
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
1 All-in-one Japanese ภาษาญ่ีปุ่ น ครบ / Ebidora พ 495.6  อ953อ 2561

2 Google Classroom / นพ มหิษานนท์ 371.04 น164ก 2561

3 INFOGRAPHIC Design ฉบบั Quick Start + Easy Workshop +
 Make Money /

ธญัธชั นนัทช์นก 006.6 ธ468อ 2561

4 SketchUp Professional Guide / Tal, Daniel 006.68 ท381ส 2561

5 The circus of life / Arkartdamkeung Rapheephat Fic  A721C 1995 v2

6 กฎหมายทหาร / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล 343.014 ก114 2561

7 กฎหมายพสัดุ พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 /

สุพิศ ปราณีตพลกรัง 352.5 ส832ก 2561

8 กระบวนการพยาบาลและการประยกุตใ์ช ้: สมดุลน ้าและอิเลก็
โทรไลต ์/

ทิพยฆ์มัพร เกษโกมล 616.3992 ท461ก 2558

9 กระบวนการวิจยั การประยกุตใ์ชท้างสุขภาพและการพยาบาล/ จรวย สุวรรณบ ารุง 610.73072 จ152ก 2561

10 กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผูบ้ริหาร / สมชาติ กิจยรรยง 658.83 ส238ก 2561

11 การก ากบัดูแลโฆษณา  : หลกัการ  แนวปฎิบติัและกรณีศึกษา/ บุหงา ชยัสุวรรณ 659.111 บ684ก 2561

12
การก าหนดนโยบายพสัดุคลงั : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอยา่ง
เป็นระบบ / ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 658.7 ป496ก 2561

13 การเขียนและการประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม Arduino / ประภาส พุ่มพวง 004.64 ป347ก 2561

14 การจดัการงานวิจยัสู่ผลลพัธ์และผลกระทบ / สมพร อิศวิลานนท์ 001.4 ส265ก 2561

15 การจดัท าแผนท่ีน าทางการพฒันาเทคโนโลยี / ณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี 658.514 ณ369ก 2561

16 การเปล่ียนผา่นไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ / สิริพรรณ นกสวน สวสัดี RH 321.8 ส731ก 2561

17 การพฒันาเคร่ืองมือการบริบาลดา้นยา : คุณภาพชีวิตดา้นการ
ใชย้า /

พรรณทิพา ศกัด์ิทอง 615.1 พ262ก 2561

18 การออกแบบการเรียนแนวดิจิทลั/ ใจทิพย ์ณ สงขลา 371.33 จ971ก 2561

19 การออกแบบโครงสร้างสะพานทางหลวง / สมโพธ์ิ วิวิธเกยรูวงศ์ 624.2 ส269ก 2561

20 การออกแบบโครงสร้างองคก์รอยา่งง่ายและไดผ้ล / ณรงควิ์ทย ์แสนทอง 658 ณ242ก 2561

21 การออกแบบระบบไฟฟ้า / ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช 621.3191 ธ147ก 2561

22 ขายของออนไลน์หาสินคา้ยงัไงใหข้ายดี / สุมลรัตน์ ภิรมยธ์นากลุ พ 658.872 ส841ข 2561

23 คนเก่งตอ้งเก่งคน : Intros und Extros / เลอห์เคิน, ซิลเวีย. พ 658.3 ล815ค 2561

24 ความขดัแยง้เหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและ
กมัพชูา /

สญัญารัตน์ มีสุวรรณ RH 327.5930596 ส554ค 2560

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม

ประจ าเดือนกนัยายน 2561



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่
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25 คดัหุ้นท าก าไร จากงบการเงิน / TactSchool พ 332.6322 ท814ค 2561

26 ค าพอ่สอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส / มลูนิธิโตโยตา้ประเทศไทย อ 895.915 ค384 2560

27 ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให ้จา้งแรงงาน 
จา้งท าของ รับขน /

จิตรา เพียรล ้าเลิศ 346.07 จ456ค 2561

28 คู่มือ Windows 10 ฉบบัใชง้านจริง อพัเดต 2018 / ดวงพร เก๋ียงค  า 005.4469 ด211ค 2561

