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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    1

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1 200 เศรษฐีเมืองไทย นิรันดร์ ทองปำน 25-- 2 บอนโซกร์ุป

2 36 ข้อบกพร่องของธุรกิจขนำดเล็กและวิธีป้องกัน                            - 25-- 2 แสงดำว

3 ISO 9001:2000 : ข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรตรวจควำมพร้อมด้วยตนเอง...         กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม      25-- 2 ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน

4 กฎหมำยธุรกิจ II        พรชัย สุนทรพันธ์ 25-- 1 วิทยำลัยกรุงเทพฯ

5 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยประกันภัย จิตติ ติงศภัทิย์ 25-- 3 -

6 กลยุทธ์ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ มำนพ พงศทัต 25-- 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

7 กว่ำจะเป็นผู้จัดกำร สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์ 25-- 2 -

8 กำรเงินธุรกิจเพ่ือกำรตัดสินใจกำรลงทุน นฤพรรณ ตรีรัตน์ 25-- 1 -

9 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ พสุ เดชะรินทร์. 25-- 1 -

10 กำรตรวจสอบกำรบริหำร เจริญ เจษฎำวัลย์                                                                                                25-- 5 โรงพิมพ์กรุงเทพ

11 กำรตรวจสอบกำรบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เจริญ เจษฎำวัลย์                                                                                                25-- 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

12 กำรบริกำรทำงธุรกิจ สมยศ นำวีกำร.                                                                                  25-- 5 -

13 กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร                   25-- 4 ดอกหญ้ำ

14 กำรบริหำรควำมเส่ียงธุรกิจบัตรเครดิตของธนำคำรพำณิชย์ไทย ลัคนำ พัชรำวลัย                       25-- 1 -

15 กำรบริหำรฉบับแก้ไขปรับปรุง ฉบับท่ี 2 สมยศ นำวีกำร 25-- 1 -

16 กำรบริหำรด้วยระบบศรัทธำและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ไชย ณ พล 25-- 4 เพรสมีเดีย

17 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม ผุสดี รุมำคม 25-- 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

18 กำรบริหำรธุรกิจเบ่ืองต้น อุดม เชยกีวงศ์ 25-- 4 -

19 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม สมยศ นำวีกำร 25-- 1 -

20 กำรบริหำรเพ่ือกำรสร้ำงสรร บุณทัน ดอกไธสง 25-- 8 บพิธกำรพิมพ์

21 กำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศ สมยศ นำวีกำร 25-- 2 บรรณกิจ

22 กำรบริหำรสินทรัพย์ (Asset management) นภำพรรณ ธำรีฉัตร 25-- 3 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

23 กำรบัญชีบริหำร ทิพย์วรรณ เรืองกิตติสกุล 25-- 1 -

24 กำรบัญชีบริหำร สุภำพร นรนภำ 25-- 1 -

25 กำรบัญชีภำษีอำกร กำรค ำนวนก ำไรสุทธิ ผลกระทบทำงภำษีอำกร...  - 25-- 3 -

26 กำรริเร่ิมและบริหำรโครงกำร QC ในสหรัฐอเมริกำและไทย สุรศักด์ิ นำนำนุกูล 25-- 3 -

27 กำรวำงแผน ธงชัย สันติวงษ์ 25-- 1 ไทยวัฒนำพำนิช

28 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ิ ธงชัย สันติวงษ์ 25-- 1 -

29 กำรวิเครำะห์และกำรวำงกลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง ประสำร ไตรรักน์วำร 25-- 3 -

30 กำรสร้ำงระบบแฟรนไชส์ - 25-- 1 มติชน

31 กำรส่ังสินค้ำเข้ำและส่งสินค้ำออก ประไพศรี อินทรองพล 25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

32 ก้ำวสู่ธุรกิจสำกลกับกำรบริหำรด้วยระบบศรัทธำและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ                            ไชย ณ พล 25-- 3 พลัสเพรส

33 ข้อคิดนักบริหำร สิทธิโชค วรำนุสันติกุล 25-- 3 อักษรพิพัฒน์

34 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำย สุนทร มณีสวัสด์ิ 25-- 5 -

35 ค ำอธิบำยกฎหมำยภำษีอำกร วิฑูร ต้ังตรงจิตต์ 25-- 5 -

36 คู่มือ QC หลักกำรพ้ืนฐำนของกลุ่มสร้ำงคุณภำพงำนในญ่ีปุ่น และไทย สุรศักด์ิ นำนำนุกูล 25-- 2 ภูมิปัญญำ

37 คู่มือกฎหมำยลักษณะนิติกรรมและสัญญำ ก ำชัย จงจักรพันธ์ 25-- 3 -

38 คู่มือท ำกิจกรรม กลุ่มสร้ำงคุณภำพงำน ประวิทย์ จงวิศำล                                                                                               25-- 2 โรงพิมพ์และท ำปกเจริญผล

39 คู่มือปฏิบัติงำนภำษีมูลค่ำเพ่ิม เลิศกรุ๊ฟ 25-- 3 -

40 คู่มือภำษีมูลค่ำเพ่ิม วิริยะ อนจำรี 25-- 3 -

41 คู่มือศึกษำกฎหมำย วิชำกฎหมำยแพ่งหลักท่ัวไป สมยศ เช้ือไทย 25-- 3 -

42 เคล็ดลับกำรส่งออก ปรีดำ ชนะนิกร 25-- 2 มณีทัศน์

43 เคล็ดลับกำรส่งออก และกำรร่วมลงทุน ปรีดำ ชนะนิกร 25-- 2 -

44 โครงกำรจัดต้ังธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย...             - 25-- 1 -
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45 งำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม พิศมัย ปโชติกำร 25-- 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

46 จริยธรรมกับกำรท ำธุรกิจ                                                                       - 25-- 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

47 จิตวิทยำธุรกิจ                                         ธ ำรงศักด์ิ หม่ืนจักร์ 25-- 3 มณฑลกำรพิมพ์

48 แชร่ิงไอเดียส์ : จุดประกำยควำมคิดผู้น ำ วำรินทร์ สินสูงสุด.                                                                              25-- 2 -

49 ตัวอย่ำงแบบนิติกรรมสัญญำประเภทต่ำง ๆ เล่ม 3 ประเสริฐ เลียงฤทธิวงศ์ 25-- 2 -

50 ตัวอย่ำงสัญญำส ำคัญทำงธุรกิจ - 25-- 1 บี.แอล.ซีพัลลิชช่ิง

51 เต๋ำกับกำรบริหำร Bob Massing 25-- 3 บิสซิเนสเน็ตเวิร์ดพับลิชช่ิง

52 ถำมตอบ 327 ปัญหำทำงกำรบริหำร - 25-- 2 เดอะบอส์ส

53 ถำม-ตอบ ปัญหำภำษีมูลค่ำเพ่ิม วิริะยะ อนุจำรี 25-- 3 -

54 ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมกำรบริหำรกำรพัฒนำ            สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 25-- 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

55 เทคนิคกำรบริหำร อุทัย หิรัญโต 25-- 6 โอเดียนสโตร์

56 เทคนิคกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพยุคใหม่ สุพัตรำ สุภำพ 25-- 3 ธรรมนิติ

57 ธุรกิจโรงแรม มนูญ กำลพัฒน์ 25-- 1 ศูนย์ต ำรำอำจำรย์นิมิตรจิวะสันติกำร

58 นักเจรจำต่อรอง คอฟฟิล, โลยัล เอ. 25-- 1 สำมเกลอ

59 แนวทำงแก้ไข 30 ปัญหำทำงกำรบริหำร เดลำเนย์, วิลเล่ียม เอ. 25-- 1 สโมสรนักขำย

60 แนวโน้มธุรกิจข้ำว         บริษัท ศูนย์วิจัยไทยพำณิชย์ จ ำกัด 25-- 3 ศูนย์วิจัยไทยพำณิชย์

61 บทบำทกำรจัดกำรของผู้จัดกำรธนำคำรสำขำของธนำคำรพำณิชย์ไทยในเขต...                       ธนะ เสริมพงศ์ 25-- 1 -

62 บริหำรคน-คนบริหำร : บำงทรรศนะของศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                        25-- 14 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

63 บริหำรงำนในยำมวิกฤต พำร์คิมสัน, ซี นอร์ธโคท 25-- 2 เรจีนำ

64 บริหำรตรงเป้ำหมำยได้ผลลัพธ์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                                        25-- 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

65 ประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรบริหำร - 25-- 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

66 ประมวลตอบข้อหำรือกรมสรรพำกร ปี 2532-ปัจจุบัน - 25-- 2 -
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67 ประมวลรัษฎำกร (ฉบับสมบรูณ์ 2534) - 25-- 2 -

68 ปัญหำภำษีกำรค้ำ - 25-- 2 ธรรมนิติ

69 ปัญหำภำษีเงินได้หัก ณ. ท่ีจ่ำย ค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำจ้ำงท ำของ กองวิชำกำรฝ่ำยฝึกอบรมสัมมนำ 25-- 3 -

70 ผลึกภูมิปัญญำจีน : คัมภรีกำรบริหำร วิทิต วัณนำวิบูล 25-- 2 หมอชำวบ้ำน

71 ผู้จัดกำรยุคโลกำนุวัตร์ - 25-- 2 1412Press

72 แผนปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 25-- 2 กระทรวงอุตสำหกรรม

73 แผนแม่บทอุตสำหกรรม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2540-2544) กระทรวงอุตสำหกรรม 25-- 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

74 พจนำนุกรมศัพท์ควำมสัมพันธ์ะหว่ำงประเทศ อังกฤษ-ไทย ทองใบ ธีรำนันทำงกูร (หงษ์เวียงจันทร์)                                                   25-- 2 ดวงแก้ว

75 พฤติกรรมผู้บริโภค วิมลรัตน์ ภมรสุวรรณ.                                                                          25-- 2 ภูมิบัณฑิต

76 พิจำรณำศึกษำเร่ือง กำรพัฒนำกำรค้ำและอุตสำหกรรมไทยให้เป็นเลิศ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 25-- 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

77 พูดจำภำษำอังกฤษสไตส์ธุรกิจ : ส ำหรับกำรเดินทำงเพ่ือธุรกิจ                                   อิทธิ ฤทธำกรณ์ 25-- 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

78 ภำวะธุรกิจอุตสำหกรรมปี 2540 และแนวโน้มในอนำคต บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งฯ                                                             25-- 2 บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งฯ

79 ภำษีกำรค้ำและกำรจัดท ำบัญชีภำษีหลักฐำนตำมประมวลรัษฎำกร - 25-- 1 -

80 ภำษีเงินได้นิติบุคคล ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 25-- 1 ธรรมนิติ

81 ภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำยของค่ำจ้ำงเงินเดือนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ธรรมนิติ 25-- 2 ธรรมนิติ

82 ระบบกำรผลิตแบบวันเวลำพอดี 90 ค ำถำม-ค ำตอบ วีระพันธ์ มำดีเจริญพร 25-- 2 -

83 รำยงำนกำรส ำรวจธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำรบริหำร พ.ศ. 2535... ส ำนักนำยกรัฐมนตรี              25-- 1 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

84 ลึก กว้ำง ชัด จัดระบบปฏิบัติกำรขำย โรจน์ วุฒิกำญจน์ 25-- 2 ธุรกิจก้ำวหน้ำ

85 วิชำหลักกำรจัดกำร (ปรับปรุงใหม่) วิโรจน์ ศรีใส 25-- 1 -

86 วิธีขจัดควำมขัดแย้ง - 25-- 1 เดอะบอส์ส

87 ศิลปะกำรทูตของโจวเอินไหล             - 25-- 5 สุขภำพใจ

88 เศรษฐศำสตร์ครอบครัว                           - 25-- 1 วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

89 สงครำมเขตกำรค้ำ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 25-- 2 เดอะเนช่ัน

90 สนทนำประสำนักบริหำร (รำชกำรไทย) ในยุคโลกำภิวัฒน์                                               - 25-- 1 -

91 สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน                                                             - 25-- 27 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

92 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรของบริษัทจดทะเบียน ธรรมนิติ 25-- 1 -

93 สู่โครงสร้ำงใหม่อุตสำหกรรมไทยปี 2000 - 25-- 1 -

94 หลักกฎหมำยเก่ียวกับกำรวำงระเบียบและควบคุมธุรกิจ ชัยสิทธ์ิ ตระกูลธรรม 25-- 3 -

95 หลักกำรตลำด สมบูรณ์ ขันติโชติ. 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

96 หลักกำรตลำด พรนิภำ กำญจนพงศ์. 25-- 1 ศรีสง่ำวิชำกำร 

97 หลักกำรวิจัยตลำด พิสิฐ บุญประสม             25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

98 หลักสูตรกำรฝึกอบรมแรงงำนและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำร... - 25-- 1 ซิกม่ำดีไซน์กรำฟฟิก

99 องค์กำรและกำรจัดกำร ทรงศักด์ิ พิริยะกฤต 25-- 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

100 องค์กำรและกำรจัดกำร                                        วิรัช สงวนวงศ์วำน       25-- 2 แมสพับลิชซ่ิง

101 Amidst the new world order ไทยในระเบียบโลกใหม่ ปิติ ศรีแสงนำม 2565 1 มติชน

102 ควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์กับอุปสรรคทำงกำรค้ำในอำเซียน สรรพัชญ รัชตะวรรณ 2564 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

103 ญ่ีปุ่นในศตวรรษใหม่ : หนังสือรวมบทควำมวิจัย - 2564 2 โครงกำรสันติไมตรีไทย-ญ่ีปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

104 บทเรียนเพ่ือโลกหลังกำรระบำด ซำคำเรีย, ฟำรีด 2564 1 มติชน

105 มองให้ขำด น ำเข้ำ-ส่งออก และโลจิสติกส์ สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์, 2492- 2564 1 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรช่ัน อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ำกัด

106 สถิติธุรกิจเบ้ืองต้น วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

107 อำเซียนในมุมมองของไต้หวัน สิทธิพล เครือรัฐติกำล, 2524- 2564 1 ศูนย์ศึกษำกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

108 กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อภิญญำ เล่ือนฉวี 2563 1 นิติธรรม

109 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ สุจินดำ โพธ์ิไพฑูรย์ 2563 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

110 คู่มือกฎหมำยแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีส ำหรับสตำร์ทอัพ เอกสิทธ์ิ วินิจกุล 2563 1 วิญญูชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

111 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2563 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

112 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและนโยบำย ดมิศำ มุกด์มณี 2563 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

113 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศและกำรประยุกต์ใช้ : โลกทศวรรษ 2020  อภิรดำ ชิณประทีป 2563 2 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

114 องค์กำรกำรค้ำโลกกับกำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศ ไกรจักร ธีรตยำคีนันท์ 2563 1 วิญญูชน

115 กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ธนสร สุทธิบดี 2562 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

116 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ จันตรี สินศุภฤกษ์ 2562 1 นิติธรรม

117 จีน-เมริกำ : จำกสงครำมกำรค้ำ สู่สงครำมเทคโนโลยี ถึงสงครำมเย็น 2.0 อำร์ม ต้ังนิรันดร 2562 1 บุ๊คสแคป

118 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

119 ภำษีอำกรธุรกิจ ตำมประมวลรัษฎำกร พัณณ์ชิตำ ไวทยวงศ์สกุล 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

120 วิถีแห่งแจ็ก หม่ำ ฮัว, เช่ิง. 2562 1 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

121 เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี พิสิฐ ล้ีอำธรรม 2562 1 ภำพพิมพ์

122 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

123 สงครำมกำรค้ำและสงครำมเย็นสมัยใหม่ในยุคเปล่ียนผ่ำนอ ำนำจโลก ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- 2562 1 มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ

124 กฎหมำยพิเศษ พร้อมสอบ กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ก้องวิทย์ วัชรำภรณ์ 2561 1 บริษัท กรุงสยำม พับลิชช่ิง จ ำกัด

125 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ จุมพต สำยสุนทร 2561 2 วิญญูชน

126 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ. เล่ม 2 จุมพต สำยสุนทร 2561 2 วิญญูชน

127 กำรประเมินผลกระทบของนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำและกำรเติบโตอย่ำงสมดุล…ปิติ ศรีแสงนำม 2561 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

128 กินกบตัวน้ันซะ! ฉบับลงมือท ำ เทรซ่ี, ไบรอัน 2561 1 วีเลิร์น

129 กิมย้งคิด แจ็คหม่ำท ำ วิชำยอดคน อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง 2561 1 ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค

130 คน 2 คนกับปำกกำ 1 ด้ำมก็สร้ำงโมเดลธุรกิจระดับโลกไดเแล้ว มิกิ, อิมะสึ 2561 1 วีเลิร์น

131 ค ำถำมฉุกคิด : เปล่ียนชีวิตท้ังคนถำมและคนตอบ โซเบล, แอนดรู, ค.ศ. 1955- 2561 1 วีเลิร์น

132 คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking เบอร์เนตต์, วิลเลียม 2561 1 Bookscape
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

133 แจ๊ค หม่ำ รองเท้ำกังฟูกับหลักคิดในกำรท ำธุรกิจ หวังล่ีเฟิน 2561 2 วีเลิร์น

134 ชุดเคร่ืองมือ : ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรส่งออกและน ำเข้ำ พรชุลี อำชวอ ำรุง 2561 2 บริษัท ที. เอส. พรินท์ต้ิง 2002 จ ำกัด

135 นิสัยกำรท ำงำนท่ีไม่ธรรมดำขอบโตโยต้ำ โยชิฮิโตะ, วะกะมัตสึ 2561 1 วีเลิร์น

136 พลิกธุรกิจด้วยวิถีไมโครซอฟท์ นำเดลลำ, สัตยำ 2561 1 วีเลิร์น

137 เพรำะฉะน้ัน ฉันจึงถำม หนุ่มเมืองจันท์ 2561 1 มติชน

138 ริเน็น สร้ำงธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญ่ีปุ่น กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 2561 1 วีเลิร์น

139 ศิลปะกำรอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย ซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

140 สร้ำงของให้คนติด Eyal, Nir. 2561 1 วีเลิร์น

141 8 อำชีพเสรีสู่ประตูอำเซียน กำนธนิกำ ชุณหะวัต 2560 1 Feel good

142 กฎหมำยกับธุรกิจระหว่ำงประเทศ : กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศสมำชิกอำเซียน ศักดำ ธนิตกุล, 2501- 2560 3 วิญญูชน

143 กรอบกำรควบคุมภำยในแบบบูรณำกำร - 2560 3 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

144 กลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำด สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 2 21 เซ็นจูล่ี

145 กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ : เช่ือมโยงกำรค้ำโลก สันติชัย คชรินทร์ 2560 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

146 กำรตลำด 4.0 คอตเลอร์, ฟิลิป 2560 1 เนช่ันบุ๊คส์

147 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในระดับนำนำชำติ จตุรงค์ นภำธร. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

148 กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและศักยภำพกำรเข้ำสู่ตลำดอำเซียนของภำคบริกำรไทยกนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 2560 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

149 กำรวิจัยธุรกิจ สุภำวดี ขุนทองจันทร์ 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

150 ญ่ีปุ่นกับควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ : นโยบำยและปฏิบัติกำรในประเทศลุ่มน้ ำโขง ศิริพร วัชชวัลคุ 2560 1 ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรวิจัยเชิงนโยบำย (ด้ำนสถำบันกำรเมืองและนโยบำยต่ำงประเทศ) 

151 ไทย ศูนย์กลำงประชำคมอำเซียน ประภัสสร์ เทพชำตรี 2560 1 เสมำธรรม

152 ปัญญำงำน จัดกำรตน ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (ปีเตอร์ เฟอร์ดินำนด์)2560 1 Openbooks

153 เศรษฐศำสตร์จุลภำค พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

154 เศรษฐศำสตร์ท่ัวไป พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

155 หลักเศรษฐศำสตร์ ณรงค์ ธนำวิภำส. 2560 1 วิทยพัฒน์

156 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2560 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

157 อยำกได้อะไรก็ได้ เทคนิคกำรพูดคุยเพ่ือให้ได้ทุกส่ิงท่ีต้องกำร สุกิจ นวลจันทร์ 2560 3 ADJ

