รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
1 100 ปี พระผูเ้ จริ ญพร้อม : สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริ ณายก /

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่

สานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พ 294.362 ร192 2556

2
3
4
5
6

100 วิชาครอบจักรวาล SEO และเว็บไซต์ทามาหากิน /

โจ อนุชา

พ 659.144 จ861ร 2560

200 เคล็ดลับขายดี บน Facebook Page + Shop Section /

ธัญธัช นันท์ชนก

พ 658.872 ธ468ส 2559

52 เทคนิ คขายดีบน LINE /

สื บศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

พ 658.872 ส736ห 2559

69 เทคนิ คขายดีบน Facebook /

สื บศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

พ 658.872 ส736ห 2560

Animation 2D Stop! teen mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น
ณัฐธิ ดา สุ หงษา
(CD โครงงาน) /

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 บุรุษปริ ศนากับเกาะแห่งความลับ /

เอสคอตต์, จอห์น

น อ916ด 2551

11
12

Decision points /

Bush, George W

923.173 B978D 2010

Simchi-Levi, David

658.5 S588D 2009

Simchi-Levi, David

658.5 S588D 2003

Bhasin, Balbir B

338.88859 B575D 2010

ทวีศกั ดิ์ ศรี ช่วย

620.00420285 ท229ด 2548

13
14
15
16

Designing and managing the supply chain : concepts, strategies,
and case studies /
Designing and managing the supply chain : concpts, strategies,
and case studies /
Doing business in the ASEAN countries /
Drawing by SolidWorks /

Drug information handbook with international trade names index / American Pharmacists Association

R 615.1 D794 2017

17
18
19
20
21
22
23

Elvis Presley king of rock 'N' roll /

เล็ก วงศ์สว่าง

781.66 อ915 2560

Encyclopaedic survey of oriental thought vol.1 /

Gupta, N. L

R 128.3095 E56 1998 v1

Encyclopaedic survey of oriental thought vol.2 /

Gupta, N. L

R 128.3095 E56 1998 v2

English is All Around ฝึ กพูดอังกฤษจากเรื่ องรอบตัว /

อารดา กันทะหงษ์

พ 428.24 อ644อ 2558

Fiverr.com งานง่าย รายได้หลักล้าน /

รัตนชัย ฐาปนะพงศ์

พ 658.872 ร372ฟ 2559

Frankenstein แฟรงเกนสไตน์กบั ตานานผีดิบคืนชีพ /

เชลลีย,์ แมรี

น ช716ฟ 2551

Google Analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์ เว็บ+แอป ให้ครบสู ตร /

ธัญธัช นันท์ชนก

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

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
26 Illustrator CC 2017 professional guide
27 Inglorious empire : what the British did to India /
28 Knowledge-based systems : techniques and applications
volume 1 /

ชื่อผู้แต่ ง
วสันต์ พึ่งพูลผล

เลขหมู่
006.6869 ว358อ 2560

Tharoor, Shashi

P 954.03 T367I 2017

Leondes, Cornelius T

R 006.33 K73 2000 v1

29
30

Marketing research /

Aaker, David A

658.83A111M 2011

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

Lenskold, James D

658.1554 L573M 2003

31
32
33
34
35

MICE ไม่ได้แปลว่าหนู /

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

338.4791 ม964 2561

Office 2016 ฉบับสมบูรณ์ /

อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล

005.369 อ568อ 2560

Photoshop advanced /

พีรพล อริ ยรัตนา

006.6869 พ792พ 2559

Principles Infographic /

วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ

745.6 ว867พ 2560

Principles of environmental science : inquiry and application /

Cunningham, William P

363.7 C973P 2017

36
37
38

Robinson Crusoe โรบินสัน ครู โซผจญภัยบนเกาะร้าง/

ดีโฟ, แดเนี ยล

น ด631ร 2551

Social media advertising /

กวิสรา ธิ สาคร

659.1 ก323ซ 2559

SolidWorks : advanced part & assembly : การสร้างและประกอบ
ชิ้นงานขั้นสู ง /

ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

620.00420285 ศ683ช 2549

39
40
41
42

Steve Jobs อัจฉริ ยะบุรุษ... /

พลพาดา

พ 923.873 ส172 2554

Strategic management and business policy

Wheelen, Thomas L

658.4012 W561S 2010

Subliminal : the new unconscious and what it teaches us /

Mlodinow, Leonard

P 154.2 M685S 2014

Thailand reset พลิกมุมคิดเศรษฐกิจไทย เอาประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง /

ธี ระชัย ภูวนาถนรานุบาล

พ 338.9593 ธ663ท 2560

43
44
45
46

The Beatles Documentary compliment only [DVD]

I.S. Music Publishing

DVD 00674 M 2560

The Beatles king of rock 'N' roll band /

กรด มัติโก

781.66 บ331 2560

The parable of the pipeline :

Hedges, Burke

P 332.024 H453P 2001

The people champion : แนวคิดและหลักการบริ หารคนเพื่อ
ผลงาน /

มณี วรรณ ฉัตรอุทยั

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 (2017Office of the Prime Minister.
2021) /

R 338.9593 T971 2017

49

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

658.800959 K87T 2015

Kotler, Philip

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
50
51
52
53
54
55
56

ชื่ อเรื่ อง

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่

Type on screen : ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสาหรับสื่ อสมัยใหม่ ลัปตัน, เอลเลน

760 ล254ท 2560

What the dog saw : and other adventure stories /

Gladwell, Malcolm

P306.4 G543W 2010

Windows 10 Office 2016 ฉบับสมบูรณ์ /

อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล

005.369 อ568ว 2560

กลยุทธ์กบั ธุ รกิจ /

ขจรวุฒิ นาศิริกลุ

658.4012 ข135ก 2553

กลยุทธ์การตลาด /

เคลเลอร์, ควิน เลน

658.8 ค765ก 2560

กลางฝูงแพะหลังหัก /

อุมมีสาลาม อุมาร

รส อ846ก 2557

กัลยาณิ วฒั นาคารวาลัย องค์อุปภัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย /

กระทรวงวัฒนธรรม.

923.1593 ก411 2551

57
58
59
60
61
62
63
64

การจัดการการตลาด /

คอตเลอร์, ฟิ ลิป

658.8 ค183ก 2552

การจัดการจริ ยธรรมทางธุ รกิจ /

จินตนา บุญบงการ

174.4 จ482ก 2561

การใช้มลั ติมิเตอร์ /

นพ มหิ ษานนท์

621.37 น164ก 2558

การใช้ยาในโรคของอวัยวะเพศ /

มหาวิทยาลัยมหิ ดล. คณะเภสัชศาสตร์ 615.5 ก447 2530

การดาเนิ นงานและบริ การการจัดเลี้ยง /

ถิรนันท์ ประทุม

642.5 ถ412ก 2559

การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /

สมทรง รุ่ งเรื องศิลป์

GP 330.9593 ก469 2551

การป้องกันและควบคุมมลพิษ /

พัฒนา มูลพฤกษ์

363.737 พ532ก 2545

การพยากรณ์ราคาโลหะทองแดงในตลาด LME โดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม /

อรรถพล มุกดาเวช

T/มส 006.32 อ357ก 2555

65

การพยาบาลระยะคลอด /

ภัทรพร อรัณยภาค

618.20231 ภ367ก 2559

66

การพัฒนาโปรแกรมออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้า

มารุ ต บุญทรัพย์

T/มส 621.3 ม484ก 2561

67
68
69
70

การพัฒนาโปรแกรมออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้า

มารุ ต บุญทรัพย์

CD/T 00267 2561

การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมยุคใหม่ /

ขจร ตีรณธนากุล

617.461059 ข125ก 2560

การสื่ อสารชุมชน /

ดวงพร คานูณวัฒน์

302.2 ด211ก 2555

การออกแบบและจัดสร้างถังรับความดันตาม ASME VIII-Div.1 /

โชคชัย สิ งหธรรม

621.815 ช813ก 2561

71
72
73
74
75
76
77
78

การออกแบบวงจรด้วย Protel และ CircuitMaker /

นพ มหิ ษานนท์

621.3815 น164ก 2561

ข้างหลังภาพ (ศรี บรู พา, นามแฝง) /

กุหลาบ สายประดิษฐ์

น ก741ข 2548

ขายของออนไลน์ ขายอะไรถึงรวย /

สุ มลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล

พ 658.872 ส842ข 2560

ขายออนไลน์ ทาไมไม่รวย (สักที) /

รชต ธรรมรัตน์

พ 658.872 ร122ข 2560

ขายออนไลน์ให้รวยได้จริ งที่ eBay /

ไพรัช ศรี นคริ นทร์

พ 658.872 พ987ข 2560

ขุนศึก /

ไม้ เมืองเดิม

น ม962ข 2548

ค้นหางานที่ "ใช่" /

ปกรณ์ สุ วรรณประภา

พ 158.1 ป117ค 2559 ล2

คนอื่น...คลิก คุณ...ได้เงิน กับ Google AdSense /

สุ มลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล

พ 659.144 ส842ค 2560

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
79
80
81
82
83
84

ชื่ อเรื่ อง

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่

คลุกฝุ่ นกับงาน 3 /

ศิริพล ยอดเมืองเจริ ญ

พ 658 ศ463ค 2556 ล3

ควมพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การงานช่าง

มงคล รื่ นเรื องฤทธิ์

PA 352.16024 ม114ค 2560

ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน /

ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้

332 ค181 2560

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่ าชายเลน

ชัยสิ ทธิ์ ตระกูลศิริพาณิ ชย์

578.7 ช445ค 2559

คันฉ่องฝรั่งเศสส่ องสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 7 /

ประหยัด นิ ชลานนท์

959.3042 ป424ค 2559

คาอธิ บายตาราพระโอสถ ครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ.2459 /

กรมการแพทย์แผนไทย

อ 615.11593 คอ394 2561

85

คาอธิบายตารายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ.
กรมการแพทย์แผนไทย
2459 /

อ 615.11593 ค394 2561

86
87

คูม่ ือ Cyber security สาหรับประชาชน /

สานักงานคณะกรรมการกิจการ

พ 005.8 ค695 2558

คูม่ ือ Happy money guide ตอน เคล็ดลับสร้างสุ ขทางการเงิน /

อลิศรา ฮัววานิ ช

พ 332.024 อ427ค 2559

88

คูม่ ือ the new ipad ฉบับสมบูรณ์ :ใช้ได้ท้ งั ipad 2 และ the new ipad
วศิน เพิ่มทรัพย์
/

004.16 ว357ค 2555

89
90

คูม่ ือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบูรณ์ /

ปริ ญญา สงวนสัตย์

519.40285536 ป458ค 2556

คูม่ ือการทาธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออก แบบมืออาชีพ /

กองบรรณาธิ การสานักพิมพ์ปัญญาชน 382 ค695 2560

91
92
93
94
95
96
97
98

คูม่ ือการทาธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออก แบบมืออาชีพ ฉบับสมบูรณ์ /

