
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 15 ปี บสย. หลกัประกนัเคียงคูผู่ป้ระกอบการไทย /

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ย (บสย.)

332.742 ส727 2549

2 15 ปี บสย. หลกัประกนัเคียงคูผู่ป้ระกอบการไทย /
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ย (บสย.)

อ 332.742 ส727 2549

3 17 กลยทุธ์การท าก าไรในตลาด Forex ท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ ซิงห์, มาริโอ 332.45 ซ241ส 2559

4 345 Spoken Chinese expressions 1 [DVD] Xianchun, Chen DVD 00673 M 2017 v1

5 345 Spoken Chinese expressions 2 [DVD] Xianchun, Chen DVD 00673 M 2017 v2

6 Analysis for financial management / Higgins, Robert C 658.151 H636A 2016

7 Applied clinical pharmacokinetics / Bauer, Larry A 615.7 B344A 2008

8 Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S 616.0754 B583B 2017

9 Bates' visual guide to Physical examination : volume 1 
Head, Eyes, and Ears [DVD]

Bickley, Lynn S DVD 00020 M 2005 v1

10 Bates' visual guide to Physical examination : volume 2 
Nose, Mouth, and Neck [DVD]

Bickley, Lynn S DVD 00020 M 2005 v2

11 Digital marketing : concept and case study / ณัฐพล ใยไพโรจน์ 658.872 ณ342ด 2557

12 Drug information handbook with International trade names 
index / 

American Pharmacists Association R 615.1 D794 2014

13 Drug information handbook with international trade names 
index / 

American Pharmacists Association R 615.1 D794 2017

14 Eat that frog! 21 great ways to stop procrastinating and get 
more done in less time /

Tracy, Brian P 658.4093 T761E 2002

15 Encyclopedia of research design volume 1 / Salkind, Neil J R 001.403 E56 2010 v1

16 Encyclopedia of research design volume 3 / Salkind, Neil J R 001.403 E56 2010 v3

17 Financial accounting / Spiceland, J. David 657 S754F 2016

18 Fundamentals of advanced accounting / Hoyle, Joe B 657.046 H868F 2015

19 Hanyu jiaocheng level 1/1 [Chinese]  [CD-ROM] / Jizhou, Yang 495.1824 J61H 2016 L1/1

20 Hanyu jiaocheng level 1/1 [Chinese] [CD-ROM] / Jizhou, Yang CD 495.1824 J61H 2016 L1/1

21 Management an introduction / Boddy, David 658 B666M 2017

22 Organizational theory, design, and change / Jones, Gareth R 658.406 J77O 2013

23 Pharmacotherapy  : a pathophysiologic approach / DiPiro, Joseph T 615.5 P536 2014

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนตุลาคม 2560



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนตุลาคม 2560

24 Principles of environmental science : inquiry and application 
/ 

Cunningham, William P 363.7 C973P 2017

25 Storm of steel / Junger, Ernst P 940.4 J95S 2016

26 Strategic management : concepts and cases / David, Fred R 658.4012 D249S 2015

27 Sydney hipster : เท่ียวซิดนียแ์ละนิวเซาทเ์วลส์ / ประพฒัน์ จึงแยม้ป่ิน 919.404 ป314ซ 2560

28 The economics of money, banking, and financial markets / Mishkin, Frederic S 332 M678E 2016

29 The visionary : ถอดรหสักษตัริยผ์ูม้องเห็นอนาคต / ทีมงานสานต่อท่ีพอ่ท า พ 089.95911 ด919 2560

30 กฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีคา้มนุษยแ์ละขอ้บงัคบัของ
ประธานศาลฏีกาท่ีเก่ียวขอ้ง /

ประทีป ทบัอตัตานนท์ 345.07 ป277ก 2560

31 กฎหมายอาญาภาคความผิด / คณิต ณ นคร 345  ค129ก 2537

32 กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 / เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ 345 ก852ก 2548 ล1

33 กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 / เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ 345 ก852ก 2558 ล1

34 กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 / เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ 345 ก852ก 2548 ล2

35 กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรม
ทางสงัคม /

ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 339.22 ธ151ก 2559

36 การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน / มาโนช นามเดช 352.14 ม456ก 2559

