
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 100 ปี สถานีกรุงเทพ / การรถไฟแห่งประเทศไทย อ 385.314 ห159 2559

2 50 ปี อุทยานแห่งชาติไทย /
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ
พนัธ์ุพืช

อ 333.783 ห556 2555

3 Adaptive nearest neighborhood collabreative filtering 
for recommender systems / 

Pitaya Poompuang T/SU 005.741 P681A 2013

4 An empirical impact study on the transformatioal 
leadership practices of educational leadership training 
team leaders 

Smith, Gregory A Siam University T/SU 371.201 S648A 2013

5 Crafting and executing strategy : the quest for 
competitive advantage : concepts and cases / 

Thompson, Arthur A 658.4012 T468C 2016

6 Customer relationship management / Peelen, Ed 658.812 P374C 2013

7 Financial management : theory and practice / Koh, Annie 658.15 K79F 2014

8 Global business today / Hill, Charles W. L 658.049 H645G 2014

9 Hacking : ศิลปะการเขียนโคด้โปรแกรมส าหรับแฮก
เกอร์มืออาชีพ /

อีริคสนั, จอน 005.8 อ773ฮ 2552

10 He yang yu chu / 
Sirindhorn, H.R.H. Princess Maha 
Chakri, 1955-

641.5 S619H 2007

11 International accounting / Doupnik, Timothy S erera, Hector 657.96 D738I 2015

12 International business / Hill, Charles W. L 658.049 H645I 2016

13 International economics : theory and policy / Krugman, Paul R 337 K94I 2015

14 International financial management / Eun, Cheol S 658.1599 E88I 2018

15 Location-based service on GPS mobile tracking/ Walisa Romsaiyud T/SU 621.384191 W176L 2012

16 Managerial accounting / Garrison, Ray H 658.1511 G242M 2015

17 National geographic the 40'S volume 1 ดาวลัย ์ฉิมภู่ CD 00004 1940 v1

18 National geographic the 40'S volume 2
ธ.เพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย

CD 00004 1940 v2

19 National geographic the 40'S volume 3 อติยา อชัชกลุวิสุทธ์ิ CD 00004 1940 v3

20 National geographic the 50'S volume 1 อติยา อชัชกลุวิสุทธ์ิ CD 00004 1950 v1

21 National geographic the 50'S volume 2 สปริง กรุ๊ป CD 00004 1950 v2

22 National geographic the 50'S volume 3 พลาดิศยั สิทธิธญักิจ CD 00004 1950 v3

23 National geographic the 60'S volume 1 อดุลย ์ณ ระนอง CD 00004 1960 v1

24 National geographic the 60'S volume 2 วิบูลย ์เรืองชยันิคม CD 00004 1960 v2

25 National geographic the 60'S volume 3 ญาณสงัวร, สมเดจ็พระ (สุวฑฺฒโน)
CD 00004 1960 v3

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนธนัวาคม 2560



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนธนัวาคม 2560

26 National geographic the 70'S volume 1 หน่ึงฤดี โลหผล CD 00004 1970 v1

27 National geographic the 70'S volume 2 ส านกัราชเลขาธิการ CD 00004 1970 v2

28 National geographic the 70'S volume 3 ราชบณัฑิตยสถาน CD 00004 1970 v3

29 National geographic the 80'S volume 1 ราชบณัฑิตยสถาน CD 00004 1980 v1

30 National geographic the 80'S volume 2 ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา CD 00004 1980 v2

31 National geographic the 80'S volume 3 ธีรวฒัน์ ทว้มนาค CD 00004 1980 v3

32 Organizational behavior / Robbins, Stephen P 658 R657O 2009

33 Organizational behavior / Robbins, Stephen P 302.35 R632O 2017

34 Pep confidential : inside Pep Guardiola's first season at 
Bayern Munich / 

Perarnau, Marti 796.3342 P426P 2014

35 Pep Guardiola : the evolution / Perarnau, Marti 796.3342 P426P 2016

36 Strategic management : concepts and cases / David, Fred R 658.4012 D249S 2017

37 Strengths based leadership : great leaders, teams, and 
why people follow / 

Rath, Tom 658.4022 R234S 2008

38 กลยทุธ์การเพ่ิมคุณคา่การตลาดส าหรับการท่องเท่ียวเชิง
พทุธศาสนา ของพระอารามหลวงในเกาะรัตนโกสินทร์ /