158 5 ทศวรรษกำรพัฒนำคนเกำหลีใต้ จิรประภำ อัครบวร 2559 3 กรกนกกำรพิมพ์

159 Li Ka-Shing จำกชำยขำยดอกไม้ผู้กลำยเป็นมหำเศรษฐี หล่ี, เจ๋อเหวิน 2559 2 ยิปซี กรุ๊ป

160 กฎเกณฑ์กำรค้ำสินค้ำเกษตรภำยใต้ GATT และองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ทัชชมัย ฤกษะสุต. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

161 กลยุทธ์ Logistics รุก-รับ AEC และกำรค้ำชำยแดน สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์. 2559 3 เอ็กซ์เซลเล้นท์บิสเนสคอร์ปอร์เรช่ัน 

162 กำรเขียนภำษำอังกฤษธุรกิจ ณัฐวิภำ วิริยำ 2559 1 บิสคิต

163 กำรค้ำระหว่ำงประเทศเพ่ือลดควำมเหล่ือมล้ ำและกำรเติบโตอย่ำงสมดุลส ำหรับประเทศไทย พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2559 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

164 กำรจัดกำรควำมรู้ ปิยะฉัตร จำรุธีรศำนต์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

165 กำรจัดกำรเชิงเปรียบเทียบ/กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม สมชนก (คุ้มพันธ์ุ) ภำสกรจรัส 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

166 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ : รวมเร่ืองท่ีต้องรู้ บูธ, เคน. 2559 1 ศยำม

167 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ll ภูมิฐำน รังคกูลนุวัฒน์ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

168 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ : บริบทของประเทศไทย ภวิดำ ปำนะนนท์ 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

169 นโยบำยของไทยต่อพม่ำ สุรพงษ์ ชัยนำม 2559 1 ศยำม

170 นโยบำยของไทยต่อลำว สุรพงษ์ ชัยนำม 2559 1 ศยำม

171 ปล้นคนจีน ส่งออกโกยเงินหยวน อรอุมำ กุลนำค 2559 1 ยูทูมอร์โรว์

172 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม : หลักกำรและหลักปฏิบัติในทำงระหว่ำงประเทศ สุเมธ ศิริคุณโชติ. 2559 1 วิญญูชน

173 รู้ทันกำรค้ำในตลำดจีน 1300 ล้ำนคน เองุจิ, มำซำโอะ. 2559 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

174 เศรษฐศำสตร์มหภำคพ้ืนฐำน สุภำณี หำญพัฒนะนุสรณ์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

175 ส่งออกข้ำวไทยไป Niche Market - 2559 2 ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร

176 สหภำพยุโรป : กำรเมือง นโยบำย ระบบกำรอภิบำล ขจิต จิตตเสวี. 2559 2 คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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177 หลักกำรตลำด อำร์มสตรอง, แกร่ี. 2559 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

178 หลักเศรษฐศำสตร์ สมถวิล จิตติมงคล 2559 2 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

179 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

180 อำเซียน-จีน ท้ังปีนเกลียวท้ังเก่ียวก้อย เกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ 2559 3 แสงดำว

181 อินเดีย-อำเซียน โอกำสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ - 2559 1 ศูนย์ภำรตะศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำฯ

182 อุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอำเซียนท่ีมีโอกำสและ... อุกฤษฏ์ ปัทมำนันท์. 2559 2 ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ (ศวส.), ศูนย์แม่โขงศึกษำ

183 10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก-รับตลำด AEC" - 2558 2 กระทรวงพำณิชย์

184 กำรค้ำสุรำในโลกไร้พรมแดน - 2558 2 ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ

185 กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับแผนกำรตลำดสมัยใหม่ ด ำรงค์ พิณคุณ 2558 1 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ำกัด

186 กำรบริหำรกลยุทธ์กิจกำรข้ำมชำติ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,

187 ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน - 2558 1 สุวีริยำสำส์น

188 เขียน resume ภำษำอังกฤษพิชิตงำน ณฐำกร สิรินำนุวัติ 2558 1 Book Now Publishing

189 คู่มือเรียนรู้ทุกอย่ำงของอำเซียน AEC ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์ - 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

190 เจำะขุมทรัพย์เมืองชำยแดนรวยสบำยเม่ือเปิด AEC ปำรณีย์ คชพร 2558 1 ต้นคิด

191 ช่องทำงท ำธุรกิจใน 10 ประเทศอำเซียน บำซิน, บัลเบียร์ บี. 2558 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

192 ไต้หวันในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ สิทธิพล เครือรัฐติกำล. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

193 ถอดรหัสลับขุมทรัพย์ลำว. ตอน 4 : เคล็ดลับลงทุนในลำว ก้องภพ วังสุนทร 2558 1 ปัญญำชน

194 เทวะวงศ์ฯ สำร - 2558 1 สถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

195 บรรษัทข้ำมชำติ : กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศพร้อมรับ AEC สุจินดำ โพธ์ิไพฑูรย์. 2558 1 ธนำเพรส

196 บูรพำภิวัตน์ : ภูมิ-รัฐศำสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่ เอนก เหล่ำธรรมทัศน์, 2497- 2558 1 มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ

197 ภูมิทัศน์เศรษฐกิจกำรเมืองโลก : วิกฤตกับกำรท้ำทำยในศตวรรษท่ี 21 จุลชีพ ชินวรรโณ. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

198 ยุทธศำสตร์ไทยเพ่ือกำรก้ำวสุ่ AEC เกษมสันต์ วีระกุล. 2558 1 โพสต์
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199 รู้ก่อนรวยก่อนจำก AEC พงษ์ ผำวิจิตร. 2558 1 บิสซ่ีเดย์

200 เร่ิมต้นท ำเงินกับสินค้ำ Online จำกจีน ฉบับสมบูรณ์ กฤษฎำ กฤษณะเศรณี 2558 1 อินส์พัล

201 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สุจินดำ เจียมศรีพงษ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

202 สำรพันปัญหำ ภงด.54 VS ภ.พ.36 ชุมพร เสนไสย 2558 1 ธรรมนิติ เพรส

203 หลักกฎหมำยธุรกิจ พินิจ ทิพย์มณี. 2558 2 วิญญูชน

204 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

205 อำเซียน : ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวเธอร์บี, โดนัลด์ อี. 2558 1 แสงดำว

206 12 วิธี สู่วิถีผู้น ำ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2557 1 แมคกรอ-ฮิล

207 8 อำชีพเสรีสู่ประตูอำเซียน กำนธนิกำ ชุณหะวัต 2557 1 Feel good

208 SMEs ไทยสู่ AEC วริศรำ ภำนุวัฒน์. 2557 7 แสงดำว

209 กฎหมำยธุรกิจ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์. 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

210 กำรค้ำกับนิเวศ : ธุรกิจกับควำมย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม ฮอว์เกน, พอล. 2557 5 สวนเงินมีมำ

211 กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว-ไทย ค.ศ. 2007-2013 สุจิตรตรำ ฤทธ์ิสกุลชัย. 2557 1 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

212 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2557 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

213 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนธุรกิจจีนของสถำนประกอบกำรเพ่ือรองรับ... - 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

214 เก่ง Presentation อย่ำง สตีฟ จอบส์ แกลโล, คำร์ไมน์. 2557 5 แมคกรอ-ฮิล

215 ควำมม่ันคงอำเซียน พรเทพ จันทรนิภ 2557 1 เอ.เอส.เทคนิคกำรพิมพ์

216 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจและอีเมลในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เศรษฐวิทย์. 2557 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

217 เคร่ืองช้ีสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค รัตนำ สำยคณิต 2557 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

218 จิตวิทยำกำรบริหำรบุคลำกร อริสำ ส ำรอง 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

219 จิตวิทยำกำรเป็นผู้น ำ สิริอร วิชชำวุธ 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

220 น ำเข้ำสินค้ำจำกท่ัวโลก Pre-Order มณีนุช สมำนหมู่. 2557 1 รีไวว่ำ
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221 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนกับระบบกฎหมำยไทย ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2557 1 วิญญูชน

222 มองสถำนกำรข้ำวไทยผ่ำนตลำดกำรค้ำข้ำวโลก สมพร อิศวิลำนนท์. 2557 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย,

223 เมืองพม่ำน่ำลงทุนท่ีสุด วริศรำ ภำนุวัฒน์ 2557 1 แสงดำว

224 รวมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สมชำย พงษ์พัฒนำศิลป์. 2557 1 เจริญรัฐกำรพิมพ์

225 รวยด้วยอำเซียน โชค ศิริบริบูรณ์. 2557 2 แสงดำว

226 รวยออนไลน์ น ำเข้ำสินค้ำจำกจีน มณีนุช สมำนหมู่. 2557 1 รีไวว่ำ

227 รู้เท่ำทัน AEC สมเกียรติ ต้ังกิจวำนิชย์. 2557 1 มติชน

228 รู้รอบตอบชัด AEC Mr. ทันโลก 2557 2 แสงดำว

229 เรียนรู้สู่อำเซียน - 2557 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

230 ลงทุนในลำว...ยุค AEC เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2557 5 ปรำชญ์

231 โลกในศตวรรษท่ี 21 : กรอบกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ จุลชีพ ชินวรรโณ. 2557 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

232 เศรษฐศำสตร์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและนโยบำย เยำวเรศ ทับพันธ์ุ. 2557 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

233 เศรษฐศำสตร์จุลภำค I เสำวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ 2557 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

234 หนทำงเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศ ปิยะ ยุทธสมภพ. 2557 2 บำงกอก เครสเซนท์

235 หลักกำรตลำด - 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

236 หลักกำรตลำด ศุภชำต เอ่ียมรัตนกูล. 2557 1 แสงดำว

237 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต. 2557 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

238 อำเซียนศึกษำ ดนัย ไชยโยธำ. 2557 1 โอเดียนสโตร์

239 โอกำสทองธุรกิจไทยในกัมพูชำ เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2557 1 ปรำชญ์

240 "ส ำเร็จ"ได้ในแบบท่ีคุณเป็น เฮตลีย์, บีเจ แกลลำเกอร์ 2556 1 วีเลิร์น

241 10 กลยุทธ์ฉุดธุรกิจให้ล่มจม คีโอห์, โดนัลด์ อำร์ 2556 5 วีเลิร์น

242 100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ เคอร์ดิ, เจเรมี. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

243 Competency-based approach นิสดำรก์ เวชยำนนท์. 2556 1 บริษัท กรำฟิโก ซิสเต็มส์

244 Forbes billionaires ไอดอลนักล่ำฝัน เศรษฐีพันล้ำน แม่ขวัญข้ำว 2556 1 busy-day

245 Guidebook ลงทุนรวยใน AEC ณฐอร เกษมสงครำม 2556 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

246 กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ : องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) : บทท่ัวไป ทัชชมัย ฤกษะสุต. 2556 5 วิญญูชน

247 กำรจัดกำรกำรบริกำร กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2556 1 กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

248 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ สุดใจ วันอุดมเดชำชัย. 2556 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

249 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ศักด์ิดำ ศิริภัทรโสภณ. 2556 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

250 กำรจัดกำรเปล่ียนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำร เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2556 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

251 กำรจัดกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ Managing for results - MFR : หลักกำรและแนวทำง... บรรจง อมรชีวิน. 2556 3 ภำพพิมพ์

252 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ภูษณิศำ เตชเถกิง. 2556 7 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

253 กำรท ำข้อตกลงและกำรส่งมอบสินค้ำระหว่ำงประเทศ - 2556 3 ปัญญำชน

254 กำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมืออำชีพ จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ. 2556 2 แมคกรอ-ฮิล

255 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง : วิธีกำรลดควำมเส่ียงและก ำจัดควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กำร... บรรยงค์ โตจินดำ. 2556 1 รวมสำส์น (1977)

256 กำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

257 กำรบัญชีภำษีอำกรส ำหรับธุรกิจน ำเข้ำและส่งออก สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 2556 1 ธรรมนิติเพรส

258 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

259 กำรศึกษำเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำนใน… กรกช วนกรกุล. 2556 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

260 ก้ำวใหม่ประเทศไทยภำยใต้ AEC & 7 แนวคิดกูรูเศรษฐกิจไทย อภิชำติ ศรีสอำด. 2556 1 นำคำ อินเตอร์มีเดีย

261 เกมคน...กลศึกแบบสำมก๊ก วณิพก พเนจร 2556 4 แสงดำว

262 เขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย วริศรำ ภำนุวัฒน์. 2556 4 แสงดำว

263 คลุกฝุ่นกับงำน 3 : เรียนรู้อดีต วิเครำะห์ปัจจุบัน สร้ำงสรรค์อนำคต ศิริพล ยอดเมืองเจริญ 2556 1 บพิธกำรพิมพ์

264 ควำมลับเปล่ียนชีวิตแค่คิดต่ำง...งำนไหนๆก็สุขและสนุกได้ทุกวัน ลันดิน, สตีเฟน ซี. 2556 1 วีเลิร์น
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

265 คิดอย่ำงอำเซียน Kotler, Philip. 2556 7 แมคกรอ-ฮิล

266 คู่มือกำรท ำธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก แบบมืออำชีพ (ฉบับสมบูรณ์) - 2556 1 ปัญญำชน

267 จีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก อำเซียนตอนบนในยุคบูรพำภิวัตน์ เอนก เหล่ำธรรมทัศน์. 2556 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมฯ

268 เจ้ำสัวเจริญ...บุกอำเซียน บุญชัย ใจเย็น. 2556 3 ปรำชญ์

269 ฉุกคิด! เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ 2556 1 โพสต์บุ๊กส์

270 ติดปีกธุรกิจนวัตกรรมร้อยล้ำน - 2556 1 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรฯ

271 ธุรกิจส่วนตัวเร่ิมไม่ยำก แจ๊ค ธนกฤต. 2556 2 ส.เอเชีย เพรส (1989)

272 นโยบำยต่ำงประเทศของจีนต่อพม่ำ : อดีตและปัจจุบัน (ค.ศ. 1949-2010) สิทธิพล เครือรัฐติกำล 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

273 น ำเข้ำออนไลน์สินค้ำจำกจีน สุพัตรำ ห.เพียรเจริญ 2556 1 ไอดีซี พรีเมียร์

274 แนวทำงกำรลงทุนใน AEC วริศรำ ภำนุวัฒน์. 2556 5 แสงดำว

275 บริหำรสมัยใหม่ด้วยคุณธรรมขงจ๊ือ คิเมอิ, อิโรโคะ. 2556 3 แสงดำว

276 แบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

277 ปีศำจกลยุทธ์ ด ำรงค์ พิณคุณ 2556 3 เรสเตอร์บุ๊ค

278 เป็นผู้น ำอย่ำงไรให้ย่ังยืน อูลริช, เดฟ. 2556 1 แมคกรอ-ฮิล

279 เปล่ียนอุปสรรคเป็นพลังฮึด สุพัตรำ มะโนนัย 2556 1 Dดี

280 ผู้ค้ำจีน : ในชำยแดนลุ่มน้ ำโขง อรัญญำ ศิริผล. 2556 1 คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

281 พจนำนุกรมศัพท์ : ค ำอธิบำยศัพท์อังกฤษ-ไทย ส ำหรับกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ แสงจันทร์ กันตะบุตร. 2556 15 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

282 ภำวะผู้น ำและผู้น ำเชิงกลยุทธ์ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2556 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

283 ยุโรปกลำงและตะวันออก : กำรหวนคืนสู่ยุโรปและกำรเข้ำสู่เศรษฐกิจเสรี จิตติภัทร พูนข ำ 2556 1 ศูนย์ยุโรปศึกษำแห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

284 รวมสุดยอดนวัตกรรมใหม่สู่...AEC - 2556 3 นำคำ อินเตอร์มีเดีย

285 รวยด้วยภำษีจำก AEC/FTA สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์. 2556 5 เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรช่ันฯ

286 รอบรู้อำเซียน 360 องศำ อ.ก่ิงแก้ว 2556 1 Feel Good Pub.
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

287 รับมือกับคนอย่ำง"โดนใจ"และ"ได้งำน" ชัชวำล อรวงศ์ศุภทัต 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

288 รู้จักอำเซียนและประเทศท่ัวโลก - 2556 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

289 ลงทุนในเมียนมำร์ยุคใหม่เบ้ืองลึกท่ีคุณต้องรู้ - 2556 1 อินเตอร์เนช่ันแนลวินเทจ

290 เลือกคนให้ถูกงำนทุกหน่วยงำนควรรู้ - 2556 1 มำยิก

291 วิธีประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด๊ิก โกรเต้. 2556 1 เอ็กซเปอร์เน็ต

292 วิธีป่ันหัวคนด้วยสถิติ Huff, Darrell 2556 1 วีเลิร์น

293 วิธีพำตัวเองออกจำก"กล่อง"ใบเล็ก - 2556 1 วีเลิร์น

294 วิวัฒนำกำรแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. 2556 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

295 เศรษฐกิจอำเซียน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2556 2 แสงดำว

296 เศรษฐศำสตร์จุลภำค : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดำกำร. 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

297 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

298 สำมก๊กฉบับอ่ำนธุรกิจพิชิตคน กิมตังไล้ 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

299 หลักกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ สมชนก (คุ้มพันธ์ุ) กำสกรจรัส. 2556 13 แมคกรอ-ฮิล

300 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

301 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

302 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

303 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

304 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค ภรำดร ปรีดำศักด์ิ. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

305 อำเซียน : ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวเธอร์บี, โดนัลด์ อี. 2556 13 แสงดำว

306 อำเซียนกระเป๋ำตุง กำรดี เลียวไพโรจน์. 2556 2 อมรินทร์

307 อำเซียนกระเป๋ำตุง กำรดี เลียวไพโรจน์. 2556 4 อมรินทร์

308 อำเซียนบวกสำม บุญชัย ใจเย็น. 2556 2 ปรำชญ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

309 อำเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ สุรินทร์ พิศสุวรรณ. 2556 1 อมรินทร์

310 60 ปี กรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์ กรมส่งเสริมกำรส่งออก. 2555 3 กรมส่งเสริมกำรส่งออก

311 8 K's+5 K's : ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชำคมอำเซียน จีระ หงส์ลดำรมภ์ 2555 2 Chira Academ

312 AEC : Thai กับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บุญชัย ใจเย็น. 2555 3 แสงดำว

313 AEC Thailand ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2555 4 ปรำชญ์

314 AEC ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน อณฎณ เช้ือไทย 2555 2 แสงดำว

315 Hello อำเซียน กฤชกร เพชรนอก 2555 2 สกำยบุ๊กส์

316 The Secret : 9 ควำมลับแห่งอำเซียน - 2555 3 เพ่ือนคู่คิด

317 กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อภิญญำ เล่ือนฉวี. 2555 6 วิญญูชน

318 กฎหมำยธุรกิจ บุญเพรำะ แสงเทียน. 2555 2 วิทยพัฒน์

319 กฎหมำยธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2555 10 เอสเค บุ๊คส์

320 กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยลิขสิทธ์สิทธิบัตรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ จักรกฤษณ์ ควรพจน์. 2555 1 นิติธรรม

321 กระแสเอเชีย 2012/2 - 2555 2 สถำบันอเชียศึกษำ จุฬำมหำวิทยำลัย

322 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง Lewicki, Roy J 2555 4 ธนำเพรส

323 กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอำเซียน สิทธิชัย ฝร่ังทอง. 2555 6 เอ็กซเปอร์เน็ท

324 กำรค้ำระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีนโยบำยและกำรวิจัยเชิงประจักษ์ ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล. 2555 3 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

325 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2555 2 แมคกรอ-ฮิล

326 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : กำรสร้ำงและกำรด ำเนินกลยุทธ์ Thompson, Arthur A. 2555 3 แมคกรอ-ฮิล

327 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ศักด์ิดำ ศิริภัทรโสภณ. 2555 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่

328 กำรตลำดระดับโลก นันทสำรี สุขโต. 2555 11 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

329 กำร์ตูนควำมรู้คอมพิวเตอร์ Read Comics Publishing & Garun… 2555 1 ไอดีซี พรีเมียร์

330 กำรบริหำรโครงกำรส ำหรับผู้บริหำร วิสูตร จิระด ำเกิง. 2555 2 วรรณกวี
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331 กำรปรับตัวของเกษตรกรจำกผลกระทบข้อตกลงกำรค้ำเสรี นฤมล นิรำทร. 2555 1 จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์

