
ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 100 ปี พระผูเ้จริญพร้อม : สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหา

สงัฆปริณายก /
ส านกัเลขานุการสมเด็จพระสงัฆราช พ 294.362 ร192 2556

2 100 วิชาครอบจกัรวาล SEO และเวบ็ไซตท์  ามาหากิน / โจ อนุชา พ 659.144 จ861ร 2560

3 200 เคลด็ลบัขายดี บน Facebook Page + Shop Section / ธญัธชั นนัทช์นก พ 658.872 ธ468ส 2559

4 52 เทคนิคขายดีบน LINE / สืบศกัด์ิ ล่ิวลกัษณ์ พ 658.872 ส736ห 2559

5 69 เทคนิคขายดีบน Facebook / สืบศกัด์ิ ล่ิวลกัษณ์ พ 658.872 ส736ห 2560

6 Animation 2D Stop! teen mom หยุดการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น
 (CD โครงงาน) /

ณัฐธิดา สุหงษา CD/PR 01315 2560

7 Aurangzeb : the life and legacy of India's most controversial king/ Truschke, Audrey P 954.0258092 T873A 2017

8 Complete Guide to Symtoms Illness&surgery /  CD 00226M 1994

9 Das reboot : how German football reinvented itself / Honigstein, Raphael P 796.33466 H773D 2015

10 Dead Man's Island บรุุษปริศนากบัเกาะแห่งความลบั / เอสคอตต,์ จอห์น น อ916ด 2551

11 Decision points / Bush, George W 923.173 B978D 2010

12 Designing and managing the supply chain : concepts, strategies, 
and case studies / 

Simchi-Levi, David 658.5 S588D 2009

13 Designing and managing the supply chain : concpts, strategies, 
and case studies / 

Simchi-Levi, David 658.5 S588D 2003

14 Doing business in the ASEAN countries / Bhasin, Balbir B 338.88859 B575D 2010

15 Drawing by SolidWorks / ทวีศกัด์ิ ศรีช่วย 620.00420285 ท229ด 2548

16 Drug information handbook with international trade names index / American Pharmacists Association R 615.1 D794 2017

17 Elvis Presley king of rock 'N' roll / เลก็ วงศส์ว่าง 781.66 อ915 2560

18 Encyclopaedic survey of oriental thought vol.1 / Gupta, N. L R 128.3095 E56 1998 v1

19 Encyclopaedic survey of oriental thought vol.2 / Gupta, N. L R 128.3095 E56 1998 v2

20 English is All Around ฝึกพดูองักฤษจากเร่ืองรอบตวั / อารดา กนัทะหงษ์ พ 428.24 อ644อ 2558

21 Fiverr.com งานง่าย รายไดห้ลกัลา้น / รัตนชยั ฐาปนะพงศ์ พ 658.872 ร372ฟ 2559

22 Frankenstein แฟรงเกนสไตน์กบัต านานผีดิบคืนชีพ/ เชลลีย,์ แมรี น ช716ฟ 2551

23 Google Analytics เกบ็สถิติและวิเคราะห์ เวบ็+แอป ใหค้รบสูตร / ธญัธชั นนัทช์นก 006.3 ธ468ก 2559

24 Handbook of comparative world steel standards / Bringas, John E R 620.170218 H236 2007

25 Hillbilly Elegy / Vance, J. D P 305.562 V222H 2016

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

26 Illustrator CC 2017 professional guide วสนัต ์พ่ึงพลูผล 006.6869 ว358อ 2560 

27 Inglorious empire : what the British did to India / Tharoor, Shashi P 954.03 T367I 2017

28 Knowledge-based systems : techniques and applications 
volume 1 /

Leondes, Cornelius T R 006.33 K73 2000 v1

29 Marketing research / Aaker, David A 658.83A111M 2011

30 Marketing ROI : the path to campaign, customer, and corporate 
profitability / 

Lenskold, James D 658.1554 L573M 2003

31 MICE ไม่ไดแ้ปลว่าหนู / จิรุตถ ์อิศรางกรู ณ อยุธยา) 338.4791  ม964 2561

32 Office 2016 ฉบบัสมบรูณ์ / อมัรินทร์  เพช็รกลุ 005.369 อ568อ 2560

33 Photoshop advanced / พีรพล อริยรัตนา 006.6869 พ792พ 2559

