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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
1  1 ชีวติ 3 สัจธรรม [วซีีดี]  ว. วชิรเมธี    VCD 1163 M 2553 ผ1-2  
2  38 สายใยชุมชนสมองแจ่ม /  - GP 307.72 ส647 2554  
3  50 ความจริงของจิตใจ /  เฟิร์นแนห์ม, เอเดรียน พ 150 ฟ691ห 2556  
4  AEC เสน่ห์ สีสัน และความหมายในโลก /  เจริญชยั ไชยไพบูลยว์งศ ์ พ 341.2473 จ731อ 2556  
5  ASUS สุดยอด /  วโิรจน์ เรืองแสงศิลป์  005.43 ว712อ 2550  
6  Atonement [DVD]  Wright, Joe, Director  DVD 00512 M 2007  
7  AutoCAD 2013 : complete guide 2D and 3D /  สุจิตรา อยูห่นู   620.00420285 ส753อ 2556  

8  Chiang Mai University research abstracts 2010 /  Chiang Mai University  AB 089.95911 MU434C 
2010  

9  Corporate social responsibility report 2010 /  - GP 352.266 C822 2010  
10  Corporate social responsibility report 2011 /  - GP 352.266 C822 2011  
11  Elysium [DVD]  Blomkamp, Nell, Director  DVD 00513 M 2013  
12  Food process engineering and technology /  Berk, Zeki  664 B512F 2013  
13  Free from addictions : in the face of drugs, AIDS and 

other enemies of society [DVD] /  
Escandon, Rafael  DVD 616.86 E74F 2007  

14  Gravity [Blu-ray 3D]  Cuaronl, Alfonso, Director  DVD 00509 M 2013 B-R  
15  Handbook of print media : technologies and 

production methods [CD-ROM] /  
Kipphan, Helmut  CD/ R 686.2 H236 2001  

16  Hotel transylvania [Blu-ray 3D]  Tartakovsky, Genndy, Director  DVD 00506 M 2012 B-R  
17  Introduction to organic laboratory techniques : a small 

scale approach /  
Engel, Randall G. 547.0078 E57I 2011  

18  KMUTT graduate thesis / project abstracts 2008 /  King Mongkut's University of 
Technolgy Thonburi 

AB 089.95911 UTT65K 
2008  

19  Magic IMC เพี้ยง!! /  คาลฮูน, บิล  658.8 ค341ม 2550  
20  Megamind [Blu-ray 3D]  McGrath, Tom, Director  DVD 00508 M 2010 B-R 

3D  
21  Melbourne /  Glover, Barbara  919.4504 G566M 1996  
22  Memmler’s the human body in health and disease 

[DVD-ROM] /  
Cohen, Barbara J.  DVD 612 C678M 2013  

23  New HSK level I / Wang Jiang, Zhou Wan Mei, Hou 
Xiao Juan [VCD]  

Wang, Jiang  VCD 1162 M 2012 v1  

24  New HSK level IV / Li Chun Ling, Zhou Wan Mei [VCD]  Li, Chun Ling VCD 1162 M 2012 v4  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
25  New HSK level V / Dong Cui, Fu Yan Bai [VCD]  Dong Cui VCD 1162 M 2012 v5  
26  New Zealand : aotearoa /  - 919.304 N532 1996  
27  Ophthalmic drug facts /  Bartlett, Jimmy D. 617.7061 O61 2013  
28  Penguins on parade : penguin reserve : Phillip Island, 

Victoria, Australia /  
Glover, Barbara  598.47 G566P 1992  

29  Physics : principles with applications /  Giancoli, Douglas C. 530 G433P 2014  
30  Protective cultures, antimicrobial metabolites and 

bacteriophages for food and beverage biopreservation /  
Lacroix, Christophe  664.028 P967 2011  

31  PSpice สาํหรับวงจรแปลงผนักาํลงั /  อภินนัท ์อุรโสภณ  621.3815 อ257พ 2556  
32  Puss in Boots [Blu-ray 3D]    DVD 00507 M 2011  
33  Rush [DVD]  Howard, Ron, Director  DVD 00514 M 2013  
34  South-East Asian agri benchmark rice network : 

workshop, March 18th-22th, 2013 at Rama Gardens 
Hotel, Bangkok /  

Knowledge Network Institute of 
Thailand (KNIT)  

GP 338.17318 S726 2013  

35  Sydney / Sue Hughes ; Alan Stephens...[et al.], 
photographers  

Hughes, Sue 919.44104 H894S 1996  

36  Thai massage : sacred bodywork /  Apfelbaum, Ananda     615.82209593 A641T 2004  

37  The Avengers [Blu-ray 3D]  Whedon, Joss, Director     DVD 00510 M 2012 B-R 3D  

38  Thor : the dark world [Blu-ray 3D]  -    DVD 00511 M 2014 B-R 3D  

39  Transport data and model integrated with multimodal 
transport and logistics (TDL) : executive summary report /  

- GP 388.4131 T772 2010  

40  Yogi Bear [Blu-ray 3D]  Brevig, Eric, Director  DVD 00505 M 2011 B-R  
41  กรอบท่ีไม่มีเส้น /  หนุ่มเมืองจนัท ์    พ 089.95911 ห161ก 2556  
42  กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เล่ม 2 /  ณรงคช์ยั อคัรเศรณี  338.4 ณ215ก 2555  
43  กลอ้งของใคร /  ลาํพ ูแสงลภ    พ 923.1593 ล345ก 2555 ล2  

