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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  101 ทิป..ทริค Windows Me /  วฒิุไกร ทวีตั้งวรภณัฑ ์ 005.4469 ว564ห 2544  
2  103 สูตรอาหารคาว ส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็ง /  เอมอร ตรีภิญโญยศ  641.5631 อ911ห 2556 
3  200 Photoshop super tips /  ดนุพล ก่ิงสุคนธ์  006.6869 ส473 2546  
4  50 ค า กุญแจไขอาเซียน / กิตติ ประเสริฐสุข 341.2473 ก672ห 2556 
5  6 เดือนแห่งการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการอาชีวศึกษา

ทศวรรษท่ีสอง /  
- GP 370.113 ห111 2554 

6  60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ /  ทศันีย ์ศรีสมศกัด์ิ  GP 358.4 ห111 2556  
7  78 ปี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2555) มอง

ธรรมศาสตร์ผา่นเอกสารจดหมายเหตุ /  
สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์  
 

อ 378.593 จ688 2555  

8  84 ค  าสอนของพ่อ /  อภิรดี สนธิชยั  อ 895.915 ป818 2554  
9  99 สูตรอาหารวา่ง ส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็ง /  เอมอร ตรีภิญโญยศ 641.5631 อ911ก 2556 

10  Barron's 1100 Words you need to know /  Bromberg, M. 428.1 B868B 2013 c1  
11  Black & white photography / อ านวยพร บุญจ ารัส 770 อ684บ 2556 
12  Chiang Mai University research abstracts 2012 /  Chiang Mai University  AB 089.95911 CMU434C 2012  

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  
18  Drug information and literature evaluation / Abate, Marie A. 615.1 A119R 2013 

19  Drug information handbook with international trade 
names index 

- R 615.1 D794 2013 

20  Drug interaction facts : the authority on drug 
interactions 2014 /  

Tatro, David S. 615.7045 D794 2013  

21  Electromagnetism : maxwell equations, wave 
propagation and emission / 

Becherrawy, Tamer 537 B391E 2012 

22  Engineering dynamics : from the lagrangian to 
simulation /  

Gans, Roger F. 532.05 G199E 2013  

23  Essentials of biology /  Mader, Sylvia S. 570 M181E 2012  
24  Happy signal รู้ทนัสัญญาณแห่งความสุข / โมจิซุกิ, โทชิทากะ พ 158.1 ม914ฮ 2553 
25  HPLC methods for clinical pharmaceutical analysis : a 

user's guide / 
Mascher, Hermann 615.19 M395H 2012 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
26  Inferno /  Brown, Dan  Fic B877I 2013  
27  Interfacial fluid mechanics : a mathematical modeling 

approach /  
Ajaev, Vladimir S. 532.0533 A312I 2012  

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 

of Professor Jean Boisselier on his eightieth birthday 
- R 704.948943 L785 1997 

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 

programmed learning approach /  
Willis, Marjorie Canfield  610.14 W735M 2010  

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 

MATLAB 
Esfandiari, Ramin S. 620.001518 E75N 2013 

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 

format /  
Bivins, Thomas H. 659.2 B624P 2014  

45  Quantum mechanics of molecular structures /  Yamanouchi, Kaoru  530.12 Y19Q 2012  
46  Remington : the science and practice of pharmacy 

volume I / 
- 615.1 R388 2013 v1 

47  Remington : the science and practice of pharmacy 
volume II / 

- 615.1 R388 2013 v2 

48  Research methods in health : foundations to evidence-
based practice / 

- 610.72 R432 2013 

49  Rheology and fracture mechanics of foods /  Vliet, Ton van  664.07 V871R 2014  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
50  Samsung's way วถีิแห่งผูช้นะ ฮยองจิน มุน, จอห์น พ 650.1 ฮ121ซ 2556 
51  Say it right / สาธิตา วฒันโภคากุล 421.52 ส642ส 2553 
52  Shelldon มหศัจรรยธุ์รกิจหอยพนัลา้น จิรยทุธ ชุษณะโชติ พ 650.1 จ498ช 2555 
53  Silpakorn University : rising to new challenges - GP 378..05 S585 1993 
54  Simple compound and complex sentences /  พระมหาศกัด์ิ ลายมัน่  425 พ358ซ 2556  
55  Situation of the Thai elderly 2011 : annual report - GP 305.26 S623 2013 
56  Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific 

basis and practical application / 
Stahl, Stephen M. 616.89 S781S 2013 

57  Starter kit : internet all-in-one /  ศรีศกัด์ิ 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 

biomarkers / 
 615.5 T398 2012 

61  Tropical and subtropical fruits : flavors, color, and 
health benefits 

- 613.286 T856 2013 

62  Understanding media economics Doyle, Gillian 338.4330223 D754U 2013 
63  Using information technology : a practical introduction 

to computers and communications /  
Williams, Brian K. 004 W721U 2013  

64  Wave propagation in dissipative materials: a reprint of 
five memoirs / 

Coleman, B. D. 621.38411 C692W 1965 

65  Wave propagation in the ionosphere / Rawer, K. 621.38411 R257W 1993 
66  Wave propagation in viscoelastic and poroelastic 

continua : a boundary element approach / 
Schanz, Martin 621.38411 S299W 2001 

67  เคมีของยา : ยาท่ีใชรั้กษาโรคหวัใจและหลอดเลือด / เกษร นนัทจิต 616.12 ก814ค 2554 
68  เงินทองตอ้งดูแล /  สุวรรณ วลยัเสถียร  พ 332.024 ส869ง 2553  
69  เจาะหวัใจภาษาองักฤษพิชิตการสอบแข่งขนั รสรินทร์ บญัชาทพั 428.0076 ร175จ 2555 
70  เติมความเป็นผูน้ าในช่องวา่ง Kouji, Takagi พ 658.4092 ค949ต 2556 
71  เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 /  