37 การเขา้(ให)้ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน /

ปัทมา สูบก าปัง 323 ป533ก 2559

38 การคลงัทอ้งถ่ิน : การขยายฐานรายไดแ้ละมาตรการลดความ
เหล่ือมล ้า /

ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ 352.4214 ด554ก 2559

39 การจดัการปัญหาการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน / โกวิทย ์พวงงาม 364.1323 ก952ก 2559

40 การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม /

สิริวรรณ ศรีพหล 371.3 ส732ก 2552

41 การช่วยกูชี้พทารกแรกเกิด / อญัชลี ล้ิมรังสิกลุ 618.9201 ก446 2555

42 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพฒันา 
หน่วยท่ี 1-7 /

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 350  มส747ก 2543 ล1

43 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพฒันา 
หน่วยท่ี 8-15 /

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
สาขาวิชาวิทยาการจดัการ

350 มส747ก 2543 ล2

44 การปฏิรูปประเทศดา้นการกระจายอ านาจการจดัการการ
บริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน /

ตระกลู มีชยั 352.14 ต146ก 2559

45 การปฏิรูปประเทศไทยดา้นการต่อตา้นการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน /

ถวิลวดี บุรีกลุ 364.1323 ถ282ก 2559



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนตุลาคม 2560

46 การปฏิรูปสถาบนัและกระบวนการเพ่ือเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยทอ้งถ่ินในประเทศไทย /

วฒิุสาร ตนัไชย 352.14 ว874ก 2559

47 การรวมศูนยอ์  านาจและการกระจายอ านาจกบัการบริหาร
ราชการแผน่ดินไทย /

วสนัต ์เหลืองประภสัร์ 351 ว358ก 2559

48 การศึกษากระบวนการและผลลพัธ์ของการจดัท านโยบาย
งบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน /

ธชัเฉลิม สุทธิพงษป์ระชา 352.49593 ธ431ก 2559

49 การศึกษาและความเป็นครูไทย / ธราญา จิตรชญาวณิช 370.9593 ธ381ก 2560

50 ขอ้เสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทย /

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย์ 352.1409593 ศ734ข 2559

51 ไขปัญหาการ์ตูนฟีเวอร์ : แนวทางการปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 372.4  ม137ข 2537

52 ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 5 : 
ครอบครัว /

ไพโรจน์ กมัพสิูริ 346.015 พ992ค 2560

53 ค าอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วา่ดว้ยการ
ด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา /

เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ 345 ก852คอ 2544

54 คูมื่อ macOS sierra ฉบบัสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ โปรวิชัน่ 004.165 ค695 2560

55 คูมื่อการใชโ้ปรแกรม Aotodesk Revit 2016 : ส าหรับงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติและ 2 มิติ /

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์ 620.00420285 ภ432ค 2559

56 คูมื่อการใชโ้ปรแกรม Aotodesk Revit 2016 : ส าหรับงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติและ 2 มิติ [ดีวีดี] /

ภาณุพงษ ์ปัตติสิงห์ DVD 620.00420285 ภ432ค 2559

57 คูมื่อสร้างส่ือมลัติมีเดีย ดว้ย Authorware 7 ฉบบัใชง้านจริง 
[ซีดี-รอม] /

ธีรพงษ ์มงคลวฒิุกลุ CD 006.78  ธ666ค 2550

58 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน / ชยัยง ศิริพรมงคลชยั 621.43 ช414ค 2558

59 จดจารพระมหากรุณาพระมหากษตัริยน์กัพฒันาเพ่ือปวง
ประชาร่มเยน็ /

นยันา แยม้สาขา อ 923.1593 จ129 2551

60 จริยธรรมและทกัษะชีวิต / วรากรณ์ พลูสวสัด์ิ 158 ว296จ 2559

61 จุด (ไม)่ จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย'48 - '59 / ฐิติกร สงัขแ์กว้ 320.9593 ฐ332จ 2559

62 ตา้นมะเร็งปากมดลูก / ชญัวลี ศรีสุโข พ 616.99466 ช362ต 2554

63 ต าราอายรุศาสตร์ เล่ม 1 / ชุษณา สวนกระต่าย 616 ต367 2558 ล1

64 ทฤษฎีและตวัอยา่งโจทย ์แคลคูลสั / ไอยเรส, แฟรงค์ 515 อ995ท 2546

65 ทศันะทางการศึกษา / ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 370 ป492ท 2559