34 Principles Infographic / วุฒิพงศ ์ภูสุมาศ 745.6 ว867พ 2560

35 Principles of environmental science : inquiry and application / Cunningham, William P 363.7 C973P 2017

36 Robinson Crusoe โรบินสนั ครูโซผจญภยับนเกาะร้าง/ ดีโฟ, แดเนียล น ด631ร 2551

37 Social media advertising / กวิสรา ธิสาคร 659.1 ก323ซ 2559

38 SolidWorks : advanced part & assembly : การสร้างและประกอบ
ช้ินงานขั้นสูง /

ศุภชยั ตระกลูทรัพยท์วี 620.00420285 ศ683ช 2549

39 Steve Jobs อจัฉริยะบรุุษ... / พลพาดา พ 923.873 ส172 2554

40 Strategic management and business  policy Wheelen, Thomas L 658.4012 W561S 2010

41 Subliminal : the new unconscious and what it teaches us / Mlodinow, Leonard P 154.2 M685S 2014

42 Thailand reset พลิกมุมคิดเศรษฐกิจไทย เอาประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง /

ธีระชยั ภูวนาถนรานุบาล พ 338.9593 ธ663ท 2560

43 The Beatles Documentary compliment only [DVD] I.S. Music Publishing DVD 00674 M 2560

44 The Beatles king of rock 'N' roll band / กรด มติัโก 781.66 บ331 2560

45 The parable of the pipeline : Hedges, Burke P 332.024 H453P 2001

46 The people champion : แนวคิดและหลกัการบริหารคนเพ่ือ
ผลงาน /

มณีวรรณ ฉตัรอุทยั 658.3 ม139พ 2553

47 The secret life of cows : animal sentience at work / Young, Rosamund P 636.2 Y75S 2017

48 The twelfth national economic and social development plan (2017-
2021) /

Office of the Prime Minister. R 338.9593 T971 2017

49 Think new ASEAN! : rethinking marketing towards ASEAN 
economic community / 

Kotler, Philip 658.800959 K87T 2015
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

50 Type on screen : ออกแบบและใชง้านตวัอกัษรส าหรับส่ือสมยัใหม่ ลปัตนั, เอลเลน 760 ล254ท 2560

51 What the dog saw : and other adventure stories / Gladwell, Malcolm P306.4 G543W 2010

52 Windows 10 Office 2016 ฉบบัสมบรูณ์ / อมัรินทร์ เพช็รกลุ 005.369 อ568ว 2560

53 กลยุทธ์กบัธุรกิจ / ขจรวุฒิ น าศิริกลุ 658.4012 ข135ก 2553

54 กลยุทธ์การตลาด / เคลเลอร์, ควิน เลน 658.8 ค765ก 2560

55 กลางฝงูแพะหลงัหกั / อุมมีสาลาม อุมาร รส อ846ก 2557

56 กลัยาณิวฒันาคารวาลยั องคอุ์ปภมัภสื์บสานศิลปวฒันธรรมไทย / กระทรวงวฒันธรรม. 923.1593 ก411 2551

57 การจดัการการตลาด / คอตเลอร์, ฟิลิป 658.8 ค183ก 2552

58 การจดัการจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บญุบงการ 174.4 จ482ก 2561

59 การใชม้ลัติมิเตอร์ / นพ มหิษานนท์ 621.37 น164ก 2558

60 การใชย้าในโรคของอวยัวะเพศ / มหาวิทยาลยัมหิดล. คณะเภสชัศาสตร์ 615.5 ก447 2530

61 การด าเนินงานและบริการการจดัเล้ียง / ถิรนนัท ์ประทมุ 642.5 ถ412ก 2559

62 การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / สมทรง รุ่งเรืองศิลป์ GP 330.9593 ก469 2551

63 การป้องกนัและควบคุมมลพิษ / พฒันา มูลพฤกษ์ 363.737 พ532ก 2545

64 การพยากรณ์ราคาโลหะทองแดงในตลาด LME โดยใชโ้ครงขา่ย
ประสาทเทียม /

อรรถพล มุกดาเวช T/มส 006.32 อ357ก 2555

65 การพยาบาลระยะคลอด / ภทัรพร อรัณยภาค 618.20231 ภ367ก 2559

66 การพฒันาโปรแกรมออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้า มารุต บญุทรัพย์ T/มส 621.3  ม484ก 2561

67 การพฒันาโปรแกรมออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้า มารุต บญุทรัพย์ CD/T 00267 2561