44  กลาโหม คาํฉนัท ์/  ชยัวทิย ์ชยาภินนัท ์    GP 355.009593 ช434ก 2552  

45  การขบัเคล่ือนพลงัสังคมสู่การพฒันากระบวนการ
ยติุธรรมท่ีย ัง่ยนื : รายงานการศึกษาวจิยั การประชุม 
ทางวชิาการระดบัชาติวา่ดว้ยงานยติุธรรม คร้ังท่ี 9 วนัท่ี 
30-31 สิงหาคม 2554 ณ หอ้งประชุมแกรนด ์ไดมอนด ์
บอลรูม ศูนยป์ระชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี อาํเภอ 
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี /  

- RH 347.593 ก441 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
46  การเขียนข่าวเบ้ืองตน้ /  ภาคภูมิ หรรนภา  070.43 ภ414ก 2555  
47  การใชท่ี้ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื  อุทิศ กุฏอินทร์  333.72 อ824ก 2556  
48  การเดินทางของความสุข /  ชาญศิลป์ กิตติโชคพาณิชย ์   พ 923.1593 ช498ก 2555 ล7  

49  การตลาดระหวา่งประเทศ /  ธนุตร์ เอ่ียมอร่าม  382 ธ271ก 2546  
50  การติดตามการดาํเนินงานโครงการแลกเปล่ียนบุคลากร

และนกัศึกษาไทยกบัประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง : 
รายงาน /  

- RH 378.0162 ก452 2555  

51   การบริหารความเส่ียงภยัและการประกนัภยัในศตวรรษท่ี 21 ฐิติวดี ชยัวฒัน์  368 ฐ362ก 2556  
52  การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลกรณ๊ศึกษา : วทิยา

เทคโนโลยตีะวนัออก (อี.เทค) /  
พิมพพ์ฑัรา สินธุรัตน์ CD/T 00176 2556  

53  การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลกรณ๊ศึกษา : วทิยา
เทคโนโลยตีะวนัออก (อี.เทค) /  

พิมพพ์ฑัรา สินธุรัตน์ T/มส 658.3 พ718 ก 2556  

54  การบญัชีบริหาร /  เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ  657 บ784ก 2555  
55  การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน ? : 

โครงการการประชุมวชิาประจาํปี 2553 วนัท่ี 2- 3 
กนัยายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ หลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร /  

- GP 378.1 ก469 2553  

56  การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /  - GP 330.9593 ก469 2551  
57  การประชุมวชิาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ คร้ังท่ี 4 "บรรเทาพิบติัภยั กา้วไกลดว้ยใจสี
เขียว" วนัท่ี 6-7 กนัยายน 2555 ณ หอ้งประชุมมิราเคิล 
แกรนด ์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์
กรุงเทพมหานคร /  

- GP 333.72 ก482 2555  

58  การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 33 /  - 621.3 ก475 2553  
59  การประชุมวิชาการระดบัชาติ 2011 หวัขอ้ : การจดัการ

และการบริหารธุรกิจ 2011 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 
ชั้น หอ้งประชุมออดิธอเรียม มหาวิทยาลยัสยาม วนัพุธท่ี 
7 ธนัวาคม พ.ศ.2554 เวลา 8.30-17.30น. [ซีดี-รอม] /  

มหาวทิยาลยัสยาม  CD / RH 658.072 ก482 
2554  

60  การประเมินผลความร่วมมือกระทรวงยติุธรรมกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 /  

-   GP 353.409593 กป491 2554  

61  การประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการกระทรวง
ยติุธรรม อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี และอาํเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี /  

- RH 725.15 ก491 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
62  การประยกุตใ์ชก้ระดานอิเลก็ทรอนิกส์กบัการเรียนผา่นเกม  สุรสรรค ์แพง่ศรีสาร PA  005.1 ส852ก 2556  
63  การประยกุตใ์ชร้ะบบควบคุมระยะไกลเพื่อการผลิต

นํ้าประปา /  
เพญ็ศิริ วงษเ์มธีกิตต์ิ    T/มส 628.15 พ912ก 2556  

64  การเปิดรับส่ือ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่น
เกมออนไลน์ประเภท MMORPG (Massively 
multiplayer online role-playing game) ของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร /  

ธนกฤต ดีพลภกัด์ิ CD/T 00168 2556  

65  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 /  วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 618.20231 ก492 2554 ล1  
66  การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 /  มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ 618.20231 ก492 2556 ล2  
67  การพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินบนฐานการวจิยั : 

เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ ประจาํปี 2553 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 15-16 
มีนาคม 2553 ณ หอ้งประชุมนนทรี อาคารสถาบนัภาษา
และคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย /  

  RH 370.78 ก493 2553  

68  การพฒันาตวับ่งช้ีลกัษณะความเป็นเมืองสร้างสรรค์
ดา้นการออกแบบของกรุงเทพมหานคร /  

พิเชษฐ ์มุสิกะโปดก CD/T 00172 2556  

69  การพฒันาตวับ่งช้ีลกัษณะความเป็นเมืองสร้างสรรค์
ดา้นการออกแบบของกรุงเทพมหานคร /  