กองบรรณาธิ การ

382 ค695 2555

คูม่ ือการพิจารณาคดีที่เป็ นธรรม /

แอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

347.07 ค695 2557

คูม่ ือเงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่ ชีวิตวัยทางาน /

ปิ ยาภรณ์ ครองจันทร์

พ 332.6 ค695 2554

คูม่ ือเงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่ ชีวิตวัยทางาน /

ปิ ยาภรณ์ ครองจันทร์

พ 332.6 ค695 2557

คูม่ ือใช้งาน PowerPoint 2013 ฉบับสมบูรณ์ /

ดวงพร เกี๋ยงคา

005.369 ด211ค 2560

คูม่ ือเภสัชกรชุมชน 1 /

มหาวิทยาลัยมหิ ดล. คณะเภสัชศาสตร์ 615 ค695 2525

คูม่ ือเรี ยนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ /

ไกรศร ตั้งโอภากุล

005.133 ก977ค 2556

จักรชัย โสอินทร์

004.6 จ217ค 2560

ดวงพร เกี๋ยงคา

005.72 ด211ค 2560

เคมีฟิสิ กส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์ /

ชุติมา วีรนิ ชพงศ์

615.19 ช617ค 2561

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร /

โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์

004.6 อ978ค 2559

เคาะขายทาเงินล้านได้ดว้ ย ebay PayPal /

กองบรรณาธิ การ

658.872 ค837 2560

โฆษณาและทาตลาดออนไลน์ให้ดงั เปรี้ ยง /

กองบรรณาธิ การรี ไวว่า

658.872 ฆ812 2560

โฆษณาให้โดน สร้างแบรนด์ให้ดงั ด้วย Facebook /

กองบรรณาธิ การรี ไวว่า

659.1 ฆ812 2559

99
100
101
102
103
104

คูม่ ือเรี ยนและใช้งาน Computer Network Lab ฉบับมืออาชีพ 2nd
Edition /
คูม่ ือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์ /

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
105 จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่

กรมศิลปากร.

อ 923.1593 จ131 2561

ธัญธัช นันท์ชนก

พ 658.872 ธ468จ 2560

ชนะใจเจ้านาย ได้ใจลูกน้อง ครองใจเพื่อนร่ วมงาน /

สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช

พ 650.13 ส284ช 2549

ช้าให้ชนะ /

อินะโมริ , คะซึ โอะ

พ 658.4094 อ746ช 2558

ชิ้นส่ วนเครื องกล /

บุญธรรม ภัทราจารุ กลุ

621.8 บ471ช 2560

ชีวเคมี /

แคมป์ เบลล์, แมรี่ เค

572 ค941ช 2554

เชลแล็ก : การประยุกต์ใช้ในอาหารและยา /

สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัต์ ิ

615.19 ส188ช 2561

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น /

ประเสริ ฐ เทียนนิ มิตร

665.5 ป419ช 2554

ดนตรี (นอก) วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ าเจ้าพระยา [ซี ดี-รอม] /

สุ ชาติ แสงทอง

CD 780.9593 ส761ด 2560

114 ดันเว็บไซต์ให้ดงั ด้วย SEO /
115 เด็กนอกคอก /
116 ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็ นเลิศของมหาวิทยาลัย

ศุภณัฐ สุ ขโข

659.136 ศ686ด 2558

พลอย เซ่

พ 650.1 พ451ด 2557

เสาวภา เมืองแก่น

T/มส 378.1 ส953ต 2560

117 ต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็ นเลิศของมหาวิทยาลัย

เสาวภา เมืองแก่น

CD/T 00269 2560

106
107
108
109
110
111
112
113

มหาภูมิพลอดุลยเดช /
เจาะเทคนิ คโมดิฟายร้านค้าบน Facebook ให้ขายดีมีกาไร /

118 ตาราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

615.5 ส856ต 2553 ล1

119

สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ

615.5 ส856ต 2553 ล2

120
121 ถ้อยคาสานวนล้านนา เล่ม 1/
122 ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 : /
123 ทาเงินกับ WordPress ด้วย Google AdSense ผมทาได้ คุณก็ทาได้ /

โอโซ

พ 181.114 อ968ต 2558

สนัน่ ธรรมธิ

398.995911 ส198ถ 2560 ล1

สิ ริวรุ ณ

923.1593 ส732ท 2560

ธัญธัช นันท์ชนก

006.78 ธ468ท 2559

124
125
126
127
128
129

ทาไม Team ไม่เวิร์ค/

ปริ ญญา ตันสกุล

พ 658.4022 ป458ท 2549

ธุ รกิจ SME ไม่ยากสักนิ ด ถ้าคุณคิดนอกกรอบ /

กองบรรณาธิ การ

พ 658.022 ธ716 2560

นครสวรรค์ : บันทึกเรื่ องราวคนจีนปากน้ าโพ /

สุ ชาติ แสงทอง

959.31 ส761น 2560

นักเลงรี โมท /

บรรเจิด ตันติกลั ยาภรณ์

621.384196 บ153น 2549

นักเลงรี โมท /

บรรเจิด ตันติกลั ยาภรณ์

621.384196 บ153น 2558

บทบาทในการรักษาพระธรรมวินยั ของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต):

พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (บุญถึง)