68 การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมยุคใหม่ / ขจร ตีรณธนากลุ 617.461059 ข125ก 2560

69 การส่ือสารชุมชน / ดวงพร ค  านูณวฒัน์ 302.2 ด211ก 2555

70 การออกแบบและจดัสร้างถงัรับความดนัตาม ASME VIII-Div.1 / โชคชยั สิงหธรรม 621.815 ช813ก 2561

71 การออกแบบวงจรดว้ย Protel และ CircuitMaker / นพ มหิษานนท์ 621.3815 น164ก 2561

72 ขา้งหลงัภาพ (ศรีบรูพา, นามแฝง)  / กหุลาบ สายประดิษฐ์ น ก741ข 2548

73 ขายของออนไลน์ ขายอะไรถึงรวย / สุมลรัตน์ ภิรมยธ์นากลุ พ 658.872 ส842ข 2560

74 ขายออนไลน์ ท  าไมไม่รวย (สกัที)  / รชต ธรรมรัตน์ พ 658.872 ร122ข 2560

75 ขายออนไลน์ใหร้วยไดจ้ริงท่ี eBay / ไพรัช ศรีนครินทร์ พ 658.872 พ987ข 2560

76 ขนุศึก / ไม ้เมืองเดิม น ม962ข 2548

77 คน้หางานท่ี "ใช่" / ปกรณ์ สุวรรณประภา พ 158.1 ป117ค 2559 ล2

78 คนอ่ืน...คลิก คุณ...ไดเ้งิน กบั Google AdSense / สุมลรัตน์ ภิรมยธ์นากลุ พ 659.144 ส842ค 2560
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

79 คลุกฝุ่ นกบังาน 3 / ศิริพล ยอดเมืองเจริญ พ 658 ศ463ค 2556 ล3

80 ควมพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการงานช่าง มงคล ร่ืนเรืองฤทธ์ิ PA 352.16024 ม114ค 2560

81 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการเงินและการลงทนุ / ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ 332 ค181 2560

82 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน ชยัสิทธ์ิ ตระกลูศิริพาณิชย์ 578.7 ช445ค 2559

83 คนัฉ่องฝร่ังเศสส่องสงัคมสยามสมยัรัชกาลท่ี 7 / ประหยดั นิชลานนท์ 959.3042  ป424ค 2559

84 ค าอธิบายต าราพระโอสถ คร้ังรัชกาลท่ี 2 บืมโรงอฐัศก พ.ศ.2459 / กรมการแพทยแ์ผนไทย อ 615.11593 คอ394 2561

85 ค าอธิบายต ารายาพระองคเ์จา้สายสนิทวงษ ์บืมโรงอฐัศก พ .ศ.
2459 /

กรมการแพทยแ์ผนไทย อ 615.11593 ค394 2561

86 คูมื่อ Cyber security ส าหรับประชาชน / ส านกังานคณะกรรมการกิจการ พ 005.8 ค695 2558

87 คูมื่อ Happy money guide ตอน เคลด็ลบัสร้างสุขทางการเงิน / อลิศรา ฮวัวานิช พ 332.024 อ427ค 2559

88 คูมื่อ the new ipad ฉบบัสมบรูณ์ :ใชไ้ดท้ั้ง ipad 2 และ the new ipad
 /

วศิน เพ่ิมทรัพย์ 004.16 ว357ค 2555

89 คูมื่อการใชง้าน MATLAB ฉบบัสมบรูณ์ / ปริญญา สงวนสตัย์ 519.40285536 ป458ค 2556

90 คูมื่อการท าธุรกิจน าเขา้-ส่งออก แบบมืออาชีพ / กองบรรณาธิการส านกัพิมพปั์ญญาชน 382 ค695 2560

91 คูมื่อการท าธุรกิจน าเขา้-ส่งออก แบบมืออาชีพ ฉบบัสมบรูณ์ / กองบรรณาธิการ 382 ค695 2555

92 คูมื่อการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม / แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล 347.07 ค695 2557

93 คูมื่อเงินทองตอ้งวางแผน ตอนกา้วสู่ชีวิตวยัท างาน / ปิยาภรณ์ ครองจนัทร์ พ 332.6 ค695 2554

94 คูมื่อเงินทองตอ้งวางแผน ตอนกา้วสู่ชีวิตวยัท างาน / ปิยาภรณ์ ครองจนัทร์ พ 332.6 ค695 2557

