รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนกันยายน 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
All-in-one Japanese ภาษาญี่ปุ่น ครบ /
1
Google Classroom /
2

Ebidora

ชื่ อผู้แต่ ง

นพ มหิ ษานนท์

เลขหมู่

พ 495.6 อ953อ 2561
371.04 น164ก 2561

3

INFOGRAPHIC Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + ธัญธัช นันท์ชนก
Make Money /

006.6 ธ468อ 2561

4
5
6

SketchUp Professional Guide /

Tal, Daniel

006.68 ท381ส 2561

The circus of life /

Arkartdamkeung Rapheephat

Fic A721C 1995 v2

กฎหมายทหาร /

ฝ่ ายวิชาการสู ตรไพศาล

343.014 ก114 2561

7

กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง และการ
สุ พิศ ปราณี ตพลกรัง
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 /
กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ าและอิเล็ก ทิพย์ฆมั พร เกษโกมล
โทรไลต์ /
กระบวนการวิจยั การประยุกต์ใช้ทางสุ ขภาพและการพยาบาล/ จรวย สุวรรณบารุ ง

352.5 ส832ก 2561

กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผูบ้ ริ หาร /
สมชาติ กิจยรรยง
การกากับดูแลโฆษณา : หลักการ แนวปฎิบตั ิและกรณี ศึกษา/ บุหงา ชัยสุ วรรณ

658.83 ส238ก 2561
659.111 บ684ก 2561

การกาหนดนโยบายพัสดุคลัง : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่าง
เป็ นระบบ /
ปวีณา เชาวลิตวงศ์

658.7 ป496ก 2561

8
9
10
11
12
13
14
15
16

616.3992 ท461ก 2558
610.73072 จ152ก 2561

การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino /

ประภาส พุ่มพวง

004.64 ป347ก 2561

การจัดการงานวิจยั สู่ ผลลัพธ์และผลกระทบ /

สมพร อิศวิลานนท์

001.4 ส265ก 2561

การจัดทาแผนที่นาทางการพัฒนาเทคโนโลยี /

ณัฐสิ ทธิ์ เกิดศรี

658.514 ณ369ก 2561

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ประชาธิ ปไตยเปรี ยบเทียบ /

สิ ริพรรณ นกสวน สวัสดี

RH 321.8 ส731ก 2561

17

การพัฒนาเครื่ องมือการบริ บาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการ
ใช้ยา /

พรรณทิพา ศักดิ์ทอง

615.1 พ262ก 2561

18
19
20
21
22
23

การออกแบบการเรี ยนแนวดิจิทลั /

ใจทิพย์ ณ สงขลา

371.33 จ971ก 2561

การออกแบบโครงสร้ างสะพานทางหลวง /

สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์

624.2 ส269ก 2561

การออกแบบโครงสร้ างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล /

ณรงค์วิทย์ แสนทอง

658 ณ242ก 2561

การออกแบบระบบไฟฟ้า /

ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช

621.3191 ธ147ก 2561

ขายของออนไลน์หาสิ นค้ายังไงให้ขายดี /
คนเก่งต้องเก่งคน : Intros und Extros /

สุ มลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล
เลอห์เคิน, ซิ ลเวีย.

พ 658.872 ส841ข 2561
พ 658.3 ล815ค 2561

24

ความขัดแย้งเหนื อดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและ สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
กัมพูชา /

RH 327.5930596 ส554ค 2560

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนกันยายน 2561
ลำดับที่
ชื่ อเรื่ อง
25 คัดหุ้นทากาไร จากงบการเงิน /
26 คาพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส /

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

TactSchool

พ 332.6322 ท814ค 2561

มูลนิ ธิโตโยต้าประเทศไทย

อ 895.915 ค384 2560

27

คาอธิ บายกฎหมายลักษณะซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จิตรา เพียรล้ าเลิศ
จ้างทาของ รับขน /

