รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนมกราคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
108 ศิลปิ นร่ วมสมัยที่น่าจับตามอง /
1
40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็ นจริ งได้ /
2
A Survey of Thai learner's problems with Japanese
3

7
8
9
10
11
12

เลขหมู่

สมลักษณ์ คล่องแคล่ว

700.92 ห159 2560

อัจฉรา โยมสิ นธุ์

332.024 อ499ส 2560

Chiba, Masahito

RH 371.3 C532S 2009

Grant's atlas of anatomy /

Agur, Anne M. R

611.00222A284G 2017

Happy retirement guide คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ /

อลิศรา ฮัววานิ ช

332.024 อ427ฮ 2557

pronunciation and native teachers'

4
5
6

ชื่ อผู้แต่ ง

I am an entrepreneur ผูป้ ระกอบการ สานฝัน สร้างธุรกิจ
วิทมนต์ ผลเจริ ญรัตน์
ฉบับ แบบอย่างธุรกิจโรงเรี ยนกวดวิชา /
Investor's practice guide คู่มือผูล้ งทุน ฉบับลงทุนในกองทุน
อัจฉราภร ศรี สุโข
รวม /

658.421 ว578อ 2557
332.6327 อ513อ 2560

กระดูกหักและข้อเคลื่อน /

ไพรัช ประสงค์จีน

617.15 พ987ก 2552

กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เล่ม 2 /

ณรงค์ชยั อัครเศรณี

338.4 ณ215ก 2555

กนกวรรณ พันสิ ทธิ วรกุล

T/มส 659.152 ก125ก 2558

ชนิ ตา รักษ์พลเมือง
คณะนักศึกษาหลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง

370 ช153ก 2557

กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบ
เคี้ยวที่คดั สรร /
กระบวนทัศน์พฒั นศึกษา /
กลไกตลาดทุนสาหรับบริ หารความเสี่ ยงด้านลมฟ้ าอากาศ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย /

332.041 ก286 2560

13
14
15
16
17
18
19

กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมัน่ คง อสังหา /

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

332.63247 ท713ก 2560

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ /
การขนส่งระหว่างประเทศ : เชื่ อมโยงการค้าโลก /

วิไล ชินธเนศ
สันติชยั คชริ นทร์

611 ว724ก 2560
387 ส583ก 2560

การจัดการช่องทางการตลาด /

ยุพิน พิทยาวัฒนชัย

658.87 ย421ก 2550

การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสิ นค้า /
การเจรจาต่อรอง /
การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์ มารดาและทารกใน
ครรภ์ /

ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
วัตกินส์, ไมเคิล

658.87 ย421ก 2558
658.4052 ว416ก 2556

วิบูลย์ เรื องชัยนิ คม

618.2 ก451 2559

20
21

การบริ หารการตลาด /

สื บชาติ อันทะไชย

658.8 ส736ก 2556

การบริ หารจัดการและปฏิบตั ิงานโรงแรม ศตวรรษที่ 21
ฉบับผูบ้ ริ หาร /

ปรี ชา แดงโรจน์

647.94068 ป467ก 2556

22
23
24
25

การบัญชีการเงิน /

ดวงสมร อรพินท์

657.48 ด231ก 2557

การบัญชีข้ นั ต้น /

ธารี หิ รัญรัศมี

657.042 ธ527ก 2560

การบัญชีข้ นั สู ง 1 /

ดุษฎี สงวนชาติ

657.046 ด731ก 2557

การพยาบาลผูป้ ่ วยออร์โธปิ ติคส์ /

มหาวิทยาลัยมหิ ดล.

610.73677 ก492 2555

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนมกราคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
26 การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ เล่ม 1 /
27 การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ เล่ม 2 /
28
29
30
31
32
33

618.970231 ก492 2558 ล1

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

618.970231 ก492 2557 ล2

การพยาบาลสตรี ที่มีโรคร่ วมกับการตั้งครรภ์ /

กนกวรรณ ฉันธนะมงคล

618.2 ก125ก 2559

การพยาบาลสู ติศาสตร์ เล่ม 1 /

วรรณรัตน์ จงเจริ ญยานนท์

618.20231 ก492 2559 ล1

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์ /

มณี ภรณ์ โสมานุ สรณ์

618.2 ม134ก 2551

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน :แบบฝึ กปฏิบตั ิ หน่ วยที่ 1-15 /