95 คูมื่อใชง้าน PowerPoint 2013 ฉบบัสมบรูณ์ / ดวงพร เก๋ียงค  า 005.369 ด211ค 2560

96 คูมื่อเภสชักรชุมชน 1 / มหาวิทยาลยัมหิดล. คณะเภสชัศาสตร์ 615 ค695 2525

97 คูมื่อเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบบัสมบรูณ์ / ไกรศร ตั้งโอภากลุ 005.133 ก977ค 2556

98 คูมื่อเรียนและใชง้าน Computer Network Lab ฉบบัมืออาชีพ 2nd 
Edition /

จกัรชยั โสอินทร์ 004.6 จ217ค 2560

99 คูมื่อออกแบบและสร้างเวบ็ไซต ์ฉบบัสมบรูณ์ / ดวงพร เก๋ียงค  า 005.72 ด211ค 2560

100 เคมีฟิสิกส์ประยุกตท์างเภสชัศาสตร์ / ชุติมา วีรนิชพงศ์ 615.19 ช617ค 2561

101 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร / โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ 004.6 อ978ค 2559

102 เคาะขายท าเงินลา้นไดด้ว้ย ebay PayPal / กองบรรณาธิการ 658.872  ค837 2560

103 โฆษณาและท าตลาดออนไลน์ใหด้งัเปร้ียง / กองบรรณาธิการรีไวว่า 658.872 ฆ812 2560

104 โฆษณาใหโ้ดน สร้างแบรนดใ์หด้งัดว้ย Facebook / กองบรรณาธิการรีไวว่า 659.1 ฆ812 2559
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รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

105 จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช /

กรมศิลปากร. อ 923.1593 จ131 2561

106 เจาะเทคนิคโมดิฟายร้านคา้บน Facebook ใหข้ายดีมีก าไร / ธญัธชั นนัทช์นก พ 658.872 ธ468จ 2560

107 ชนะใจเจา้นาย ไดใ้จลูกนอ้ง ครองใจเพ่ือนร่วมงาน / สมศกัด์ิ เหลืองอคัรเดช พ 650.13 ส284ช 2549

108 ชา้ใหช้นะ / อินะโมริ, คะซึโอะ พ 658.4094 อ746ช 2558

109 ช้ินส่วนเครืองกล / บญุธรรม ภทัราจารุกลุ 621.8 บ471ช 2560

110 ชีวเคมี / แคมป์เบลล,์ แมร่ี เค 572 ค941ช 2554

111 เชลแลก็ : การประยุกตใ์ชใ้นอาหารและยา / สนทยา ล้ิมมทัวาภิรัต์ิ 615.19 ส188ช 2561

112 เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน / ประเสริฐ เทียนนิมิตร 665.5  ป419ช 2554

113 ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งตน้แม่น ้าเจา้พระยา [ซีดี-รอม] / สุชาติ แสงทอง CD 780.9593 ส761ด 2560

114 ดนัเวบ็ไซตใ์หด้งัดว้ย SEO / ศุภณัฐ สุขโข 659.136 ศ686ด 2558

115 เด็กนอกคอก / พลอย เซ่ พ 650.1  พ451ด 2557

116 ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั เสาวภา เมืองแก่น T/มส 378.1 ส953ต 2560

117 ตน้แบบการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั เสาวภา เมืองแก่น CD/T 00269 2560

118 ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและ
การใชย้า /

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 615.5 ส856ต 2553 ล1

119 ต าราการตรวจรักษาโรคทัว่ไป 2 : 350 โรคกบัการดูแลรักษาและ
การป้องกนั /

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 615.5 ส856ต 2553 ล2

120 เต๋า : วิถีท่ีไร้เส้นทาง / โอโซ พ 181.114 อ968ต 2558

121 ถอ้ยค าส านวนลา้นนา เล่ม 1/ สนัน่ ธรรมธิ 398.995911 ส198ถ 2560 ล1

122 ทศบารมีของในหลวงรัชกาลท่ี 9 : / สิริวรุณ 923.1593  ส732ท 2560

123 ท าเงินกบั WordPress ดว้ย Google AdSense ผมท าได ้คุณกท็  าได ้/ ธญัธชั นนัทช์นก 006.78 ธ468ท 2559