332 กำรสร้ำงส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษเบ้ีองต้น 1 ซูซำน, เฮำส์ 2555 2 อินสปำยร์

333 เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

334 เก่งอังกฤษกับ Mind map grammar 2 เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

335 เกร็ดน่ำรู้อำเซียน - 2555 3 สถำพรบุ๊คส์

336 ควำมรู้เบ้ืองต้นกลุ่มประเทศอำเซียน จี., โจเซฟ เอส. 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

337 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษ... สมพงศ์ ชูมำก. 2555 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

338 ค ำอธิบำยกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ประสิทธ์ิ ปิวำวัฒนพำนิช. 2555 2 คณะนิติศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์

339 คู่มือกำรแก้ไขปัญหำโลจิสติกส์เพ่ือกำรน ำเข้ำและส่งออก ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2555 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชช่ิง

340 เงินตรำในอำเซียน วีรวรรณ ภิญญรัตน์ ... [และคณะ] 2555 1 สถำพรบุ๊คส์

341 จดจ ำ ควำมหมำย เหตุกำรณ์ : ประเทศไทยกับอำเซียน - 2555 2 ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร

342 เจรจำและร่ำงสัญญำธุรกิจ อธึก อัศวำนันท์. 2555 12 วิญญูชน

343 เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 2558 - 2555 3 ปัญญำชน

344 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

345 บริหำรธุรกิจยุค AEC ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2555 2 ปรำชญ์

346 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนกับประเทศไทย จุฑำทิพ คล้ำยทับทิม 2555 3 โครงกำรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำรัฐศำสตร์

347 ประชำคมอำเซียน ประภัสสร์ เทพชำตรี. 2555 3 เสมำธรรม

348 ประสบกำรณ์แอปเปิล Gallo, Carmine 2555 3 แมคกรอ-ฮิล

349 ผ่ำขุมทรัพย์พม่ำเปิดประตูกำรค้ำตะวันตก - 2555 2 เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์

350 รวยได้ในพม่ำยุค AEC เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2555 2 ปรำชญ์

351 ระเบียบโลกใหม่ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์. 2555 4 อมรินทร์พร้ินต้ิง

352 รำยงำนกำรวิจัยกำรใช้ประโยชน์จำกระบบรถไฟท่ีเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ือให้... - 2555 2 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย
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353 รำยงำนกำรศึกษำกำรรวมธุรกิจในต่ำงประเทศ - 2555 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

354 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรม... - 2555 2 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

355 รู้จักอำเซียน รู้ก่อนดีก่อน Piyaphon H. 2555 1 Good Choice

356 รู้จักอำเซียนและประเทศท่ัวโลก - 2555 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

357 เรียนรู้เร่ืองอำเซียน พนิดำ อนันต์รัตนสุข 2555 5 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

358 แรงเหว่ียงสะเทือนเศรษฐกิจโลก ลูวิส, ไมเคิล 2555 2 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

359 ศัพท์ธุรกิจกำรค้ำไทย-จีน-อังกฤษ จุรี สุชนวนิช. 2555 5 จีนสยำม

360 เศรษฐศำสตร์ : ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สิปปภำส พรสุขสว่ำง. 2555 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

361 เศรษฐศำสตร์จุลภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 2 ออฟเซ็ท

362 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 3 เอส.พี. คอม อินเตอร์พร้ินท์

363 ส่งออก AEC export to AEC เร่ิมจำก 0 สู่ควำมส ำเร็จ. ภำค 2 ทรงเดช ตันสุรัต. 2555 2 ส ำนักข่ำวพำณิชย์ กรมส่งเสริมกำรส่งออก

364 สังคมวัฒนธรรมประชำคมอำเซียน 10 ชำติ กฎชนก สุขสถิตย์ 2555 3 แสงดำว

365 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2555 2 ท้อป

366 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

367 หลักกำรและกฎเกณฑ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 สุธีร์ ศุภนิตย์. 2555 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

368 หลักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ จุฑำทิพ คล้ำยทับทิม. 2555 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

369 หัวใจของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮังเกอร์, เจ. เดวิด. 2555 2 เพียร์สัน

370 หุบเหวมรณะ : ทำงออกวิกฤตกำรเงินโลกและไทย ปิยศักด์ิ มำนะสันต์ 2555 2 กรุงเทพธุรกิจ

371 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

372 อำเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ สุรินทร์ พิศสุวรรณ 2555 2 อมรินทร์

373 อำเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ สุรินทร์ พิศสุวรรณ. 2555 1 อมรินทร์

374 100 สุดยอดไอเดียกำรลดต้นทุน ฮอว์กินส์, แอนน์. 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์
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375 Incoterms 2010 = ข้อตกลงกำรส่งมอบสินค้ำระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ บุญหล้ำ. 2554 1 มูลนิธิสถำบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

376 NewBiES : 8 กลุ่มผู้ซ้ือใหม่พลิกโฉมหน้ำกำรตลำดไทย - 2554 3 กรุงเทพธุรกิจ

377 OQ กลยุทธ์ส ำคัญท่ีผลักดันผล "ก ำไร" อย่ำงย่ังยืน เฮสเคตต์, เจมส์ แอล. 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

378 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ. เล่ม 1 จุมพต สำยสุนทร. 2554 1 วิญญูชน

379 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ. เล่ม 2 จุมพต สำยสุนทร. 2554 1 วิญญูชน

380 กลยุทธ์กำรขนส่ง ไชยยศ ไชยม่ันคง. 2554 2 วิช่ันพรีเพรส

381 กลยุทธ์กำรจูงใจคน มิลส์, แฮรี 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

382 กลยุทธ์อัจฉริยะเอำชนะคู่แข่ง แชมป้ี, จิม. 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

383 กำรเขียนเชิงธุรกิจ ดูเมน, เด็บโบรำห์. 2554 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

384 กำรโฆษณำข้ำมวัฒนธรรม วงหทัย ตันชีวะวงศ์. 2554 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

385 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2554 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

386 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ อนิวัช แก้วจ ำนงค์. 2554 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

387 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2554 1 -

388 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์. 2554 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

389 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภำค. 2554 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

390 กำรตลำดลุงโฮแห่งเวียดนำม ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2554 1 ปรำชญ์

391 กำรบริหำรสไตล์ญ่ีปุ่น : ญ่ีปุ่นในไทย ไทยในญ่ีปุ่น ท ำงำนในบริษัทญ่ีปุ่นอย่ำงไรให้มี... ฮิโรชิ, อิมำอิ. 2554 1 โพสต์บุ๊คส์

392 กำรประกันภัยสินค้ำระหว่ำงประเทศตำมข้อก ำหนดกำรประกันภัยสินค้ำ Institute... ประมวล จันทร์ชีวะ. 2554 1 สมำคมประกันวินำศภัย

393 กำรประเมินผลกระทบจำก FTA สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำฯ 2554 3 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำฯ

394 กำรประเมินผลโครงกำร : หลักกำรและกำรประยุกต์ สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2554 2 สำมลดำ

395 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในมุมมองด้ำนกำรบริหำร ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์. 2554 3 สินทวีกำรพิมพ์

396 กำรศึกษำพัฒนำกำรด้ำนโลจิสติกส์ในสยำมประเทศ กรณีศึกษำ บริษัทโงวฮก จ ำกัด อุไรพรรณ เจนวำณิชยำนนท์...[และคนอ่ืน ๆ]2554 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

397 เกมและกิจกรรมเพ่ิมยอดขำย คำร์ลอว์, เป็กก้ี 2554 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

398 เขียนจดหมำยธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ LiveABC 2554 3 อินสปำยร์

399 คริสป้ี ครีม : 12 สูตรลับควำมส ำเร็จอันหอมหวำน คำซันเจียน, เคิร์ก. 2554 3 มติชน

400 คัมภีร์กำรท ำธุรกิจส่งออกยุทธศำสตร์ใหม่ในเวทีกำรค้ำโลก ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2554 2 ปรำชญ์

401 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงไทย-จีน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2554 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

402 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพชำวนำไทยเพ่ือรองรับกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน - 2554 2 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

403 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ. 2554 3 สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์

404 เจ้ำสัวแสนล้ำน : สำยทำงควำมส ำเร็จแห่งชีวิต - 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

405 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน โลจิสติกส์พญำมังกร จรทะยำนพุ่งมุ่งไทย พิษณุ เหรียญมหำสำร 2554 4 ส.เอเชียเพรส

406 ถอดรหัสควำมคิดพิชิตทำงตัน บัทเลอร์, ทิโมธี 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

407 ทักษะกำรเจรจำต่อรอง อำรอน, มำร์เจอรี คอร์แมน 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

408 เทคนิคกำรเจรจำต่อรองส ำหรับคนใจอ่อน ทำนิฮำระ, มำโกโตะ. 2554 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

409 เทคนิคกำรเจรจำต่อรองส ำหรับคนใจอ่อน ทำนิฮำระ, มำโกโตะ. 2554 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

410 เทคนิคกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรตำมแผนงำนขององค์กร (ภำคปฏิบัติ) ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2554 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

411 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ณักษ์ กุลิสร์. 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

412 นักเศรษฐศำสตร์สนำมบิน ฮำร์คอร์ต, ทิม. 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

413 บทบำทของกฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย. 2554 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือ...

414 ประชำคมอำเซียน สุชำติกิจพิทักษ์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 ส่ือไทย

415 ปรัชญำกำรบริหำรจัดกำร ธร สุนทรำยุทธ. 2554 2 เนติกุลกำรพิมพ์

416 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2554 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

417 รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์กำรศึกษำผลกระทบของมำตรำ 190 แห่งรัฐธรรมนูญ... เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคณะ] 2554 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

418 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำวิเครำะห์บทบำทภำครัฐในกำรขับเคล่ือนธุรกิจช้ัน... - 2554 1 ศูนย์



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    20

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

419 วิธีกำรเมตำฮิวริสเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ระพีพันธ์ ปิตำคะโส 2554 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

420 วิธีเขียนแผนกำรตลำด กำนต์สุดำ มำฆะศิรำนนท์. 2554 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

421 วิธีเขียนแผนธุรกิจ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

422 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2554 2 เพอร์เฟค เพรส

423 ส่งออกนอกต ำรำ จตุรงค์ กอบแก้ว. 2554 3 แฮนด์บุ๊ค

424 สถิติเบ้ืองต้นเพ่ือธุรกิจ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกณ์มหำวิทยำลัย

425 สน่ัน อังอุบลกุลผู้สร้ำงแบรนด์ไทยสู่ World Class ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2554 3 ปรำชญ์

426 สุดมุมคิด : จำกวิกฤติสู่สงครำมกำรเงินโลก บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ. 2554 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

427 หลักกำรจัดซ้ือ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2554 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

428 หลักสูตรกำรบ่มเพำะทักษะกำรส่งออกอย่ำงเป็นระบบในอุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์ - 2554 2 โครงกำรฯ

429 หลักสูตรผู้ส่งออกท่ีสร้ำงสรรค์ในอุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์ - 2554 2 โครงกำรฯ

430 หัวหน้ำงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2554 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

431 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กำรเมือง เศรษฐกิจและกำรต่ำงประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ... สีดำ สอนศรี ...[และคนอ่ืนๆ] 2554 2 คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

432 ไอเดียหลุดโลกฉีกกฎทุกตำรำงน้ิวใจกลำงนิวยอร์กซิต้ี นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ 2554 3 แบรนด์เอจ

433  รู้เท่ำทัน NTM กำรเฝ้ำมองและข้อเสนอเพ่ือส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร... - 2553 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

434 100 สุดยอดไอเดียกำรเป็นผู้น ำ กิฟฟอร์ด, โจนำธำน. 2553 1 เนช่ันบุ๊คส์

435 Easy EX-IM คู่มือส่งออกน ำเข้ำออนไลน์ ฉบับเข้ำใจง่ำย นทิสม์ ศิริวัฒนเจริญ 2553 2 วิตต้ีกรุ๊ป

436 Layout kaizen กำรปรับปรุงเลย์เอำต์โรงงำน ฉบับเข้ำใจง่ำย โอกำวำ, มำซำกิ, ค.ศ. 1955- 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

437 Louis vuitton เปิดบันทึกกลยุทธ์สร้ำงแบรนด์ นำกำซำว่ำ, ซินยะ. 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

438 Management tools box - 2553 1 ไอเอ็มบุ๊คส์

439 Office talk ภำษำอังกฤษในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

440 SMEs ไทยสู่ตลำดโลก ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2553 2 ปรำชญ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

441 Step by step เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปำยร์

442 กฎหมำยและกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โกศล ฉันธิกุล. 2553 2 วิญญูชน

443 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรองข้ำมชำติ บรรจง อมรชีวิน. 2553 2 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

444 กำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล กมลชนก สุทธิวำทนฤพุฒิ 2553 4 ท้อป

445 กำรจัดกำรและออกแบบโซ่อุปทำน ซิมอิชิ-เลวิ, เดวิด 2553 1 ท้อป

446 กำรใช้ภำษำอังกฤษทำงธุรกิจ โสภณ เปียสนิท 2553 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

447 กำรบริหำรบรรษัทข้ำมชำติ : แนวคิดทฤษฎีและแผนปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์ สุจินดำ โพธ์ิไพฑูรย์. 2553 2 ธนำเพรส

448 กำรประเมินผลระยะส้ัน : ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อแรงงำนในประเทศไทย... - 2553 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

449 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ วริพัสย์ เจียมปัญญำรัช. 2553 3 สุวรรณสิริกำรพิมพ์

450 กำรส่ือสำรกำรตลำดระหว่ำงประเทศเบ้ืองต้น วรวรรณ องค์ครุฑรักษำ 2553 3 21เซ็นจูร่ี

451 ขับเคล่ือนโลจิสติกส์ด้วยกำรตลำด สิทธิชัย ฝร่ังทอง. 2553 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

452 เขียนจดหมำยธุรกิจอย่ำงมือโปร - 2553 3 อินสปำยร์

453 ครบเคร่ืองเร่ืองกำรเจรจำต่อรอง วิชัย โถสุวรรณจินดำ. 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

454 คัมภีร์เจ้ำสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ บุรุษท่ีรวยท่ีสุดในเมืองไทย!!! ทศ คณนำพร. 2553 1 แฮปป้ีบุ๊ค

455 คัมภีร์เจ้ำสัวฉบับสร้ำงธุรกิจสู่ควำมร่ ำรวยแบบย่ังยืนในทุกสภำวะเศรษฐกิจสไตล์... ทศ คณนำพร. 2553 1 แฮปป้ีบุ๊ค

456 คู่มือธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก ประสำธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ. 2553 3 แท่นทองปร้ินต้ิงเซอร์วิส

457 คู่มือลดต้นทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

458 โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ระบบโครงสร้ำงต้นทุนกำรขนส่งและระบบ Logistics กระทรวงคมนำคม. ส ำนักงำนนโยบำยฯ 2553 2 ส ำนักงำนฯ

459 เจ้ำหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท ำงำน เจ่ียงจ้ืออ๋ีว์ 2553 3 อินสปำยร์

460 ต้นแบบผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธ์ิ. 2553 1 ไอเอ็มบุ๊คส์

461 เทคนิคกำรเจรจำต่อรองส ำหรับคนใจอ่อน ทำนิฮำระ, มำโกโตะ. 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

462 ธุรกิจส่วนตัวคุณเองก็ท ำได้ง่ำยนิดเดียว ! วุฒิ สุขเจริญ. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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หน้าท่ี    22

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

463 นำนำสำระเก่ียวกับกรอบควำมร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลำง (Asia-Middle East... ดำว วิบูลย์พำนิช ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 2 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

464 บริษัทอัจฉริยะ ฟิสก์, ปีเตอร์. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

465 ประชำคมเอเชียตะวันออก ประภัสสร์ เทพชำตรี. 2553 2 เสมำธรรม

466 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งใช้ส ำนวน - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

467 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

468 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยไคเซ็น ยำสุฮิโกะ, โยชิฮำรำ. 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

469 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงำนโลจิสติกส์ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 2 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

470 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) : กำรศึกษำส ำรวจออกแบบรำยละเอียด... กระทรวงคมนำคม. ส ำนักงำนนโยบำย... 2553 2 ส ำนัก

471 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตำมติดชีวิตประจ ำวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปำยร์

472 เลขำนุกำรฉบับผู้บริหำร วันทนีย์ เปร่ืองวิทยำกูร 2553 1 ไอเอ็มบุ๊คส์

473 โลจิสติกส์และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน : กลยุทธ์เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมก ำไร ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

474 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค ำ ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

475 ศัพท์ธุรกิจรำยวัน สิริบุปผำ อุทำรธำดำ. 2553 2 ปัญญำชน

476 เศรษฐกิจทำงเลือก : ว่ำด้วยมำตรกำรก ำกับและจัดกำรทุนเคล่ือนย้ำยระหว่ำงประเทศ ปกป้อง จันวิทย์. 2553 1 openbooks

477 สถิติธุรกิจ ประสพชัย พสุนนท์ 2553 5 ท้อป

478 สถิติธุรกิจ สรชัย พิศำลบุตร. 2553 2 วิทยพัฒน์

479 สร้ำงกับมือพังกับมือ : ควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงำน SMEs ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช. 2553 1 วี.พร้ินท์ (1991)

480 หลักกำรจัดซ้ือ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 ดวงกมลสมัย

481 หลักกำรน ำเข้ำและส่งออก ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

482 องค์กำรคึกคัก : กำรบริหำรอำรมณ์องค์กำรให้มีพลัง โนดะ, มิโนรุ 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

483 องค์กำรระหว่ำงประเทศ ขจิต จิตตเสวี. 2553 2 วิญญูชน

484 Competency development roadmap (CDR) อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2552 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์
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หน้าท่ี    23

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

485 Logistics introduction : เร่ืองน่ำรู้...โลจิสติกส์ ธนิต โสรัตน์ 2552 1 วี-เซิร์ฟ

486 กลยุทธ์กำรขนส่ง ไชยยศ ไชยม่ันคง. 2552 2 วิช่ันพรีเพรส

487 กำรเก็บเก่ียวผลประโยชน์ของธุรกิจไทยจำกควำมตกลง JTEPA - 2552 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

488 กำรจัดกำรกำรตลำด เคริน, โรเจอร์ เอ. 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

489 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2552 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

490 กำรโต้ตอบทำงธุรกิจแนวใหม่ ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี. 2552 1 ดวงกมลสมัย

491 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ รัตนำ สำยคณิต. 2552 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

492 กำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2552 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

493 เขียนจดหมำยภำษำอังกฤษแบบมือโปร สุรีรัตน์ ทองอินทร์. 2552 2 บิสคิต

494 ควำมรู้เร่ืองท่ำเรือ กมลชนก สุทธิวำทนฤพุฒิ 2552 4 ท้อป

495 คู่มือกำรประกอบธุรกิจในกัมพูชำ สถำนเอกอัครรำชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ2552 1 สถำนเอกอัครรำชฑูตไทย

496 ตลำดจีน - 2552 2 กรมส่งเสริมกำรส่งออกกระทรวงฯ

497 ตลำดตะวันออกกลำง - 2552 2 กรมส่งเสริมกำรส่งออกกระทรวงฯ

498 ตลำดยุโรปตะวันออก - 2552 2 กรมส่งเสริมกำรส่งออกกระทรวงฯ

499 ตลำดเอเชียใต้ - 2552 2 กรมส่งเสริมกำรส่งออกกระทรวงฯ

500 ตลำดแอฟริกำ - 2552 2 กรมส่งเสริมกำรส่งออกกระทรวงฯ

501 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2552 7 บริษัท มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย) จ ำกัด

502 นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยและกำรค้ำกับสหรัฐอเมริกำ - 2552 1 โครงกำรWTOWatch(จับกระแสองค์ฯ

503 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน - 2552 1 กรม

504 ผลกระทบของกำรยกเลิกโควต้ำส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วย... สำยพิณ ชินตระกูลชัย. 2552 1 โครงกำรWTOWatch(จับกระแสฯ