พิเชษฐ ์ มุสิกะโปดก T/มส 307.764 พ654ก 
2556  

70  การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยใช้
แนวคิด Balanced Scorecard /  

สุนนัทา สังขทศัน์    T/มส 658.4012 ส816ก 2556  

71  การพฒันารูปแบบการบริหารสาํหรับโรงเรียนอนุบาล
ตน้แบบ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ /  

ณฐัพล เน่ืองชมภู CD/T 00174 2556  

72  การเพิ่มความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ชุมชนประเภทอญัมณีในประเทศไทย /  

ชณทตั บุญรัตนกิตติภูมิ    T/มส  338.642 ช124ก 2556  

73  การวางแผนการตลาด /  เพลินทิพย ์โกเมศโสภา 658.802 พ924ก 2553  
74  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อการส่ือสาร /  ปราณี สุรสิทธ์ิ  302.2 ป446ก 2557  
75  การวจิยัเพื่อการโฆษณา /  เอกณรงค ์วรสีหะ 659.1072 อ873ก 2555  
76  การศึกษาทศันคติของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีต่อมาตรฐานวชิาชีพผูบ้ริหาร
สถานศึกษา /  

อปัสร พกุลานนท ์ T/มส 371.2 อ549ก 2555  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
77  การสร้างเสริมสุขภาพสาํหรับพนกังานโรงงานและ

คนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม : 
รายงานวจิยั /  

-    RH 363.11969 ก525 2553  

78  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล เล่ม 1 /  วริทธ์ิ อ๊ึงภากรณ์ 621.815 ว327ก 2556 ล1  
79  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล เล่ม 2 /  วริทธ์ิ อ๊ึงภากรณ์ 621.815 ว327ก 2556 ล2  
80  การออกแบบระบบเลือกตั้ง : คู่มือเล่มใหม่ของ 

International IDEA /  
เรยโ์นลดส์, แอนดรูว ์ 324.6 ร765ก 2555  

81  กา้วแรกกบัภาษาญ่ีปุ่น 1 [วซีีดี]  ชิดพงษ ์กววีรรุฒิ VCD 1161 M 2548 ล1ผ1-2  

82  กา้วแรกกบัภาษาญ่ีปุ่น 2 [วซีีดี]  ชิดพงษ ์กววีรรุฒิ VCD 1161 M 2549 ล2ผ1-2  

83  ขอบคุณ ความทุกข ์[วซีีดี]  ว.วชิรเมธี  VCD 1164 M 2552 ฉ1  
84  ขอ้มูลโครงการท่ีอยูอ่าศยัภาคเอกชนเปิดตวัใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2553 /  
- GP 728.3 ข291 2553  

85  ขอ้มูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 /  - GP 324.9593 ข291 2555  
86  ขอ้มูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ปี 2554 - GP 333.783 ข291 2554  
87  เขาวา่ผมคือมืออาชีพ ภาค๒ /  สุจินต ์จนัทร์นวล  650.1 ส755ข 2543 ภ2  
88  เขาวา่ผมคือมืออาชีพ ภาค๓ /  สุจินต ์จนัทร์นวล  650.1 ส755ข 2543 ภ3  
89  เขียนแบบทางวศิวกรรมและสถาปัตยกรรมดว้ย 

AutoCAD 2013 ฉบบัสมบูรณ์ /  
อภิรัตน์ บางศิริ     620.00420285 อ262ข 2556  

90  ความตั้งใจในการครองสมณเพศเป็นพระสงฆใ์นพุทธ
ศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆใ์นตาํบลปากคลองภาษี
เจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /  

พระเดชา รู้เพียร PA 294.363 พ326ค 2555  

91  ความพึงพอใจ และการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารสตรี /  วริทธ์ินนัท ์ไพรอนนัต ์    T/มส 070.175 ว327ค 2555  
92  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดาํเนินการ

ป้องกนันํ้าท่วมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวัรอ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัพิณุโลก /  

สุรีย ์คงกรุด CD/PA 00201 2556  

93  ความสุขทุกมิติตามหลกัพระพุทธศาสนา /  สุรพล ไกรสราวฒิุ  พ 294.3444 ส852ค 2556  
94  คมัภีร์ Vi ลงทุนหุน้แบบเนน้คุณค่า /  มนตรี นิพฐวทิยา พ 332.6322 ม152ค 2556  
95  คมัภีร์เคล่ือนเส้นเอ็น : ฉบบัคลายปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ

และแกอ้าการเจบ็เเส้นดว้ยตนเอง /  
ลลิตา ธีระสิริ  615.822 ล145ค 2555  

96  คมัภีร์นกัการตลาด /  บาร์ไวส์, แพท็ทริค  658.8  บ294ค 2551  
97  คาํช่วย ช่วยดว้ย! /  บุษบา บรรจงมณี     พ 495.68245911 บ675ค 

   2554 
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
98  คุณภาพชีวติในการทาํงานของขา้ราชการ : กรณีศึกษา

เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง กองปฏิบติัการดบัเพลิงท่ี 1 สาํนกั
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร /  