124 ท าไม Team ไม่เวิร์ค/ ปริญญา ตนัสกลุ พ 658.4022  ป458ท 2549

125 ธุรกิจ SME ไม่ยากสกันิด ถา้คุณคิดนอกกรอบ / กองบรรณาธิการ พ 658.022 ธ716 2560

126 นครสวรรค ์: บนัทึกเร่ืองราวคนจีนปากน ้าโพ / สุชาติ แสงทอง 959.31 ส761น 2560

127 นกัเลงรีโมท / บรรเจิด ตนัติกลัยาภรณ์ 621.384196 บ153น 2549

128 นกัเลงรีโมท / บรรเจิด ตนัติกลัยาภรณ์ 621.384196 บ153น 2558

129 บทบาทในการรักษาพระธรรมวินยัของพระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยตฺุโต):

พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (บญุถึง) T/มจร 294.3822 พ358บ 2546



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

130 บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ “พระผูท้รงสถิตในหทยั
ราษฎร์”[วีซีดี]

 VCD 1277 M 2560 ฉ1

131 บทเรียน บทรู้... เร่ืองเล่าจากชุมชนวิจยั บา้นเปร็ดใน อ.เมือง จ.
ตราด /

จตุพร วิศิษฏโ์ชติองักรู RH 307.72 จ136บ 2556

132 บพุเพสนันิวาส / รอมแพง น ร189บ 2561

133 บหุลนัวรรณกรรม / ขจรฤทธ์ิ รักษา รส บ691 2559

134 บรูพาจารย ์/ ณิชารีย ์แกว้พรรณ 294.363 747 2560

135 บรูพาจารย ์: ธรรมปฎิปทา และ โอวาทธรรม ทา่นพระอาจารยม์ัน่ 
ภูริทตตมหาเถร /

มูลนิธิพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต 294.363 บ747 2560

136 ปฏิบติัการการเรียนรู้  / สุดาพร ลกัษณียนาวิน 378.1  ป135 2560

137 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของขา้ราชการกรม
ศุลกากร /

ไชยทตั นิวาศะบตุร PA 658.314 ช863ป 2561

138 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบติังานของบคุลากร 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ /

ณัทชยั ใจเยน็ PA 353.8 ณ381ป 2560

139 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ พระกศุล ฮุน PA 428.3407  ก321ป

140 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ารของขา้ราชการ สุขมุวิท สุขพนัธ์ถาวร PA 302.35 ส745ป 2556

141 ปัญญางาน จดัการตน / ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ พ 158 ด131ป 2560

142 ป้ันธุรกิจเงินลา้น ลงโฆษณา Facebook + Google / ธญัธชั นนัทช์นก พ 659.144 ธ468ป 2560

143 เปิดร้านทนัใจ ขายไดก้ระจายบน Social Network / กองบรรณาธิการรีไวว่า 658.872 ป759 2558

144 เปิดร้านพร้อมโปรโมตดว้ย Facebook + Line / กฤษณะ ภกัดีพงษ์ 658.872  ก281ป 2559

145 เปิดร้านออนไลน์ Open Your Online Shop / กองบรรณาธิการรีไวว่า 658.872 ป759 2559

146 เปิดร้านออนไลน์โคตรง่ายดว้ย WooCommerce / สุมลรัตน์ ภิรมยธ์นากลุ พ 658.872 ส842ป 2560

147 แปลงผลการวิจยั สู่การพฒันางานดา้นผูสู้งอายุ  / วิพรรณ ประจวบเหมาะ 613.0438 ว641ป 2560

148 ผม...สตีฟ จ็อบส์ / บีห์ม, จอร์จ พ 923.873 ผ181 2554

149 ผูไ้ม่ยอมเป็นตวัหมดัในกล่อง : ปกรณ์ สุวรรณประภา พ 158.1 ป117ผ 2559 ล1

150 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 / กระทรวงศึกษาธิการ. อ 379.593 ผ931 2560

151 พระบรมราชาวิถี : 7 ทศวรรษพิพฒัน์คมนาคม [ซีดี-รอม] / สรพงศ ์ไพฑูรยพ์งษ์ CD/อ 923.1593 พ343 2560

152 พระภทัรมหาราชร าลึก / มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. อ 923.1593  พ356  2559

153 พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2541 - กนัยายน 2542 ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 พ365 2544

154 พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2542 - กนัยายน 2543 ส านกัราชเลขาธิการ อ 923.1593 พ365 2545