29 คู่มือเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาไพธอน Python / ณัฐวตัร ค  าภกัดี 005.133 ณ352ค 2561

30 คู่มือติดตั้งและใชง้านกลอ้ง Home Camera พร้อมแอพพลิเคชนั
 ฉบบัสมบูรณ์ /

สุทธิพนัธ์ุ แสนละเอียด 384.556 ส773ค 2561

31 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบติัการ กรมการปกครอง / ฝ่ายวิชาการ สถาบนั The Best Center 352.65 คป695 2561

32 คู่มือเตรียมสอบบรรจุ ครูผูช่้วย วิชาเอก ประถมศึกษา / นพดล มนตรี 371.1076 น169ค 2561

33 เคมี 2 / แชง, เรยม์อนด์ 540 ช786ค 2561 ล2

34 เคร่ืองประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

กรมศิลปากร. กระทรวงวฒันธรรม. อ 390.22 ค753 2561

35 แคอ่่านหนงัสือถูกวิธีกเ็ป็นคนหวัดีได ้ / คงัซองแท พ 370.1523 ค239ค 2561

36 เงินหรือชีวิต = Your money or your life / โรบิน, วิกกี. พ 332.024 ร935ง 2561

37 จา้งงานและจดัการอยา่งไรใหถู้กกฎหมาย / สุพจน์ นาคสวสัด์ิ 658.3 ส826จ 2561

38 จ าเป็นตอ้งปฏิรังสรรคก์ารศึกษาไทย / ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 370.9593 พ976จ 2561

39 เฉลยขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยั คณิตศาสตร์ 15 พ.ศ. / จกัรินทร์ วรรณโพธ์ิกลาง 510.76 จ233ฉ 2558

40 ใชเ้งินอยา่งไรใหมี้เงินใชไ้ปตลอดชีวิต / โคะโคะโระยะ จินโนะซุเกะ พ 332.024 ค979ช 2561

41 เดก็ชายเล / ชลลดา ปะการัง น ช227ด 2547

42 ติดตั้งและบริหารระบบเครือขา่ย Windows Server 2012 R2 
ฉบับสมบูรณ์ อพัเดตล่าสุด /

พนัจนัทร์ ธนวฒันเสถียร 005.4469 ต389 2559

43 ติดปีกความคิดพิชิตความส าเร็จ / วฒันา นิลาโพธ์ิ พ 158 ว398ต 2561

44 เทคนิคการเรียงฟันหลงัและการเปล่ียนข้ีผ้ึงเป็นอะคริลิก / สรรพชัญ ์นามะโน 617.692 ส335ก 2561

45 เทคนิคการใหข้อ้มลูป้อนกลบัอยา่งสร้างสรรค ์/ อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ 658.3 อ631ท 2561

46 เทคนิคตั้งคา่สมองของคนท่ีประสบความส าเร็จ : Train your 
Brain for Success /

ซีป, โรเจอร์. พ 153.14 ซ341ท 2561

47 เทคนิคท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหต่้อเน่ือง / ทะดะอะกิ, โคะบะยะชิ. พ 155.25 ท334ท 2561

48 เธอร์โมไดนามิกส์ 1 / สมจินต ์พว่งเจริญชยั 536.7 ส236ธ 2555
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49 นกัการเมืองจงัหวดัล าพนู / รักฎา เมธีโภคพงษ์ 324.2092 284น 2560

50 นกัการเมืองถ่ินจงัหวดักาญจนบุรี / สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ 324.2092 ส879น 2560

51 นกัการเมืองถ่ินจงัหวดันครราชสีมา / เศรษฐวฒัน์ โชควรกลุ 324.2092 ศ864น 2560

52 นกัการเมืองถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ์ / ปริญญา สร้อยทอง 324.2092 ป458น 2560

53 นกัการเมืองถ่ินจงัหวดัภูเกต็ / วิทยา อาภรณ์ 324.2092 ว582น 2560

54 บริการทอ้งถ่ินเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีส าหรับผูสู้งอาย ุ/ ศศิพฒัน์ ยอดเพชร 352.14 ศ293บ 2560