เจษฎา วทิยาสมบูรณ์ PA 306.361 จ755ค 2556  

99  คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว /  สายพิณ หตัถีรัตน์  649.8 ส661ค 2553  
100  คู่มือท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติผาแตม้ /  นิภาพร ไพศาล พ 915.9304 น624ค 2556  
101  คู่มือปฐมพยาบาลดว้ยตนเอง /  สันต ์หตัถีรัตน์  616.0252 ส576ค 2552  
102  คู่มือเรียนภาษาซี /  อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ  005.133 อ334ค 2554  
103  คู่มือหลกัการและแนวทางในการจดัตั้งศูนยบ์ริการ

สนบัสนุนนกัศึกษาพิการ /  
อรอนงค ์สงเจริญ GP 371.91 อ383ค 2553  

104  คู่มือหตัถการทางวสิัญญี /  วรัิตน์ วศินวงศ ์ 617.96 ว691ค 2554  
105  เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซนแรงดนัไฟฟ้าสูง ความถ่ีสูง 

กาํลงัไฟฟ้าตํ่า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีเทคนิคพีพี
ที และแบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าร่วม (CDโครงงาน)  

เกลา้ บุญฤทธ์ิ CD/PR 01044 2556  

106  แคลคูลสั : ผลบวกอนนัต ์/  ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ  515 ท126ค 2556  
107   โครงการปริวรรตพระคมัภีร์ลา้นนา เร่ือง ตาํนานสิบห้าราชวงศ ์ เขียน วนัทนียตระกลู  294.3435 ข759ค 2555  
108  โครงการศึกษาแผนดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (BCP) : 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร /  
-    GP 658.4012 ค962 2554 ล2 

109  โครงการศึกษาพฒันาปรับปรุง บาํรุงรักษาระบบ
ฐานขอ้มูล ขอ้สนเทศและแบบจาํลอง เพื่อบูรณาการ
พฒันาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL) : รายงานฉบบั
สมบูรณ์ /  

-     GP 388.4131 ค962 2554 ล1  

110  โครงการศึกษาพฒันาปรับปรุง บาํรุงรักษาระบบ
ฐานขอ้มูล ขอ้สนเทศและแบบจาํลอง เพื่อบูรณาการ
พฒันาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL) : รายงานสรุป
สาํหรับผูบ้ริหาร /  

-    GP 388.4131 ค962 2554 ล2 

111  โครงการศึกษาพฒันาปรับปรุง บาํรุงรักษาระบบ
ฐานขอ้มูล ขอ้สนเทศและแบบจาํลอง เพื่อบูรณาการ
พฒันาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDL) : รายงาน
สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร /  

-   GP 388.4131 ค962 2554 ล3  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
112  จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวช [ซีดี-รอม] /  -    CD / อ 923.1593  จ131 2554 

113  จกัรพรรดิแห่งโรคร้าย ชีวประวติัโรคมะเร็ง /  มุกเคอร์จี, สิทธตัถะ พ 616.994 ม614จ 2556  
114  จบัชีพจรประเทศไทย /  เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  330.9593 จ287 2556  
115  จากแดนพุทธภูมิสู่แผน่ดินสุวรรณภูมิ /  - 294.363 จ291 2555  
116  จีนมุ่งลงใต ้อินเดียมุ่งตะวนัออก อาเซียนตอนบนในยคุ

บูรพาภิวตัน์ /  
เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 341.2473 อ893จ 2556  

117  เจด็ทางลดัผูป้ระกอบการ จากลูกไก่เป็น...พญาอินทรี /  ภพศกัดิ ปานสีทอง  658.022 ภ147จ 2548  
118   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัดา้นการส่ือสาร  - อ 923.1593 ฉพ421 2539  
119  ชลศาสตร์การไหลในทางนํ้าเปิดขั้นพื้นฐาน /  เสรี จนัทรโยธา 627.042 ส928ชก 2556  
120  ชลศาสตร์การไหลในทางนํ้าเปิดขั้นสูง /  เสรี จนัทรโยธา 627.042 ส928ช 2556  
121  ชีววทิยา เล่มท่ี 1 อิดิชัน่แรก /  ธนกร อรรจนาวฒัน์ 570 ธ132ช 2556 ล1  
122  ชีวติไร้ขีดจาํกดั /  วยูชิิช, นิก  พ 153.8 ว889ช 2556  
123  ตน้แบบการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของ

มหาวทิยาลยัราชภฎัขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ /  
วาสนา สุรียเ์ดชะกุล CD/T 00170 2556  

124  ตน้ไมข้องพระราชา /  ธนะชยั สุนทรเวช     พ 923.1593 ธ162ต 2555 ล8 

125  ตวัแบบการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารจดัการ
โครงการก่อสร้างขนาดกลาง /  

ทศันา อคัรธิติพงศ์ CD/T 00169 2556  

126  ตวัแบบการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารจดัการ
โครงการก่อสร้างขนาดกลาง /  

ทศันา  อคัรธิติพงศ ์ T/มส 690.068 ท363ต 2556  

127  ตวัแบบประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบการชาํระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย /  

สุนีย ์ยงัสวา่ง CD/T 00173 2556  

128  ตวัแบบประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบการชาํระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย /  