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

155 พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ / ปิยาภสัร์ จารุสวด์ิั RH 025.04 ป622พ 2554

156 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหลก็ / ทกัษิณ เทพชาตรี 624.1821 ท338พ 2559

157 พลวฒันและความยึดหยุน่ของสงัคมชาวนา ยศ สนัตสมบติั 330.9593 ย152พ 2546

158 พลวตัของความยากจน อานนัทช์นก สกนธวฒัน์ 339.46 อ624พ 2555

159 พฒันาเวบ็ไซตส์มยัใหม่ดว้ย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบบั
สมบรูณ์ /

จีราวุธ วารินทร์ 005.72 จ575พ 2559

160 พนัธุ์นกัขาย / ซิงเกอร์, แบลร์ พ 658.85 ช241พ 2545 a

161 พทุธวิธีในการสอน / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พ 294.307 พ335พ 2544

162 พทุธานุสสติ : พระราชนิโรธรังสี คมัภีรปัญญาวิศิษฎ์  พ 294.34 พ832 2560

163 มหานิบาตชาดก ทศชาติฉะบบัชินวร 1,2 [ซีดี-รอม] / ชินวรสิริวฒัน์, สมเด็จพระสงัฆราช
CD/อ 294.382325 ม237 2560 
ล2

164 มหาวสัตุอวทาน : คมัภีร์พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน เล่ม 3 / ส าเนียง เล่ือมใส อ 294.392  ม246 2561 ล3

165 มองกลบั / เบลลามี, เอด็เวิร์ด น บ825ม 2554

166 มองไกลบนไหล่ยกัษ ์/ วิสูตร แสงอรุณเลิศ พ 158.1 796ม 2557

167 มุข วงษช์วลิตกลุ / มุข วงษช์วลิตกลุ พ 923.7593 ม624ม 2558

168 ยากบัมารดาและทารก / มหาวิทยาลยัมหิดล. 618.2 ย231 2538

169 ยิ่งหา ยิ่งหาย / พารีเซอร์, อีไล พ 004.678 พ619ย 2559

170 รวมค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2545 เล่ม 1 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643 ร155 2546 ล1

171 รวมค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2545 เล่ม 4 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643  ร155 2546 ล4

172 รวมค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2545 เล่ม 5 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643 ร155 2546 ล5

173 รวมค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2545 เล่ม 6 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643  ร155 2546 ล6

174 รวมค าวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ประจ าปี 2545 เล่ม 7 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ 342.59302643  ร155 2546 ล7

175 ระบบบริหารจดัการจองตัว๋ชมภาพยนตร์ในรูปแบบออนไลน์ (CD 
โครงงาน) /

นภสัมณฑน์ ขนุพิพิธ CD/PR 01330 2561

176 ระบบไฟฟ้าก าลงั / เอกชยั ชยัดี 621.31 อ873ร 2557

177 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  [ดีวีดี] / สฤษด์ิพงษ ์ลิมปิษเฐียร DVD 371.200285 ส363ร 2557

178 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  [ดีวีดี] / สฤษด์ิพงษ ์ลิมปิษเฐียร DVD 371.200285 ส363ร 2558

179 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 / ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ อ 342.593 ร355 2560

180 รายงานการวิจยั ประสิทธิภาพและการบริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ /

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา RH 378.101 ร451 2560

181 รูปแบบองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ล าพึง ศรีมีชยั CD/T 00268 2559



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

182 เร่ิมตน้วาดการ์ตูนอย่างมืออาชีพดว้ย Illustrator CC / อนนั วาโซะ 006.6869 อ164ร 2561

183 เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มใกล้ตวั / ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร พ 333.72  ร832 2560

184 เร่ืองน่าคิด ชีวิตคนท างาน / ธีระชยั เชมนะสิริ พ 658.3 ธ663ร 2549

185 วิชชาจรณสมัปันโนเพ่ือการหลุดพน้ในกระบวนทศัน์บรูณาการ / อภิสิน ศิวยาธร T/ม.อบ. 294.3 อ269ว 2555

186 วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคดัย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ. 
2559 /

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. AB 016.378242 ว584 2560

187 วิศวกรรมส ารวจ / สมศกัด์ิ เอ้ืออชัฌาสยั 526.9  ส284ว 2556

188 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง : สมประวิณ มนัประเสริฐ 339 ส258ศ 2560