- GP 294.382 ท656 2549 

72  เปล่ียนลูกนอ้งใหเ้ป่ียมแรงบนัดาลใจ / ซาซากิ, โซโงะ พ 658.3 ซ213ป 2555 
73  เพลงของพอ่ [ดีวดีี]  - DVD 00485 M 2556 



4/16 
 

 

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
74  เราคืออาเซียน มาเลเซีย / ปัณณภทัร พ 341.2473 ป525ร 2555 
75  เราคืออาเซียน อินโดนีเซีย / ปัทมาพร ค าโท พ 341.2473 ป533ร 2555 
76  เร่ืองเล่า...คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา เล่ม 2 /  ลุงเป็นธรรม พ 342.066 ล619ร 2556 ล2  
77  เล่ือมสลบัลาย เล่ม 2 /  กฤษณา อโศกสิน  น  ก282ล 2535 ล2  
78  เส้นทางแห่งเส้นชยั [ดีวดีี]  - DVD 00488 M 2556 
79  เอเชียรายปี 1999/2542 /  วชัรินทร์ ธงศิริ  320.95 อ887 2542 
80  เอเชียรายปี 2000/2543 /  วชัรินทร์ ธงศิริ  320.95 อ887 2543 
81  เอเชียรายปี 2001/2544 /  ทรายแกว้ ทิพากร  320.95  อ887 2544 
82  เอกสารหลกัและมติสมชัชาปฏิรูประดบัชาติคร้ังท่ี 2 

พ.ศ. 2555 /  
- GP 338.9593 อ884 2555 

83  แคฟเฟอีน / - 613.84 ค933 2542 
84  แนวขอ้สอบ GAT(ตอนท่ี 2: ภาษาองักฤษ) / สาธิตา วฒันโภคากุล 428.0076 ส642น 2554 
85  แนวขอ้สอบและแบบฝึกหดัภาษาองักฤษ GAT/ ฐกร เจษฎาภทัรกุล 428.0076 ฐ111น 2555 
86  แนวทางการใชธ้งอาเซียน /  - อ 929.92 น927 2554  
87  แนวทางการควบคุมคุณภาพ ผลิตภณัฑเ์ซลลต์น้ก าเนิด

ส าเร็จรูปทางหอ้งปฏิบติัการ /  
วชิชุดา จริยะพนัธ์ุ  611.0181 น927 2556 

88  แผนงานการจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  - 341.2473 ผ931 2555  
89  แผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรม

อาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) /  
- 341.2473 ผก931 2555  

90  แรงจูงใจในการสมคัรเขา้เป็นขา้ราชการทหารหน่วย
ปฏิบติัการพิเศษ กองทพัอากาศ /  

วรีชยั ศรีบุญราม  
 

CD/PA 00180 2556 

91  แรงจูงใจในการสมคัรเขา้เป็นขา้ราชการทหารหน่วย
ปฏิบติัการพิเศษ กองทพัอากาศ /  

วรีชยั ศรีบุญราม PA 358.4123 ว825ร 2556 

92  แรงจูงใจในการสมคัรเขา้เป็นนกักรีฑาทรีชาติ : 
กรณีศึกษา นกักรีฑาทีมชาติไทย/  

บุญถึง ศรีสังข ์ 
 

CD/PA 00172 2556 

93  แหกคอกความคิด /  สุชิน ยาปัน  พ 158 ส762ห 2554  
94  โคโนสุเกะ มตัสุชิตะ (ค.ศ. 1894-1989) ชีวประวติัและ

มรดกทางความคิด /  
- 923.852 ค951 2554 

95  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 1 

- 347.593 ค962 2554 ล1 

96  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 10 

- 347.593 ค962 2554 ล10 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
97  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ

ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 2 
- 347.593 ค962 2554 ล2 

98  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 3 

- 347.593 ค962 2554 ล3 

99  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 4 

- 347.593 ค962 2554 ล4 

100  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 5 

- 347.593 ค962 2554 ล5 

101  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 6 

- 347.593 ค962 2554 ล6 

102  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 7 

- 347.593 ค962 2554 ล7 

103  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 8 

- 347.593 ค962 2554 ล8 

104  โครงการเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยติุธรรมไทย ล าดบัท่ี 9 

- 347.593 ค962 2554 ล9 

105  โครงการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง บทบาทผูบ้ริหารกบั
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 /  