สุนีย ์ยงัสวา่ง T/มส 332.1 ส821ต 2556  

129  ตามยายไปวดั /  วรียทุธ เลิศสุดวชิยั    พ 923.1593 ว833ต 2555 ล9 

130  ตามหา...หุน้ตวัแรก /  อจัฉรา โยมสินธ์ุ  332.6322 อ499ต 2556  
131  ตาํราปฏิบติัการโภชนาการเชิงชีวเคมี /  นภา ศิวรังสรรค ์ 664.07 น196ต 2556  
132  ติดปีกธุรกิจนวตักรรมร้อยลา้น /  - พ 658.4063 ต389 2556  
133  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม /  สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต  153.85  ส272ท 2543  
134  ทศันคติและการซ้ือสินคา้ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /  
รัมภา คงอํ่า    T/มส 658.8342 ร387ท 2556 

135  ทาํเนียบผลงานวจิยัและเอกสารทางวชิาการ 
ปีงบประมาณ 2553 /  

-    RH 001.44025 ท424 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
136  ทาํมาหากินอยา่งไร เม่ือไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

AEC 2558 /  
ฝ่ายวชิาการปัญญาชน  พ 341.2473 ท429 2556  

137  ท่ีเรียกวา่ 'แตจ๋ิ้ว' /  เส่ียวจิว  พ 390.0951 ส949ท 2556  
138  ทุกขไ์ม่ไปหรือเราไม่ปล่อย /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ท 2556  
139  เทคโนโลยกีารผลิตแก๊สเช้ือเพลิง /  วรนุช แจง้สวา่ง  662.6 ว218ท 2556  
140  เทพเจา้และส่ิงน่ารู้ /  มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเดจ็  291.13 ม113ท 2556  
141  เทศาภิบาล /  ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็กรมพระยา  320.09593 ด495ท 2555  
142  เท่ียว...ดว้ยใจ อุปสรรคใดไร้กงัวล /  - พ 915.93 ท771 2553  
143  ธรรมมะบทสวดมนต ์/  สุวลี ปิติกถา  294.3443 ส875ธ 2554  
144  ธรรมะพาที /  สุวลี ปิติกถา  294.3444 ส875ธ 2555  
145  นครรัตติกาล : เมืองวญิญาณสาบสูญ เล่ม 5 /  แคลร์, คาสซานดรา น ค943น 2556 ล5  
146  นโยบายสาธารณะ /  ศุภชยั ยาวะประภาษ  320.6 ศ683น 2552  
147  นวตักรรมนาํพาประเทศสู่ความมัง่คัง่ /  - พ 658.4063 น294 2556  
148  นวตักรรมและเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรม 2555 : ฉบบั

การจดัการ การแกปั้ญหา ภยัธรรมชาติ /  
- GP 608.7593 น294 2555  

149  นนัทนาการและการจดัการ /  พีระพงศ ์บุญศิริ  790.1 พ798น  2542  
150  น่ารู้คู่การตลาด /  กุณฑลี ร่ืนรมย ์ 658.8 ก712น 2552  
151  เน็ตบุค๊ ทุกมุม คู่มือการใชเ้น็ตบุค๊ใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด /  
จรรยา แหยมเจริญ  004.16 จ148น 2552  

152  แนวคาํวนิิจฉยัของศาลปกครอง เล่มท่ี 3 [ซีดี-รอม] /  สาํนกังานศาลปกครอง     CD/อ 342.0664 น927 2554 ล3  

153  ในหลวงของฉนั /  เฉลิม อคัคะพ ู   พ 923.1593 ฉ411น 2555 ล1  

154  บทคดัยอ่วารสารวจิยั มสด : สาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีฉบบัปี 2551-2553 /  

- AB 016.5 บ125 2554  

155  บทบาทของเจา้หนา้ท่ีพนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ก่ียวกบัการ
พิจารณาคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลาย /  

ภทัรภร นิชโรจน์ T/มส 346.078 ภ369บ 2556  

156  บรรณานุกรมผลงานวิชาการ ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  
ศรีสอา้น (พ.ศ. 2506-2553) /  

- อ 012.09593 บ165 2554  

157  โบราณหา้ม /  อุดมพร อมรธรรม  พ 398.41 อ791บ 2556  
158  ประชุมพระนิพนธ์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง

วงษาธิราชสนิท [ดีวดีี] /  
กระทรวงวฒันธรรม    DVD 895.911  ป247 2552  

159  ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 5 ภาคปกิณกะ 1 /  จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาท 
สมเด็จพระ, พ.ศ.2396-2453  

959.3 จ657ป 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
160  ประทีปแห่งทวปีอาเซีย /  อาร์โนลด์, เอด็วนิ, เซอร์  294.361 อ646ป 2540  
161  ประมวลสาระชุดวชิาการวิเคราะห์ วางแผน และ

ควบคุมทางการตลาด /  
- 658.8  มส747ก  2544  

162  ประวติัวดัสระเกศ ราชวรมหาวหิาร และพระบรมสารีร
กิธาตุขดุไดใ้นพระสถูปท่ีมชัฌิมประเทศ /  

สมเด็จพระพุฒาจารย ์(เก่ียว อุป
เสโณ)  

อ 294.3435 ป373 2557  

163  ประสิทธิผลการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ในประเทศไทย /  

ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์ CD/T 00171 2556  

164  ประสิทธิผลการจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ในประเทศไทย /  