พระมหาสุริยา มะสนัเทียะ T/มส 915.9304 พ358ก 2558

39 กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ / วีระศกัด์ิ กรัยวิเชียร 620.103 ว849ก 2551

40 กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ / วีระศกัด์ิ กรัยวิเชียร 620.103 ว849ก 2559

41 การขา้มผา่นทางการส่ือสารของบทพระราชนิเร่ืองไกล
บา้น /

ยทุธนา สุวรรณรัตน์ T/มส 302.2244 ย355ก 2559

42 การเขา้(ให)้ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วน
ในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและ
ประชาชน /

ปัทมา สูบก าปัง 323 ป533ก 2559

43 การจดัการความรู้เชิงพทุธของโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามญัศึกษาในประเทศไทย /

พระมหาชวลิต คงแกว้ T/มส 371.0743 พ358ก 2560

44 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ / ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ 658.18 ศ323ก 2555

45 การบริหารการคา้ปลีก / สุพรรณี อินทร์แกว้ 658.87 ส828ก 2558

46 การบริหารสถานีต ารวจ : สภาพปัญหาและขอ้จ ากดัและ
ทิศทางการพฒันา /

มีชยั สีเจริญ 363.2068 ม596ก 2560

47 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั / วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 621.3822 ว296ก 2560

48 การประเมินและวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน : 
ประมวลสาระ หน่วยท่ี 1-7 /

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 370.7 มส747ก 2554 ล1



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนธนัวาคม 2560

49 การประเมินและวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน : 
ประมวลสาระ หน่วยท่ี 8-15 /

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 370.7 มส747ก 2554 ล2

50 การพยาบาลเดก็เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ / พิมพาภรณ์ กลัน่กล่ิน 613.0432 พ722ก 2560

51 การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต / รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกลุ 616.025  ร332ก 2545

52 การศึกษาเปรียบจงัหวะของการส่ือสารในรายการ
โทรทศัน์ประเภทเรียลลิตีเกมโชวนิ์ยม /

เจตน์จนัทร์ เกิดสุข T/มส 302.234 จ695ก 2558

53 การส่ือสารดว้ยลายเส้นบ่งบอกถึงลกัษณะดีหรือร้ายของ
ตวัการ์ตูนเฉพาะเร่ืองท่ีคดัสรร /

ลทัธสิทธ์ิ ทวีสุข T/มส 302.224 ล252ก 2558

54 กมุารเวชศาสตร์ทัว่ไป / ประยงค ์เวชวนิชสนอง 618.92 กว721 2552

55 ขอ้มลูสถิติอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช ปี 2554 / กรมอุทยานแห่งชาติ GP 333.783 ข291 2554

56 ขอ้มลูสถิติอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช ปี 2556 / กรมอุทยานแห่งชาติ GP 333.783 ข291 2556

57 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอยา่ง
ธรรมชาติ/

ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ.

342.0664 ค369 2558

58 คู่มือการตีความกรมธรรมคุ์ม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ / กระทรวงพาณิชย.์ กรมการประกนัภยั 368.092 ค695 2548

59 คู่มือจ าแนกชนิดสตัวป่์าท่ีพบว่ามีการคา้ระหว่างประเทศ
ผา่นประเทศไทย /

กรมอุทยานแห่งชาติ อ 591 ค695 2556

60 เคมีอาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์ 641.3 น614ค 2553

61 เคลด็(ไม)่ลบั ฉบบั Team group / ประเสริฐ ภทัรมยั พ 658.1 ป421ค 2558

62 จดหมายเหตุการบูรณปฏิสงัขรณ์เทวสถาน ส าหรับพระ
นคร /

อนุชา เสมารัตน์ อ 294.5 จ131 2557

63 จากรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 9 : อีกยา่งกา้วของพระบรมเด
ชานุภาพ /

สมโชติ อ๋องสกลุ 923.1593 ส241จ 2560

64 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม / สมใจ ศิริโภค 660.62 ส237จ 2555

65 เจ็ดมิติแห่งความมหศัจรรย ์ณ แดนอาทิตยอุ์ทยั (ภาคท่ี 2) / อริยา กีรติชีวนั 915.204 อ398จ 2559