505 ฝึกพูดอ่ำนเขียนเรืยนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

506 พฤติกรรมองค์กำร วิภำส ทองสุทธ์ิ. 2552 2 อินทภำษ
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หน้าท่ี    24

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

507 พลิกโฉมกำรแข่งขัน - 2552 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

508 ร้ำนค้ำก่ึงส ำเร็จรูป ธีร์ธวัช ชูเชิด. 2552 1 ไอเอ็มบุ๊คส์

509 รำยงำนผลกำรศึกษำโอกำสในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน - 2552 1 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ

510 วิชำกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ (Antitrust) และผลดีผลเสียของ... มีพำศน์ โปตระนันทน์. 2552 1 -

511 สงครำมเพ่ือควำมม่ังค่ัง สเตนส์กำร์ท, กำเบอร์, ค.ศ. 1962- 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

512 สินค้ำท่ีมีมำตรกำรน ำเข้ำ-ส่งออก ปี 2552 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์2552 1 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

513 หลักกำรจัดกำร Supply : กำรจัดหำเชิงกลยุทธ์ สำธิต พะเนียงทอง. 2552 1 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 

514 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

515 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

516 องค์กำรและกำรบริหำรจัดกำร พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

517 90 วันอันตรำย : ส ำหรับผู้บริหำรและผู้น ำองค์กรภำครัฐ เดลี, ปีเตอร์ เอช 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

518 Nelly Rodi for OTOP 2009 : OTOP specific trends - 2551 1 -

519 กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งจำกผลกระทบรำคำน้ ำมันท่ีปรับตัวสูงข้ึน เอกศิษฏ์ อริยไตรรัตน์. 2551 2 -

520 กำรจัดกำรขนส่ง ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2551 1 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

521 กำรจัดกำรต้นทุนโลจิสติกส์ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2551 6 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

522 กำรจูงใจท่ีเป็นเลิศ สปิทเชอร์, ดีน อำร์. 2551 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

523 กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ : พลวัตและข้อคิดส ำหรับนโยบำยกำรค้ำไทย ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ 2551 2 กรีนพร้ินท

524 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภำค. 2551 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

525 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2551 2 บพิธกำรพิมพ์

526 กำรบริหำรกำรตลำดของ Kellogg - 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

527 กำรเรียนรู้วิธีด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออกครบวงจร สุเมษ เลิศจริยพร 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

528 กำรวิเครำะห์ระบบโลจิสติกส์ส ำหรับกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด… คมสัน สุริยะ. 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

529 กำรสร้ำงแบรนด์ของ Kellogg ไทบำวท์, อลิซ เอ็ม 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

530 ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงม่ันใจในสหรัฐอเมริกำ Bosrock, Mary Murry. 2551 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

531 เก่งแบบโตโยต้ำ ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค. 2551 1 อี.ไอ.สแควร์

532 แกตต์และองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ทัชชมัย ฤกษะสุต. 2551 2 วิญญูชน

533 เขียนจดหมำยภำษำอังกฤษแบบมือโปร สุรีรัตน์ ทองอินทร์ 2551 1 บิสคิต

534 ไขรหัสวัฒนธรรมเพ่ือกำรติดต่อธุรกิจกับนำนำประเทศ ทอมมำลิน, แบร่ี 2551 5 ดวงกมลพับลิชช่ิง

535 คอนเนกช่ัน : กฏแห่งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หยัง, ร็อบ 2551 1 บิสคิต

536 คู่มือกำรจัดกำรลอจิสติกส์และกำรกระจำยสินค้ำ รัชตัน, อลัน. 2551 1 อี.ไอ.สแควร์

537 คู่มือสัมภำษณ์งำน คอลร์ฟิลด์, รีเบกกำ 2551 1 บิสคิต

538 เคล็ด(ไม่)ลับจับทำงโลจิสติกส์ รุธิร์ พนมยงค์. 2551 1 มติชน

539 เคล็ดลับผู้บริหำรระดับโลก - 2551 1 ไอเอ็มบุ๊คส์

540 จดหมำยธุรกิจเขียนเองได้ง่ำยจัง วรพงษ์ คุณเดชอมร 2551 3 โอเดียนสโตร์

541 จำกวัฒนธรรมแบบโตโยต้ำสู่วัฒนธรรมแบบลีน แมนน์, เดวิด 2551 1 อี.ไอ.สแควร์

542 ต้นแบบบริษัทพันล้ำน ทอมสัน, เดวิด จี 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

543 ถอดรหัสอัจฉริยะ พำวเวล, ไมเคิล 2551 1 บิสคิต

544 ถอดรหัสอัจฉริยะ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) พำวเวล, ไมเคิล. 2551 1 บิสคิต

545 ทักษะกำรบริหำรกำรประชุม มอร์แกน, นิก 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

546 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร เกรซ, ดัฟฟ่ี แมร่ี 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

547 ทักษะกำรบริหำรทีม ดอนเนลลอน, แอน 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

548 ทักษะกำรบริหำรเวลำ รำฟโฟนี, เมลิสสำ 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

549 ทักษะกำรเป็นผู้น ำ เบรด, ลอยด์ 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

550 ท ำงำนแบบโกอินเตอร์ เฮนร่ี, โฮล์มส์ 2551 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    26

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

551 ไทย-จีน-ญ่ีปุ่น : ในยุคจักรวรรดินิยมใหม่ วุฒิชัย มูลศิลป์ 2551 2 สุวีริยำสำส์น

552 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ อรทัย เลิศวรรณวิทย์ 2551 1 ไดมอนอินบิซสิเนสเวิร์ล

553 ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม เชสโบรม เฮนรี 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

554 บริหำรคนในทศวรรษหน้ำ : HR : the next decade ดนัย เทียนพุฒ. 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

555 ประสบกำรณ์กำรเจรจำกำรค้ำ 18 ประเทศ มโนรถ กุศลศักด์ิ 2551 2 ส ำนักข่ำวพำณิชย์กรมส่งเสริมกำรฯ

556 ปัญหำกำรบังคับใช้กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศด้ำนกำรบริกำรโลจิสติกส์... พฤศ พฤฒิตน. 2551 1 -

557 ฝึกพูดภำษำอังกฤษไว้ส่ือสำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

558 พูดโดนใจใน 7 วัน พีล, มัลคอล์ม 2551 1 บิสคิต

559 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุกัลยำ ปรีชำ. 2551 1 ทริบเพ้ิล กรุ๊ป

560 มองรอบด้ำน เดย์, จอร์จ เอส. 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

561 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อตกลงกำรเปิดเสรี - 2551 1 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ

562 รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยเร่ืองกำรศึกษำผลกระทบจำกกำรท ำ FTA ต่อแรงงำนไทย ศักดินำ สนธิศักด์ิโยธิน. 2551 1 จำมจุรีโปรดักท์

563 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำศักยภำพและโอกำสของสินค้ำส่งออกไทยในตลำดกลุ่มอนุภูมิภำคแม่น้ ำโขง ปีท่ี 2อัครพงศ์ อ้ันทอง 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

564 โลดแล่นไอเดีย & นวัตกรรมในทะเลสีน้ ำเงิน ดนัย เทียนพุฒ 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

565 ศัพท์ L/C และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ : A-Z a glossary of terms relating to L/C... ทวีศักด์ิ วิศิษฏ์วุฒิกุล 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

566 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและนโยบำย พรำยพล คุ้มทรัพย์. 2551 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

567 ส่งออกเร่ิมจำก 0 สู่ควำมส ำเร็จ ทรงเดช ตันสุรัต 2551 1 ส ำนักข่ำวพำณิชย์กรมส่งเสริมกำรฯ

568 หลักกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ สมชนก (คุ้มพันธ์ุ) กำสกรจรัส. 2551 6 แมคกรอ-ฮิล

569 หลักกำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

570 หลักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ จุฑำทิพ คล้ำยทับทิม 2551 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

571 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

572 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

573 เอกสำรสรุปกำรสัมมนำวิชำกำร 120 ปี ควำมสัมพันธ์กำรทูตไทย-ญ่ีปุ่น : เอเชีย... - 2551 1 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย

574 Service marketing สมวงศ์ พงศ์สถำพร 2550 2 ยูบีซีแอล

575 Smart invest to get rich หทัยชนก จรณะ 2550 3 ไอเอ็มบุ๊คส์

576 กรณีศึกษำ : กำรบริหำรงำนจัดซ้ือในประเทศไทย อรุณ บริรักษ์. 2550 2 ไอทีแอลเทรดมีเดีย

577 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม 2550 4 ยูเนียนอุลตร้ำไวโอเร็ต

578 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน : กรณีศึกษำปฏิบัติกำรจำกภำคธุรกิจ ธนัญญำ วสุศรี 2550 2 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

579 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

580 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

581 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ คำทิโอรำ, ฟิลิป อำร์. 2550 5 แมคกรอ-ฮิล

582 กำรเรียนรู้วิธีด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออกครบวงจร สุเมษ เลิศจริยพร 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

583 ข้อพิพำทว่ำด้วย GMOs ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับสหภำพยุโรป สิทธิกร นิพภยะ 2550 1 โครงกำรWTOWatch(จับกระแสฯ

584 ควำมตกลงเร่ืองกำรจัดซ้ือโดยรัฐภำยใต้ WTO วิวรรธน์ เก่งถนอมศักด์ิ. 2550 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

585 ชะตำกรรมโพสต์โมเดิร์นในอุ้งมือนักปรัชญำกำรเมืองโบรำณ(พิมพ์คร้ังท่ี 2) ไชยันต์ ไชยพร. 2550 1 Openbook

586 เท่ียวไป...ค้ำไป สุรกิจ จุฑำเทศ 2550 1 อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์

587 นโยบำยและกำรบริหำรท่ำเรือ : เพ่ือกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ สุพจน์ ชววิวรรธน์ 2550 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

588 ปักธงรุกตลำดจีน อักษรศรี (อติสุธำโภชน์) พำนิชสำส์น 2550 10 Busy-day Co., Lrd.

589 พลิกโฉมองค์กรด้วยกลยุทธ์กำรส่ือสำรช้ันเซียน พจน์ ใจชำญสุขกิจ 2550 4 ฐำนกำรพิมพ์

590 ระบบสำยโซ่ควำมเย็นในกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน ดนัย บุณยเกียรติ. 2550 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

591 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรปรับปรุงนโยบำยกำรแข่งขันของประเทศ - 2550 1 โครงกำรWTOWatch(จับกระแสองค์ฯ

592 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของไทยส ำหรับกำรเจรจำ... สมเกียรติ ต้ังกิจวำนิชย์ 2550 4 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

593 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำศักยภำพและโอกำสของสินค้ำส่งออกไทยในตลำดกลุ่มอนุภูมิภำคแม่น้ ำโขง- 2550 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

594 โลจิสติกส์ : ก้ำวย่ำงประเทศไทยในกระแสโลกำภิวัฒน์ พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล. 2550 4 สุขภำพใจ
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หน้าท่ี    28

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

595 วิสำหกิจชุมชน : กลไกเศรษฐกิจฐำนรำก - 2550 1 คณะเศรษฐศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

596 สมัครงำนแบบมือโปร ยุดำ รักไทย 2550 1 บิสคิต

597 สวัสดิกำรสังคม ฉบับชำวบ้ำน แนวคิด นโยบำย แนวทำงปฏิบัติ อภิญญำ เวชยชัย. 2550 1 คณะเศรษฐศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

598 สวัสดิกำรสังคมเพ่ือคนด้อยโอกำสนโยบำยว่ำด้วยกำรกินดี มีสุข มีสิทธิ กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 2550 6 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

599 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2550 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

600 ห้องยุทธกำร นวพร เรืองสกุล. 2550 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

601 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ. IB 2713 เพ็ญศิริ สุธรรมโน 2550 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

602 L/C & B/C เอกสำรเพ่ือกำรช ำระเงินทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อำวุธ โพธ์ิเล็ก. 2549 1 เอ็กซิมเอ็ดดิวเคช่ันกรุ๊ฟ

603 MFA กับกำรจัดระเบียบกำรค้ำส่ิงทอระหว่ำงประเทศ ศันสนีย์ ล้ิมพงษ์ 2549 1 โครงกำรWTOWatch(จับกระแสองค์

604 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

605 Transport logistics management อรุณ บริรักษ์. 2549 3 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

606 กฎระเบียบและพิธีกำรน ำเข้ำสินค้ำอัญมณีและเคร่ืองประดับ - 2549 1 สถำบัน

607 กลยุทธ์ Logistics รุก-รับ FTA สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์. 2549 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

608 กลยุทธ์กำรท ำธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก ภำคปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ อดุลย์ เมณฑ์กูล. 2549 1 ฐำนมีเดียเน็ตเวิร์ค

609 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2549 1 พัฒนวิทย์กำรพิมพ์

610 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด ศิริ ภู่พงษ์วัฒนำ 2549 1 แสงดำว

611 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2549 1 เท็กซ์ แอนด์ พับลิเคช่ัน

612 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

613 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ : คู่มือส ำหรับกำรน ำไปปฏิบัติ อำร์มสตรอง, ไมเคิล 2549 1 เอ็กเปอร์เน็ท

614 กำรพัฒนำ SCM (Supply chain management) บนเส้นทำง E-business กูมำไก, นำโอกิ 2549 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

615 แกตต์และองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ทัชชมัย ฤกษะสุต 2549 2 วิญญูชน

616 ข้อตกลงกำรค้ำเสรีไทย-ออสเตรเลีย : รำยงำนและบทวิเครำะห์ - 2549 1 โครงกำรWTOWatch(จับกระแสฯ
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หน้าท่ี    29

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

617 ไขปัญหำคนท ำงำนกับ HR มืออำชีพ สุชำดำ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยำ. 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

618 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับข้อตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์. 2549 4 จำมจุรีโปรดักท์

619 โซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ : ทฤษฎี-งำนวิจัย-กรณีศึกษำ ดวงพรรณ กริชชำญชัย ศฤำคำรินทร์ 2549 1 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

620 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 9 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2549 2 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

621 ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์ 2549 2 จำมจุรีโปรดักท์

622 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ Czinkota, Michael R. 2549 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

623 นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย ในช่วงปี 2543-2549 ชยันต์ ตันติวัสดำกำร 2549 1 โครงกำรWTOWatch(จับกระแสองค์

624 ภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม ยงยุทธ เกษสำคร 2549 1 วี.เจ.พร้ินต้ิง

625 มองรอบทิศคิดแบบลอจิสติกส์ วิทยำ สุหฤทด ำรง 2549 2 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

626 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

627 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัย "ข้อสังเกตต่อร่ำงควำมตกลง JTEPA" - 2549 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศฯ

628 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น - 2549 2 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

629 โลจิสติกส์เพ่ือกำรผลิตและกำรจัดกำรด ำเนินงำน ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2549 2 โฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชช่ิง

630 เศรษฐศำสตร์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและนโยบำย เยำวเรศ ทับพันธ์ุ 2549 2 มหำวิทำลัยธรรมศำสตร์

631 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2549 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

632 สวัสดิกำรสังคมในมิติกินดีอยู่ดีมีสุขมีสิทธิ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2549 1 คณะเศรษฐศำสตร์จุฬำลงกรณ์ฯ

633 สหกรณ์กับกำรส่งออก สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์ 2549 1 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

634 สินค้ำท่ีมีมำตรกำรน ำเข้ำ-ส่งออก - 2549 3 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครพนม

635 หลักกำรตลำดเพ่ือธุรกิจ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนำนนท์. 2549 3 โรงพิมพ์เสิมมิตร

636 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

637 Business communication : a functional approach Sumtum Parisuthiman 2548 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

638 CEO PR & Image : ยุทธวิธีกำรสร้ำงภำพลักษณ์ผู้บริหำร ด้วยกำรจัดกำร... พจน์ ใจชำญสุขกิจ 2548 1 ฐำนมีเดีย เน็ตเวิร์ค
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

639 E-customs พิธีกำรศุลกำกรน ำเข้ำ-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชัย มำกวัฒนสุข. 2548 2 ธรรมนิติเพรส

640 Logistics case study : แม่น้ ำโขง...เส้นทำงสำยไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของ… ธนิต โสรัตน์. 2548 3 เรำบริกำร

641 Logistics introduction : เร่ืองน่ำรู้...โลจิสติกส์ ธนิต โสรัตน์. 2548 3 วี-เซิร์ฟ

642 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

643 กรณีศึกษำกำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศ Rarick, Charles A 2548 1 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชน่ำ

644 กลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจด้วยกำรประยุกต์ใช้ OFC และ OBU - 2548 1 เดอะเยียร์บุ๊คเอ็กซ์เปอร์ทส์

645 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนเชิงกลยุทธ์ สำธิต พะเนียงทอง. 2548 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

646 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและลอจิสติกส์ ชัยยนต์ ชิโนกุล. 2548 2 ฝ่ำยเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศรีปทุม

647 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ วิโรจน์ เดชน ำบัญชำชัย 2548 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

648 กำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 2548 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

649 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2548 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

650 กำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและกลยุทธ์ทำงกำรบริหำร ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

651 กำรบริหำรแบบโลจิสติกส์ : ปัจจัยกลยุทธ์กำรแข่งขันในยุคน้ ำมันแพง โกศล ดีศีลธรรม. 2548 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

652 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของไทย : (เอกสำรประกอบแผนแม่บทกำรพัฒนำ… - 2548 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

653 กำรหลบหลีกภำษีของบริษัทข้ำมชำติ สุพัตรำ อนันตพงศ์ 2548 1 ธรรมนิติเพรส

654 ข้อพิพำทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ : มโนสำเร่ - 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

655 ข้อพิพำทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ : สินค้ำเกษตร - 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

656 ทิศทำงกำรส่งออกและลงทุน. เล่ม 8 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 2548 1 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

657 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ สุภำพร พิศำลบุตร 2548 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

658 นโยบำยต่ำงประเทศ : แนวทำงศึกษำ ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย อภิญญำ รัตนมงคลมำศ 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

659 นโยบำยต่ำงประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนต่อสหรัฐอเมริกำ (ค.ศ.1993-2001) จีระพร จีระนันทกิจ 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

660 ผลกระทบของกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรด้ำนสุขภำพต่อประเทศไทย ศุภสิทธ์ิ พรรณำรุโณทัย 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

661 โลกำภิวัฒน์ บรรษัทข้ำมชำติ บรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท เอก ต้ังทรัพย์วัฒนำ. 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

662 วิกฤตกฎหมำยแรงงำน(ไม่)สัมพันธ์กับมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ - 2548 3 มูลนิธิอำรมณ์ พงศ์พงัน

663 วิธีจัดท ำแผนกำรตลำด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

664 หลักกำรตลำด Bearden, William O. 2548 3 แมคกรอ-ฮิล

665 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2548 1 วังอักษร

666 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

667 Logistics & Supply chain management in the new economy โกศล ดีศีลธรรม 2547 3 อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนช่ันแนล

668 Logistics case study : แม่น้ ำโขง...เส้นทำงสำยไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของกำรค้ำจีน ธนิต โสรัตน์ 2547 2 เรำบริกำร

669 OTOP นักสู้ชำวบ้ำนนักกำรตลำดชุมชน เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม 2547 1 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส

670 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2547 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

671 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2547 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

672 กรมศุลกำกร 130 ปี = Thai Customs 130th     กรมศุลกำกร 2547 1 กรมศุลกำกร

673 กำรค้ำชำยแดนไทยกับกัมพูชำ : ปัญหำท่ีประสบในปัจจุบันและแนวทำงแก้ไขใน... วัชรินทร์ ยงศิริ 2547 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

674 กำรค้ำชำยแดนไทยกับอนุภูมิภำคแม่น้ ำโขง - 2547 1 หน่วยปฏิบัติกำรวิจัยแม่โขงศึกษำฯ

675 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2547 6 ยงพลเทรดด้ิง

676 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ขุมพลังของธุรกิจยุคใหม่ วิโรจน์ พุทธวิถี. 2547 4 วอเตอร์ แปซิฟิก

677 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ในประเทศไทย รุธิร์ พนมยงค์, บรรณำธิกำร 2547 3 เวลำดี

678 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในยุคโลกำภิวัฒน์ ธนิต โสรัตน์. 2547 1 วี-เซิร์ฟ

679 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภำค. 2547 4 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