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
สาขาวิชานิ ติศาสตร์

338.642 มส747ก 2551

การพัฒนาระบบนาทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ ริวรรณ ชมภูแก้ว
วิทยาเขตกาแพงแสน /
การพัฒนาสื่ อ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม Processing
วิวฒั น์ มีสุวรรณ์
และ OpenSpace3D /
การระงับความรู้สึกสาหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง /

35

การวิเคราะห์ขอ้ มูลการดาเนิ นงานของ ศูนย์ให้บริ การทาง
โทรศัพท์ /
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ /

41
42
43
44
45
46
47

เลขหมู่

คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก

34

36
37
38
39
40

ชื่ อผู้แต่ ง

CD/PA 005.5 ส732ก 2559
006.8 ว742ก 2558

มานี รักษาเกียรติศกั ดิ์

617.48 ก499 2560

สมพงษ์ วงศ์วิกรานต์

CD/PA 00307 2559

ศิริชยั พงษ์วิชยั

001.4220285 ศ452ก 2558

การสอบบัญชี /

นิ พนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ

657.45 น619ก 2559

การสะกดนิ้วมือไทย ก.ไก่ สาหรับภาษามือไทย /

กาพล สุ วรรณรัต

371.912 ก523 2559

กุมารศัลยศาสตร์พ้ืนฐาน /

ไพศาล เวชชพิพฒั น์

617.98 พ997ก 2560

เกมตุ๊กตาไขลานผจญภัยบนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอย์ (CD
รัชดา ทรัพย์บุญมี
CD/PR 01278 2559
โครงงาน) /
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,
ไกลบ้าน เล่ม 1 /
895.914 จ657ก 2537 ล1
พระบาทสมเด็จพระ, พ.ศ.2396-2453
ไกลบ้าน เล่ม 2 /
ข้อสอบผูพ้ ิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ : พร้อมคาตอบ คาศัพท์
และสานวนที่ควรรู้ /
ค. คิด ข.เขียน พุทธศาสนาในประเทศไทย /
ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย /
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี /
คือ...แพทย์ผใู ้ ห้ดว้ ยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย/

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,
895.914 จ657ก 2537 ล2
พระบาทสมเด็จพระ, พ.ศ.2396-2454
ธง วิทยั วัฒน์

347.014076 ธ112ข 2536

ฉัตรสุ มาลย์
สานักงานสภาพัฒนาการเมือง

294.309593 ฉ236ค 2555
RH 303.69 ค181 2559

สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี

อ 351.593 ค356 2557

สันติสุข โสภณสิ ริ

926.1 ส587ค 2559

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนมกราคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
48 คุณธรรมและจริ ยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ตอ้ ง
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

มานิ จ สุขสมจิตร
ช่วยกัน /
คู่มือ Happy money guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน / อลิศรา ฮัววานิ ช
คู่มือ Happy money guide ตอน วางแผนการออมสม่าเสมอ / ธนาวัฒน์ สิ ริวฒั น์ธนกุล A

303.372 ค622 2556

คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2559 /

382.0951 ค695 2559

สานักนายกรัฐมนตรี .

332.024 อ427ค 2559
332.024 ธ251ค 2560

คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ การเป็ นเจ้าของกิจการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

332.024 ค695 2557

คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน มนุ ษย์เงินเดือน ก็มงั่ คัง่ ได้ /

ปิ ยาภรณ์ ครองจันทร์

พ 332.024 ค695 2557

คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่ ชีวิตวัยทางาน /
คู่มือฉนวนความร้อน /
คู่มือนักบิด คู่คิดนักขับ /

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
332.6 ค695 2557
ตระการ ก้าวกสิ กรรม
693.832 ต145ค 2537
กระทรวงพาณิ ชย์. กรมการประกันภัย พ 368.092 ค695 2548