T/มจร 294.3822 พ358บ 2546

การใช้ยา /
ตาราการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและ
การป้องกัน /
เต๋ า : วิถีที่ไร้เส้นทาง /

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
130 บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ “พระผูท้ รงสถิตในหทัย
131

ราษฎร์”[วีซีดี]
บทเรี ยน บทรู ้... เรื่ องเล่าจากชุมชนวิจยั บ้านเปร็ ดใน อ.เมือง จ.
ตราด /

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่
VCD 1277 M 2560 ฉ1

จตุพร วิศิษฏ์โชติองั กูร

RH 307.72 จ136บ 2556

บุพเพสันนิ วาส /

รอมแพง

น ร189บ 2561

บุหลันวรรณกรรม /

ขจรฤทธิ์ รักษา

รส บ691 2559

บูรพาจารย์ /

ณิ ชารี ย ์ แก้วพรรณ

294.363 747 2560

บูรพาจารย์ : ธรรมปฎิปทา และ โอวาทธรรม ท่านพระอาจารย์มนั่
ภูริทตตมหาเถร /

มูลนิ ธิพระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต

294.363 บ747 2560

สุ ดาพร ลักษณี ยนาวิน

378.1 ป135 2560

ไชยทัต นิ วาศะบุตร

PA 658.314 ช863ป 2561

ณัทชัย ใจเย็น

PA 353.8 ณ381ป 2560

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ

พระกุศล ฮุน

PA 428.3407 ก321ป

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์การของข้าราชการ

สุ ขมุ วิท สุ ขพันธ์ถาวร

PA 302.35 ส745ป 2556

ปัญญางาน จัดการตน /

ดรักเกอร์, ปี เตอร์ เอฟ

พ 158 ด131ป 2560

ปั้ นธุ รกิจเงินล้าน ลงโฆษณา Facebook + Google /
เปิ ดร้านทันใจ ขายได้กระจายบน Social Network /

ธัญธัช นันท์ชนก

พ 659.144 ธ468ป 2560

กองบรรณาธิ การรี ไวว่า

658.872 ป759 2558

เปิ ดร้านพร้อมโปรโมตด้วย Facebook + Line /

กฤษณะ ภักดีพงษ์

658.872 ก281ป 2559

เปิ ดร้านออนไลน์ Open Your Online Shop /

กองบรรณาธิ การรี ไวว่า

658.872 ป759 2559

เปิ ดร้านออนไลน์โคตรง่ายด้วย WooCommerce /

สุ มลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล

พ 658.872 ส842ป 2560

แปลงผลการวิจยั สู่ การพัฒนางานด้านผูส้ ู งอายุ /

วิพรรณ ประจวบเหมาะ

613.0438 ว641ป 2560

148 ผม...สตีฟ จ็อบส์ /
149 ผูไ้ ม่ยอมเป็ นตัวหมัดในกล่อง :

บีห์ม, จอร์ จ

พ 923.873 ผ181 2554

ปกรณ์ สุ วรรณประภา

พ 158.1 ป117ผ 2559 ล1

150
151
152
153
154

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 /

กระทรวงศึกษาธิ การ.

อ 379.593 ผ931 2560

พระบรมราชาวิถี : 7 ทศวรรษพิพฒั น์คมนาคม [ซี ดี-รอม] /

สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

CD/อ 923.1593 พ343 2560

พระภัทรมหาราชราลึก /

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

อ 923.1593 พ356 2559

พระราชกรณี ยกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2541 - กันยายน 2542

สานักราชเลขาธิ การ

อ 923.1593 พ365 2544

พระราชกรณี ยกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2542 - กันยายน 2543

สานักราชเลขาธิ การ

อ 923.1593 พ365 2545

132
133
134
135

136 ปฏิบตั ิการการเรี ยนรู้ /
137 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของข้าราชการกรม
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

ศุลกากร /
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฎิบตั ิงานของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ /

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
155 พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่