66 เจาะจุดแขง็ 2.0 / แรธ, ทอม พ 658.4 ร915จ 2558

67 ชนะตั้งแต่ยงัไมล่งแขง่ / กอร์ดอน, จอน 658.402ก364ช 2559

68 ตน้แบบการบริหารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก/ สิรินพรรณ สุขใยพธัน์ T/มส 338.9593 ส731ต 2560

69 ตน้แบบการบริหารจดัการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก/ สิรินพรรณ สุขใยพธัน์ CD/T 00247 2560

70 ตลอดกาลน่ะนานแคไ่หน /
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี, สมเดจ็พระ, พ.ศ.2498-

895.13 ถ721ต 2557



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนธนัวาคม 2560

71 ทศันียมรรคา /
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี, สมเดจ็พระ, พ.ศ.2498-

อ 923.1593 ท622ท 2559

72 เทคโนโลยีอาคาร / เกชา ธีระโกเมน 690 ก751ท 2560

73 เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณคา่
ในแวดวงวรรณคดีไทย /

โชษิตา มณีใส 895.9109 ช838ท 2559

74 นกัการเมืองถ่ิน จงัหวดักาฬสินธุ์ / ศรุดา สมพอง 324.2092 ศ138น 2559

75 นกัการเมืองถ่ิน จงัหวดัตราด / นพดล พรามณี 324.2092 น169น 2559

76 นกัการเมืองถ่ิน จงัหวดัน่าน / สุทธิชยั ปัญญโรจน์ 324.2092 ส773น 2559

77 นกัการเมืองถ่ิน จงัหวดัพงังา / สมจินตนา คุม้ภยั 324.2092 ส236น 2559

78 นกัการเมืองถ่ิน จงัหวดัลพบุรี / ธนกร จารุตั้งสกลุ 324.2092 ธ132น 2559

79 ประสิทธิผลการจดัการระบบสารสนเทศของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย/

สุภตัรา กนัพร้อม T/มส 332.12068 ส834ป 2560

80 ประสิทธิผลการจดัการระบบสารสนเทศของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย/

สุภตัรา กนัพร้อม CD/T 00248 2560

81 ประสิทธิผลการบริหารจดัการของกิจการเพ่ือสงัคมดา้น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย ์ในประเทศไทย /

กนัยพร  ธีรเวคิน T/มส 641.302 ก398ป 2560

82 ประสิทธิผลการป้องกนัการทุจริตการสอบเขา้เป็น
นกัเรียนนายสิบต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ส านกั
ต ารวจแห่งชาติ /

อรุณ กนัพร้อม T/มส 371.21 อ399ป 2560

83 ประสิทธิผลการป้องกนัการทุจริตการสอบเขา้เป็น
นกัเรียนนายสิบต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ส านกั
ต ารวจแห่งชาติ /

อรุณ กนัพร้อม CD/T 00247 2560

84 ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชด าริ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
(การศึกษาสมบูรณ์) /

สุวฒัน์ วิวฒันานนท์ 370.1 ส876ป 2560

85 ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่น
องคก์ารของพยาบาลวิชาชีพท่ีขาดแคลนของ
โรงพยาบาลศนูย์

กิตติยา ชชัวาลชาญชนกิจ T/มส 610.73068 ก674ป 2560

86 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานวิชาการ
ของพนกังาน มหาวิทยาลยัสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัในประเทศไทย /

พงษส์นัต์ิ ตนัหยง T/มส 378.12 พ163ป 2560

87 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมฮาร์ดิสกไ์ดร์ฟประเทศไทย/

สราวุธ แซ่ตั้ง T/มส 338.47004 ส355ป 2560



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนธนัวาคม 2560

88 ฝากฝันกลอนกานท ์: รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองใน 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี /

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี, สมเดจ็พระ, พ.ศ.2498-

895.911 ท622ฝ 2543

89 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ / กีรติ เกียรติยากร 959.3023 พ375 2544

90 พระเสดจ็สู่ฟ้า ราษฎร์ลว้นอาลยั / กรมศิลปากร อ 923.1593 พ414 2560

91 แพรว : ฉบบัท่ี 642 / ศิริเพญ็ ผลญัชยั อ 070.175 พ963 2549

92 แพรว : ฉบบัท่ี 645 / ศิริเพญ็ ผลญัชยั อ 070.175 พฉ963 2549

93 แพรว : ฉบบัท่ี 701 / ศิริเพญ็ ผลญัชยั อ 070.175 พ963 2551

94 แพรวฉบบัพิเศษ : ธ ประทบัในใจชนตราบนิรันดร์ / ศิริเพญ็ ผลญัชยั อ 070.175 พ963 2560