คู่มือยา /

ปราณี ทูไ้ พเราะ

615.1 ป445ค 2551

คู่มือเรี ยนภาษาซี /

อรพิน ประวัติบริ สุทธิ์

005.133 อ338ค 2547

คู่มือโรค /

ปราณี ทูไ้ พเราะ

616 ป445ค 2558

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร /

โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์

004.6 อ978ค 2551

แค่ไหน อย่างไร ทาไม่ : น้ าผลไม้ ตาฮิเตียน โนนิ /
จดหมายเหตุงานสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี /
จริ ยธรรมของผูแ้ ทนขายที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าอุปกรณ์เครื่ องมือการแพทย์/
จะเข้ [วีซีดี]
โจวเอินไหล : รัฐบุรุษจีน /

โซโลมอน, นี ล
นัยนา แย้มสาขา

พ 641.875 ซ921ค 2551
อ 390.22 จส131 2545

รัตนา ชัยกัลยา

T/มส 174.4 ส834ป 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เชาวน์ พงษ์พิชิต

VCD 1273 M 2559
923.251 ช728จ 2558

ชีวิตนี้ ดีได้อีก /

โคเฮน, อลัน

158.1 ค979ช 2555

ตจวิทยา /

ยุพิน ไทยพิสุทธิ กุล

616.5 ต114 2546

ตามรอย...พ่อตาก...ไป...บ้านทุ่งใหญ่...เมืองจันทบูร /

สมโภชน์ วาสุ กรี

พ 923.1593 ต341 2559

ตาราศัลยศาสตร์ ภาค 1 /

สุ ทธิ พร จิตต์มิตรภาพ

617 ต367 2558 ล1

ตาราอายุรศาสตร์ทวั่ ไป /

นิ ธิพฒั น์ เจียรกุล

616 ตอ367 2556

ไตรโลกวิตถาร /

พระครู โสภณสิ ทธิ การ (อ่อน)

พ 294.344 พ322ต 2545

ถอยไปข้างหน้า /

ชูลท์ส, โฮวาร์ ด

647.9573 ช678ถ 2554

ทฤษฎีงานฝึ กฝี มือ /

ทศพล สังข์อยุทธ์

621.9 ท166 2546

ไทรโยค [วีซีดี]

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

VCD 1274 M 2559

นบพระภูมิบาล /

สปริ ง กรุ๊ ป

อ 923.1593 น163 2559

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนมกราคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
ชื่ อผู้แต่ ง
เลขหมู่
ปราณี จิตติกรณ์กิจศิลป์
382.1ป445น 2555
76 นโยบายของรัฐและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ /
สภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทย อ 923.1593 น298 2531
77 นวมหาราช /
78 นิ เวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงใน สายสุดใจ สุนทรพิทกั ษ์กูล
583.75 ส662น 2559
79

ประเทศไทย /
นิ เวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงใน
สายสุ ดใจ สุ นทรพิทกั ษ์กูล
ประเทศไทย /

อ 583.75 ส662น 2559

80
81
82
83

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล /

จันทร์ เพ็ญ สันตวาจา

610.73 จ272น 2556

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิ ดิกส์ /

สิ ทธิ ศกั ดิ์ หรรษาเวก

616.7 ส723น 2553

ประวัติศาสตร์ของชนชาติอาหรับ /

ฮูรานี , อัลเบิร์ต

909.0974927 ฮ247ป 2550

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่ มต้นและการ
สื บเนื่ องงานช่างในศาสนา /

สันติ เล็กสุขมุ

709.593 ส582ป 2560

84
85
86
87
88
89
90
91

ปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั /

อุดมพร อมรธรรม

370.1 อ791ป 2559

ปลูกเรื อน /

เสฐียรโกเศศ

อ 392.3 ส893ป 2539

โปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ /

อานวย สกุลสุกใส

621.3815 อ682ป 2540

โปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ /

อานวย สกุลสุกใส

621.3815 อ682ป 2541

ผลงานวิจยั ทางศาสนาและจริ ยธรรม /

กรมการศาสนา. กองแผนงาน

294.307 ผ191 2529

ผูแ้ นะนาการลงทุนด้านลงทุนด้านกองทุน /

สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)