346.07 จ456ค 2561

28
29

คู่มือ Windows 10 ฉบับใช้งานจริ ง อัพเดต 2018 /

ดวงพร เกี๋ยงคา

005.4469 ด211ค 2561

คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python /

ณัฐวัตร คาภักดี

005.133 ณ352ค 2561

30

คู่มือติดตั้งและใช้งานกล้อง Home Camera พร้ อมแอพพลิเคชัน สุ ทธิ พนั ธุ์ แสนละเอียด
ฉบับสมบูรณ์ /

31

คู่มือเตรี ยมสอบนิ ติกรปฏิบตั ิการ กรมการปกครอง /

ฝ่ ายวิชาการ สถาบัน The Best Center 352.65 คป695 2561

32
33

คู่มือเตรี ยมสอบบรรจุ ครู ผชู ้ ่วย วิชาเอก ประถมศึกษา /

นพดล มนตรี

371.1076 น169ค 2561

เคมี 2 /

แชง, เรย์มอนด์

540 ช786ค 2561 ล2

34

เครื่ องประกอบพระบรมราชอิสริ ยยศ งานพระบรมศพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม. อ 390.22 ค753 2561

35
36
37
38
39
40
41

แค่อ่านหนังสื อถูกวิธีกเ็ ป็ นคนหัวดีได้ /

คังซองแท

พ 370.1523 ค239ค 2561

เงินหรื อชีวิต = Your money or your life /
จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย /

โรบิน, วิกกี.
สุ พจน์ นาคสวัสดิ์

พ 332.024 ร935ง 2561
658.3 ส826จ 2561

จาเป็ นต้องปฏิรังสรรค์การศึกษาไทย /

ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์

370.9593 พ976จ 2561

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิ ตศาสตร์ 15 พ.ศ. /

จักริ นทร์ วรรณโพธิ์ กลาง

510.76 จ233ฉ 2558

ใช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต /

โคะโคะโระยะ จินโนะซุเกะ

พ 332.024 ค979ช 2561

เด็กชายเล /

ชลลดา ปะการัง

น ช227ด 2547

42

ติดตั้งและบริ หารระบบเครื อข่าย Windows Server 2012 R2
ฉับบสมบูรณ์ อัพเดตล่าสุ ด /

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

005.4469 ต389 2559

43
44
45

ติดปี กความคิดพิชิตความสาเร็ จ /

วัฒนา นิ ลาโพธิ์

พ 158 ว398ต 2561

เทคนิคการเรี ยงฟันหลังและการเปลี่ยนขี้ผ้ งึ เป็ นอะคริ ลิก /

สรรพัชญ์ นามะโน

617.692 ส335ก 2561

เทคนิคการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอย่างสร้ างสรรค์ /

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

658.3 อ631ท 2561

46

เทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสาเร็ จ : Train your
Brain for Success /

ซี ป, โรเจอร์ .

พ 153.14 ซ341ท 2561

47
48

เทคนิคทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดให้ตอ่ เนื่ อง /

ทะดะอะกิ, โคะบะยะชิ .

พ 155.25 ท334ท 2561

เธอร์ โมไดนามิกส์ 1 /

สมจินต์ พ่วงเจริ ญชัย

536.7 ส236ธ 2555

384.556 ส773ค 2561

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนกันยายน 2561
ลำดับที่
49
50
51
52
53
54
55

ชื่ อเรื่ อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

นักการเมืองจังหวัดลาพูน /

รักฎา เมธี โภคพงษ์

324.2092 284น 2560

นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี /

สุ วิชา วรวิเชียรวงษ์

324.2092 ส879น 2560

นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสี มา /

เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล

324.2092 ศ864น 2560

นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ /

ปริ ญญา สร้ อยทอง

324.2092 ป458น 2560

นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต /

วิทยา อาภรณ์

324.2092 ว582น 2560

บริ การท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสาหรับผูส้ ู งอายุ /

ศศิพฒั น์ ยอดเพชร

352.14 ศ293บ 2560

บาลีไวยากรณ์ /

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

491.37 บ294 2561

แบ็คอัพ-กูข้ อ้ มูล-เรี ยกคืน WINDOWS: ทาง่ายๆ ด้วยตนเอง /

สุ รพันธ์ สามาตรกูล

004.563 ส852บ 2558

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับใช้เรี ยน) (แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ล่าสุ ด
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค

คณะวิชาการ

346 ป352 2560

สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์

347 ป352 2560

59
60
61

ประมวลระเบี
ยบการต
บคดี ปรับปรุ
/
ประยุกต์สร้ างเว็
บไซต์ารวจเกี
และเปิ ่ยดร้วกัานออนไลน์
ดว้ งยใหม่
WordPress
WooCommerce+Themes and Plugins

ฝ่ ายวิชาการสู ตรไพศาล
จีราวุธ วาริ นทร์

363.25 ป353 2561
006.78 จ575ป 2560

ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ /

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา

959 ท322ป 2559

62

เมธา สุ ธีรโรจน์

บทความ

63

ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เปลี่ยนเลนเป็ นเศรษฐี /

DeMarco, MJ

พ 332.024 ด915ป 2560

64

โปรแกรมขอความช่วยเหลือฉุกเฉิ นบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ (CD โครงงาน) /

ศิริวรรณ บุญประจา

CD/PR 01364 2561

ผลสัมฤทธิ์ ทางคลินิกของการดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชีพ
ในคลินิก
ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยและผลพลอยได้ที่น่าสนใจ /

ขนิ ษฐา ชัยศิลา

PA 615.5071 ข226ผ 2559

สุ นนั ท์ วิทิตสิ ริ

633.1 ส815ผ 2559

กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม. อ 390.22 ร361 2560

68

พระเมรุ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระเมรุ มาศสมัยรัตนโกสิ นทร์ /

69

พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /

342.0664 พ371 2561

70
71

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง แปลไทย-อังกฤษ ปรับปรุ งใหม่สุด / ฝ่ ายวิชาการสู ตรไพศาล

342.083 พ371 2561

พฤติกรรมการบริ หารองค์การ /

อรุ ณ รักธรรม

658.4 อ411พ 2560

72

พลังแผ่นดิน /

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ 923.1593 พ453 2560

56
57
58

65
66
67

กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม. อ 390.22 ร361 2561

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนกันยายน 2561
ลำดับที่
73
74
75
76

ชื่ อเรื่ อง

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

พื้นฐานโภชนบาบัด /

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

615.854 อ499พ 2558

พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง /

จาเนี ยร วรรัตน์ชยั พันธุ์

307.7 จ357พ 2560

พูดเรื่ องบวกเรี ยกโชคดี พูดเรื่ องดีมีความสุ ข /

อะคิระ, อุเอะนิ ชิ

พ 155.25 อ463พ 2561

เพาะหุ้นเป็ น เห็นผลยัง่ ยืน /

กวี ชูกิจเกษม

332.6322 ก324พ 2561

77

เฟ้นหาหุ้นรวย แบบง่ายๆสไตล์ vi จาก Idea, Case Study ไปสู่ คณิ ต นิ มมาลัยรัตน์
การลงมือจริ ง /

332.6322 ค129ฟ 2561

78
79
80
81
82
83
84

ภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ /

วิมล พันธุเวทย์

612.397 ว663ภ 2559

ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ /

นวภรณ์ อุุ่นเรื อน

495.918 น297ภ 2560

ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย /

สมศักดิ์ ทองบ่อ

495.9115 ส282ภ 2560

โภชนศาสตร์ เบื้องต้น /

นิ ธิยา รัตนาปนนท์

613.2 น614ภ 2559

มัคคุเทศก์ /
ยีนเห็นแก่ตวั /

พิมพรรณ สุ จาริ นพงค์
ดอว์กินส์, ริ ชาร์ ด

915.9304 พ717ม 2559
572.86 ด287ย 2559

ระบบฐานข้อมูล /

โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์

005.74 อ978ร 2558

85

ระบบบริ หารงานร้ านจาหน่ายเครื่ องมือ และอุปกรณ์
อุตสาหกรรม /
ระบบบริ หารสถานบริ การออกกาลังกาย (CD โครงงาน) /