- GP 371.2 ค962 2553 

106  โฉนดชุมชน : จินตภาพท่ีจบัตอ้งได ้/  - NGP 333.31593 ฉ829 2556 
107  โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint / วเิชียร วสุิงเร 005.369 ว561ป 2556 
108  โรงเรียนฝึกหดัอาจารยก์า้วสู่การเป็นมหาวิทยาลยักลุ่มใหม่ บุญกรม ดงบงัสถาน GP 370.73 บ388ร 2553 
109  โรงพยาบาลธรรมชาติ : สุขภาพดีตามวถีิธรรมชาติ เลิก

เป็นทาสของโรคภยั /  
วโิรจน์ ไววานิชกิจ  พ 613 ว712ร 2553  

110  ไปสืบศาสนาในลงักาและอินโดนีเซีย / จ านงค ์ทองประเสริฐ 915.4 จ344ป 2549 
111  กฎบตัรอาเซียน /  - 341.2473 ก113 2551  
112  กฎหมายการขนส่ง / ค านาย อภิปรัชญาสกุล 343.093 ค357ก 2556 
113  กฟผ. ฟ้ืนฟูป่า สู่ความสมดุลทางธรรมชาติ /  - GP 333.75133 ก129 2554 
114  กรณีศึกษาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด GP 333.715 ม559ก 2555 

115  กระท่อมผป่ีา [ดีวดีี]  - DVD 00486 M 2556 
116  กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญใน

รัฐสมยัใหม่ของโลก /  
วฒิุชยั จิตตานุ 342.593 ว865ก 2556 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
117  กฤษฎาภินิหาร [ดีวดีี]  - DVD 00490 M 2556 
118  กวัลาลมัเปอร์-มะละกา : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว / คุณากร วาณิชยว์ิรุฬห์ 915.9504 ค639ก 2553 
119  กาแฟของคนอาหรับและอาหารของคนอ่ืน / ภานุ มรีวฒันกุล พ 641 ภ431ก 2555 
120  การใช ้Petri Net Diagram วเิคราะห์ปัญหาตอขวดการ

ใชร้ะบบ E-Learning /  
ศิริพร อนุวตัวสิิฐ  
 

CD/PA 00169 2556 

121  การใชง้าน Process Mining ในความสัมพนัธ์ท่ี
สอดคลอ้งกนัดว้ย Fuzzy Miner /  

จิตตะมาส โพธ์ิถวลิ  
 

CD/PA 00168 2556 

122  การจดัการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต มรรยาท รุจิวทิย ์ 155.9042 ม194ก 2548 
123  การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาชีวติอยา่งย ัง่ยนื : ปาฐกถา

พิเศษ 
เกษม วฒันชยั GP 379.593 ก785ก 2549 

124  การจดัการสมยัใหม่ /  รังสรรค ์ประเสริฐศรี 658 ร314ก 2549 
125  การติดตามและประเมินผลส านกังานยติุธรรมจงัหวดัน า

ร่อง (18 จงัหวดั) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 /  
- GP 353.4 ก452 2553 

126  การท าวจิยัในชั้นเรียน เรียนรู้กนัไดใ้น 5 ชัว่โมง / สรชยั พิศาลบุตร พ 371.3 ส325ก 2553 
127  การน าเสนอผลการวจิยัแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  บุษกร วชัรศรีโรจน์  001.4 บ672ก 2555  
128  การบริหารกรรม สนอง วรอุไร พ 294.3375 ส195ก 2553 
129  การบริหารงานบุคคลภาครัฐ หน่วยท่ี 8-15 /  - 352.6  มส747ก 2544 ล2  
130  การบญัชีการเงิน / ดวงสมร อรพินท ์ 657.48 ด231ก 2556 
131  การบญัชีขั้นกลาง / ดุษฎี สงวนชาติ 657.044 ด731ก 2554 
132  การบญัชีขั้นกลาง 1  / บุญเสริม วมุิกตะนนัทน์ 657.044 บ593ก 2556 ล1 
133  การบญัชีขั้นกลาง 2 / พิมพพ์นา ปีตธวชัชยั 657.044 พ717ก 2556 ล2 
134  การบญัชีขั้นตน้ / วฒันา ศิวะเก้ือ 657.042 ว399ก 2556 
135  การบญัชีขั้นตน้ : ฉบบัอ่านเขา้ใจง่าย /  อ านาจ รัตนสุวรรณ  657.042 อ686ก 2556 
136  การบญัชีขั้นสูง 1 /  ดุษฎี สงวนชาติ   657.046 ด731ก 2555 
137  การบญัชีตน้ทุน /  ดวงมณี โกมารทตั  657.42 ด218ก 2555 
138  การบญัชีตน้ทุน : หลกัและกระบวนการ /  พรรณนิภา รอดวรรณะ  657.42 พ263ก 2556 
139  การบญัชีบริหาร / แกริสัน, อาร์. 657 ก889ก 2555 
140  การบญัชีภาคปฏิบติั : ธุรกิจซ้ือมาขายไป /  วชิระ บุณยเนตร  657 ว152ก 2554 
141  การประเมินผลโครงการอาสาสมคัรพิทกัษย์ติุธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 /  
- GP 364.4 ก491 2554 

142  การประเมินผลการจา้งเหมาบุคลากรเอกชนด าเนินงาน
ของส านกังานยติุธรรมจงัหวดัปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 /  

