รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนสิ งหาคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
1 100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL ฉบับต้องรอดในทุก

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

Emerson, Clint

พ 355.548 อ772ห 2561

สถานการณ์ /

2
3

108 คาศัพท์ เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง /

สมพันธ์ เตชะอธิ ก

323.042 ห159 2555

Blockchain Technology ถนนสายใหม่เชื่ อมโลกดิจิทลั
ไร้พรมแดน /

Get Smart

332.178 บ231 2561

4
5

Boya Chinese : elementary 1 /

Li, Xiao Qi
ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์

495.182495911 L693BE 2016 v1
428.076 ภ374ค 2561

ณัฐพล ใยไพโรจน์

658.827ณ342ด 2561

6

Complete English สรุ ปหลักภาษาอังกฤษ ม.4-5-6 ฉบับ
สมบูรณ์ /
Digital Branding : กลยุทธ์แจ้งเกิดแบรนด์เล็ก ให้เติบ
ใหญ่ได้อย่างยัง่ ยืน /

7
8
9
10
11
12
13

Digital Marketing 5G : Concept & Case Study /

ณัฐพล ใยไพโรจน์

658.827 ณ342ดจ 2561

Future : ปั ญญาอนาคต /

ภิญโญ ไตรสุ ริยธรรมา

พ 089.95911 ภ524ฟ 2559

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Make Money on Facebook เปลี่ยน Facebook ธรรมดา / บริ นดา แฮนเซ่น

658.872 บ215ม 2561

Short note pharmacotherapy [ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560] / ธี ระพงษ์ ศรี ศิลป์

615.1 ธ666ช 2560

กฎหมายทหาร /

ฝ่ ายวิชาการสู ตรไพศาล

343.014 ก114 2561

กฏหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท /

สานักงานศาลยุติธรรม.

347.09 ก115 2560

การกากับดูแลโฆษณา : หลักการ แนวปฎิบตั ิและ
กรณี ศึกษา/

บุหงา ชัยสุ วรรณ

343.082 บ684ก 2561

การจัดการความขัดแย้ง /

สานักงานศาลยุติธรรม.

303.69 ก446 2560

การดูแลรักษามะเร็ งระยะลุกลามมาที่กระดูก /

ดาเนิ นสันต์ พฤกษากร

616.994 ก451 2559

การบัญชีสาหรับผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่มิใช่นกั บัญชี

อัญชลี พิพฒั นเสริ ญ

657 อ525ก 2561

การปฎิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่สี่/

ชวาบ, เคลาส์

พ 354.68 ช292ก 2561

การประยุกต์ใช้ดินซิ เมนต์ในงานวิศวกรรมโยธา /

พิทยา แจ่มสว่าง

620.191 พ671ก 2561

การป้ องกันภาวะสมองเสื่ อมของผูส้ ู งอายุโดยใช้หลักมิติ จารุ วรรณ สนองญาติ
จิตวิญญาณตาม
การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิ เจน / จันทร์ ทิรา เจียรณัย

616.831 อ153ก 2559

การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปั สสาวะ /

พูนทรัพย์ โสภารัตน์

616.62 พ846ก 2553

การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก /

จารุ วรรณ สนองญาติ

618.9215 จ337ก 2558

การพัฒนาเครื อข่ายชุมชนและประชาสังคม /

นฤมล สุ่ นสวัสดิ์

307.14 น276ก 2561

การลดค่าดัชนี น้ าตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร /

ยุทธนา พิมลศิริผล

664.07 ย355ก 2561

610.73691 จ262ก 2560

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนสิ งหาคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
25 การออกแบบระบบไฟฟ้า /
26 ขายเนื้ อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง/
27 คดีสาคัญที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ ีมลู (พ.ศ.

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช

621.3191 ธ147ก 2561

อีดงช็อล

พ 658.85 อ771ข 2561

ศูนย์วิจยั เพื่อต่อต้านการทุจริ ต ป๋ วย
2543-2557) /
อึ๊งภากรณ์
คนธรรพวาทีศรี รัตนโกสิ นทร์ เล่ม 1(รัชกาลที่ 1- รัชกาล มาณพ อิศรเดช
ที่ 3) /
มาณพ อิศรเดช
คนธรรพวาทีศรี รัตนโกสิ นทร์ เล่ม 2 (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5) /
มาณพ อิศรเดช
คนธรรพวาทีศรี รัตนโกสิ นทร์ เล่ม 3 (รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 8) /

364.1323 ค134 2560

31
32
33

คนธรรพวาทีศรี รัตนโกสิ นทร์ เล่ม 4 (รัชกาลที่ 9) /

มาณพ อิศรเดช

927.8 ม427ค 2551 ล.4

ความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง /
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งสาหรับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท /

กวี หวังนิ เวศน์กลุ
สานักงานศาลยุติธรรม. สานัก
ส่ งเสริ มงานตุลาการ

690.23 ก325ค 2561
347.09 ค181 2560

34
35
36

คาศัพท์น่ารู ้ กฟผ. /

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ 621.303 ค384 2559

คู่มือ เทคนิ คพิชิต GRAMMAR ฉบับข้อสอบ /

ภิญโญ คล้ายบวร

425 ภ524ค 2561

คู่มือกระบวนการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพในคดีอาญา /

สานักงานศาลยุติธรรม. สานัก
ส่ งเสริ มงานตุลาการ

345 ค695 2560

37
38
39

คู่มือการพยาบาล ผูป้ ่ วยเด็กที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ /

อโนมา ศรี แสง

612.17 อ243ค 2560

40

คู่มือตะลุยโจทย์คณิ ตศาสตร์ ระดับ ม.4 สาหรับสอบเข้า
โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร

41
42
43
44
45
46

28
29
30

คู่มือการพยาบาล ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี ย ์ / ปิ ยะฉัตร ลีวานันท์

927.8 ม427ค 2551 ล.1
927.8 ม427ค 2551 ล.2
927.8 ม427ค 2551 ล.3

616.133 ป622ค 2559

ฝ่ ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP
ACADEMY
ภูเบศ โรจนกุล

363.2 ค695 2556

คู่มือเตรี ยมสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบตั ิงาน /

สถาบัน The Best Center

352.65 คบ695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบตั ิงาน /

สถาบัน The Best Center

352.65 คห695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบ นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ) /

สถาบัน The Best Center

352.65 คน695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบ นิ ติกร ปฏิบตั ิการ สานักงานศาลยุติธรรม สถาบัน The Best Center
คู่มือเตรี ยมสอบครู ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย ฉบับสมบูรณ์
จามจุรี จาเมือง
ปรับปรุ งใหม่ 2561 /

352.65 คก695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ / สถาบัน The Best Center

352.65 คต695 2561

คู่มือเข้ารับราชการ นายร้ อยตารวจชั้นสัญญาบัตร /

510.76 ภ658ค 2561

371.1076 จ311ค 2561

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนสิ งหาคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
47 คู่มือเตรี ยมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน กรมการ

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

สถาบัน The Best Center

352.65 คส695 2561

ปกครอง /

48
49
50
51
52
53

คู่มือเตรี ยมสอบนักวิเคราะห์นโยบาย /
คู่มือเตรี ยมสอบนักวิชาการการศึกษาปฏิบตั ิการ

สถาบัน The Best Center
สถาบัน The Best Center

352.65 คค695 2561
352.65 คย695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ /

สถาบัน The Best Center

352.65 คร695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน /

สถาบัน The Best Center

352.65 คด695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบตั ิการ

สถาบัน The Best Center

352.65 คอ695 2561

คู่มือเตรี ยมสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการกรม
สรรพสามิต /

สถาบัน The Best Center

352.65 คม695 2561

54
55
56

คู่มือเตรี ยมสอบนิ ติกร กรมทรัพย์สินทางปั ญญา /

สถาบัน The Best Center

352.65 ค695 2560

คู่มือเตรี ยมสอบนิ ติกร สานักอานวยการประจาศาลฏีกา / สถาบัน The Best Center

352.65 ค695 2560

นพดล มนตรี
คู่มือเตรี ยมสอบบรรจุ ครู ผชู ้ ่วย วิชาเอก เทคโนโลยี
ทางการศึกษา /
คู่มือเตรี ยมสอบบรรจุ ครู ผชู ้ ่วย วิชาเอก สุ ขศึกษาและพล นพดล มนตรี
ศึกษา /

371.1076 น191ค 2561

58
59

คู่มือเตรี ยมสอบพนักงานการเลือกตั้ง

สถาบัน The Best Center

352.65 คพ695 2561

คู่มือทบทวนความรู ้และเตรี ยมสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

วาทินี สุ ขมาก

616.890231 ว464ค 2558

60
61

คู่มือนักบัญชี for AEC /

เสริ มโชค ไชยเลิศ

657 ส924ค 2557

คู่มือสอบเข้า สรุ ปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั ใช้สอบทุก
หน่วยงาน สรุ ป+ข้อสอบ /
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน สานักงานปฏิรูป
ที่ดิน /
คู่มือสอบนักจัดการงานทัว่ ไป /

สถาบัน SP ACADEMY

352.65 คข695 2561

สถาบัน The Best Center
สถาบัน The Best Center

352.65 คน695 2561
352.65 ค695 2560

สถาบัน The Best Center

352.65 ค695 2560

คู่มือสอบรองสารวัตร สายสอบสวนและสายนิ ติกร /

สถาบัน The Best Center

363.2 คม695 2561

เคมี 2 /
จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ 2 (พ.ศ.
2556-2559) /