680 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์. 2547 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

681 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

682 กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง : จำกคลังสินค้ำสู่ศูนย์กระจำยสินค้ำ เวียเล, เจ เดวิด 2547 1 BeBrightBooks
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หน้าท่ี    32

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

683 กำรบ้ำน-กำรเมือง เร่ือง...ไซเตส : กำรจัดกำรสัตว์ป่ำและพืชป่ำของไทยในกระแสโลก    อ ำไพ หรคุณำรักษ์ 2547 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

684 กำรประชุมเอเปก ณ ประเทศไทย : APEC in Thailand - 2547 6 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

685 ข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี : ผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทย. เล่ม 2              - 2547 1 กลุ่มศึกษำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี

686 ข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีไทย-สหรัฐอเมริกำ : ผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทย                   จิรำพร ล้ิมปำนำนนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 3 กลุ่มศึกษำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี

687 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษ... สมพงศ์ ชูมำก 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

688 เจ้ำสัว Tomorrow เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2547 1 เฟรซพับลิชช่ิง

689 ติดปีก SMEs โกอินเตอร์ ปิยะพงศ์ พัดชำ 2547 1 อินฟอร์มีเดียอินเตอร์เนช่ันแนล

690 ทบทวนสถำนกำรณ์และองค์ควำมรู้เก่ียวกับกำรค้ำบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกับสุขภำพ - 2547 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

691 เทคนิคกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และซัพพลำยเชนในโลกธุรกิจใหม่ โกศล ดีศีลธรรม 2547 1 อินฟอร์มีเดียอินเตอร์เนช่ันแนล

692 ธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรปรับตัวของธุรกิจไทย ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 2547 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

693 นักบริหำรธุรกิจยุคกำรค้ำเสรีพนักงำนบริษัทยุคปัจจุบัน ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 2547 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

694 เปิดเส้นทำงกำรค้ำ-ลงทุน 6 เหล่ียมเศรษฐกิจ (จีนตอนใต้ พม่ำ ลำว เวียดนำม… สุรกิจ จุฑำเทศ.                                                                                  2547 2 อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์

695 ร้อยเร่ืองเมืองพำณิชย์ จำกท่ำเตียนสู่สนำมบินน้ ำ กระทรวงพำณิชย์ 2547 4 สันติภำพพรินท์

696 รำยงำนสรุปผลกำรประชุมนำนำชำติ เร่ือง Competitiveness : challenges and… กำรประชุมนำนำชำติเร่ือง Competit… 2547 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

697 สรุปรวม...สุดยอดกลยุทธ์กำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

698 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2547 2 ท้อป

699 หลักกำรตลำด วัลลภ นิมมำนนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 3 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

700 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

701 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

702 กำรจัดกำรกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 7 บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

703 กำรจัดกำรกำรตลำด สุวิมล แม้นจริง. 2546 7 เอช. เอ็น. กรุ๊ป

704 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ซอพปรำ, ซูนิล. 2546 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ
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หน้าท่ี    33

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

705 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2546 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

706 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อดุลย์ จำตุรงคกุล. 2546 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

707 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2546 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

708 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ธนุตร์ เอ่ียมอร่ำม. 2546 1 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

709 กำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ : ทฤษฎีและกลยุทธ์ทำงกำรบริหำร ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.                                                                         2546 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

710 กำรสัมมนำสภำธุรกิจไทย-จีน เร่ืองจีนโอกำสทองของไทย วันศุกร์ท่ี 16 ตุลำคม 2546 กำรสัมมนำสภำธุรกิจไทย-จีน (2546 :… 2546 2 สภำธุรกิจไทย-จีน

711 ขับเคล่ือนกำรจัดกำรสำรเคมีไทยในกระแสโลก - 2546 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

712 โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย - 2546 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

713 จับเสือมือเปล่ำ. (3) : คัมภีร์เขียนแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฉบับประชำชน    อรรถสิทธ์ิ หัสถีธรรม 2546 1 มิตรภำพกำรพิมพ์

714 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2546 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

715 ยุทธวิธีกำรท ำข้อตกลงและกำรส่งมอบสินค้ำระหว่ำงประเทศ : Incoterms 2000… อดุลย์ เมณฑ์กูล.                                                                                2546 2 เมอร์ซ่ีคำร์โก้เอ๊กเพรส(ประเทศไทย)

716 โลจิสติกส์และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน : กลยุทธ์ท ำให้รวยช่วยให้ประหยัด ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2546 3 นัฐพรกำรพิมพ์

717 วิธีจัดท ำแผนกำรตลำด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

718 หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

719 Logistics : case study in Thailand อรุณ บริรักษ์.                                                                                     2545 4 ส.พิจิตรกำรพิมพ์

720 กฎหมำยกำรค้ำโลก ว่ำด้วยสินค้ำเกษตร อำหำร และเคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยควรรู้                 สุธำบดี สัตตบุศย์.                                                                               2545 4 เอส.เอ.21จ ำกัด

721 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ : พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ...                       - 2545 1 อฑตยำมิเล็นเนียม

722 กลยุทธ์กำรท ำธุรกิจส่งออก-น ำเข้ำ ภำคปฏิบัติ อดุลย์ เมณฑ์กูล.                                                                                2545 1 อินเฟอร์มีเดียบุ๊คส์

723 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ซอพปรำ, ซูนิล. 2545 8 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

724 กำรตลำดเพ่ือกำรส่งออก ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2545 1 วังอักษร

725 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2545 4 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

726 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อภิรัฐ ต้ังกระจ่ำง. 2545 5 ไดมอน อิน บิซสิเนส เวิร์ล
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หน้าท่ี    34

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

727 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ : ภำคปฏิบัติ ณรงค์วิทย์ แสนทอง.                                                                          2545 4 เอชอำร์เซ็นเตอร์

728 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์.                                                                          2545 3 โรงพิมพ์ปกเกล้ำ

729 ค ำถำม-ค ำตอบ เร่ืองดัชนีวัดผลส ำเร็จธุรกิจ ดนัย เทียนพุฒ.                                                                                  2545 1 นำโกต้ำ

730 คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ                                      - 2545 2 ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติฯ

731 คู่มือศุลกำกรฉบับพิเศษ วิชัย มำกวัฒนสุข.                                                                               2545 2 สำมเจริญพำณิชย์

732 ญ่ีปุ่น : ยุทธศำสตร์กำรค้ำและอุตสำหกรรม ฮิซำชิ, โฮะโซะกำว่ำ.                                                                           2545 1 มูลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์ฯ

733 บริหำรงำนต้องบริหำรคน พำร์กินสัน, ซี นอร์ทโคท, ค.ศ. 1909- 2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

734 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล.                                                                              2545 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

735 ร้อยเร่ืองเมืองพำณิชย์ กระทรวงพำณิชย์ 2545 9 สันติภำพพรินท์

736 ว่ำด้วยเร่ือง KPIs และ BSC the balanced scorecard เวอร์ช่ัน 3.0                  ดนัย เทียนพุฒ.                                                                                  2545 3 นำโกต้ำ

737 สรุปรวม...สุดยอดกลยุทธ์กำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

738 สินเช่ือเพ่ือกำรส่งออก สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์.                                                                          2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

739 หลักกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

740 หลักกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล. 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กรำฟฟิค

741 L/C & B/C เอกสำรธนำคำรเพ่ือกำรน ำเข้ำ-ส่งออก อำวุธ โพธ์ิเล็ก.                                                                                   2544 3 ไอโอนิคพีอำร์แอนด์พับลิชช่ิง

742 กฎหมำยกำรค้ำและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ พรชัย ด่ำนวิวัฒน์.                                                                               2544 1 วิญญูชน

743 กฎหมำยศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ วัส ติงสมิตร. 2544 3 นิติธรรม

744 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล.                                                                              2544 3 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

745 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม อ ำนำจ ธีระวนิช.                                                                                 2544 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

746 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.                                                                       2544 3 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำฯ

747 กำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.                                                                         2544 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

748 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ แลมเบอร์ต, เดำก์ลัส เอ็ม.                                                                    2544 5 แมคกรอ-ฮิลอินเตอร์เนช่ันแนล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    35

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

749 กำรด ำเนินคดีในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สุพิศ ปรำณีตพลกรัง.                                                                          2544 2 อินเตอร์บุคส์

750 กำรเตรียมตัวรับเศรษฐกิจใหม่ บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม.                                                                 2544 2 บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม

751 กำรท ำธุรกิจน ำเข้ำ-ส่งออก - 2544 1 รุ่งแสงกำรพิมพ์

752 กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร.                                                                                  2544 2 บรรณกิจ

753 กำรบริหำร : คู่มือและแบบทดสอบ สมยศ นำวีกำร.                                                                                  2544 2 บรรณกิจ

754 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล.                                                                        2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

755 กำรบริหำรจัดกำรในศตวรรษท่ี 21 ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2544 9 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส

756 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ สมยศ นำวีกำร.                                                                                  2544 2 บรรณกิจ

757 กำรบริหำรองค์กรไม่แสวงหำก ำไร : หลักกำรและกำรปฏิบัติ โรงพยำบำล โบสถ์...               ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2544 2 ธนุชพร้ินต้ิง

758 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร.                                                                                 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

759 กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย.                                                                            2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

760 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร.                                                                             2544 5 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

761 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติเพ่ือกำรตัดสินใจ กัลยำ วำนิชย์บัญชำ.                                                                           2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

762 แกตต์และองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ทัชชมัย ฤกษะสุต.                                                                              2544 1 วิญญูชน

763 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในทำงเศรษฐกิจ ธนียำ หรยำงกูร.                                                                                 2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

764 ใครตัดเนยแข็งน่ันไป (วะ) : เร่ืองหยอกล้อควำมเปล่ียนแปลงและวิธีฉวยโอกำส...                   จำร์ลสเบิร์ก, สติลตัน.                                                                          2544 3 ต้นไม้

765 ใครเอำเนยแข็งของฉันไป : วิธีรับมือกับควำมเปล่ียนแปลงในกำรงำนและชีวิต             จอห์นสัน, สเปนเซอร์.                                                                          2544 2 นำนมีบุ๊คส์

766 จดหมำยสมัครงำน ฉบับสมบูรณ์ อบรม สินภิบำล.                                                                                 2544 2 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

767 จริยธรรมทำงธุรกิจ พรนพ พุกกะพันธ์ุ.                                                                              2544 4 จำมจุรีโปรดักห์

768 ได้เวลำถลกหนัง 'ไอ้เสือคล้อย'           - 2544 2 ผู้จัดกำร

769 ต้นจำกพืชเศรษฐกิจของป่ำชำยแลน นพรัตน์ บ ำรุงรักษ์.                                                                              2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

770 ต้นแบบผู้น ำ : สำมบุรุษผู้ก ำหนดนิยำมกำรเป็นผู้น ำโลกธุรกิจแห่งศตวรรษท่ี 21                    อำร์, แมนเฟรด เอฟ.                                                                           2544 5 เอ.อำร์.บิซิเนสเพรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    36

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

771 นโยบำยเศรษฐกิจรัฐบำลทักษิณ บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม.                                                                 2544 4 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

772 นวัตกรรมอีบิสสิเนส ดนัย เทียนพุฒ.                                                                                  2544 1 นำโกต้ำ

773 ปลดแอกควำมคิดฟ้ืนเศรษฐกิจเอเชีย มหำธีร์ โมฮัมหมัด.                                                                              2544 2 ภัคธรรศ

774 ปัญหำกฎหมำยศุลกำกรและข้อวิเครำะห์ ชูชำติ อัศวโรจน์.                                                                                2544 1 โรงพิมพ์เดือนตุลำ

775 พฤติกรรมองค์กำร มัลลิกำ ต้นสอน.                                                                                 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

776 พลิกโฉมธุรกิจอย่ำงไร...ให้เป็นต่อ - 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

777 พิชัยสงครำม E-Commerce นภดล กมลวิลำศเสถียร 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

778 ยอดกลยุทธ์กำรบริหำรส ำหรับองค์กำรยุคใหม่ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.                                                                         2544 3 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

779 รำยงำนวิจัยเร่ืองกำรค้ำชำยแดนไทย-มำเลเซีย อำธิ ครูศำกยวงศ์. 2544 1 มหำวิทยำลัยศรีปทุม

780 วิธีจัดท ำแผนกำรตลำด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

781 วิบำกกรรมกองเรือไทย : เบ้ืองลึกโซ่ตรวนท่ี "มัดตรำสัง" กำรค้ำส่งออกไทย… ชูชำติ สว่ำงสำลี.                                                                                2544 2 ก.พล(1996)

782 เศรษฐกิจไทย ตำยแล้วฟ้ืน สุวินัย ภรณวลัย.                                                                                 2544 1 วิช่ันแวนควิช

783 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น (22022001) วรำลี ศรีสมบัติ.                                                                                  2544 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

784 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น กฤตยำ ตติรังสรรค์สุข.                                                                         2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

785 เส้นทำงจำกกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ key performance...                    พสุ เดชะรินทร์.                                                                                  2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

786 เส้นทำงมหำอ ำนำจ : เอกสำรด้ำนนโยบำยต่ำงประเทศอเมริกำต่อเอเชีย - 2544 1 คบไฟ

787 หลักกำรตลำด พัฒนำ ศิริโชติบัณฑิต. 2544 1 แม็ค

788 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค เบอร์เค็ท, แลร่ี. 2544 1 ฟอร์เพซ

789 อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ = King of directsales จตุรงค์ กอบแก้ว.                                                                                2544 1 ไท

790 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

791 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรตลำด. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

792 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2544 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    37

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

793 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบัญชีระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2544 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

794 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 10-15     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

795 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013                        ธิดำรัตน์ กีระสุนทรพงษ์.                                                                      2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

796 Case study 3.0 อ่ำนเกม อ่ำนกลยุทธ์ วิเครำะห์ธุรกิจไทย                                 ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 2543 1 ทิปป้ิงพอยท์

797 Direct from Dell ส่งตรงจำก เดลล์ เดลล์, ไมเคิล เอส 2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

798 e-business ธุรกิจยุคสำรสนเทศ ยืน ภู่วรวรร 2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

799 E-Commerce Thailand guide 2000                         - 2543 1 กำรเงินกำรธนำคำร

800 SMEs หรือ SLEs? : แนวโน้มธุรกิจไทยในศตวรรษหน้ำ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ.                                                                    2543 2 ซัคเซลมีเดีย

801 WTO ทรรำชย์กำรค้ำโลก กมล กมลตระกูล.                                                                               2543 1 ประพันธ์สำส์น

802 กรณีศึกษำ Best practices : กำรมุ่งเน้นท่ีทรัพยำกรบุคคล - 2543 5 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

803 กลยุทธ์ธุรกิจ มัลลิกำ ต้นสอน.                                                                                 2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

804 กล้ำล้มเหลว พี. เอส. ลิม, บิลล่ี.                                                                               2543 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

805 กำรเขียนบันทึกและจดหมำยธุรกิจ กอร์แมน, ทอม.                                                                                                   2543 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

806 กำรจัดกำรกำรตลำด ศุภร เสรีรัตน์. 2543 2 เอ.อำร์. บิซิเนส, เพรส

807 กำรตลำดปฏิวัติ ฮิลล์, แซม.                                                                                                         2543 3 เออำร์บิสสิเนสเพรส

808 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2543 6 ไตรรัตน์

809 กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ                                              2543 3 สถำบันเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำฯ

810 กำรน ำเข้ำและกำรส่งออก : รหัสวิชำ 05-230-306 ตำมหลักสูตรสถำบันเทคโนโลยี...         ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท.                                                                             2543 2 วังอักษร

811 กำรบริหำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร ฉบับมำตรฐำน - 2543 5 ธนธัชกำรพิมพ์

812 กำรบริหำรโครงกำร วิสูตร จิระด ำเกิง.                                                                                2543 2 วรรณกวี

813 กำรบริหำรโครงกำร : กรณีศึกษำในประเทศไทย - 2543 3 สมำคมนักวิจัยมหำวิทยำลัยไทย

814 กำรบริหำรโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2543 1 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    38

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

815 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล.                                                                        2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

816 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ อดุลย์ จำตุรงคกุล.                                                                              2543 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

817 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในทศวรรษหน้ำ                                   ดนัย เทียนพุฒ 2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

818 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสู่ศตวรรษท่ี 21                                     ดนัย เทียนพุฒ 2543 2 ดีเอ็นทีคอนซัลแตนท์

819 กำรบริหำรภูมิปัญญำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

820 กำรบริหำรอุตสำหกรรม กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2543 5 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ

821 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ศศิวิมล มีอ ำพล.                                                                                 2543 5 อินโฟไมน่ิง

822 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร อรวรรณ กิจปรำชญ์.                                                                            2543 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

823 กำรฟ้ืนรำคำทรัพย์สินคือกำรฟ้ืนเศรษฐกิจ : ข้อเสนอแนะเพ่ือพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ… สุชำติ ธำดำธ ำรงเวช                                                                                           2543 1 ม่ิงมิตร

824 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ ธนภร เอกเผ่ำพันธ์ุ.                                                                             2543 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

825 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2543 1 วิทยพัฒน์

826 กำรศึกษำเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบรรษัทข้ำม… เพ็ญศิริ สุธรรมโน.                                                                              2543 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

827 ข้อมูลและเคร่ืองช้ีกำรพัฒนำของประเทศไทย 2533-2542 - 2543 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

828 ขุมทรัพย์ไซเบอร์ เอ็ดเวิดส์, พอล.                                                                                                  2543 2 มติชน

829 ขุมทองใหม่ : ยุทธศำสตร์ธุรกิจในยุค Cyberspace โอมำโอะ, เคนอิชิ.                                                                                                 2543 2 ส่ือดี

830 คอร์รัปชันกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ - 2543 3 เอดิสันเพรสโปรดักส์

831 คำถำรวยแบบสำกล ศุภกิจ รุ่งโรจน์.                                                                                   2543 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

832 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ : พร้อมตัวอย่ำงและบทวิเครำะห์ เปรมจิต บีท.                                                                                      2543 1 สำรสำรมำร์เก็ตต้ิง

833 คู่มือฉบับสมบูรณ์ : เร่ิมต้นและบริหำรร้ำนหนังสือ กิบสัน, มัลคอล์ม.                                                                               2543 2 สมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ ำหน่ำยฯ

834 คู่มือวิเครำะห์ควำมบกพร่องของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 2543 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

835 จำก SMEs สู่ แฟรนไชส์ จะท ำอย่ำงไรดี สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์                                2543 2 สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์

836 เจำะลึกข้อตกลงในกำรส่งมอบสินค้ำระหว่ำงประเทศ อำวุธ โพธ์ิเล็ก.                                                                                   2543 2 ไอโอนิคพีอำร์แอนด์พับลิชช่ิง
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หน้าท่ี    39

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

837 ทฤษฎีและนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อุดม เกิดพิบูลย์.                                                                                 2543 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

838 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์.                                                                          2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

839 ท่ำนพร้อมหรือยัง? ถ้ำจะท ำธุรกิจแฟรนไชส์ สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์                                2543 2 สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์

840 ทุนมนุษย์ ดำเวนพอร์ต, โทมัส โอ.                                                                                         2543 3 เออำร์บิสสิเนสเพรส

841 ธุรกิจขนำดกลำงย่อมท่ีท้ำทำยโลกอุตสำหกรรม นำกำมูระ, ฮิเดอิจิโร.                                                                            2543 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

842 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ อภิรัฐ ต้ังกระจ่ำง.                                                                               2543 2 ไดมอนอินบิซสิเนสเวิร์ล

843 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ สุภำพร พิศำลบุตร.                                                                             2543 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

844 ธุรกิจส่วนตัว SMEs จะท ำอะไรกันดี? วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

845 นโยบำยต่ำงประเทศของไทย : จำกยุควิกฤตเศรษฐกิจสู่สหัสวรรษใหม่                              ประภัสสร์ เทพชำตรี 2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

846 นโยบำยเศรษฐกิจ บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม 2543 2 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

847 น ำกำรเปล่ียนแปลงแบบมืออำชีพ แฮมบริค, โดนัสด์ ซี. 2543 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