55 บาลีไวยากรณ์  / มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 491.37 บ294 2561

56 แบค็อพั-กูข้อ้มลู-เรียกคืน WINDOWS: ท าง่ายๆ ดว้ยตนเอง / สุรพนัธ์ สามาตรกลู 004.563 ส852บ 2558

57 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัใชเ้รียน) (แกไ้ข
เพ่ิมเติมใหมล่่าสุด

คณะวิชาการ 346 ป352 2560

58 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ พระราชบญัญติัวิธี
พิจารณาคดีผูบ้ริโภค

สมชาย พงษพ์ฒันาศิลป์ 347 ป352 2560

59 ประมวลระเบียบการต ารวจเก่ียวกบัคดี ปรับปรุงใหม ่/ ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล 363.25 ป353 2561

60
ประยกุตส์ร้างเวบ็ไซต ์และเปิดร้านออนไลน์ดว้ย WordPress 
WooCommerce+Themes and Plugins จีราวุธ วารินทร์ 006.78 จ575ป 2560

61 ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้/ ทองหล่อ วงษธ์รรมา 959 ท322ป 2559

62 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

เมธา สุธีรโรจน์ บทความ

63 เปล่ียนเลนเป็นเศรษฐี/ DeMarco, MJ พ 332.024 ด915ป 2560

64
โปรแกรมขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบนระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด ์(CD โครงงาน) / ศิริวรรณ บุญประจ า CD/PR 01364 2561

65 ผลสมัฤทธ์ิทางคลินิกของการดูแลผูป่้วยแบบสหสาขาวิชาชีพ
ในคลินิก

ขนิษฐา ชยัศิลา PA 615.5071 ข226ผ 2559

66 ผลิตภณัฑจ์ากขา้วไทยและผลพลอยไดท่ี้น่าสนใจ / สุนนัท ์วิทิตสิริ 633.1 ส815ผ 2559

67 พระเมรุในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กรมศิลปากร. กระทรวงวฒันธรรม. อ 390.22  ร361 2560

68 พระเมรุมาศสมยัรัตนโกสินทร์ / กรมศิลปากร. กระทรวงวฒันธรรม. อ 390.22  ร361 2561

69 พระราชบญัญติั จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /  342.0664 พ371 2561

70 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง แปลไทย-องักฤษ ปรับปรุงใหมสุ่ด / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล 342.083 พ371 2561

71 พฤติกรรมการบริหารองคก์าร / อรุณ รักธรรม 658.4 อ411พ 2560

72 พลงัแผน่ดิน/ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ 923.1593 พ453 2560
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73 พ้ืนฐานโภชนบ าบดั / อจัฉรา ดลวิทยาคุณ 615.854 อ499พ 2558

74 พ้ืนท่ีสีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง / จ าเนียร วรรัตน์ชยัพนัธ์ุ 307.7 จ357พ 2560

75 พดูเร่ืองบวกเรียกโชคดี พดูเร่ืองดีมีความสุข / อะคิระ, อุเอะนิชิ พ 155.25 อ463พ 2561

76 เพาะหุ้นเป็น เห็นผลย ัง่ยืน / กวี ชูกิจเกษม 332.6322 ก324พ 2561

77 เฟ้นหาหุ้นรวย แบบง่ายๆสไตล ์vi จาก Idea, Case Study ไปสู่
การลงมือจริง /

คณิต นิมมาลยัรัตน์ 332.6322 ค129ฟ 2561

78 ภาวะไขมนัในเลือดผิดปรกติ / วิมล พนัธุเวทย์ 612.397 ว663ภ 2559

79 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ / นวภรณ์ อุุ่นเรือน 495.918 น297ภ 2560

80 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย / สมศกัด์ิ ทองบ่อ 495.9115 ส282ภ 2560