ชินวฒัน์ ศาสนนนัทน์    T/มส 378.101 ช751ป 2556  

165  ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
นํ้ามนัหล่อล่ืนยานยนตใ์นประเทศไทย /  

ปิยปราชญ ์ธิติวิรุฬห์ CD/T 00167 2556  

166  ปรัชญานิเทศศาสตร์ : กระบวนทศัน์ในการพฒันา
ทฤษฎีและศึกษาวจิยัการส่ือสาร /  

ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์ 302.2 ถ412ป 2557  

167  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํของเจา้อาวาส : 
กรณีศึกษาวดัในเขตธนบุรี /  

พระวรรณะ สุม (สุทธสีโล PA 294.363 พ266ป 2556  

168  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการบริหารงานบุคลากร
ตามอิทธิบาท 4 ตามความเห็นของบุคลากรในโรงเรียน 
: กรณีศึกษา โรงเรียนมธัยมเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร /  

สารี ย ิ PA 371.201 ส681ป 2556  

169  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน : กรณีศึกษา เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร /  

รัศมี ภทัรภกัดีกุล CD/PA 00200 2556  

170  เปล่ียนมุมคิด...ดว้ยจิตวทิยาภาคพิสดาร /  ไวส์แมน, ริชาร์ด  พ 158 ว986ป 2555  
171  โปรตีนกาวไหมกบัการประยกุตใ์ชใ้นทางการแพทย ์/  พรอนงค ์อร่ามวทิย ์ 610.284 พ295ป 2556  
172  ไปรษณียช์วนชิม : อ่ิมตามตรอก อร่อยตามซอย /  ภทัรภารัศม์ิ รอดเช้ือ พ 647.95593 ป964 2556  
173  ผูน้าํเหนือผูน้าํ /  คูซ, เจมส์ เอม็  658.4092  ค242ผ 2542  
174  ผูบ้ริหารแห่งอนาคต /  ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี  658.4  ช446ผ 2550  
175  แผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 /  - GP 363.73 ผ931 2555  
176  แผนปฏิบติัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ 

ประจาํปีงบประมาณ 2556 /  
กรมการศาสนา  GP 294.365 ผ932 2556  

177  แผนปฏิบติัราชการการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประจาํปี 2554...  

- GP 379.593 ผ932 2554  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
178  พม่า ไต สามสายนํ้า /  สุปรียา หอ้งแซง  พ 915.9104 ส824พ 2555  
179  พระไตรปิฎกนิสสยะ [ฉบบัพิเศษ] : พระสุตตนัตปิฎก 

ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร /  
- 294.3823 พ326 2554  

180  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วักบัคณะองคมนตรี /  สัก กอแสงเรือง  923.2593 พ343 2556  
181  พระพุทธเจา้พลิกใจ ไอน์สไตน์พลิกโลก /  สม สุจีรา  พ 294.3375 ส231พ 2554  
182  พระมหากษตัริยน์กักีฬา [ซีดี-รอม] /  -    CD / อ 923.1593  พ357 2549  

183    พระอรหนัต ์: วิธีตรวจสอบคุณลกัษณะตามนยัพระไตรปิฎก วเิทศทยัย ์    พ 294.34218 ว599พ 2557  
184  พระอารามหลวงแห่งราชอาณาจกัรสยาม /  ลาํจุล ฮวบเจริญ  294.3435 ล331พ 2555  
185  พฤติกรรมการใช ้Facebook และพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น Facebook ของนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร /  

อมัพร แซ่โซว CD/T 00175 2556  

186  พลงัแห่งการประชาสัมพนัธ์ /  รุ่งนภา พิตรปรีชา 659.2  ร623พ 2556  
187  พฒันาการการจดัทาํทะเบียนราษฎร และสาํมะโน

ประชากรในประเทศไทย /  
รศรินทร์ เกรย ์ 304.6 ร171พ 2551  

188  พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ /  อจัฉรา ตั้งสถาพรพงษ ์ 618.92 พ816 2555  
189  พื้นฐานของการสันดาป /  กุลยา กนกจารุวจิิตร  541.361 ก728พ 2556  
190  พดูองักฤษกบัชาวต่างชาติ : 120 สถานการณ์พบบ่อยใน

ชีวติประจาํวนั /  
ชิดพงษ ์กววีรวุฒิ   พ 428.2495911 พ842 2555  

191  เพลงแผน่ดิน /  ชีวนั วสิาสะ   พ 923.1593 ช582พ 2555 ล3  

192  ฟังกช์นัเชิงซอ้นและการประยกุต ์: สาํหรับนกั
คณิตศาสตร์ นกัวทิยาศาสตร์และวศิวกร /  

ธนิต มาลากร  515.9 ธ262ฟ 2556  

193  ภาพอนาคตประเทศไทย 2562 : สังคมสะอาด ฉลาด 
และสามารถแข่งขนัได ้สังคมสันติสุขดว้ยพลงัแห่งการ
เรียนรู้ วาดฝันสรรสร้างประเทศไทย /  

- GP 338.542  ภ457 2552  

194  ภารกิจพิชิตหุน้ Turnaround /  นพดล ดาวแสงสวา่ง  332.63 น169 2557  
195  ภารกิจองคมนตรี พุทธศกัราช 2555 /  - GP 352.24 ภ459 2556  
196  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2556 /  กลุ่มนกัวชิาการภาษีอากร  343.04 ภ491 2556  
197  ภูมิแผน่ดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