ปิ ยาภัสร์ จารุ สวัด์ ิ

RH 025.04 ป622พ 2554

156
157
158
159

พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก /

ทักษิณ เทพชาตรี

624.1821 ท338พ 2559

พลวัฒนและความยึดหยุน่ ของสังคมชาวนา

ยศ สันตสมบัติ

330.9593 ย152พ 2546

พลวัตของความยากจน

อานันท์ชนก สกนธวัฒน์

339.46 อ624พ 2555

พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ดว้ ย HTML5 CSS3 + jQuery ฉบับ
สมบูรณ์ /

จีราวุธ วาริ นทร์

005.72 จ575พ 2559

160
161
162
163

พันธุ์นกั ขาย /

ซิ งเกอร์, แบลร์

พ 658.85 ช241พ 2545 a

พุทธวิธีในการสอน /

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

พ 294.307 พ335พ 2544

พุทธานุสสติ : พระราชนิ โรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์
มหานิ บาตชาดก ทศชาติฉะบับชินวร 1,2 [ซี ดี-รอม] /

ชินวรสิ ริวฒั น์, สมเด็จพระสังฆราช

พ 294.34 พ832 2560
CD/อ 294.382325 ม237 2560
ล2

164 มหาวัสตุอวทาน : คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน เล่ม 3 /

สาเนี ยง เลื่อมใส

อ 294.392 ม246 2561 ล3

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

มองกลับ /

เบลลามี, เอ็ดเวิร์ด

น บ825ม 2554

มองไกลบนไหล่ยกั ษ์ /

วิสูตร แสงอรุ ณเลิศ

พ 158.1 796ม 2557

มุข วงษ์ชวลิตกุล /

มุข วงษ์ชวลิตกุล

พ 923.7593 ม624ม 2558

ยากับมารดาและทารก /

มหาวิทยาลัยมหิ ดล.

618.2 ย231 2538

ยิ่งหา ยิ่งหาย /

พารี เซอร์, อีไล

พ 004.678 พ619ย 2559

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2545 เล่ม 1 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2546 ล1

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2545 เล่ม 4 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2546 ล4

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2545 เล่ม 5 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2546 ล5

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2545 เล่ม 6 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2546 ล6

รวมคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจาปี 2545 เล่ม 7 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

342.59302643 ร155 2546 ล7

ระบบบริ หารจัดการจองตัว๋ ชมภาพยนตร์ ในรู ปแบบออนไลน์ (CD
นภัสมณฑน์ ขุนพิพิธ
โครงงาน) /

CD/PR 01330 2561

176
177
178
179
180

ระบบไฟฟ้ากาลัง /

เอกชัย ชัยดี

621.31 อ873ร 2557

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษา [ดีวีดี] /

สฤษดิ์ พงษ์ ลิมปิ ษเฐี ยร

DVD 371.200285 ส363ร 2557

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษา [ดีวีดี] /

สฤษดิ์ พงษ์ ลิมปิ ษเฐี ยร

DVD 371.200285 ส363ร 2558

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 /

สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

อ 342.593 ร355 2560

รายงานการวิจยั ประสิ ทธิ ภาพและการบริ หารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ /

สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา

RH 378.101 ร451 2560

ลาพึง ศรี มีชยั

CD/T 00268 2559

181 รู ปแบบองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
182 เริ่ มต้นวาดการ์ตูนอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator CC /

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่

อนัน วาโซะ

006.6869 อ164ร 2561

183 เรี ยนรู้สิ่งแวดล้อมใก้ลตัว /

สานักสิ่ งแวดล้อม กรุ งเทพมหานคร

พ 333.72 ร832 2560

184 เรื่ องน่าคิด ชีวิตคนทางาน /

ธี ระชัย เชมนะสิ ริ

พ 658.3 ธ663ร 2549

185 วิชชาจรณสัมปันโนเพื่อการหลุดพ้นในกระบวนทัศน์บรู ณาการ /

อภิสิน ศิวยาธร

T/ม.อบ. 294.3 อ269ว 2555

186 วิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
2559 /
วิศวกรรมสารวจ /

187
188 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง :
189 สติกเกอร์ + ธี ม + สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก Line ทาง่ายๆ ขายเป็ นล้าน /