848 บัญญัติ 10 ประกำร บริหำรตน บริหำรคน อำนันท์ ตระกูลพลอย.                                                                         2543 7 โปร-เอสเอ็มอี

849 ประเด็นใหม่ในองค์กำรกำรค้ำโลก ทัชชมัย ฤกษะสุต.                                                                              2543 4 นิติธรรม

850 ประมวลภำพควำมย่ิงใหญ่งำนเช่ือม่ันเมืองไทย BOI Fair 2000 - 2543 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ

851 เป็นผู้น ำอย่ำงม่ันใจใน 30 วัน : น่ีคือช่วงเวลำท่ีส ำคัญในกำรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำ...  บิเอล, บ๊อบ.                                                                                                       2543 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

852 ฝันร้ำยของนักบุกเบิก คริสเตนเซน, เคลย์ตัน เอ็ม.                                                                                   2543 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

853 พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐกิจ สเปน-อังกฤษ-ไทย สถำพร ทิพยศักด์ิ                                                                                               2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

854 ระบบเศรษฐกิจและพัฒนำกำรเศรษฐกิจไทย ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ.                                                                               2543 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

855 ระเบียบข้อบังคับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กฤษฎ์ อุทัยรัตน์                                                                                                 2543 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

856 ระเบียบเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศกับสงครำมกำรค้ำ รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ.                                                                           2543 2 คบไฟ

857 รำยงำนผลกำรวิจัยกำรยอมรับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำง...                                นิตยำ วงศ์ภินันท์วัฒนำ 2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

858 รำยงำนผลกำรวิจัยกำรศึกษำคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์และแนวโน้มควำม...           ทรงศรี สนธิทรัพย์.                                                                             2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

859 รำยงำนวิจัยเร่ือง"กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจโดยศึกษำกรณีตัวอย่ำงขององค์กำรของ...                                   - 2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

860 ล้มแล้วลุก ปลุกเอเชีย : จำกเศรษฐกิจฟองสบู่สู่เศรษฐกิจแบบย่ังยืน  คอตเลอร์, ฟิลิป.                                                                                                 2543 1 เออำร์บิสสิเนสเพรส

861 เล่ำให้คิด : เพ่ือกำรสร้ำงผู้น ำยุคใหม่ในรูปแบบใหม่ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

862 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ สุภำงค์ จันทวำนิช.                                                                              2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

863 วิสัยทัศน์กำรวำงแผนพัฒนำประเทศในสหัสวรรษหน้ำ ธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์.                                                                          2543 1 เพชรรุ่งกำรพิมพ์

864 ศัพท์กำรจัดกำร A to Z พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.                                                                       2543 2 เสมำธรรม

865 ศึกษำวิธีปฏิบัติด้ำนกำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศในฐำนะผู้น ำเข้ำและส่งออก   ประภำศรี ภู่จินดำตระกูล.                                                                      2543 2 -

866 เศรษฐกิจกระแสกลำง : ทิศทำงเศรษฐไทยในอนำคต เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ                                                                                   2543 5 ซัคเซสมีเดีย

867 เศรษฐศำสตร์จุลภำค ธ ำรงค์ อุดมไพจิตรกุล.                                                                         2543 1 DiamondinBusinessWorld

868 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร รัตนำ สำยคณิต.                                                                                 2543 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

869 สถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนไทย-สปป.ลำว ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2542         - 2543 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

870 สัญญำธุรกิจ สุพจน์ (พจน์) กู้มำนะชัย. 2543 1 วิทยพัฒน์

871 สูตรท ำเงิน : วิธีสร้ำงควำมเติบโตท่ีให้มูลค่ำย่ังยืน เพ่ือผลประกอบกำรช้ันยอด       ดอร์ลีย์ ท่ีสำม, โทมัส.                                                                                           2543 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

872 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

873 หลักกำรท่ีส ำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์                                2543 2 สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์

874 หลักกำรบริหำร เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2543 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

875 หลักกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบควำมสำมำรถอย่ำงเป็นระบบ โรแบร์, พอลล์ เจมส์.                                                                           2543 6 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

876 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์.                                                                               2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

877 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต.                                                                                 2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

878 หัวใจผู้น ำ บลองชำร์ด, เคน.                                                                                                2543 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

879 หัวใจลอยฟ้ำ ศุภกิจ รุ่งโรจน์.                                                                                   2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

880 อธิบำยศัพท์ กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ วิทยำกร เชียงกูล.                                                                               2543 2 สำยธำร
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

881 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

882 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

883 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : MG 4013                               มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

884 เอกสำรสรุปกำรสัมมนำเร่ือง "ก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำกับกำรค้ำไทย-ลำว" วันอังคำรท่ี... กำรสัมมนำเร่ือง "ก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำ... 2543 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

885 9 เดือน 3 วัน ในสงครำมกำรค้ำ ประวิช รัตนเพียร.                                                                               2542 1 เคล็ดไทย

886 L/C & B/C เอกสำรธนำคำรเพ่ือกำรน ำเข้ำ-ส่งออก อำวุธ โพธ์ิเล็ก.                                                                                   2542 6 ไอโอนิคอินเตอร์เทรดรีซอสเซส

887 กฎหมำยแรงงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล เกษมสันต์ วิลำวรรณ.                                                                           2542 1 วิญญูชน

888 กรณีศึกษำกลยุทธ์ธุรกิจ ล ำดับท่ี 2 - 2542 4 ศูนย์พัฒนำกลยุทธ์ทำงธุรกิจ

889 กรุสมบัติ... ของควำมส ำเร็จ        จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2542 1 จิตรำ

890 กลไกลสร้ำงผู้น ำ ทิช่ี, โนเอล เอ็ม.                                                                                                  2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

891 กว่ำจะถึงฝ่ังฝัน แบรนสัน, ริชำร์ด.                                                                                                2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

892 กำรจัดกำรควำมรู้ : เทคนิคในกำรแปรควำมรู้สู่ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ดำเวนพอร์ท, โทมัส เอช.                                                                                       2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

893 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ.                                                                          2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

894 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล : ภำรกิจท่ีท้ำทำย ดนัย เทียนพุฒ                                                                                                   2542 2 บุ๊คแบงก์

895 กำรโต้ตอบธุรกิจทำงแฟกซ์ ธนพล จำดใจดี.                                                                                  2542 2 ธนพลวิทยำกำร

896 กำรบริหำร-กำรจัดกำรท่ีดี ประมวล รุจนเสรี                                                                                                2542 2 โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดง

897 กำรบริหำรควำมขัดแย้ง : Conflict management พรนพ พุกกะพันธ์ุ.                                                                              2542 2 เพ็ชรสกุล

898 กำรบริหำรโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2542 4 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

899 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ฉบับมำตรฐำน - 2542 1 ธีระฟิส์มและไซเท็กซ์

900 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ สมชำย หิรัญกิตติ.                                                                              2542 1 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

901 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม สมชำย หิรัญกิตติ.                                                                              2542 3 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

902 กำรบริหำรภูมิปัญญำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2542 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

903 กำรประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือเสนอผลงำนวิจัยข้ันสูงทำงด้ำนตลำดทุน คร้ังท่ี 7                               มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2542 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

904 กำรประชุมส ำหรับนักบริหำร อุทัย บุญประเสริฐ.                                                                              2542 2 เอสพีกำรพิมพ์

905 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร.                                                                                 2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

906 กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์โครงกำร ประสิทธ์ิ ตงย่ิงศิริ 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

907 กำรสมัครงำนและสอบสัมภำษณ์ ล ำดวน จำดใจดี   2542 1 ธนพล

908 กำรสัมนำวิชำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยเน่ืองในงำนวันออมแห่งชำติ                             ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2542 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

909 ขุมทรัพย์ไซเบอร์ เอ็ดเวิดส์, พอล.                                                                                                  2542 1 มติชน

910 คนเก่งงำน ยุดำ รักไทย     2542 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

911 ครบรอบ 36 ปี กรมวิเทศสหกำร กรมวิเทศสหกำร.                                                                                2542 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

912 คัมภีร์ Microsoft office 2000                                                                             - 2542 2 เออำร์อินฟอร์เมชันแอนด์พับลิเคชัน

913 คัมภีร์ธุรกิจ MLM เคล็ดลับเส้นทำงมหำเศรษฐี ฟังเทียนหลง.                                                                                    2542 1 เพำเวอร์บุ๊คส์

914 ค่ำแห่งชีวิต : บนเส้นทำงแห่งกำรแสวงหำควำมหมำย แฟรงเกิล, วิคเตอร์ อี.                                                                                          2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

915 ค ำย่อศัพท์ทำงเศรษฐกิจ                                           กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์   2542 1 กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์

916 คิดแบบผู้น ำ : มองอนำคตธุรกิจผ่ำนสำยตำนักธุรกิจและนักวิชำกำรระดับโลก                                      - 2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

917 คือควำมเป็นหน่ึง : บนเส้นทำงสู่ควำมเป็นผู้น ำอุตสำหกรรมโลกของยิลเลตต์...  แมคกิบเบน, กอร์ดอน.                                                                                         2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

918 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจ - 2542 2 สำรสำรมำร์เก็ตต้ิง

919 คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  - 2542 1 ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติฯ

920 คู่มือสิทธิประโยชน์ทำงศุลกำกรส ำหรับผู้ส่งออก - 2542 20 กรมศุลกำกร

921 เงินยูโร : กำรปรับใช้และผลกระทบ สุทธิพันธ์ จิรำธิวัฒน์.                                                                          2542 3 ศูนย์ยุโรปศึกษำ

922 จิตวิทยำธุรกิจ                                                                        มำลี จุฑำ 2542 3 ทิพยวิสุทธ์ิ

923 เจ้ำของกิจกำร ฮัลโลแรน, ดับเบิลยู เจมส์.                                                                                    2542 3 แมคกรอ-ฮิล

924 เจำะลึกวิสัยทัศน์ยักษ์ใหญ่ในโลกดิจิตอล เจเกอร์, รำมำ เดอร์.                                                                                            2542 2 แมคกรอ-ฮิล
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

925 เดินหลงทำง : ทศวรรษแห่งกำรบริหำรเศรษฐกิจผิดพลำด                                  ณรงค์ชัย อัครเศรณี 2542 3 อินฟอร์มีเดียคอร์ปอเรช่ัน

926 ตลำดนัดแฟรนไชส์                                                           เอ้ือมพร ปำนเพ็ชร์ 2542 1 มติชน

927 ตลำดหุ้นไทย ปี 2543 (ค.ศ.2000) บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม 2542 1 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

928 ตำมรอยนักบริหำรมืออำชีพ ครัคเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                                        2542 1 เออำร์บิสสิเนสเพรส

929 ทฤษฎีธุรกิจขนำดกลำงย่อม คิโยนำริ, ทำดำโอะ.                                                                                               2542 1 รู้แจ้ง

930 ทฤษฎีองค์กำร : แนวกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร นิตยำ เงินประเสริฐศรี.                                                                         2542 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

931 ทำงสำยเกียรติยศ ออกัสติน, นอร์แมน อำร์.                                                                                       2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

932 ทิศทำงเศรษฐกิจไทย สดใส ปี 2000 สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์   2542 1 สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์

933 เทคนิคกำรจัดกำรคนในองค์กำร เพลส์, อำร์เธอร์ อำร์.                                                                                           2542 5 เออำร์บิสสิเนสเพรส

934 ธำนินท์ เจียรวนนท์ ผู้เกรียงไกรในยุทธจักรนักธุรกิจโลก                                    ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2542 1 ดับเบิลนำยท์พร้ินต้ิง

935 แบรนด์วอร์ริเออร์ : กลยุทธ์สร้ำงตรำสินค้ำเพ่ือควำมส ำเร็จระดับโลก                                      - 2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

936 ป้ันดำวให้เป็นดำวรุ่ง : กำรพัฒนำบุคลำกรท่ีมีศักยภำพสู่ควำมเป็นผู้น ำยุคใหม่   แมคคอล, มอร์แกน ดับเบิลยู.                                                                                2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

937 ผู้น ำเหนือผู้น ำ คูซ, เจมส์ เอ็ม.                                                                                                   2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

938 แผนธุรกิจ SMEs มำณพ ชิวธนำสุนทร 2542 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

939 แพลน...น่ิง ? : กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์วำงแผนพัฒนำระดับชำติ                                    ธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์  2542 1 โรงพิมพ์เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท

940 เม่ือบรรษัทครองโลก อร์เตน, เดวิด ซี.                                                                               2542 2 มูลนิธิเด็ก

941 ยุทธศำสตร์กำรบริหำร...ใน 3 โลกธุรกิจสู่ควำมส ำเร็จ นิตย์ สัมมำพันธ์.                                                                                 2542 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

942 รอยไอยรำ พีรศักด์ิ วรสุนทรโรสถ.                                                                         2542 1 พีระเซลแอนด์เซอร์วิส

943 ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000                                 ประเวศ ยอดย่ิง 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

944 ระบบสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรท่ัวไป        กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 2542 3 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรฯ

945 ระเบียบข้อบังคับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กฤษฎ์ อุทัยรัตน์                                                                                                 2542 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

946 รำยงำนกำรวิจัย (ฉบับย่อ) เร่ืองคุณลักษณะควำมเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณำ...                                       พรทิพย์ ดีสมโชค     2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

947 รู้เฟ่ืองเร่ืองศัพท์กำรบริหำรธุรกิจ : กำรบริหำรรัฐกิจ                                          - 2542 1 ธีระฟิล์มและไซเท็ก

948 เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของกำรบุกเบิกธุรกิจ                                         ศุภกิจ รุ่งโรจน์ 2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

949 วัดรอยเท้ำช้ำง พีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ   2542 1 พีระเซลแอนด์เซอร์วิส

950 วิกฤตกำรณ์เศรษฐกิจและเล่ำเร่ืองเศรษฐกิจแบบเคนส์ ปรีชำ ทิวะหุต.                                                                                    2542 2 ม่ิงมิตร

951 วิชำเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น. SS 1132 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

952 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2542 1 อลีนเพรส

953 เศรษฐกิจพอเพียงและประชำสังคม : แนวทำงพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสังคม                                ประเวศ วะสี 2542 2 หมอชำวบ้ำน

954 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ศรีเพชร เลิศพิเชฏ.                                                                             2542 1 วังอักษร

955 เศรษฐีตัวจริง : เคล็ดลับท่ีน่ำท่ึงสู่ควำมร่ ำรวยด้วยวิธีท่ีเป็นไปได้ สแตนลีย์, โทมัส เจ.                                                                                             2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

956 สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงผลกระทบและแนวทำงกำรแก้ไข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยฯ                                                      2542 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยฯ

957 สมรรถภำพท่ีจ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรสมัยใหม่                                     - 2542 1 พี.เอฬลีฟว่ิง

958 สรุปภำวะกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในประเทศไทย มกรำคม - มิถุนำยน 2542                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรฯ 2542 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรฯ

959 สรุปส ำหรับผู้บริหำรทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของกำรบริหำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 2542 4 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

960 สุดยอดต ำนำนธุรกิจสะท้ำนฟ้ำ กรอสส์, แดเนียล.                                                                                                2542 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

961 สูตรมหัศจรรย์สร้ำงสรรค์ควำมสุขและควำมม่ันใจ เวนเบิร์ก, จอร์จ                                                                                                 2542 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

962 หลักนักพูด : ศิลปะและหลักกำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ ส ำเนียง มณีกำญจน์                                                                                            2542 1 ข้ำวฟ่ำง

963 หลักเศรษฐศำสตร์ ศรีเพชร เลิศพิเชฏ.                                                                             2542 1 วังอักษร

964 หลำกหลำยมุมมองของนักบริหำร'41 ชมรมนักบริหำรข้ำรำชกำรพลเรือน.                                                        2542 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฯ

965 องค์กำรกับกำรส่ือสำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2542 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

966 องค์กำรและกำรจัดกำร บรรยงค์ โตจินดำ 2542 6 รวมสำส์น(1977)

967 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

968 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 2 หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี    45

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

969 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

970 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

971 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

972 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

973 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วย 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

974 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น หน่วยท่ี 9-15                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

975 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ประสำตร์ สิทธิเลิศ  2542 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

976 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของกำรบริหำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 2542 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

977 1 ปี โรคต้มย ำกุ้ง ในอุ้งเล็บ IMF                                    ผำณิต รังสรรค์ลีลำ         2541 1 -

978 FedEx บริษัทมหัศจรรย์ : บัญญัติ 11 ประกำรสร้ำงธุรกิจมหัศจรรย์เหนือขีดจ ำกัด  เวเธอบี, เจมส์.                                                                                                   2541 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

979 กฎหมำยเบ้ืองต้นทำงธุรกิจ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. 2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

980 กำรเงินและกำรธนำคำร                           สุรักษ์ บุนนำค 2541 3 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

981 กำรบริหำรค่ำจ้ำงระดับมืออำชีพ ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล          2541 6 สำมัคคีสำร(ดอกหญ้ำ)

982 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ - 2541 1 ผู้จัดกำร

983 กำรบริหำรนโยบำยเสถียรภำพเศรษฐกิจในอนำคต          รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ           2541 3 มหำวิทยำลับธรรมศำสตร์

984 กำรปรับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2541-2544                                     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ 2541 1 โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน

985 กำรผลิต = Production : GM 303                                สมพล ทุ่งหว้ำ 2541 5 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

986 กำรพัฒนำองค์กำร สุนันทำ เลำหนันทน์.                                                                            2541 14 ดี.ดี.บุ๊คสโตร์

987 กำรวำงแผนภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม.                                                                            2541 2 วิญญูชน

988 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร.                                                                             2541 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

989 กำรวิจัยธุรกิจ - 2541 1 เอ.เอน.กำรพิมพ์

990 กำรส ำรวจค่ำใช้จ่ำยและบุคลำกรทำงกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทยปี 2539 กระทรวงวิทยำศำสตร์ 2541 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    46

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

991 กำรส่ือสำรในองค์กำร เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2541 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

992 เกมบะ ไคเซน อิมำอิ, มำซำอำกิ.                                                                                                 2541 1 แมคกรอ-ฮิล

993 แกะรอยควำมคิด พอล ครุกแมน พ่อมดเศรษฐศำสตร์ ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ 2541 1 มติชน

994 ข้อพึงระวังและตัวอย่ำงกำรร่ำงสัญญำธุรกิจ ปรีชำ ส่งสัมพันธ์ 2541 2 เพชรรุ่งกำรพิมพ์

995 ขอพูดเร่ือง SME ด้วยคน                                - 2541 1 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

996 ค.ศ. 2000 เศรษฐกิจโลกพินำศ จริงหรือ?                    ทองแถม นำถจ ำนง    2541 1 สุขภำพใจ

997 โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรในลุ่มน้ ำโขงไทย-ยูนนำน เล่มท่ี 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย.                                                                    2541 1 กรมวิเทศสหกำร

998 เจ้ำสัวพันธ์ุมังกร เล่ม 3 สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2541 1 ผู้จัดกำร

999 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน                                             ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ 2541 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1000 ทฤษฎีองค์กำรและกำรออกแบบ ธงชัย สันติวงษ์ 2541 10 ไทยวัฒนำพำนิช

1001 ท ำพรีเซนเทช่ันอย่ำงไรให้ประสบควำมส ำเร็จ โครเกอร์, ลิน. 2541 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

1002 เทคนิคเพ่ิมมิตร พิชิตงำน กิบสัน, เลส    2541 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

1003 ไทย-ลำว กำรจัดกำรทรัพยำกรลุ่มน้ ำโขง - 2541 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1004 ธุรกิจพำณิชยนำวี กมลชนก สุทธิวำทนฤพุฒิ.                                                                   2541 2 สถำบันพำณิชยนำวีจุฬำลงกรณ์ฯ

1005 นำนำบทควำม                                                           เกรียงไกร ศิริมงคล 2541 1 พับลิคโฟโต้และโฆษณำ

1006 บริกำรเหนือเมฆ : วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือชัยชนะในทุกสนำมธุรกิจ    ชไนเดอร์, เบนจำมิน.                                                                                            2541 2 เออำร์อินฟอร์เมชันแอนด์พับลิเคชัน