แชง, เรย์มอนด์
540 ช786ค 2561
สถาบันพระปกเกล้า. สานักงานสภา อ 351.593 จ133 2559
พัฒนาการเมือง

68

เจาะข้อสอบรองสารวัตร ทาหน้าทีบญั ชี / /

สถาบัน The Best Center

363.2 จ757 2561

69

เจาะลึก แปรรู ป ปตท /

นฤมล สอาดโฉม

338.925 น276จ 2561

57

62
63
64
65
66
67

371.1076 น191ค 2561

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนสิ งหาคม 2561
ลำดับที่
70
71
72
73
74
75

ชื่ อเรื่ อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

ชวนคุณรวยด้วยอสังหาฯ โดยใช้เงินคนอื่น /

ถนอม ดีสร้ อย

333.33 ร131ช 2558

ชุดเก็งข้อสอบ นายร้ อยตารวจรองสารวัตร

สถาบันติวนิ ติธนิ ต

363.2 ช613 2561

ได้ดีเพราะพรี เซนต์ /

-

658.452 บ781ด 2561

ตารา หู คอ จมูก /

วิฑูร ลีเกริ กก้อง

617.51 ต367 2559

ติดจรวดทางความคิด แบบ อีลอน มัสก์ /

อีสโต, เจสสิ กา้

พ 158 อ774ต 2561

ถอดรหัสการศึกษาพัฒนาชีวิต เสริ มสร้ างเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง /

วชิราภรณ์ สังข์ทอง

370.19 ว153ถ 2560

76
77
78
79

ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน /

เอคเคอร์, ที ฮาร์ ฟ

พ 332.02401 อ885ถ 2557

ทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง /

นิ รันดร์ สุมาลี

581.9593 ท164 2561

ทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง /

นิ รันดร์ สุมาลี

581.9593 ท164 2561

ท้องถิ่นรังสิ ต : จากเรื อสู่ รถกับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน /

จันทิมา อังคพาณิ ชกิจ

959.3 จ285ท 2561

80
81
82
83
84
85
86

ทางานยังไงไม่ให้เหนื่ อยคนเดียว /

คิม ซอง โฮ

พ 158.7 ค451ท 2561

ทาไมต้องเริ่ มด้วย "ทาไม"/

ซิ เนก, ไซมอน

พ 658.4 ซ319ท 2560

เทคนิ คจิตวิทยาสาหรับการไกล่เกลี่ย /

สานักงานศาลยุติธรรม.

303.69 ท591 2560

เทคนิ คดึงลูกค้าเข้าร้ าน ดูดเงินล้านเข้าบัญชี /

ธวัชชัย พืชผล

พ 658.812 ธ395ท 2561

เทคนิ คแลมป์ และการประยุกต์ใช้ /

ปานันท์ กาญจนภูมิ

570.724 ป547ท 2561

ธนบุรีในมิติของประวัติศาสตร์ /
ตรงใจ หุตางกูร
แนวข้อสอบนายสิ บฯ สายป้ องกันและปราบปรามทาได้
สอบได้ 100% /

959.34 ธ146 2561
363.2 น927 2561

87
88
89

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 [ซี ดี-รอม] /

สานักงานศาลปกครอง

CD / อ 342.0664 น927 2560 ล6

แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 [ซี ดี-รอม] /

สานักงานศาลปกครอง

CD / อ 342.0664 น927 2561 ล7

บริ หารเวลาอย่างไร ให้ชีวิตมีประสิ ทธิ ภาพเต็มที่ตลอด 24 แรนเดล, จิม
ชัว่ โมง /

พ 650.11 จ918บ 2561

90
91
92
93
94

ปั๊ มเงินด้วยอสังหาฯ ไว้ใช้ตลอดชาติ /

รวิโรจน์ อัมพลเสถียร

333.33 ร166ป 2561

ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC [ซี ดี-รอม]/

อี กี แทก

CD 428.0076 อ769ผ 2560

พยาบาลนาการจัดการภาวะน้ าหนักเกิน/

ศิริอร สิ นธุ ฐิ ติพงษ์ ตันคาปวน

616.398 พ219 2559

พัฒนาชีวิต คิดแบบ Startup /

นภดล ร่ มโพธิ์

658.11 น191พ 2561

ฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ /

กองบรรณาธิ การเอ็มไอเอส

428 ฟ219 2558

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนสิ งหาคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
ชื่ อผู้แต่ ง
95 มโนมติและกระบวนการพยาบาล : แบบฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
96
97
98
99

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

610.73076 มส747ม 2552 ล1

หน่วยที่ 1-15 /

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัย หุ ้นส่ วนสังคมที่สหราชอาณาจักร /

วิจารณ์ พานิ ช

พ 378.41 ว519ม 2561

ไม่รู้ฟอเร็ กซ์ไม่ได้แล้ว : Welcome to Forex /

ธี รภัทร วารี กิจพันธุ์

332.45 ธ636ม 2561

ยุทธศาสตร์ ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยูอ่ าศัย /

การเคหะแห่งชาติ.