AB 016.378242 ว584 2560

สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย

526.9 ส284ว 2556

สมประวิณ มันประเสริ ฐ

339 ส258ศ 2560

วีรวุฒิ หาญสมบัติ

658.872 ว836ส 2560

อานนท์ ศักดิ์ วรวิชญ์
190 สถิติเชิงบรรยาย
191 สถิติและการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร / วิวฒั น์ หวังเจริ ญ

519.53 อ623ส 2560

วีระชาติ กิเลนทอง
192 สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 /
ศักดิ์ ชยั สายสิ งห์
193 สมุดภาพถ่ายเก่าศิลปะในประเทศไทย /
194 สร้าง ปรับแต่ง และจัดการเอกสารด้วย Word 2013 ฉบับสมบูรณ์ / อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล

379.593 ช826ส 2560

195 สร้างงานพรี เซนเตชันด้วย PowerPoint 2013 ฉบับสมบูรณ์ /
196 สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์ /

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

005.369 พ553ส 2560

จีราวุธ วาริ นทร์

005.369 จ574ส 2560

664.00285 ว743ส 2561
อ 779.944 ศ324ส 2560
005.369 อ568ส 2560

197
198
199
200

สร้างเว็บไซต์ดว้ ย WordPress +Themes & Plugins for beginners/ จีราวุธ วาริ นทร์

006.78 จ575ส 2560

สวนอิ่มใจบ้านอิ่มสุ ข /

ศศิยา ศิริพานิ ช

635.4 ศ294ส 2560

สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน /

วิมลพรรณ ปี ตธวัชชัย

923.2593 ว666ส 2546

สารพัดวิธีโปรโมตร้านค้าออนไลน์ให้ขายดี ผมทาได้ คุณก็ทาได้ / ธัญธัช นันท์ชนก

658.872 ธ468ส 2559

201
202
203
204

สาระน่ารู ้การแลกเปลี่ยนเงิน /

ธนาคารแห่งประเทศไทย

332.45ส676 2546

สารานุกรม รอบรู ้ รอบโลก /

อัลเลน, มาร์ กาเร็ ต

อ 030 ส878 2547

สื่ อการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (CD โครงงาน) /

ยืนยง ธงชัย

CD/PR 01334 2561

สู่ ความเป็ นเลิศในการบริ หารตน บริ หารคนและงาน /

สมชาติ กิจยรรยง

พ 658.3 ส238ส 2560

205 สูตรสาเร็ จทาการตลาด สร้างธุรกิจเงินล้านด้วย Web + Socia /
206 โสกราตีสถึงซาร์ตร์ : ประวัติศาสตร์ของปรัชญา /
207 หนังสื อจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

ธัญธัช นันท์ชนก

พ 658.872 ธ468ส 2560

สตัมป์ , แซมมวล อีน๊อค

190 ส169ส 2558

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

CD/อ 923.1593 ห144 2560

รัตนราชสุ ดา [ซี ดี-รอม] /

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือน พฤษภาคม2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
208 หนังสื อจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ชื่อผู้แต่ ง

เลขหมู่

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
รัตนราชสุ ดา/
หัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาล
ธานิ ศ เกศวพิทกั ษ์
แขวง /
หาเงินและทาตลาดบน YouTube /
กองบรรณาธิ การรี ไวว่า

อ 923.1593 ห144 2560

หาเงินและทาตลาดบน YouTube /

ศราวุธ ชาติโสม

658.872 ศ169ห 2559

ออริ จิน /

บราวน์, แดน

น บ214อ 2561

อะไรขายดีในอินเทอร์ เน็ต (เล่ม 2) /

กฤษฎา กฤษณะเศรณี

พ 658.872 ก279อ 2559 ล2

อัตลักษณ์จงั หวัดพิษณุ โลก เมืองต้องห้าม..พลาด/

347.59301 ธ516ห 2546
658.872 ห525 2559

915.9304 อ539 2560

อ่าน เขียน...และคิด

สุ รศักดิ์ หลาบมาลา

บทความ

อินเทอร์ เน็ตแห่งสรรพสิ่ ง /

กรี นการ์ ด, ซามูเอล

พ 004.678 ก253อ 2560

อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม /

ชริ ดา สังข์ทอง

915.9304 อ799 2560