1007 แบบทดสอบคุณจะเป็นเจ้ำของกิจกำรผู้ประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงไร ไมเนอร์, จอห์น บี.                                                                                               2541 4 เออำร์บิสสิเนสเพรส

1008 ประมวลกฎกำรใช้ L/C & B/C : UCP 500 URR 525 URC 522 อำวุธ โพธ์ิเล็ก.                                                                                   2541 1 ไอโอนิคอินเตอร์เทรดรีซอสเซส

1009 ประมุขศิลป์ กำร์ดเนอร์, จอห์น ดับเบิลยู.                                                                                  2541 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

1010 ผมไม่เลียนแบบใคร ชีห์, สแตน.                                                                                                        2541 3 มูลนิธิสร้ำงเสริมไทย

1011 พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กำรเงิน และกำรธนำคำร วิทยำกร เชียงกูล 2541 1 มติชน

1012 พ้ืนฐำนระบบคุณภำพ ISO 9000 กระทรวงอุตสำหกรรม 2541 20 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1013 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 บรรจง จันทมำศ 2541 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1014 รำยงำนกำรสัมมนำกำรบริหำรเชิงธุรกิจ ส ำหรับนักบริหำรระดับกลำง ระหว่ำงวันท่ี… กำรไฟฟ้ำนครหลวง 2541 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1015 เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ช่ัวโมง โซเมล, ไมโล.                                                                                                      2541 2 เออำร์อินฟอร์เมชันแอนด์พับลิเคชัน

1016 เรียลไทม์ : สำรสนเทศเพ่ือพิชิตใจลูกค้ำอย่ำงฉับพลัน แมคเคนนำ, รีจิส.                                                                                                 2541 3 เออำร์บิสสิเนสเพรส

1017 วิธีท ำงำนและสร้ำงอนำคต                               วิจิตรวำทกำร, หลวง         2541 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

1018 วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมเกษตรกรรม และอุตสำหกรรม สมำคมนักเรียนทุนรัฐบำลไทย    2541 1 สมำคมนักเรียนทุนรัฐบำลไทย

1019 เศรษฐศำสตร์จุลภำค - 2541 1 สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ

1020 เศรษฐศำสตร์ท่ีทุกคนควรรู้ วิทยำกร เชียงกูล 2541 1 สำยธำร

1021 เศรษฐศำสตร์มหภำค : ทฤษฎี นโยบำย และกำรวิเครำะห์สมัยใหม่                    ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์           2541 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1022 หลักกำรตลำด สุวิทย์ เปียผ่อง. 2541 1 -

1023 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2541 20 พิมพ์ลดำ คอมพ้ิวกรำฟฟิค กำรพิมพ์

1024 องค์กรแฟรนไชส์ : กำรบริหำรร้ำนเครือข่ำยลูกโซ่ให้ประสบควำมส ำเร็จ บรำดัค, แจฟฟรีย์ แอล.                                                                                        2541 2 เออำร์บิสสิเนสเพรส

1025 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 1-7                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1026 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1027 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1028 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1029 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร หน่วยท่ี 1-8         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1030 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร หน่วยท่ี 9-15      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1031 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1032 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1033 Walk rally : เกมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคนและองค์กร สมชำติ กิจยรรยง                                                                                              2540 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1034 กำรก ำหนดและวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้          ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์.                                                                     2540 1 เสมำธรรม
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1035 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต                         พิชิต สุขเจริญพงษ์             2540 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1036 กำรจัดกำรเอกสำร สุรำงค์ นพคุณ    2540 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

1037 กำรบริหำรฐำนภักดี : กลยุทธ์สร้ำงควำมม่ันค่ังแบบถำวร พลังแฝงเบ้ืองหลัง...    ไรด์เฮลด์ม, เฟรดเดอริค เอฟ.                                                                               2540 1 คู่แข่งบุ๊คส์

1038 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเร่ืองกำรวำงแผนอำชีพและแผนสืบทอดต ำแหน่ง                             ดนัย เทียนพุฒ 2540 2 สถำบันกำรจัดกำรงำนบุคคล

1039 กำรบริหำรและพฤติกรรมองค์กำร สมยศ นำวีกำร                   2540 3 ผู้จัดกำร

1040 กำรบัญชีบริหำร                                    เสนำะ ติเยำว์                  2540 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1041 กำรประเมินผลโครงกำร กำรวิจัยเชิงประเมิน รัตนะ บัวสนธ์       2540 1 ต้นอ้อ

1042 กำรฝึกอบรม : คู่มือฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล วิจิตร อำวะกุล 2540 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1043 กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำร                         วีระ นิยมวัน                   2540 5 ส ำนักงำนวิชำกำรกรมอนำมัย

1044 กำรส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรของ...  -                               2540 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1045 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ                      สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต 2540 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1046 คู่มือสมัครงำนฉบับทอง                                             ถำวร โชติช่ืน 2540 1 วิสดอม

1047 แคนนอน : เรำจะเป็นหน่ึงเดียวกับโลก แซนดอซ, ฟิลิป.                                                                                                  2540 2 เออำร์อินฟอร์เมชันแอนด์พับลิเคชัน

1048 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์             ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ            2540 3 โครงกำรส่งเสริมเอกสำรวิชำกำร

1049 เจำะลึก ข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ incoterms 1990                              อำวุธ โพธ์ิเล็ก 2540 1 ไอโอนิคอินเตอร์เทรดรีซอสเซส

1050 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์จุลภำค สมพงษ์ อรพินท์ 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1051 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์มหภำค อนุสรณ์ สรพรหม. 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1052 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันท์ 2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1053 ทฤษฎีใหม่ ว่ำด้วยกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ                                                                                         2540 1 โรงพิมพ์เลียงเชียง

1054 ทฤษฎีองค์กำร สมยศ นำวีกำร.                                                                                  2540 10 ดอกหญ้ำ

1055 ท ำธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ ชำญชัย อำจินสมำจำร.                                                                                          2540 1 สยำมสปอร์ตซินดิเคท

1056 บักทึกควำมจ ำ เทียม โชควัฒนำ พ.ศ. 2516 เธียรชัย ลำภำนันต์ 2540 1 โรงพิมพ์ดอกหญ้ำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1057 บันทึกควำมจ ำ เทียม โชควัฒนำ พ.ศ. 2514-2515                         เธียรชัย ลำภำนันต์ 2540 1 โรงพิมพ์ดอกหญ้ำ

1058 บันทึกควำมจ ำ เทียม โชควัฒนำ พ.ศ. 2517-2521 เธียรชัย ลำภำนันต์ 2540 1 โรงพิมพ์ดอกหญ้ำ

1059 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1060 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยที 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1061 ผมท ำได้ คุณก็ท ำได้ มินทร์ อิงค์ธเนศ.                                                                                2540 4 คู่แข่งบุ๊คส์

1062 พลิกกลยุทธ์พิชิตกำรแข่งขัน                     แกรี, แฮมเมล                   2540 3 ผู้จัดกำร

1063 ภำวะธุรกิจอุตสำหกรรมปี 2540 และแนวโน้มในอนำคต บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศฯ                                            2540 2 บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศฯ

1064 มิตซูบิชิ อีเลคทริค แซนเดอร์ส, ซอล.                                                                                                2540 2 เออำร์อินฟอร์เมชันแอนด์พับลิเคชัน

1065 รวมข้อคิดเก่ียวกับกำรระงับข้อพิพำทในทำงกำรค้ำ พิชัยศักด์ิ หรยำงกูร                                                                                            2540 1 สำมย่ำนวิทยพัฒนำ

1066 รวมศัพท์ธุรกิจกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว สรสรรค ตันติพัฒน์ 2540 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1067 ระเบียบเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศกับสงครำมกำรค้ำ รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ.                                                                           2540 4 คบไฟ

1068 รู้เฟ่ืองเร่ืองศัพท์กำรบริหำรธุรกิจ 9 in 1 - 2540 4 S.M.CircuitPress

1069 วิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540 สำเหตุ วิธีแก้ปัญหำ...                                 บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม 2540 2 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

1070 วิธีกำรเชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ : กรณีศึกษำ                                  วันชัย ริจิรวนิช 2540 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1071 ศัพท์กำรบริหำรกำรผลิต/กำรจัดกำรปฏิบัติกำร ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2540 1 วิสิทธ์ิพัฒนำ

1072 ศัพท์บริหำรกำรศึกษำ ชำญชัย อำจินสมำจำร  2540 2 ต้นอ้อแกรมม่ี

1073 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร นรำทิพย์ ชุติวงศ์       2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1074 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม : หลักและทฤษฎี          สมพร อิศวิลำนนท์.                                                                             2540 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1075 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ : ประชำกร แรงงำน กำรศึกษำ ฝึกอบรม ศำสนธรรม… บุญคง หันจำงสิทธ์ิ                                                                                             2540 1 โอ.เอสพร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1076 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร รัตนำ สำยคณิต 2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1077 เศรษฐศำสตร์มหภำค อมรทิพย์ แท้เท่ียงธรรม 2540 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1078 เศรษฐศำสตร์มหภำควิเครำะห์ : ทฤษฎีและนโยบำย มณิศรี พันธุลำภ                                                                                                 2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1079 สถิติธุรกิจ                 ดวงใจ วีสกุล                2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1080 สวัสดิกำรในองค์กร = แนวคิดและวิธีกำรบริหำร สุรำงค์รัตน์ วศินำรมณ์.                                                                         2540 4 เม็ดทรำยพร้ินต้ิง

1081 สำรพันปัญหำภำษีระหว่ำงประเทศ : สรุปปัญหำและแนววินิจฉัยของกรมสรรภำกร...                       พล ธีรคุปต์.                                                                                       2540 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1082 หลักกำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2540 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1083 หลักกำรลงทุน เพชรี ขุมทรัพย์   2540 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1084 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์      2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1085 องค์กำรและกำรจัดกำร : ทันสมัยยุคโลกำภิวัฒน์ ธงชัย สันติวงษ์ 2540 3 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

1086 อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสัญญำขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ - 2540 1 นิติธรรม

1087 อุตสำหกรรมส่ิงทอไทยกับกลยุทธ์ของกำรวิจัยและพัฒนำ วีระศักด์ิ อุดมกิจเดชำ.                                                                         2540 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1088 เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรตลำด ช่ืนอำรมณ์ ภำระพฤติ. 2540 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1089 TQM กับกำรปรับปรุงกำรบริกำรภำครัฐ                        สุวรรณี แสงมหำชัย 2539 1 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

1090 กฎหมำยธุรกิจ ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.                                                                         2539 1 ศูนย์ต ำรำอำจำรย์นิมิตรจิวะสันติกำร

1091 กลยุทธ์นักบริหำร บัสคร์ค, ริชำร์ด เอช.                                                                                           2539 1 ข้ำวฟ่ำง

1092 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1093 กำรจัดกำรยุคศตวรรษ 21                               ธนวรรณ ศรีสุวรรณ 2539 1 เมนแมนเนจ

1094 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1095 กำรบริหำรงำนวิจัย : แนวคิดจำกประสบกำรณ์ วิจำรณ์ พำนิช.                                                                                   2539 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1096 กำรประชำสัมพันธ์ (กำรประชำสัมพันธ์เบ้ืองต้น) จุฑำมำศ กิจเจริญ.                                                                              2539 1 ศูนย์ต ำรำอำจำรย์นิมิตรจิวะสันติกำร

1097 กำรประเมินรำคำทำงศุลกำกรกำรตรวจสอบสินค้ำก่อนส่งออกและอุปสรรคทำง… อิศรำ ศำนติศำสน์.                                                                              2539 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1098 กำรพัฒนำบุคลิกภำพผู้น ำและผู้บริหำร                                  นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 2539 1 แม็คเน็ท

1099 กำรวำงแผน                                                      ธงชัย สันติวงษ์ 2539 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1100 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์                                             ทศพร ศิริสัมพันธ์              2539 1 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
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หน้าท่ี    51

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1101 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2539 1 วิทยพัฒน์

1102 ข้อมูลมหำดไทยชุด "ข้อมูลเชิงนโยบำยส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง" (เล่มท่ี 1) กระทรวงมหำดไทย                 2539 1 -

1103 คู่มือนักฝึกอบรมมืออำชีพ : กำรจัดด ำเนินกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิผล                 ชำญ สวัสด์ิสำลี.                                                                                 2539 1 สวัสดิกำรส ำนักงำนก.พ.

1104 โครงกำรวิจัยเร่ืองกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ...             - 2539 1 -

1105 ทฤษฎีองค์กำร = Organization theory สมยศ นำวีกำร 2539 2 ดอกหญ้ำ

1106 ทำงด่วนกำรตลำด = Marketing superhighway ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ                                                                                          2539 1 มติชน

1107 เทคนิคกำรจัดฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ                  สมชำติ กิจยรรยง 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1108 ปัญหำกำรค้ำชำยแดนไทย-ลำว (นครพนม-ค ำม่วน และเชียงรำย-บ่อแก้ว) - 2539 6 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1109 พจนำนุกรมกำรบริหำรกำรผลิตและสินค้ำคงคลัง - 2539 3 มหำวิทยำลัยรังสิต

1110 เพ่ือคุณภำพบริกำร TQM                   - 2539 2 หมอชำวบ้ำน

1111 ระบบคุณภำพ ISO 9000 เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล.                                                                        2539 1 เอ็มเพำเวอร์เม้นท์

1112 ลักษณะชีวิตสู่ควำมส ำเร็จ 2 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ  2539 1 ซัคเซลมีเดีย

1113 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี  2539 3 อลีนเพรส

1114 วิธีท ำงำนและสร้ำงอนำคต                                          วิจิตรวำทกำร, หลวง         2539 1 คู่แข่งบุ๊คส์

1115 ศัพท์กำรพัฒนำ : คู่มือควำมรู้สู่อ ำนำจ - 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1116 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ทับทิม วงศ์ประยูร. 2539 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

1117 หลักกำรจัดกำร                                                          สมคิด บำงโม 2539 1 วิทยพัฒน์

1118 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1119 หลักกำรตลำด สุวิช แย้มเผ่ือน. 2539 1 ไนน์ (1984)

1120 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2539 1 -

1121 องค์กำรและกำรจัดกำร (ฉบับมำตรฐำน) - 2539 8 ธีระฟิส์มและไซเท็กซ์

1122 อนำคตเศรษฐกิจไทย : ปัญหำและแนวทำงแก้ไข                                 บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม 2539 2 ไทยวิจัยและฝึกอบรม
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หน้าท่ี    52

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1123 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1124 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 2 หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1125 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 3 : ครอบครัว-มรดก หน่วยท่ี 1-7                               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1126 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 3 : ครอบครัว-มรดก หน่วยท่ี 8-15                         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1127 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรขำยศิลปะกำรขำย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1128 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรธุรกิจต่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                2539 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1129 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1130 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1131 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม = 5 S technique                           - 2538 1 ดวงกมลสมัย

1132 กฎหมำยส ำคัญของพม่ำและอินโดจีนในธุรกิจกำรค้ำและกำรลงทุน - 2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1133 กลอุบำยท ำลำยล้ำงอย่ำงสำมก๊ก                                               อัมพร สุขเกษม       2538 1 ข้ำวฟ่ำง

1134 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์.                                                                            2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1135 กำรตลำดเพ่ือกำรส่งออก ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท.                                                                             2538 2 วังอักษร

1136 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2538 1 ธนพลวิทยำกำร

1137 กำรบริหำร : ทักษะและกำรปฏิบัติ เอกชัย ก่ีสุขพันธ์     2538 1 สุขภำพใจ

1138 กำรบริหำร = Management                                      สมยศ นำวีกำร 2538 2 ดอกหญ้ำ

1139 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2538 1 ผู้จัดกำร

1140 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ ประโชค ชุมพล 2538 7 แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป

1141 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พยอม วงศ์สำรศรี  2538 1 สถำบันรำชภัฎสวนดุสิต

1142 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม                                     ผุสดี รุมำคม 2538 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1143 กำรบริหำรแบบผู้น ำ เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2538 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1144 กำรบริหำรส ำนักงำนแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์     2538 1 พัฒนำศึกษำ
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หน้าท่ี    53

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1145 กำรประชำสัมพันธ์ส ำหรับนักธุรกิจ สตริกเกอร์, เดนนิส                                                                                            2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1146 กำรประเมินโครงกำร นิศำ ชูโต 2538 3 พี.เอ็น.กำรพิมพ์

1147 กำรเปิดรับข่ำวสำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศของผู้ส่งออกท่ีเป็นสมำชิกวำรสำร… ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนำ      2538 1 -

1148 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล ชำญชัย อำจินสมำจำร 2538 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1149 กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนด้วยกำรฝึกอบรมแบบ On the job training เอ้ือพันธ์ เพ็ชรำภรณ์          2538 1 -

1150 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ                          - 2538 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1151 กำรวิเครำะห์ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อกำรส่งออกของประเทศไทย นิสิต ธีรสุขพิมล               2538 1 -

1152 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2538 7 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1153 กิจกรรมข้อเสนอแนะ : เพ่ือกำรปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับคุณภำพของงำน โตโยซำวำ, โตโย                                                                                                  2538 3 ดวงกมลสมัย

1154 เกร็ดกรณีผู้บริหำร ทวีป อภิสิทธ์ิ       2538 1 ต้นอ้อ

1155 คัมภีร์กำรบริหำรรีเอ็นจิเนียร่ิง แชมป้ี, เจมส์ 2538 1 คู่แข่งบุ๊คส์

1156 เจรจำต่อรอง : ศำสตร์และศิลป์แห่งชัยชนะ มิลลส์, แฮร่ี เอ.                                                                                  2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1157 เจำะลึก ข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อำวุธ โพธ์ิเล็ก 2538 2 ไอโอนิคอินเตอร์เทรดรีซอสเซส

1158 ซำมูไรส้ินลำย : บทเรียนเศรษฐกิจฟองสบู่ วู้ด, คริสโตเฟอร์ 2538 1 หนังสือพิมพ์วัฏจักรรำยวัน

1159 ทฤษฎีและนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สมนึก แตงเจริญ 2538 5 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1160 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์    2538 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1161 ทฤษฎีองค์กำร                                                                ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  2538 7 ไทยวัฒนำพำนิช

1162 เทคนิคประเมินผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซำคส์, แรนดี โจเลอร์                                                                                           2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1163 ไทย-พม่ำ-ลำว-จีน ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรม                                        ธเนศวร์ เจริญเมือง  2538 2 คบไฟ

1164 ธุรกิจและกำรบริหำรปี 2000 สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์.                                                                      2538 1 มติชน

1165 นโยบำยธุรกิจ และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  - 2538 1 S.M.CircuitPress

1166 บริหำรงำนด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก                        - 2538 2 ดอกหญ้ำ
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หน้าท่ี    54

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1167 บริหำรงำนแบบญ่ีปุ่น                                                วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์    2538 2 ดอกหญ้ำ

1168 บริหำรตรงเป้ำหมำยได้ผลลัพธ์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                                        2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1169 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรค่ำตอบแทน หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1170 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1171 ผลกำรจ ำกัดกำรส่งออกเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปของไทยไปประเทศในข้อตกลง MFA ภัทรจิต ชุมวรฐำยี              2538 1 -

1172 มองสังคมไทยในยุคโลกำภิวัตน์                                           สรัญญำ พำณิชย์กุล     2538 10 เบ้ียฟ้ำ

1173 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร ชุมพล ศฤงคำรศิริ.                                                                             2538 2 ป.สัมพันธ์พำณิชย์

1174 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ                                  นรำศรี ไววนิชกุล 2538 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1175 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำร"ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำก ำลังคนทำงเทคโนโลยี...               สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 2538 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1176 รีเอ็นจิเนียร่ิง มอริส, แดเนียล                                                                                                  2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1177 รีเอ็นจิเนียร่ิง เดอะ คอร์เปอเรช่ัน : คัมภีร์เพ่ือกำรปฏิวัติธุรกิจ                                                  แฮมเมอร์, ไมเคิล                                                                                                2538 2 คู่แข่งบุ๊คส์

1178 รีเอ็นจีเนียร่ิงกับสังคมไทย จุฑำ เทียนไทย 2538 1 เนช่ัน

1179 รู้ทันธุรกิจ รู้เทคนิคกำรจัดกำร               ดนัย เทียนพุฒ  2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1180 วัฒนธรรมและพฤติกรรมกำรส่ือสำรในองค์กำร                    กริช สืบสนธ์ิ  2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1181 วิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย : ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติ… เพ่ิมบุญ แก้วเขียว. 2538 1 วิญญูชน