66 ท่ีหน่ึงของโลก แจค็ หม่า กบัอาณาจกัรอาลีบาบา / หลิวซ่ืออิง พ 650.1 ห185ท 2559

67 เทพบุตรมาร เล่ม 1 / ภูเตศวร น ภ653ท 2547 ล1



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนตุลาคม 2560

68 เทพบุตรมาร เล่ม 2 / ภูเตศวร น ภ653ท 2547 ล2

69 น าเขา้-ส่งออกออนไลน์ Alibaba ฉบบั Dropship + OEM + 
Pre-order /

ธญัญธี์รา อภิกลุวราศิษฐ์ 382 ธ451น 2559

70 แนวทางปฏิรูปการกระจายอ านาจการคลงัสู่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน /

สกนธ์ วรัญํูวฒันา 352.14 ส115น 2559

71 บทบาทหนา้ท่ีผูต้รวจราชการแผน่ดินในการด าเนินการ
คุม้ครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ /

ชลชั จงสืบพนัธ์ 323 ช237บ 2559

72 บริษทัสีเขียว : การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ เร่ืองการรักษา
สภาวะแวดลอ้มของบริษทัธุรกิจ /

นยันุช โรจนวฒัน์ 338.74  บ226 2540

73 ปฏิบติัการชีวเคมี / สมจิต ด าริห์อนนัต์ 572.078 ป135 2557

74 ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / วฒิุสาร ตนัไชย 321.8 ป235 2559

75 ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : แนวคิด และรูปแบบ / สติธร ธนานิธิโชติ 321.8 ส172ป 2559

76 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัใชเ้รียน) (แกไ้ข
เพ่ิมเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560) /

คณะวิชาการ 346 ป352 2560

77 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1 - 6 ฉบบัใชเ้รียน / สมยศ เช้ือไทย 346 ส274ป 2548

78 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1 - 6 ฉบบัใชเ้รียน / สมยศ เช้ือไทย 346 ส274ป 2547

79 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ พระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค /

สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ 347 ป352 2560

80 ประวติัศาสตร์ประติมากรรม / ประเสริฐ วรรณรัตน์ 730 ป421ป 2552

81 ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารของโรงงาน
หล่อหลอมเหลก็ของไทย /

บุรินทร์ สนัติสาส์น T/มส 658.403 บ647ป 2556

82 ป่ัน ญ่ีปุ่ น / Dplus Guide Team 915.204 ป534 2560

83 เปรม ปราณ ปัญจาบ / อภิรัฐ ค  าวงั พ 915.45 อ261ป 2554

84 โปรแกรมออกแบบวิศวกรรมโยธาและส ารวจเพ่ือการ
ออกแบบ Site design Road design /

เสรี สิริสายณัห์ 624.02855369 ส931อ 2547

85 พระราชบญัญติัปรามการคา้ประเวณี พ.ศ.2503 นคร พจนวรพงษ์ 345.02534 พ371 2539

86 พระราชพิธี 12 เดือน /
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, พระบาทสมเด็จ
พระ, พ.ศ.2396-2453

390.2209593  จ657พ 2514

87 พืชอาหารและสมุนไพรทอ้งถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง : บา้นโป่งค า 
ต.ดู่พงษ ์อ.สนัติสุข จ.น่าน /

อปัสร วิทยประภารัตน์ 615.321 พ815 2553
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนตุลาคม 2560

88 พ้ืนฐานทางช่าง / ชยันนท ์ศรีสุภินานนท์ 621.9 ช386พ 2558

89 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / กิจจา บานช่ืน 158.2 ก637ม 2560

90 มคัคุเทศก ์/ พิมพรรณ สุจารินพงค์ 915.9304 พ717ม 2559

91 ยาสามญัประจ าบา้น ชุดยาแผนโบราณ / ล่วมยา พ 615.32 ล459ย 2553

92 ระบบการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน : สภาพปัญหาและขอ้เสนอใน
การปฏิรูป /

ประจกัษ ์กอ้งกีรติ 324.6 ป222ร 2559

93 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 : 
ฉบบัพิมพต์ามราชกิจจานุเบกษา /