- GP 364.134 ก491 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
143  การประเมินผลนโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ยติุธรรม (นายพีระพนัธ์ุ สาลีรัฐวภิาค) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551-2554 /  

- GP 353.409593 ก491 2554 

144  การประชุมวชิาการระดบัชาติ UTCC academic week 
วนัท่ี 21-25 มีนาคม 2554 /  

- RH 016.00143 ก482 2554 

145  การประหยดัพลงังาน ชุดท่ี 1 : รวมบทความจากวารสาร
เทคนิค และวารสาร EC "การปรับอากาศ, เตาเผา, ระบบ
ความร้อน, การวดัผล" /  

- 333.79 ก491 2553 ช1  

146  การประหยดัพลงังาน ชุดท่ี 2 : รวมบทความจากวารสาร
เทคนิค และวารสาร EC "การปรับอากาศ, เตาเผา, ระบบ
ความร้อน, การวดัผล" /  

- 333.79 ก491 2553 ช2  

147  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบบัปรับปรุง) เล่มท่ี 1 - 616.804231 ก492 2556 ล1 
148  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 วาทินี สุขมาก 616.804231 ว646ก 2556 ล1 
149  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 วาทินี สุขมาก 616.804231 ว646ก 2556 ล2 
150  การวดัและการควบคุม ชุดท่ี 1 : รวมบทความจาก

วารสารเทคนิคและวารสาร EC /  
- 629.8 ก513 2555 ช1  

151  การวดัและการควบคุม ชุดท่ี 2 : รวมบทความจาก
วารสารเทคนิคและวารสาร EC /  

- 629.8 ก513 2555 ช2  

152  การวดัและการควบคุม ชุดท่ี 3 : รวมบทความจาก
วารสารเทคนิคและวารสาร EC /  

- 629.8 ก513 2555 ช3  

153  การวจิยัการตลาด คูเปอร์, โดนลัด ์อาร์. 658.83 ค692ก 2555 
154  การศึกษาเร่ือง: การเตรียมการก่อนเกษียณอายขุองพนกังาน

การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
บุณยวฒัน์ ง่วนขั้น PA 306.38 บ625ก 2556 

155  การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าภายในบา้น-อาคาร
อุตสาหกรรม / 

วฒันา ถาวร 621.31924 ว398ก 2555 

156  กา้วทนัโรคมะเร็ง /  ไกรภพ สาระกลู  พ 616.994 ก975ก 2553  
157  ขอ้มูลท่ีประชาชนไทยควรทราบเก่ียวกบักรณีปราสาท

พระวหิารและการเจรจาเขตแดนไทย-กมัพชูา /  
- 341.42 ข291 2554 

158  ขอ้มูลสถิติกรมป่าไมปี้ 2553 /  - GP 634.9 ข291 2553  
159  ขา้วหอมมะลิบรรจุถุง : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

และโครงสร้างตลาด /  
รวสิสาข ์สุชาโต  RH 338.17318 ร167ข 2556 

160  คนเหนือดวง เล่ม 2 /  แกว้เกา้  น  ก891ค 2532 ล2  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
161  ครูพรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทยนกัพฒันา

แห่งดอยแม่ก าปอง /  
วรอนงค ์เนตรสุภลกัษณ์   GP 307.14 ว292ค 2555 

162  ความเห็นและขอ้เสนอแนะ เร่ือง การเตรียมความพร้อม
ของประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ดว้ยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 341.2473 ค181 2555 

163  ความผกูพนัต่อองคก์ารของลูกจา้งชัว่คราวส านกังาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย (ในส่วนกลาง) /  

มรกต ศรีตูมแกว้ PA 302.35 ม192ค 2555 

164  ความฝันอนัสูงสุด [ดีวดีี]  - DVD 00489 M 2556 
165  ความพึงพอใจในการบริหารจดัการ วดัสระเกศ ราช

วรมหาวิหาร (วดัภูเขาทอง) ดา้นการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย /  

พระมหาอนุชา แสนดงพลี  
 

CD/PA 00174 2556 

166  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน : กรณีศึกษา บุคลากร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั /  

พระมหานีติเวทิน แสนกลา้  
 

CD/PA 00176 2555 

167  ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี วดับางนาใน เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร / พระมหาวเิชียร หาวนัทา  

พระมหาวเิชียร หาวนัทา PA 377.943 พ358ค 2556  

168  ความพึงพอใจของพระสงฆท่ี์มีต่อการใหบ้ริการของ
โรงพยาบาลสงฆ ์/  

พระมุนีวนัต ์โห  
 

CD/PA 00175 2556 

169  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย / รวนิท ์ลีละพฒันะ 340 ร165ค 2555 
170  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบขนส่งมวลชน พนิต ภู่จินดา 388.4 พ211ค 2556 
171  ควกิพม่าส าเร็จรูป /  อมัพิกา รัตนพิทกัษ ์ 495.882495911 ค181 2555  
172  คุณป้ามาธูร ตอน คดีศึกวงัน ้ าร้อน /  แกว้เกา้  น ก891ก 2546  
173  คู่มือเขียน iPhone Apps ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ ขจรศกัด์ิ สังขเ์จริญ 005.1 ข136ค 2556 
174  คู่มือการปฏิรูปท่ีดิน /  ปิยาพร อรุณพงษ ์ GP 333.31 ป622ค 2555 
175  คู่มือหตัถการพื้นฐานทางศลัยศาสตร์ : ความรู้พื้นฐาน