332.6327 ผ749 2555

แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) /

สภาพัฒนาการเมือง

อ 320.9593

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2559 /

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข อ 362.103 พ174 2559

92
93
94
95
96
97
98
99
100

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

สายไหม จบกลศึก

อ 923.1593 พ343 2559

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช /

สายไหม จบกลศึก

923.1593 พ343 2559

พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ... /

กรมการประกันภัย

368.384 ก151พ 2549

พระสูตรบทพระมหานิ พพาน เล่ม 1 /

วิเชียร เพ็ขรพรประภาส

294.3823 ส414 2560 ล1

พระสูตรบทพระมหานิ พพาน เล่ม 2 /

วิเชียร เพ็ขรพรประภาส

294.3823 ส414 2560 ล2

พระสูตรบทพระมหานิ พพาน เล่ม 3 /

วิเชียร เพ็ขรพรประภาส

294.3823 ส414 2560 ล3

พระสูตรบทพระมหานิ พพาน เล่ม 4 /

วิเชียร เพ็ขรพรประภาส

294.3823 ส414 2560 ล4

พระสูตรบทพระมหานิ พพาน เล่ม 5 /

วิเชียร เพ็ขรพรประภาส

294.3823 ส414 2560 ล5

พระสูตรบทพระมหานิ พพาน เล่ม 6 /

วิเชียร เพ็ขรพรประภาส

294.3823 ส414 2560 ล6

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนมกราคม 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
ชื่ อผู้แต่ ง
101 พลับพลึงธาร พรรณไม้น้ าถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญ นิ รันดร์รัตน์ ป้ อมอิ่ม
102
103

พันธุ์ /
พลับพลึงธาร พรรณไม้น้ าถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญ
นิ รันดร์ รัตน์ ป้ อมอิ่ม
พันธุ์ /
มโนมติและกระบวนการพยาบาล : แบบฝึ กปฏิบตั ิ หน่วยที่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
1-15 /
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เลขหมู่
อ 581.76 น648พ 2560
581.76 น648พ 2560
610.73 มส747ม 2552

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

มรดกวัฒนธรรมไทย /

สมชาย ณ นครพนม

อ 390.09593 ม192 2559

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม /

ไชยชาญ หิ นเกิด

621.46 ช854ม 2560

มะเร็ งเยือ่ บุโพรงมดลูก /

วิรัช เจริ ญเอี่ยม

618.1 ม269 2539

ยืดหุ่นสาว...ว้าวหุ่ นสวย! /

สิ กะฮะระ, ชิเอะโกะ

613.71 ส714ย 2556

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2544 เล่ม 3 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ

342.59302643 ร155 2545

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2545 เล่ม 1 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ

342.59302643 ร155 2546

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2545 เล่ม 4 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ

342.59302643 รค155 2546

รวมบทความ การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2548 /

เทิดชาย ช่วยบารุ ง

RH 338.4791072 ร156 2549

ระบบบริ หารจัดการคลังสิ นค้า (CD โครงงาน) /

ธัญพร คาสุข

CD/PR 01277 2559

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี /

พลพธู ปิ ยวรรณ

657.0285 พ441ร 2560

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี : พร้อมกรณี ศึกษา /

วัชนี พร เศรษสักโก

657.0285 ว376ร 2560

รัฐธรรมนู ญไทย /

คณิ น บุญสุ วรรณ

342.02 ค132ร 2551

117
118
119
120
121
122
123
124

ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา /

สวัสดิการสานักเลขาคณะรัฐมนตรี

342.07 ร412 2541

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ /

นุชจรี พิเชฐกุล

657.3 น724ร 2559

เริ่ มต้นช้า ใช่ว่าจะรวยไม่ได้ ยิง่ เริ่ มต้นไว ยิง่ รวยกันใหญ่ /

บาค, เดวิด

332.024 บ284ร 2559

เวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์ /

เยื้อน ตันนิ รันดร งศ์

618.24 ว896 2556

เวชสถิติ /

แสงเทียน อยูเ่ ถา

610.727 ส961ว 2560

หลักการตลาด...สมัยใหม่ /

สุ ดาพร กุณฑลบุตร

658.8 ส769ห 2558

หุ้นกลุ่มบริ การรับเหมาก่อสร้าง /

ประสิ ทธิ์ รัตนกิจกมล ย

332.6322 ป415ห 2560

องค์กรเปลี่ยนสู่ ความยิง่ ใหญ่ /

ลอว์เลอร์, เอ็ดเวิร์ด อี

658.4 ล159อ 2551

ร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... ฉบับ
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร 342.593 ร399 2550
รับฟังความคิดเห็น /