พิมพอ์กัษร 342.593 ร355 2560

94 รางวลันกัเทคโนโลยดีีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2558 / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์แ อ 926.593 ร399 2558

95 ร้านน ้าชา บทละครพดู 3 องก ์/
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 

สมเด็จพระ, พ.ศ.2498-
895.126  ห734ร 2558

96 รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษา
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ /

วลัลภ รัฐฉตัรานนท์ RH 300.9593 ร451 2559

97 รายงานการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรักษาโรคไม่ติดต่อ
ตามแนวทางพทุธศาสนา /

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ RH 613 ร636ร 2559

98 รายงานการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาระบบการสะสม
หน่วยการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ. RH 371.218 ร451 2558

99 รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยัเพ่ือการปฏิรูป
เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื /

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. RH 330.072 ร451 2557

100 รายงานการอภิปรายประชุมวิชาการ งานวิจยัเพ่ือการปฏิรูป
เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื /

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. RH 330.072 ร451 2558

101 รายงานปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน / โ
นกัศึกษา หลกัสูตร "การเสริมสร้าง
สงัคมสนัติสุข" รุ่นท่ี 1

320.9593 ร451 2559

102 รู้จกักบัน ้ามนัและไขมนัปรุงอาหาร / สุนนัท ์วิทิตสิริ 665 ส815ร 2559

103 รูปแบบการส่ือความหมายท่ีปรากฎในนิตยสารรถกระบะ / ญาณเสฏฐ ์ตั้งเข่ือนขนัธ์ T/มส 070.175 ญ242ร 2557

104 เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบั STEM Education (สะเตม็ศึกษา) / วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยธุยา 371.102 ว357ร 2559

105 ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารส าคญัของราชพฤกษ ์/ กลุนิษฐ ์สุทธายทุธกลุ CD/PA 00294 2558

106 ฤทธ์ิแห่งใจ / ฐิตินาถ ณ พทัลุง, เขียน ; พาฝัน ศุภวานิช, 
บรรณาธิการ

ฐิตินาถ ณ พทัลุง พ 158.1 ฐ336ฤ 2559

107 ลา้นนาพฤกษาคดี / สนัน่ ธรรมธิ 581.9593 ส198ล 2558

108 วงจรตวัควบคุมพีไอดี โหมดกระแสโดยใชซี้เอฟโอเอ 
(CDโครงงาน) /

ภูวดล พว่งจีน CD/PR 01258 2559



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือนตุลาคม 2560

109 วิหารลา้นนา / วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์ 726.109593  ว275ว 2544

110 ศาลเจา้ศรัทธาสถานแห่งบางกอก / กรุงเทพมหานคร. ส านกัผงัเมือง อ 726.1951 ศ364 2559

111 ศาลเจา้ศรัทธาสถานแห่งบางกอก / กรุงเทพมหานคร. ส านกัผงัเมือง 726.1951 ศ364 2559

112 เศรษฐกิจโลกจนตรอก การเมืองไทยจนแตม้ / วีรพงษ ์รามางกรู พ 330.9593 ว828ศ 2554

113 สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) 2015-2016 : จาก
ขอ้เสนอสู่นโยบาย /

กมล รอดคลา้ย 370.78 ส226 2559

114 สมเด็จพระบรมราชินี "ครู" ศรีแผน่ดิน / ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา อ 923.1593  ส243 2559

115 สิทธิมนุษยชน / นพนิธิ สุริยะ 323  น171ก 2537

116 สีสะทอ้นสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยท่ีมี
ต่อกลุ่มการเมืองท่ีต่างกนั /

อานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ์ 320.9593 อ623ส 2559

117 ส่ือดิจิทลัใหม่..ส่ือแห่งอนาคต / ชุติสนัต ์เกิดวิบูลยเ์วช 302.231 ช617ส 2559

118 หลกัการเบ้ืองตน้ของเทคโนโลยกีระบวนการผลิตทาง
ชีวภาพ /

สุชาดา จนัทร์ประทีป นภาธร 660.6 ส759ห 2559

119 อยากรวยแบบ แจค็ หม่า ตอ้งท าแบบแจค็ หม่า / อ.ชมะโชติ พ 650.1 อ311 2560