และหตัถการท่ีส าคญั / 
- 617 ค695 2555 

176  จริยธรรมทางธุรกิจ จินตนา บุญบงการ 174.4 จ482จ 2555 
177  จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั...กวา่ 1 

ทศวรรษ /  
- GP 330.9593 จ291 2555 

178  จิตวทิยาเด็กท่ีมีลกัษณะพิเศษ / ศรีเรือน แกว้กงัวาล 155.45 ศ243จ 2550 
179  จิตอจัฉริยะ / ปริญเนตร สุวรรณศรี พ 128.2 ป458จ 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
180  ฉลาดทนัคนในทุกสถานการณ์ ปรีดา อริยะมิตร พ 158.1 ป471ฉ 2555 
181  ฉีกต าราภาษาองักฤษ : เรียนองักฤษแบบฉีกแนว แบบ

เก่าๆ ลืมไปไดเ้ลย 
- พ 425 ฉ342 2554 

182  ชีวติคริสเตียนท่ีปกติ นี, วอทช์แมน พ 248.4 น699ช 2547 
183  ดนตรีเป็นยาวิเศษ บณัฑิต อ้ึงรังษี พ 615.85154 บ259ด 2554 
184  ตราไปรษณียากรไทย 2556 /  - อ 769.569593 ต167 2556  
185  ตามรอยบา้นของพระราชา /  รชฏ มีตุวงศ ์ รส ต341 2555  
186  ตามรอยพระราชด าริสู่"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" - พ 330.9593 ต341 2555 
187  ต าราจิตเวชเด็กและวยัรุ่น สมภพ เรืองตระกลู 616.89 ส271ต 2551 
188  ต าราพิชยัสงครามขงเบง้ ขงเบง้ พ 355.42 ข122ต 2555 
189  ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพล ศิลปอาชา 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ณ เมรุหลวงหนา้พลบัพลาอิศริยา
ภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วนัอาทิตยท่ี์ 
26 พฤษภาคม 2556 /  

- NGP 923.2593 ท535 2556  

190  นกัวทิยาศาตร์ ในแบงก ์[ดีวีดี]  - DVD 00491 M 2556 
191  นกัศึกษาวชิาทหารกบัสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญา /  
อภิรัชศกัด์ิ รัชนีวงศ ์ RH 323.4 อ259น 2554 

192  นกัศึกษาวชิาทหารกบัสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาโรงเรียนเมืองเชียงราย /  

นฤมล รัชนีวงศ ์ RH 323.4 น276น 2554 

193  นายอ าเภอกลว้ยน ้าวา้ [ดีวดีี]  - DVD 00487 M 2556 
194  นิทานมาเลเซีย ส. พลายนอ้ย 398.209595 ส113น 2555 
195  บทความเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน /  
อนุรักษ ์นิยมเวช  
 

GP 323.042 อ199บ 2556 

196  บทสะทอ้นชีวติครบรอบ 60 ปีของ ศาตราจารย ์ดร. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์ผา่นมุมมองของบรรดาลูกศิษย ์: 
ศาสตราจารย ์ดร. สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์อธิการบดี
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 17 เมษายน 2554 /  

- NGP 923.7 บ131 2554 

197  บนเส้นทางชีวติ คิคุจิ, มิชุโฮะ พ 923.852 ค419บ 2553 
198  บนัทึกไวใ้นวนัร่วมกนั ฝ่ามหาอุทกภยั 54 /  - GP 363.3493 บ268 2554 
199  บาหลี : คู่มือเดินทางท่องเท่ียว / กาญจนา หงษท์อง 915.98604 ก427บ 2555 
200  ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยูไ่หน? พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) พ 294.3378 พ335ป 2544 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
201  ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมใน

อาเซียน : ความทา้ทายและโอกาส /  
สุชาดา ทวสิีทธ์ิ  305.56 ป233 2556 

202  ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ /  - GP 172.2 ป352 2555 
203  ประวติัศาสตร์อินโดนีเซีย : รัฐจารีตบนหมู่เกาะ ความ

เป็นสมยัใหม่แบบอาณานิคมและสาธารณรัฐแห่งความ
หลากหลาย 

ทวศีกัด์ิ เผอืกสม 959.8 ท228ป 2555 

204  ประสบการณ์การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของผูพ้ลดั
ถ่ินภายในประเทศ 

- GP 305.89591 พ174ป 2551 

205  ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม : แกนน าการศึกษา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  พ 370.1 พ349ป 2556  
206  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัสังคมไทย - 330.9593 ป431 2554 
207  ปลูกความสุขกลางใจ : คู่มือการจดักระบวนการเรียนรู้

เพื่อสุขภาวะทางปัญญา 
สุวรรณนภา ค าไร พ 158.1 ส873ป 2554 

208  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการสมคัรเขา้เป็นอาสาสมคัร
ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจนาวกิโยธิน ค่ายเทวาพิทกัษ ์
อ าเภอโป่งน ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  