GP 363.5 ย365 2553

ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต ระยะที่ 3

สานักงาน ป.ป.ช.

GP 364.1323 ย365 2560

100 รวมแนวข้อสอบเตรี ยมสอบบรรจุครู ตาแหน่ง ครู ผชู้ ่วย จามจุรี จาเมือง
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
101 รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์
102

เลขหมู่

371.1076 จ311ร 2561
342 ร156 2558 ล13

www.pub-law.net เล่ม 13 /
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา /

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(สศอ.)

RH 338.09593 ค961 2558

รู ้ทนั อนาคตที่ (อาจจะ) ไม่มีคุณ /

รอส, อเล็ก

พ 658.4063 ร195ร 2560

เรี ยนภาษาจีนด้วยตนเอง จากนิ ทานคุณธรรม [ซี ดี-รอม] / เขียน ธี ระวิทย์

CD 495.18245911 ข752ร 2560

เรี ยนรู ้งานบัญชีสาหรับห้างหุ ้นส่ วน /

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ ภิญโญ

พ 657 บ784ร 2561

ลงทุนแบบ เบน เกรแฮม /

นิ เวศน์ เหมวชิรวรากร

พ 332.6322 น678ล 2561

เลือกที่จะรวย /

คิโยซากิ , โรเบิร์ต ที

พ 332.024 ค451ล 2561

วิเคราะห์งบการเงิน สาหรับซื้ อขายหุ ้น /

TactSchool

พ 657.3 ท814ว 2559

วิชาอ่านใจให้อีกฝ่ ายปฏิเสธไม่ลง /

DaiGo, Mentalist

พ 158.2 ด979ว 2561

วิทยาการรหัสลับและการทาลายน้ าดิจิทลั /

ธารงรัตน์ อมรรักษา

005.82 ธ554ว 2561

วิธีบริ หารเวลา ให้คุม้ ค่าที่สุดในแต่ละวัน /

ไซแวร์ ท, โลทาร์

พ 650.11 ซ969ว 2561

เวชศาสตร์ ครอบครัวและชุมชน /

สรญา แก้วพิบูลย์

616 ส325ว 2561

ศัลยศาสตร์ โรคหัวใจที่พบบ่อย /

จรัญ สายะสถิตย์

617.41 จ154ศ 2560

สแกนเทคนิ คเด็ดๆ เทรด Forex มีแต่ได้กบั ได้ /

รตยา วงษ์สมุทร

พ 332.45 ร131ส 2560

สตาร์ ทอัพ งานบัญชี สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น /

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ ภิญโญ

พ 657 บ784ส 2561

สรุ ปเข้ม Basic Grammar ไวยากรณ์พ้ืนฐาน /

สุ ทธิ พล หึกขุนทด

425 ส773ส 2561

สรุ ปหลักฟิ สิ กส์ ม.ปลาย และวิธีใช้สูตร มัน่ ใจเต็ม 100 / รักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาล

530.76 ร297ส 2561

สอนใช้ Excel ให้เป็ นเซียน /

นันทนี แขวงโสภา

005.369 น418ส 2561

สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม /

เธเลอร์, ริ ชาร์ ด เอช

330.019 ธ749ส 2561

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนสิ งหาคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
ชื่ อผู้แต่ ง
120 สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่น นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

เลขหมู่
959.3 ส628 2561

ในลุ่มน้ าท่าจีน

121 หลักการและแนวคิดในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ /
122 หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื้องต้น /
123 หลักสูตรฝึ กเตรี ยมเข้าทางาน : ช่างกลึง หน่วยการฝึ ก

นิ ติ รัตนปรี ชาเวช

333.33 น581ห 2561

สิ ทธิ เดช พงศ์กิจวรสิ น

338.5 ส722ห 2561

พิสิฐ เมธาภัทร

621.902 พ778ห 2535 ล5

งานกลึง 2 เล่มที่ 5/
วิญญู แสวงสิ นกสิ กิจ
124 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง /
บุญเรื อง วังศิลาบัตร
125 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง /
126 แอปพลิเคชันเสริ มการเรี ยนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยี ชิติพนั ธ์ ปานเกษม
เสมือนจริ ง

620.191 ว327อ 2561
621.317 บ548อ 2561
CD/PR 01362 2560