189 สติกเกอร์ + ธีม + สติกเกอร์ดุ๊กด๊ิก Line ท าง่ายๆ ขายเป็นลา้น / วีรวุฒิ หาญสมบติั 658.872 ว836ส 2560

190 สถิติเชิงบรรยาย อานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ์ 519.53  อ623ส 2560

191 สถิติและการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร / วิวฒัน์ หวงัเจริญ 664.00285 ว743ส 2561

192 สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 / วีระชาติ กิเลนทอง 379.593 ช826ส 2560

193 สมุดภาพถ่ายเก่าศิลปะในประเทศไทย / ศกัด์ิชยั สายสิงห์ อ 779.944  ศ324ส 2560

194 สร้าง ปรับแต่ง และจดัการเอกสารดว้ย Word 2013 ฉบบัสมบรูณ์ / อมัรินทร์  เพช็รกลุ 005.369 อ568ส 2560

195 สร้างงานพรีเซนเตชนัดว้ย PowerPoint 2013 ฉบบัสมบรูณ์ / พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.369 พ553ส 2560

196 สร้างระบบงานเพ่ือจดัการขอ้มูลดว้ย Excel VBA ฉบบัสมบรูณ์ / จีราวุธ วารินทร์ 005.369 จ574ส 2560

197 สร้างเวบ็ไซตด์ว้ย WordPress +Themes & Plugins for beginners/ จีราวุธ วารินทร์ 006.78 จ575ส 2560

198 สวนอ่ิมใจบา้นอ่ิมสุข / ศศิยา ศิริพานิช 635.4 ศ294ส 2560

199 สญัญา ธรรมศกัด์ิ คนของแผน่ดิน / วิมลพรรณ ปีตธวชัชยั 923.2593 ว666ส 2546

200 สารพดัวิธีโปรโมตร้านคา้ออนไลน์ใหข้ายดี ผมท าได ้คุณกท็  าได ้/ ธญัธชั นนัทช์นก 658.872  ธ468ส 2559

201 สาระน่ารู้การแลกเปล่ียนเงิน / ธนาคารแห่งประเทศไทย 332.45ส676 2546

202 สารานุกรม รอบรู้ รอบโลก / อลัเลน, มาร์กาเร็ต อ 030 ส878 2547

203 ส่ือการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้ (CD โครงงาน) / ยืนยง ธงชยั CD/PR 01334 2561

204 สู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน บริหารคนและงาน / สมชาติ กิจยรรยง พ 658.3 ส238ส 2560

205 สูตรส าเร็จท าการตลาด สร้างธุรกิจเงินลา้นดว้ย Web + Socia / ธญัธชั นนัทช์นก พ 658.872 ธ468ส 2560

206 โสกราตีสถึงซาร์ตร์ : ประวติัศาสตร์ของปรัชญา / สตมัป์, แซมมวล อีน๊อค 190 ส169ส 2558

207 หนงัสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา [ซีดี-รอม] /

กลุทรัพย ์เกษแม่นกิจ CD/อ 923.1593 ห144 2560



ล ำดับที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม
ประจ าเดือน พฤษภาคม2561

208 หนงัสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา/

กลุทรัพย ์เกษแม่นกิจ อ 923.1593 ห144 2560

209 หวัใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
แขวง /

ธานิศ เกศวพิทกัษ์ 347.59301  ธ516ห 2546

210 หาเงินและท าตลาดบน YouTube / กองบรรณาธิการรีไวว่า 658.872 ห525 2559

211 หาเงินและท าตลาดบน YouTube / ศราวุธ ชาติโสม 658.872 ศ169ห 2559

212 ออริจิน / บราวน์, แดน น บ214อ 2561

213 อะไรขายดีในอินเทอร์เน็ต (เล่ม 2) / กฤษฎา กฤษณะเศรณี พ 658.872 ก279อ 2559 ล2

214 อตัลกัษณ์จงัหวดัพิษณุโลก เมืองตอ้งหา้ม..พลาด/  915.9304 อ539 2560

215 อ่าน เขียน...และคิด สุรศกัด์ิ หลาบมาลา บทความ

216 อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิง / กรีนการ์ด, ซามูเอล พ 004.678 ก253อ 2560

217 อุตรดิตถเ์มืองงาม สามวฒันธรรม / ชริดา สงัขท์อง 915.9304 อ799 2560