95 เภสชัวิทยา : เน้ือหาส าคญัและแบบฝึกหดั / ณัฐวุธ สิบหมู่ 615.1 ภ778 2552

96 เภสชัวิทยา 1 / พยงค ์เทพอกัษร 615.1 ภส778 2552 ล1

97 เภสชัวิทยา เล่ม 2 / โพยม วงศภู์วรักษ์ 615.1 ภส778 2552 ล2

98 เภสชัวิทยา เล่ม 3 / เพญ็นภา ภูวฤทธ์ิ 615.1 ภ778 2555 ล3

99 มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองผูว้ื้อสตัวเ์ล้ียงประเภท
สุนขัและแมว /

วรินทร วารี T/มส 381.34 ว329ม 2560

100 มาตรการทางกฎหมายส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพ่ือปกป้อง
ภูมิปัญญาชุมชน : กรณีศึกษาผลผลิตสินคา้กาแฟข้ีชะมด /

ณทภคั นพธัธนาการ T/มส 346.048 ณ121ม 2560

101 มายามนุษยเ์ทียม / ศิริ มะลิแยม้ รส ศ446ม 2560

102 ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ : แนวทางสู่การ
ปฎิบติั /

สุวิมล ติรกานนัท์ 001.42 ส882ร 2557

103 รายงานวิจยั เร่ือง โครงการวิจยัสถาบนั ดา้นอาคาร
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั
สยาม ในดา้นวิศวกรรมศาสตร์ /

ณัฐณิพา แสงกนึก RH 658.2 ป713ร 2560

104 แรงงานเพ่ือนบา้นกบัคนไทย : ท างานและอยูร่่วมกนั
ดว้ยความเขา้ใจ /

นภาพร อติวานิชยพงศ์ 331.62 น197ร 2560

105 วิธีการวิจยัทางการศึกษา / พรรณี ลีกิจวฒันะ 370.72 พ273ว 2558

106 ศาสนพิธีและมารยาทไทย / กระทรวงวฒันธรรม. กรมการศาสนา 395.09593 ศ376 2560

107 สร้างสรรค ์ป้ันแต่งเวบ็ไซตใ์หส้วยดว้ย CSS / กลุวดี โภคสวสัด์ิ 006.74 ก728ส 2554

108 สกัวาและดอกสร้อยโภชนาการ / มลูนิธิส่งเสริมโภชนาการ 895.911 ส518 2559



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนธนัวาคม 2560

109 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 
15 /

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ อ 039.95911 ส678 2553 ล15

110 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 
16 /

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน

อ 039.95911 ส678 2553 ล16

111 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 
17 /

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน

อ 039.95911 ส678 2559 ล17

112 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 
19 /

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน

อ 039.95911 ส678 2556 ล19

113 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 
20 /

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ อ 039.95911 ส678 2557 ล20

114 สารารุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 
18 /

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน

อ 039.95911 ส678 2559 ล18

115 แสงแห่งแผน่ดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /

ภีศเดช รัชนี, หมอ่มเจา้ อ 923.19593 ส966 2560

116 หลกัการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ / สมชนก (คุม้พนัธ์ุ) ภาสกรจรัส 382 ส237ห 2551

117 หลกัการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ / สมชนก (คุม้พนัธ์ุ) ภาสกรจรัส 382 ส237ห 2556

118 หลกัการบริหารธุรกิจ / สุรพนัธ์ ฉนัทแดนสุวรรณ 658 ส852ห 2560

119 หลกัสถิติวิจยัและการใชโ้ปรแกรม SPSS / ยทุธ ไกยวรรณ์ 001.420285 ย351ห 2553

120 ออกแบบและสร้างเวบ็สวยดว้ย Dreamweaver CS6 
ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /

พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.713 พ553อ 2556

121 ออกแบบและสร้างเวบ็สวยดว้ย Dreamweaver CS6 
ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ /

พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.713 พ553อ 2557

122 อุทยานแห่งชาติ ใตร่้มพระบารมีจกัรีภูมิพล / กรมอุทยานแห่งชาติ อ 333.783 อ817 2556