อุม้ยศ กิจอุดม PA 355.123 อ845ป 2556 

209  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการสมคัรเขา้เป็นอาสาสมคัร
ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจนาวกิโยธิน ค่ายเทวาพิทกัษ ์
อ าเภอโป่งน ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี /  

อุม้ยศ กิจอุดม  
 

CD/PA 00182 2556 

210  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นทหารกองประจ าการ
ในสังกดักองพนัทหารราบมณฑลทหารบกท่ี 13 ผลดัท่ี 2  

ภิรมย ์อุทศัน์  
 

CD/PA 00178 2556 

211  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย /  

ปัญจพร มงคล  PA 302.35 ป523ป 2556 

212  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสมคัรใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ช าระภาษีทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาส านกังานเขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร /  

ปรีชา ดว้งหร่าย PA 336.2 ป467ป 2553  

213  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูค้า้แผงลอยท่ีคา้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง
สาธารณะ : กรณีศึกษาผูค้า้หาบเร่แผงลอยพื้นท่ีเขตป้อม
ปราบศตัรูพา่ยกรุงเทพมหานคร /  

ก่ิงออ้ สวนสันต ์ 
 

CD/PA 00183 2556 

214  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชห้ลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการ
ด าเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนมธัยมศึกษาเขต 
ตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร /  

พระมหาสมพงษ ์จนัทร์เทศ  
 

CD/PA 00177 2556 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
215  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการ

รักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวของ
ต ารวจภูธรจงัหวดักระบ่ี /  

วรรธนพล วรดิลก  
 

CD/PA 00179 2556 

216  ปัญหาการใหค้วามคุม้ครองส่ิงงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ศึกษากรณีผลิตภณัฑอ์าหารไทยพทน้บา้น (ผดัหม่ี
โคราช) /  

รัฐศิรินทร์ ตมิศานนท ์ 
 

CD/PA 00170 2556 

217  ผา้ทอง เล่ม 2 /  แกว้เกา้  น  ก891ผ 2537 ล2  
218  ผูส้ าเร็จการศึกษา พ.ศ.2555 ท่ีประสงคจ์ะท างาน /  - GP 331.34021 ผ749 2556 
219  พจนานุกรมแพทย ์เล่ม 1 วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม อ 610.3 ว579พ 2550 ล1 
220  พจนานุกรมแพทย ์เล่ม 2 วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม อ 610.3 ว579พ 2550 ล2 
221  พจนานุกรมไทย ฉบบัทนัสมยัและสมบูรณ์ - อ 495.913 พ174 2552 
222  พจนานุกรมศพัทเ์ภสัชศาสตร์ องักฤษ - ไทย - อ 615.103 พ174 2554 
223  พจนานุกรมศพัทก์ารเช่ือม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน - อ 671.52 03 พ174 2554 
224  พจนานุกรมสูตรเคมีทัว่ไป จกัรพนัธ์ุ ปัญจะสุวรรณ อ 540.3 จ225พ 2553 
225  พญาไร้ใบ 2 /  กฤษณา อโศกสิน  น  ก282พ 2541 ล2  
226  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขนุราชสีหวกิรม กบังานช่วง

หลวงในสมยัรัชกาลท่ี 4 /  
พสัวสิีริ เปรมกุลนนัท ์ 
 

720.9593 พ587พ 2555 

227  พระไตรปิฎกส าหรับนกัปกครองและขา้ราชการ /  พชัระ สิมะเสถียร 294.382 พ326 2556  
228  พฤติกรรมผูบ้ริโภค /  ชูชยั สมิทธิไกร  658.8342 ช647พ 2556 
229  ฟิสิกส์มหาวทิยาลยั 4 / สมพงษ ์ใจดี 530 ส263ฟ 2551 
230  ภมร เล่ม 2 /  กฤษณา อโศกสิน  น ก282ภ 2531 ล2  
231  ภาวะผูน้ า รังสรรค ์ประเสริฐศรี 303.34 ร314ภ 2551 
232  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร หน่วยท่ี 1-7 : ประมวลสาระ

ชุดวชิา /  
- 495.918 มส747ภป 2555 ล1  

233  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร หน่วยท่ี 8-15 : ประมวลสาระ
ชุดวชิา /  

- 495.918 มส747ภป 2555 ล2  

234  มวยไทย : กระบวนยทุธ์แห่งสยาม /  ปราณี สัตยประกอบ  796.83 ม221 2555  
235  มหศัจรรยเ์ล็กนอ้ยแต่ยิง่ใหญ่ ตอน ร้อยเร่ืองรู้ [ดีวีดี]  - DVD 00492 M 2556 
236  มหศัจรรยข์า้วไทย ห่างไกลโรคภยั สมุนไพรใกลต้วั /  ไกรภพ สาระกลู  พ 633.18 ก975ม 2552  
237  มองซีอีโอโลก ภาค 10 / วกิรม กรมดิษฐ์ พ 920 ว495ม 2556 ภ10 
238  มองมุมเมือง /  - GP 307.76 ม261 2556 
239  มาเลเซีย / วทิย ์บณัฑิตกุล 341.2473 ว579ม 2555 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
240  มุมมองใหม่ : โครงการกิจกรรมขบัเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษา : ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 
(SP2) : 43 ตน้แบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ ปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง /  