กบัการเสด็จพระราชดาํเนินแหล่งมรดกไทย [ซีดี-รอม] 
-    CD / อ 923.1593 ภ669 2554  

198  มนตราอาเซียน /  ธีรภาพ โลหิตกุล  พ 915.904 ธ639ม 2556  
199  มะเร็งเตา้นม มหนัตภยัร้ายใตท้รวงอก /  นรินทร์ วรวฒิุ     พ 616.99449 น243ม 2556  
200  มัน่พฒันา...บนเส้นทางแห่งความย ัง่ยนื /  - GP 352.5 ม369 2552  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
201  เมฆนอ้ยของพระราชา /  เกริก ยุน้พนัธ์    พ 923.1593 ก763ม 2555 ล5  

202  เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง : รายงานการศึกษา
ศกัยภาพ สู่ประชาคมอาเซียในปี 2558 /  

- RH 959.4 ม845 2556  

203  ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ 10 ประเทศในอาเซียน /  ดาณุภา ไชยพรธรรม  959 ด382ย 2556  
204  ยทุธศาสตร์ชาติเพื่อการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั /  - GP 363.5 ย365 2553  
205  รวมบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ปีการศึกษา 2553 บณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร /  
มหาวทิยาลยันเรศวร AB 089.95911 มน747ร 

2553  
206  ระบบการตรวจสอบและรับรองสินคา้อาหารนาํเขา้และ

ส่งออกระหวา่งประเทศของ Codex /  
- GP 338.19 ร228 2551  

207  รักตกขอบ /  คาํ ผกา (ฮิมิโตะ ณ เกียวโต)  รส ค351ร 2556  
208  รางวลัราชมงคลสรรเสริญผูมี้ผลงานดีเด่นทาง

วฒันธรรม พุทธศกัราช 2556 /  
- อ 306.09593 ร399 2556  

209  รายงานการวิเคราะห์นกัศึกษาใหม่ มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 รุ่นท่ี 49 มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น (ระดบัปริญญาตรี) /  

- GP 378.198 ร451 2555  

210  รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม กฟผ. ประจาํปี 2553 /  -    NGP 333.7932 ร451 2553  
211  รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม กฟผ. ประจาํปี 2554 /  -    NGP 333.7932 ร451 2554  
212  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ประจาํปี 2552 /  
- GP 353.46 ร451 2552  

213  รายงานผลการปฏิบติังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจาํปีงบประมาณ 2556 /  

- GP 324 ร451 2556  

214  รายงานผลการวจิยัตลาดแรงงานปี 2552-2553 /  - GP 331.12 ร451 2552  
215  รายงานภาระโรคและการบาดเจบ็ของประชากรไทย 

พ.ศ. 2552 /  
- GP 616 ร451 2555  

216  รายงานระบบการชาํระเงิน 2555 /  - GP 332.152 ร451 2555  
217  รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 2553-2554 /  - GP 333.7 รส451 2554  
218  รายงานสถิติคดีศาลทัว่ราชอาณาจกัร ประจาํปี พ.ศ. 2553 - GP 347.01 ร451 2553  
219  รายงานหมู่บา้นชนบทไทย จากขอ้มูลพื้นฐานระดบั

หมู่บา้น (กชช. 2ค) ปี 2556 /  
- GP 307.72 ห199 2556  

220  รูปแบบกลยทุธ์การเนน้การตลาดเพื่อการส่งออกอาหาร
แช่แขง็ /  

ธญัญญ์าณ์ คาํบุญ CD/T 00177 2556  

221  รู้วเิคราะห์ เจาะเร่ืองหุน้ /  จิรัตน์ สังขแ์กว้ 332.6322 จ529ร 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
222  รู้วเิคราะห์...เจาะเร่ืองกองทุนรวม  /  ธนยัวงศ ์กีรติวาณิชย ์ 332.6 ธ214ร 2556  
223  รู้วเิคราะห์...เจาะเร่ืองตราสารหน้ี /  ศุภชยั ศรีสุชาติ 332.6323 ศ684ร 2556  
224  เร่ืองรัก...รัก...ในวงัหลวง /  กิตติพงษ ์วโิรจน์ธรรมากูร  พ 923.1593 ก674ร 2547  
225  เรือใบใจกลา้ /  วภิาว ีฉกาจทรงศกัด์ิ    พ 923.1593 ว657ร 2555 ล6  

226  เรืออากาศวชิาการ 56 /  - GP 629.4 ร899 2556  
227  โรคของช่องปากและฟัน /  พวงทอง ไกรพิบูลย ์ 617.63 พ465ร 2556  
228  ลงทุนใหม้ัง่คัง่ /  สุวรรณ วลยัเสถียร  332.6 ส869ล 2550  
229  วงัท่าพระ : ศูนยก์ลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี /    อ 728.82 ว373 2554  
230  วาดภาพตามพอ่ /  กฤษณะ กาญจนาภา     พ 923.1593 ก281ว 2555 ล4  