81 โภชนศาสตร์เบ้ืองตน้ / นิธิยา รัตนาปนนท์ 613.2  น614ภ 2559

82 มคัคุเทศก ์/ พิมพรรณ สุจารินพงค์ 915.9304 พ717ม 2559

83 ยีนเห็นแก่ตวั / ดอวกิ์นส์, ริชาร์ด 572.86 ด287ย 2559

84 ระบบฐานขอ้มลู / โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ 005.74 อ978ร 2558

85 ระบบบริหารงานร้านจ าหน่ายเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
อุตสาหกรรม /

จุฑาภรณ์ วจันะวณิชประชา CD/PR 01368 2561

86 ระบบบริหารสถานบริการออกก าลงักาย (CD โครงงาน) / วรรษพร สุขอร่าม CD/PR 01369 2560

87 ระบบบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม (CD 
โครงงาน) /

ภูลิตา แสงอ่อน CD/PR 01363 2561

88 ระเบียบวิธีวิจยั กระบวนการ เทคนิค ส าหรับการวิจยัทางการ
บริหารจดัการภาครัฐ /

ชมยัภรณ์ ถนอมศรีเดช 351.072 ช182ร 2561

89 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 : ฉบบั
พิมพต์ามราชกิจจานุเบกษา /

พิมพอ์กัษร 342.593 ร355 2560

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

91 เรือนพระกรรมสกัขี เรือนพระสุรภี / ส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย์

อ 728.09593 ร876 2559

92 ลงทุนแบบ เบน เกรแฮม / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร พ 332.6322 น678ล 2561

93 เลือกท่ีจะรวย / คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที พ 332.024 ค451ล 2561

94 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั / บุญเรือง วงัศิลาบตัร 621.31915 บ548ว 2559

95 วนัโลกไร้เพศ / ปรารถนา รัตนะ พ 305.3 ป453ว 2545

96 วสัดุวิศวกรรม / ณรงคศ์กัด์ิ ธรรมโชติ 620.11 ณ249ว 2559



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง เลขหมู่

รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม

ประจ าเดือนกนัยายน 2561

97 วิจยัการตลาด / วุฒิ สุขเจริญ 658.83 ว862ว 2561

98 วิศวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั / อนิรุตต ์มทัธุจกัร์ 621.3121 อ177ว 2559

99 ศิลปะการเกง็ก าไร Short term trading / Smart Investor พ 332.6322 ส293ศ 2561

100 สรุปเขม้ Basic Grammar ไวยากรณ์พ้ืนฐาน / สุทธิพล หึกขนุทด 425 ส773ส 2561

101 สาระส าคญัแห่งสทัธรรมปุณฑริกสูตร : ฉบบัภาษาจีนของพระ
กมุารชีวะ /

สุรพล เพชรศร 294.3 ส852ส 2543

102 สูตรลบัปรับเวบ็ใหแ้รงดว้ย SEO / สุพิชฌาย ์ศรีประสิทธ์ิ 005.72 ส831ส 2561

103 เสกคลิปง่ายๆ ขายของออนไลน์ ดว้ยโทรศพัทมื์อถือ / เสกสรร เทิดสิริภทัร พ 658.872 ส888ส 2561

104 เสมอภาคสร้างได ้/ สถาบนัพระปกเกลา้ RH 352.48 ส919 2561

105 หลกักฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) / จิรนนัท ์ไชยบุปผา 343.04  จ493ห 2561

106 หลกัการและแนวคิดในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์/ นิติ รัตนปรีชาเวช 333.33 น581ห 2561

107 หลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ : การวิเคราะห์และประยกุต ์/ สิทธิเดช พงศกิ์จวรสิน 338.5 ส722ห 2561

108 อยากเป็นสุดยอดนกัพดูขั้นเทพไมย่าก / สุทธิชยั ปัญญโรจน์ พ 158 ส773อ 2561

109 อารยธรรมตะวนัออก / ศรีสุรางค ์พลูทรัพย์ 909.09811 อ649 2542

110 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั / บุญเรือง วงัศิลาบตัร 621.317 บ548อ 2561

111 อิสระทางการเงินเป็นเร่ืองยาก แต่เป็นไปได ้/ อุมา ทรัพยสิ์ริ พ 332.024 อ846อ 2561