- GP 371.33 ม636 2553 

241  รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ/์แนวทาง และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตั้งแต่มกราคม 2552-มีนาคม 2554 

- อ 344.07684 ร155 2554 

242  รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ ์/ แนวทาง และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
มกราคม 2552 - มีนาคม 2554 /  

- GP 344.074 ร155 2554 

243  รวมค าสั่งศาลรัฐธรรมนูญกบัการปฏิบติัตามพนัธกิจ
ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 212 /  

- อ 342.5930269 ร155 2554  

244  รวมบทความ การท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2548 /  - RH 915.9304 ร156 2549 
245  รวมบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ ประจ าปี 2551 /  - AB 089.95911 มร425ร 2553 
246  ร้อยเร่ืองราว--เล่าเร่ืองเยอืนต่างแดนของประธาน

วฒิุสภา พ.ศ. 2553 /  
- GP 328.31 ร193 2554 

247  ร้อยเล่ห์กลโกงเจา้มือหุน้ /  สุนนัท ์ศรีจนัทรา  พ 332.6322 ส815ร 2555  
248  ระดบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนั : กรณี กองพนัทหารส่ือสารท่ี 6 กองพล
ทหารราบท่ี 6 จงัหวดัร้อยเอ็ด/  

สาธิต พลูยรัตน์  
 

CD/PA 00173 2556 

249  ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา : 
กรณีศึกษา นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม /  

สนธิยา สายแวว  
 

CD/PA 00181 2556 

250  ระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ทหารชั้นประทวนสังกดัพนัทหารราบท่ี 2 กรมทหาร
ราบท่ี 8 จงัหวดัขอนแก่น/  

จกัรกฤษ ชยัเสนา  
 

CD/PA 00171 2556 

251  ราชนครินทรานิทรรศน์ 9 ทศวรรษ พระด ารัสสร้างคน /  - อ 923.1593 ร418 2556  
252  รายงานแสดงผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
ปีท่ีสอง (วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2553) /  

- GP 351.593 ร451 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
253  รายงานการปฏิบติังานของศาลปกครองและส านกังาน

ศาลปกครอง ประจ าปี 2554 /  
- GP 342.0664 ร451 2555 

254  รายงานการประเมินผล ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ของกรมประชาสัมพนัธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
ตวัช้ีวดัท่ี 4.6 /  

- RH 659.2 ร451 2555 ล1 

255  รายงานการประชุมร่วมประจ าปี พ.ศ. 2554 สภา
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สภามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี สภามหาวิทยลยัวลยัลกัษณ์ วนัท่ี 19-
20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี /  

- GP 378.1 ก479 2554 

256  รายงานการศึกษา เร่ือง "ร่างพระราชบญัญติั
คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพมคัคุเทศก ์พ.ศ. ..." /  

- GP 343.07891 ร451 2554 

257  รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ การสังเคราะห์งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบับทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชาย /  

- RH 323.34 ร451 2554 

258  รายงานการศึกษาทางวชิาการส่วนบุคคลส าหรับนกั
บริหารการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม /  

- GP 333.72 ร451 2555 

259  รายงานกิจการประจ าปี 2553 มูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จ
พระนางเจา้ร าไพพรรณี /  

- GP 361.76305 ร451 2553 

260  รายงานความคืบหนา้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
อิสระวา่ดว้ยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ 
(คอ.นธ.) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) /  

คณะกรรมการอิสระวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ  

GP 340.1 ร451 2556  

261  รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากขอ้มูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2555 /  

- GP 307.72 รค451 2555 

262  รายงานคุณภาพชีวิตคนชนบทไทยจากขอ้มูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2554 /  

- GP 307.72 รค451 2554 

263  รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการส ารวจความคาดหวงั
และความตอ้งการของกลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ของกรมประชาสัมพนัธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2551 พื้นท่ีทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 1 
ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2551 /  

- GP 302.234 ร451 2551 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
264  รายงานผลการด าเนินงานของส านกัผูป้ระสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ปีงบประมาณ /  

- GP 354.3 ร451 2554 

265  รายงานผลการสัมมนาการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตดา้นทรัพยากรท่ีดินและป่าไม ้วนัศุกร์ท่ี 2 เมษายน 
2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ /  

- GP 364.1323 ร451 2553 

266  รู้แบบเป็ด เก่งแบบปราชญ ์/  จกัรพงษ ์จีนะวงษ ์ พ 398.9 จ223ร 2555  
267  รู้ทนัป้องกนัโรคร้าย /  ไกรภพ สาระกลู  พ 616 ก975ร 2552  
268  รูปแบบพฤติกรรมการรับฟังรายการรัฐสภาของเรา /  สุทิติ ขตัติยะ  GP 384.5443 ส778ร 2554 
269  ลงทุนใหม้ัง่คัง่ /  สุวรรณ วลยัเสถียร  พ 332.6 ส869ล 2551  
270  ลูกรักไม่ตอ้งถึงมือหมอ / พริม ทพัวงศ ์ พ 613.0432 พ425ล 2555 
271  วา่ยน ้าขา้มทะเลดาว [ดีวีดี]  - DVD 00484 M 2556 
272  วศิวกรรมการฉีดพลาสติก / วโิรจน์ เตชะวญิญูธรรม 668.412 ว711ว 2555 
273  วฒิุสภากบัการติดตามการใชง้บประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
- GP 328.31 ว872 2556 