จุฑาภรณ์ วัจนะวณิ ชประชา

CD/PR 01368 2561

วรรษพร สุ ขอร่ าม

CD/PR 01369 2560

ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม (CD
โครงงาน) /
ระเบียบวิธีวิจยั กระบวนการ เทคนิ ค สาหรับการวิจยั ทางการ
บริ หารจัดการภาครัฐ /
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ฉบับ
พิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา /

ภูลิตา แสงอ่อน

CD/PR 01363 2561

ชมัยภรณ์ ถนอมศรี เดช

351.072 ช182ร 2561

พิมพ์อกั ษร

342.593 ร355 2560

90

เรื่ องน่ารู ้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา) /

วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

371.102 ว357ร 2559

91

เรื อนพระกรรมสักขี เรื อนพระสุ รภี /

สานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์

อ 728.09593 ร876 2559

92
93
94
95
96

ลงทุนแบบ เบน เกรแฮม /

นิ เวศน์ เหมวชิรวรากร

พ 332.6322 น678ล 2561

เลือกที่จะรวย /
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ /

คิโยซากิ , โรเบิร์ต ที
บุญเรื อง วังศิลาบัตร

พ 332.024 ค451ล 2561
621.31915 บ548ว 2559

วันโลกไร้ เพศ /

ปรารถนา รัตนะ

พ 305.3 ป453ว 2545

วัสดุวิศวกรรม /

ณรงค์ศกั ดิ์ ธรรมโชติ

620.11 ณ249ว 2559

86
87
88
89

รายชื่ อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ สานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
ประจาเดือนกันยายน 2561
ลำดับที่
97
98
99
100

วิจยั การตลาด /

ชื่ อเรื่ อง

วุฒิ สุ ขเจริ ญ

ชื่ อผู้แต่ ง

เลขหมู่

658.83 ว862ว 2561

วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง /

อนิ รุตต์ มัทธุจกั ร์

621.3121 อ177ว 2559

ศิลปะการเก็งกาไร Short term trading /

Smart Investor

พ 332.6322 ส293ศ 2561

สรุ ปเข้ม Basic Grammar ไวยากรณ์พ้ืนฐาน /

สุ ทธิ พล หึกขุนทด

425 ส773ส 2561

101

สาระสาคัญแห่งสัทธรรมปุณฑริ กสู ตร : ฉบับภาษาจีนของพระ สุ รพล เพชรศร
กุมารชีวะ /

294.3 ส852ส 2543

102
103
104
105
106

สู ตรลับปรับเว็บให้แรงด้วย SEO /

สุ พิชฌาย์ ศรี ประสิ ทธิ์

005.72 ส831ส 2561

เสกคลิปง่ายๆ ขายของออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ /

เสกสรร เทิดสิ ริภทั ร

พ 658.872 ส888ส 2561

เสมอภาคสร้ างได้ /

สถาบันพระปกเกล้า

RH 352.48 ส919 2561

หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) /

จิรนันท์ ไชยบุปผา

343.04 จ493ห 2561

หลักการและแนวคิดในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ /

นิ ติ รัตนปรี ชาเวช

333.33 น581ห 2561

107
108
109
110
111

หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื้องต้น : การวิเคราะห์และประยุกต์ / สิ ทธิ เดช พงศ์กิจวรสิ น

338.5 ส722ห 2561

อยากเป็ นสุ ดยอดนักพูดขั้นเทพไม่ยาก /

สุ ทธิ ชยั ปัญญโรจน์

พ 158 ส773อ 2561

อารยธรรมตะวันออก /

ศรี สุรางค์ พูลทรัพย์

909.09811 อ649 2542

อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง /

บุญเรื อง วังศิลาบัตร

621.317 บ548อ 2561

อิสระทางการเงินเป็ นเรื่ องยาก แต่เป็ นไปได้ /

อุมา ทรัพย์สิริ

พ 332.024 อ846อ 2561

