555  
335  สุขภาวะองคร์วมแนวพุทธ /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.3444 พ349ส 2550  
336  สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยย์คุใหม่ /  พยตั วฒิุรงค ์ 658.3 พ217ส 2555  
337  สุดยอดผูน้ าคือผูรั้บใช ้/  กรีนลีฟ, โรเบิร์ต, เค  พ 303.34 ก253ส 2553  
338  สูตรลบั แกไ้ขทุกปัญหาคอมพิวเตอร์ /  อุเทน พรมแดง  005.86 อ826ส 2553  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2556 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
339  เสียดาย...คนตายไม่ไดอ่้าน ฉบบัปฏิรูป /  ดงัตฤณ  พ 294.3422 ด319ส 2552  
340  เสียภาษีอยา่งมีความสุข /  เอ้ือมพร พิชยัสนิธ  พ 336.2 อ935ส 2555  
341  หน่ึงศตวรรษในสยาม ค.ศ.1828 - ค.ศ.1928 /  แมคฟาร์แลนด์, จอร์จ บรัดเลย ์ 266.0092 ห159 2555  
342  หลกัการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางเคมี /  นิพนธ์ ตงัคณานุรักษ ์ 628.166 น616ห 2555  
343  หลกัการประกอบอาหาร อบเชย วงศท์อง 641.5 อ285ห 2555 
344  หลกัการผลิตและการด าเนินการ /  ฐิติมา ไชยะกุล  658.5 ฐ351ห 2555  
345  หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา /  สุนทร โคตรบรรเทา  371.2 ส788ห 2551  
346  หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ /  จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม  327 จ622ห 2555  
347  หลกัชีววทิยา 1 /  เมเดอร์, ไซลเ์วยี เอส   570 ม724ห 2555 ล1  
348  หลกัชีววทิยา 2 /  เมเดอร์, ไซลเ์วยี เอส   570 ม724ห 2555 ล2  
349  หลกัและทฤษฎีการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ /  สุรพงษ ์โสธนะเสถียร  001.42 ส852ห 2555  
350  หลกัสถิติ 1 /  พิศมยั หาญมงคลพิพฒัน์  519.5 พ751ห 2555 ล1  
351  เหตุเกิด พ.ศ.2545 : เล่ม 1 /  ทองยอ้ย แสงสินชยั  พ 294.3 ท298ห 2546 ล1  
352  เหตุเกิด พ.ศ.2545 : เล่ม 2 /  ทองยอ้ย แสงสินชยั  พ 294.3 ท298ห 2546 ล2  
353  เห็นธรรมน าสุข /  ชุติปัญโญ  พ 294.3444 ช616ค 2552  
354  องคก์ารและการจดัการ /  สมคิด บางโม  658.402 ส234อ 2555  
355  อนามยัชุมชน : กระบวนการวนิิจฉยัและการ

แกปั้ญหา /  
สมใจ วนิิจกุล  362.12 ส237อ 2552  

356  อมฤตพจนา /  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 294.308 พ349อ 2555  
357  ออกแบบและสร้างแบบวศิวกรรมดว้ย Autodesk 

inventor professional (ฉบบัมืออาชีพ) /  
จตุรงค ์ลงักาพินธ์ุ  620.00420285 จ138อ 2555  

358  อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพนัธภาพ 
และกลไกการท างาน /  

อญัชลี ศรีจ าเริญ  613.2 อ525อ 2555  

359  อิทปัปัจจยตา : หนงัสือดี 1 ใน 100 เล่ม ท่ีคน
ไทยควรอ่าน /  

พุทธทาสภิกข ุ 294.3444 พ831อ 2555  

360  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว /  นิศา ชชักุล  338.4791 น687อ 2555  
361  อุทกธรณีวทิยา /  กิจการ พรหมมา  551.48 ก636อ 2555  
362  ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม /  ขวญัชยั สินทิพยส์มบูรณ์  621.2 ข262ฮ 2555  

 