274  ศกัยภาพของการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาลา้นนา /  

ศิริพร ศรีชาติ RH 338.4791 ศ463ศ 2553 

275  ศพัทค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ (ฉบบั
ชาวบา้น)  

เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล อ 004.03 ก853ศ 2553 

276  ศพัทท์างจิตเวช สงกรานต ์ก่อธรรมนิเวศน์ อ 616.8903 ส132ศ 2552 
277  ศพัทว์ทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นิธิยา รัตนาปนนท ์ อ 641.30 03 น614ศ 2556 
278  ศาลยติุธรรมท่ีมีระบบงานธุรการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.

2553 /  
- GP 353.4 ศ365 2553 

279  สติปัฏฐาน 4 ฉบบัวเิคราะห์-สังเคราะห์ /  สุรพล ไกรสราวฒิุ  พ 294.3422 ส852ส 2554  
280  สถิติงานประกนัสังคม 2554 /  - GP 368.40021 ส184 2555 
281  สถิติสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2553 /  - GP 331.021 ส184 2554 
282  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกบั

การเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา /  
สุรางค ์โพธ์ิพฤกษาวงศ ์ 923.1593 ส243 2556 

283  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ : เศรษฐกิจ : พระผูท้รง
วางรากฐานความมัน่คงและเศรษฐกิจยคุใหม่ /  

- 923.1593 ส245 2545 ล3  

284  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ : การศึกษา : พระผูท้รง
วางรากฐานการศึกษาทุกระดบั /  

- 923.1593  ส245 2545 ล4  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
285  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ : บทพระราชนิพนธ์และ

ปรัชญาชีวิต : พระปรีชาชาญเลิศล ้าเกินก าหนด /  
- 923.1593  ส245 2545 ล5  

286  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ : ประชาธิปไตยและดุสิตธานี 
: พระผูใ้หป้ระชาธิปไทยโดยแท ้/  

- 923.1593  ส245 2545 ล2  

287  สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ : พระราชฐานท่ีประทบั : 
มรดกสถาปัตยกรรมแห่งความรัก /  

- 923.1593  ส245 2545 ล6  

288  สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมาธิการการวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีการส่ือสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ระหวา่งวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2551- 18 กุมภาพนัธ์ 2554 /  

- GP 354.75 ส356 2554 

289  สรุปผลงานวฒิุสภา ประจ าปี 2553 /  - GP 328.31 ส356 2554 
290  สามีน า ภรรยาหนุน /  อภิรดี สนธิชยั  พ 158.24 อ259ส 2552  
291  สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2555 /  
- GP 378.1 ส674 2555 

292  สารสนเทศสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล 2554 (ขอ้มูลประจ าปี 2553 ) /  

- NGP 371.10025 ส674 2554 

293  สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบบัเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศกัราช 2554 /  

- อ 370.3 ส678 2554  

294  สุขแทก้ลางใจเรา / พุทธทาสภิกข ุ พ 294.3444 พ831สก 2553 
295  สุขภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพฒันานโยบาย

สาธารณะ เพื่อชีวติและสุขภาพ /  
- GP 613.09593 ส743 2554 

296  หมู่บา้นชนบทไทย จากขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บา้น 
(กชช. 2ค) ปี 2554 : รายงาน /  

- GP 307.72 ห199 2554 

297  หลกัการตรวจทางห้องปฏิบติัการดา้นนรีเวชวทิยา
ส าหรับพยาบาล แพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์

- 618.1 ห321 2556 

298  หลกัการตรวจทางห้องปฏิบติัการดา้นสูติศาสตร์ 
ส าหรับพยาบาล แพทย ์และ บุคลากรทางแพทย ์

- 618.2 ห321 2555 

299  หลกัการตลาด...สมยัใหม่ /  สุดาพร กุณฑลบุตร 658.8 ส769ห 2555 
300  หลกัชีววทิยา 1 เมเดอร์, ไซลเ์วยี เอส 570 ม724ห 2556 ล1 
301  หลกัชีววทิยา 2 เมเดอร์, ไซลเ์วยี เอส 570 ม724ห 2556 ล2 
302  หลกัศาสนากบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท - พ 294.301342 ห323 2556 
303  องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายแท ้ประกาศวฒิุสาร /  โสภาวรรณ บุญนิมิตร  RH 927.9143 ส984อ 2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
304  องคอุ์ปถมัภง์านหตัถศิลป์ : ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ /  
- อ 923.1593 อ114 2554  

305  อาเซียนไฮไลทส์ /  - 341.2473 อ617 2554  
306  อาหารสมอง /  ไพศาล ถนอมอารมย ์ พ 158.1 พ996อ 2553  
307  อินโดนีเซีย / วทิย ์บณัฑิตกุล 341.2473 ว579อ 2555 

 