231  วารสารศาสตร์เบ้ืองตน้ : ปรัชญาและแนวคิด /  มาลี บุญศิริพนัธ์  070.4 ม511ว 2556  
232  วธีิสังเกตสัญญาณเตือนของโรคร้าย /  ชลิตา สุนทรีย ์ พ 613 ช253ว 2556  
233  วธีิหยดุกรดไหลยอ้น /  ไมโนชา, อานิล  616.324 ม966ว 2556  
234  วสิัญญีวทิยาคลินิก /  วรัิตน์ วศินวงศ ์ 617.96 ว774 2555  
235  เวยีดนาม เท่ียวเอาเร่ือง /  วฒิุ เลิศสุขประเสริฐ พ 915.9704 ว862ว 2555  
236  สงครามหลุมดาํ /  ซสัคินด,์ เลโอนาร์ด  พ 530.12 ซ199ส 2556  
237  สตอ็กทุนของประเทศไทย ฉบบั พ.ศ.2553 /  - GP 332.041 ส169 2553  
238  สถานการณ์นํ้าในประเทศไทยปี 2550 /  - GP 333.911 ส749 2555  
239  สถิติจดัหางาน 2554 /  - GP 331.11021 ส183 2554  
240  สถิติวเิคราะห์เพื่อการวิจยั /  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  519.5072 บ471ส 2553  
241  สถิติสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2554 /  - GP 331.021 ส184 2555  
242  สมณะ พระผูข้า้มวฏัฏะ /  พระธรรมวสุิทธิมงคล (บวั 

ญาณสัมปันโน), พ.ศ. 2456-2554  
อ 294.363 ญ241ส 2554  

243  สมเด็จพระพุฒาจารย ์(เก่ียว อุปเสโณ) พระมหาเถระ 
ผูเ้ป็นประวติัศาสตร์ความทรงจาํพระพุทธศาสนาโลก /  

- อ 294.363 ส244 2554  

244  สมอง Harddisk อจัฉริยะ /  อมลวรรณ อิทธิกรชยั  พ 612.82 ส289 2555  
245  สมุดภาพไตรภูมิ ฉบบัอกัษรขอมภาษาไทย [ซีดี-รอม] /  จตุพร ศิริสัมพนัธ์   CD/อ 294.3423 ส314 2552  
246  สมุดภาพท่ีระลึก : เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การ

เสด็จพระราชดาํเนินเยือนสหราชอาณาจกัรฯ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ [ซีดี-รอม] /  

-    CD / อ 923.1593 ส314 2553  

247  สวสัดีอาเซียน พดูจาประสาอาเซียน /  - 495.9 ส418 2556  
248  สาธยายพระไตรปิฎก /  พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 294.382 พ358ส 2556  
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัสยาม 
ประจ าเดือน มีนาคม 2557 

ล าดับที ่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่ 
249  สารธรรม /  สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(วนิ  

ธมฺมสารเถร)  
294.3444 ส245ส 2557  

250  สารสนเทศสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหิดล 2556 (ขอ้มูลประจาํปี 2555) /  

-     NGP 371.10025 ส674 2556  

251  สารสินสวามิภกัด์ิ /  วมิลพรรณ ปีตธวชัชยั  923.2593 ว666ส 2556  
252  สาระหลกัทางการพยาบาลศลัยศาสตร์ เล่ม 2 /  อุษาวดี อศัดรวเิศษ 617.0231 ส677 2555 ล2  
253  สาระอาเซียน /  สกลกาญจน์ วเิศษ  341.2473 ส117ส 2555  
254  สาํเร็จก่อนใคร /  บณัฑิต อ้ึงรังษี  พ 158 บ259ส 2554  
255  ส่ือสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา /  กาญจนา แกว้เทพ 302.23 ก425ส 2556  
256  สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ การวางแผนกลยทุธ์และ

นโยบายธุรกิจ /  
อจัฉรา จนัทร์ฉาย  658.4012 อ499ส 2540  

257  สู่ความเป็นสุดยอดนกัการตลาด /  ฟอกซ์, เจฟฟรีย ์เจ. 658.8 ฟ149ส 2548  
258  เสียงธรรมหลวงตา /  พระอาจารยส์งบ มนสัสันโต  294.3444 พ418ส 2555  
259  หนกัเป็นเบา เม่ือเราไม่แบก /  ว. วชิรเมธี  พ 294.3444 ว111ห 2556  
260  หมอดูผูแ้ม่นท่ีสุดในโลก : คือตวัคุณเอง /  แอลเล็น, เจมส์  พ 289.98 อ959ห 2556  
261  หยดุไม่อยู ่/  วยูชิิช, นิก  พ 153.8 ว889ห 2556  
262  หลกัสูตรฝึกอบรมนิสิตนกัศึกษาเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัอุดมศึกษา /  
-    GP 378.00218 ห323 2552  

263  ออกแบบงาน 3 มิติ ดา้นวศิวกรรมและงานช่าง 
SolidWorks 2012 ฉบบัสมบรูณ์ /  

จุฑามาศ จิวะสังข ์    620.00420285 จ628อ 2555  

264  อาเซียน 2558 (2015) /  ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร  341.2473 พ986อ 2555  
265  อาํนาจอนัยิง่ใหญ่แห่งกรรม /  ญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก, สมเดจ็พระ  
พ 294.3444 ญ241ธ 2551  

266  เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรจากความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบติั วโรชา มหาชยั 616.9206 ว338ฮ 2554  
 