1182 ศึกษำนโยบำยและกำรวำงแผนกำรส่ือสำรสถำบันเพ่ือสร้ำงภำพพจน์ขององค์กร... สุปรี เป้ำสิงห์สวย  2538 1 -

1183 เศรษฐศำสตร์ : ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด                                            - 2538 1 ผู้จัดกำร

1184 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น                                 วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2538 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1185 สถิติกำรค้ำและเคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจของไทย ปี 2537 กระทรวงพำณิชย์       2538 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรฯ

1186 สถิติธุรกิจและอุตสำหกรรม 2538 - 2538 1 ที.พี.พร้ินท์

1187 สมุดปกขำว กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ คณะอนุกรรมกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถฯ 2538 3 คณะอนุกรรมกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถฯ

1188 สำมมิติของกำรเจรจำรอบอุรุกวัย พีเทอร์ ไมตรี อ๊ึงภำกรณ์.                                                                     2538 5 ไว้ลำย



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    55

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1189 หลักกำรจัดกำร                                                            สมคิด บำงโม 2538 2 วิทยพัฒน์

1190 หลักกำรตลำด วิมล จิโรจพันธ์ุ. 2538 1 โอเดียนสโตร์

1191 หลักกำรตลำด ประไพศรี อินทรองพล. 2538 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1192 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันท์ 2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1193 องค์กำร ทฤษฎีและกำรออกแบบ ธงชัย สันติวงษ์     2538 3 ManagementCenterBangkok

1194 องค์กำรและกำรจัดกำร                                   สมคิด บำงโม 2538 5 วิทยพัฒน์

1195 อย่ำงน้ีสิ ผู้บริหำร                               จินตนำ บุญบงกำร 2538 1 วิทยพัฒน์

1196 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 1 หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1197 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ต๋ัวเงิน...                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1198 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฏหมำยพำณิชย์ 4 หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1199 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรธุรกิจต่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                2538 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1200 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรธุรกิจต่ำงประเทศ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                2538 9 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1201 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำตอบแทน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1202 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำตอบแทน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1203 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1204 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                                   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1205 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1206 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 1-7                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1207 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1208 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 1-7                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1209 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1210 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี    56

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1211 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1212 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 9-15                                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1213 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1214 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1215 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15                             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1216 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นโยบำยต่ำงประเทศในยุคโลกำภิวัตน์           - 2538 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1217 222 ข้อควรจ ำส ำหรับนักบริหำร พำร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท                                                                                     2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1218 กฎหมำยแรงงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล                          เกษมสันต์ วิลำวรรณ   2537 2 วิญญูชน

1219 กระตุ้นพลังศักยภำพ สมิท, เดลีย์ เอ็ม.                                                                                                 2537 1 -

1220 กระเทำะโลกำนุวัตรยุคกำรเงินไร้พรมแดน เพียรพรรณ ก ำเนิดศิริ.                                                                         2537 1 กำรเงินธนำคำร

1221 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรเงินบุคคล สุขใจ น้ ำผุด 2537 10 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1222 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย ภูมิปัญญำสตรี เฝิงเม่ิงหลง 2537 2 ดอกหญ้ำ

1223 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย เหล่ียมเล่ห์เพทุบำย เฝิงเม่ิงหลง 2537 4 ดอกหญ้ำ

1224 กลยุทธ์กำรพัฒนำคน : ส่ิงท้ำทำยควำมส ำเร็จของธุรกิจ                            ดนัย เทียนพุฒ 2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1225 กำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อ ำพน.                                                                      2537 9 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1226 กำรเงินและกำรธนำคำรระหว่ำงประเทศ บุญชู คุ้มพวงเพชร. 2537 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1227 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร             อัจฉรำ จันทร์ฉำย      2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1228 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2537 1 ดวงกมลสมัย

1229 กำรบริหำร-กำรจัดกำรธุรกิจยุคใหม่ ฮิคส์, เฮอร์เบิร์ท จี.                                                                                              2537 1 สำมัคคีสำร(ดอกหญ้ำ)

1230 กำรบริหำรกำรผลิต ปรำณี ตันประยูร 2537 5 โอเดียนสโตร์

1231 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2537 3 -

1232 กำรบริหำรกำรพัฒนำ : ควำมหมำย เน้ือหำ แนวทำง และปัญหำ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ.                                                                               2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าท่ี    57

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1233 กำรบริหำรโครงกำร                                           ประชุม รอดประเสริฐ 2537 3 เนติกุลกำรพิมพ์

1234 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์                                                                                                 2537 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1235 กำรบริหำรงำนบุคคล                                                    เสนำะ ติเยำว์      2537 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1236 กำรบริหำรเฉียบพลัน สโลมำ, ริชำร์ด เอส.                                                                                             2537 2 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

1237 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พยอม วงศ์สำรศรี  2537 1 สถำบันรำชภัฎสวนดุสิต

1238 กำรบริหำรธุรกิจขยำดย่อม ผุสดี รุมำคม 2537 19 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1239 กำรบริหำรเวลำ บลิสส์, เอ็ดวิน ซี.                                                                                                2537 2 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

1240 กำรบริหำรเวลำแบบจีน เหออ้วนเป่ำ 2537 2 ข้ำวฟ่ำง

1241 กำรประกอบธุรกิจ                           สมคิด บำงโม 2537 1 อักษรกรำฟฟิค

1242 กำรประกันภัย มุกดำ โควหกุล 2537 3 -

1243 กำรประชำสัมพันธ์ บุญเก้ือ ควรหำเวช 2537 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1244 กำรประชำสัมพันธ์ อุดมศักด์ิ เวชรำภรณ์ 2537 1 วังอักษร

1245 กำรประชำสัมพันธ์ : กำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจ ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2537 2 วังอักษร

1246 กำรฝึกอบรม : คู่มือฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล วิจิตร อำวะกุล 2537 6 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1247 กำรพยำกรณ์ทำงธุรกิจ                                                สุพล ดุรงค์วัฒนำ    2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1248 กำรพัฒนำบุคคลและฝึกอบรม วิน เช้ือโพธ์ิหัก 2537 3 โอเดียนสโตร์

1249 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยใช้… ณวรุณ สีน้ ำเงิน                2537 11 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1250 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยใช้… อ ำไพ พรประเสริฐสกุล            2537 10 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1251 กำรเลือกใช้สถิติท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรวิจัย ศิริชัย กำญจนวำสี 2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1252 กำรวิเครำะห์ตลำดแรงงำน : แนวคิดเชิงทฤษฎี         จุฑำ มนัสไพบูลย์               2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1253 กำรวิจัยกำรประชำสัมพันธ์ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2537 4 -

1254 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน : กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ                                        กัลยำ วำนิชย์บัญชำ   2537 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1255 กำรศึกษำกำรท ำงำน - 2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1256 กำรสร้ำงพลังวำทะ : กำรสร้ำงพลังอ ำนำจจำกกำรพูดจำและสนทนำ ปรำชญำ กล้ำผจัญ 2537 1 ข้ำวฟ่ำง

1257 กำรสัมมนำระหว่ำงประเทศควำมสัมพันธ์ไทย-จีน : ลู่ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนไทย... สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ 2537 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1258 ขุมทองอินโดจีน สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์.                                                                       2537 2 เดอะเนช่ัน

1259 ควำมพึงพอใจในงำนพนักงำนบริหำรงำนบุคคลในอุตสำหกรรมอิเลคโทรนิค… สมชำย ชัยอยุทธ์                2537 1 -

1260 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ - 2537 1 วี.เจ.พร้ินต้ิง

1261 คัมภีร์กำรบริหำร เชฎฐ์ อุปวงศ์ 2537 6 แกนน ำ

1262 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว.                                                                                   2537 5 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1263 คิด...เชิงกลยุทธ์                                                        สมคิด จำตุศรีพิทักษ์   2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1264 คู่มือกำรท ำธุรกิจ-กำรลงทุนในเวียดนำม สุภลักษณ์ กำญจนขุนดี.                                                                       2537 1 ผู้จัดกำร

1265 คู่มือกำรบัญชีอิมปอร์ตและเอ็กซปอร์ต (ส่ังสินค้ำเข้ำและส่งสินค้ำออก) และภำษี...                      วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ.                                                                         2537 5 โรงพิมพ์และท ำปกเจริญผล

1266 คู่มือของบอสและผู้จัดกำร - 2537 1 เอ็ม.บี.เอ

1267 คู่มือบริหำรเวลำของผู้จัดกำร                                       - 2537 1 เอ็มบีเอ

1268 เคล็ดลับควำมส ำเร็จ เทียม โชควัฒนำ สัญญลักษณ์ เทียมถนอม                                                                                     2537 1 สำมัคคีสำร(ดอกหญ้ำ)

1269 จอมยุทธน้ ำเมำ เจริญ สิริวัฒนำภักดี ผู้หำญกระตุกหนวดสิงห์ สรกล อดุลยำนนท์ 2537 2 มติชน

1270 จิตใจผู้จัดกำร จิตวิญญำณผู้น ำ ฮิคแมน, เครก อำร์.                                                                                              2537 1 เอ็ม.บี.เอ.

1271 จ๋ิวแต่แจ๋ว เศรษฐศำสตร์เชิงพุทธ ชูเมกเกอร์, อี.เอฟ.                                                                                              2537 3 สมิต

1272 เจ้ำสัวพันธ์ุมังกร เล่ม 2                                             สุขสันต์ วิเวกเมธำกร           2537 2 ผู้จัดกำร

1273 ถนนทุกสำยปูลำดด้วยทองค ำ คิม วู-ชอง                                                                                                         2537 1 สำมัคคีสำร(ดอกหญ้ำ)

1274 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค                  นรำทิพย์ ชุติวงศ์    2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1275 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันท์ 2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1276 เทคนิคกำรบริหำรเวลำ                                    ชำญชัย อำจินสมำจำร 2537 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1277 ธุรกิจเบ้ืองต้น ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว 2537 3 พิทักษ์อักษร

1278 นักบริหำรมือทอง คีรินทร์ ยมรัตน์ 2537 3 เอ็มบีเอ.

1279 บุคลำกรหัวใจแห่งควำมส ำเร็จของธุรกิจ ชีล, ปีเตอร์ 2537 1 ดอกหญ้ำ

1280 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-15                                        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1281 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรแลกเปล่ียนสินค้ำและบริกำรด้วยบัตรเครดิต… รณัยชนก กนิษฐสุต               2537 1 -

1282 ไปสัมภำษณ์ให้ได้งำน = Hire me ! secrets of job interviewing   เดรน, แพททริเซีย โนแอน                                                                                     2537 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1283 แผนสู่ควำมส ำเร็จของนักวำงกลยุทธ์ โอมำเอะ, เคนอิชิ.                                                                                                 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1284 พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร              ธงชัย สันติวงษ์ 2537 5 ไทยวัฒนำพำนิช

1285 พฤติกรรมองค์กำร : ควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์                                    สุพิณ เกชำคุปต์ 2537 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1286 พัฒนำกำรระบบเศรษฐกิจสหภำพโซเวียตรัสเซีย ปี ค.ศ. 1900-1990 กนกศักด์ิ แก้วเทพ.                                                                             2537 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1287 พัฒนำระบบงำน...สู่ควำมส ำเร็จ                                 เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฏ์      2537 2 ธรรมนิติ

1288 เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 1                                  - 2537 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1289 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร (ฉบับสมบรูณ์) กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร 2537 2 -

1290 ภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม 2537 1 อักษรกรำฟฟิค

1291 มหเศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ : จำกทฤษฎีสู่นโยบำย                                  รัตนำ สำยคณิต 2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1292 ยกเคร่ือง = Reengineering                      - 2537 2 เดอะเนช่ัน

1293 ระบบงำนธุรกำรสมัยใหม่ วิชัย โถสุวรรณจินดำ      2537 1 ธรรมนิติ

1294 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2537 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1295 รำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองรูปแบบกำรบริหำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในอนำคต...            จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1296 รำยงำนเศรษฐกิจและกำรเงิน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2538 รำยจังหวัด ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2537 2 เพ็ญพร้ินต้ิง

1297 รีเอ็นจิเนียร่ิง "ยกเคร่ืององค์กร"  - 2537 3 เดอะเนช่ัน

1298 ลู่ทำงธุรกิจในจีน                                             ธำนี ปิติสุข 2537 5 นำนมีบุ๊คส์
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หน้าท่ี    60

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1299 วัฒนธรรมและพฤติกรรมกำรส่ือสำรในองค์กำร กริช สืบสนธ์ิ  2537 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1300 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2537 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ

1301 เศรษฐศำสตร์ : ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด                                            - 2537 1 ผู้จัดกำร

1302 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1 = Micro-economics I                                  - 2537 2 สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์

1303 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม     - 2537 2 -

1304 เศรษฐศำสตร์ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด - 2537 1 ผู้จัดกำร

1305 สร้ำงธุรกิจให้ม่ังค่ังด้วยมุขตลกและอำรมณ์ขัน คูชเนอร์, มัลคอม.                                                                                                2537 1 สมิต

1306 ส่ือประชำสัมพันธ์                                       เกษม จันทร์น้อย                                                                    2537 1 นำนมีบุ๊คส์

1307 เส้นทำงนักกำรบริหำร มำนิต รัตนสุวรรณ 2537 2 มณีทัศน์

1308 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

1309 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537 4 วังอักษร

1310 หลักกำรตลำด สุวสำ ชัยสุรัตน์. 2537 2 ภูมิบัณฑิต

1311 หลักกำรบริหำรเบ้ืองต้น             สุธี สุทธิสมบูรณ์ 2537 1 สวัสด์ิกำรส ำนักงำนก.พ.

1312 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์                                    นรำทิพย์ ชุติวงศ์            2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1313 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น จรินทร์ เทศวำนิช.                                                                               2537 2 โอเดียนสโตร์

1314 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต 2537 3 เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์

1315 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2537 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1316 หุ้นไทย ใครว่ำเล่นยำก มิลเลียนแนร์ 2537 2 เหรียญบำท

1317 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงค์สำรศรี 2537 1 -

1318 อย่ำงน้ีสิ ผู้บริหำร       จินตนำ บุญบงกำร            2537 5 อักษรกำรพิมพ์

1319 เอกสำรกำรประชุมทำงวิชำกำรประจ ำปี 2537 เร่ืองสำมเหลียมเศรษฐกิจกับกำร...                   สมำคมภูมิศำสตร์แห่งประเทศไทย 2537 1 สมำคมภูมิศำสตร์แห่งประเทศไทย

1320 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 1 หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี    61

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1321 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 2 หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1322 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 4 หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1323 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 1 บุคคล นิติกรรม สัญญำ เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 8-15                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1324 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 1 บุคคล นิติกรรม สัญญำ หน่วยท่ี 1-7                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1325 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฏหมำยพำณิชย์ 2 หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1326 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1327 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรตลำดระหว่ำงประเทศ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1328 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1329 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1330 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1331 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 8-15                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1332 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 1-6                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1333 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 7-15                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1334 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1335 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 8-15                            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1336 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1337 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1338 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1339 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1340 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1341 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1342 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี    62

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1343 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1344 10 นักบริหำรธุรกิจ อ ำนวย วีรวรรณ 2536 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

1345 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม ฮิโรยูกิ, ฮำรำโน 2536 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

1346 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย กำรตัดสินข้อพิพำท เฝิงเม่ิงหลง 2536 2 ดอกหญ้ำ

1347 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย กำรสัประยุทธ์ เฝิงเม่ิงหลง                                                                                                      2536 6 ดอกหญ้ำ

1348 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย ศิลปะแห่งวำทะ เฝิงเม่ิงหลง 2536 2 ดอกหญ้ำ

1349 กลยุทธ์ทำงกำรเงินส ำหรับนักบริหำร ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล 2536 2 ธรรมนิติ

1350 กลยุทธ์ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 2 มำนพ พงศทัต 2536 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1351 กลยุทธ์สำมก๊ก คัมภีร์บริหำรในภำวะสงครำม เซ่ียซูจัง 2536 2 ดอกหญ้ำ

1352 กลอุบำทท ำลำยล้ำงอย่ำงสำมก๊ก อัมพร สุขเกษม 2536 2 ข้ำวฟ่ำง

1353 กลุ่มผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจไทย : ศึกษำกรณีสมำคมกำรค้ำส่งออกท่ีส ำคัญ...      สุชำติ ศรียำรัณย 2536 1 -

1354 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย 2536 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1355 กำรจัดกำรสมัยใหม่ ไพลิน ผ่องใส 2536 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1356 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบริกำร นิคม จำรุมณี 2536 8 โอเดียนสโตร์

1357 กำรจัดซ้ือและบริหำรพัสดุ สุมนำ อยู่โพธ์ิ       2536 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1358 กำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเท่ียว นิคม จำรุมณี 2536 3 โอเดียนสโตร์

1359 กำรน ำเข้ำและกำรส่งออก ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2536 7 วังอักษร

1360 กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร 2536 5 ดอกหญ้ำ

1361 กำรบริหำรกำรเติบโตของธุรกิจขนำดย่อม ปรีชำ ทิวะหุต 2536 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1362 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2536 3 อรุณกำรพิมพ์

1363 กำรบริหำรของคงคลังและกำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ พิภพ เล้ำประจง 2536 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1364 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ธงชัย สันติวงษ์ 2536 3 ไทยวัฒนำพำนิช
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หน้าท่ี    63

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1365 กำรบริหำรงำนบุคคล อ ำนวย แสงสว่ำง 2536 1 อักษรำพิพัฒน์

1366 กำรบริหำรงำนบุคคลในแนวทำงใหม่ ทองศรี ก ำภู ณ อยุธยำ 2536 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรฯ

1367 กำรบริหำรงำนอุตสำหกรรม ณรงค์ นันทวรรธนะ 2536 8 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1368 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ิและนโยบำยธุรกิจ ประโชค ชุมพล 2536 3 ผู้จัดกำร

1369 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม                           ชำญชัย อำจินสมำจำร 2536 3 โอเดียนสโตร์

1370 กำรบริหำรธุรกิจขยำดย่อม ผุสดี รุมำคม 2536 4 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1371 กำรบริหำรเวลำ บลิสส์, เอ็ดวิน ซี.                                                                                                2536 2 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

1372 กำรบริหำรสินทรัพย์กับกำรท ำก ำไรของธนำคำรพำณิชย์ไทย ดุสิดำ บุตรกวี                 2536 1 -

1373 กำรบริหำรให้ก ำไรมำกข้ึน โมรีน, จอห์น                                                                                                      2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1374 กำรบังคับบัญชำเคล็ดลับควำมส ำเร็จของผู้น ำแบบญ่ีปุ่น ทำเคโอะ, โอฮำชิ 2536 3 ดอกหญ้ำ

1375 กำรประชำสัมพันธ์ (ฉบับสมบรูณ์) วิรัช ลภิรัตนกุล 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิยำลัย

1376 กำรประเมินโครงกำร นิศำ ชูโต 2536 3 -

1377 กำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของนักเรียนระหว่ำงกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว… วัชระ สุวรรณศิริเขต            2536 1 -

1378 กำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูลธุรกิจของจังหวัดศรีสะเกษ สุทัศนำ สุทธิกุลสมบัติ         2536 1 -

1379 กำรวำงแผน ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2536 7 ไทยวัฒนำพำนิช

1380 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วันทนีย์ ภูมิภัทรำคม 2536 3 เทียมวัฒนำ

1381 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2536 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1382 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2536 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1383 กำรวิจัยเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ พรทิพย์ วรกิจโภคำทร 2536 6 ประกำยพรึก

1384 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ โครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม                        จันทนำ จันทโร 2536 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1385 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ชัยยศ สันติวงษ์ 2536 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1386 กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ในตลำดแรกต่อประชำชน : พฤติกรรมกำรก ำหนด...    สเก็ดดำว ช่ือวัฒนะ             2536 1 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1387 ก้ำวไปให้ถึงจุดสุดยอด กฤษณะ กฤตมโนรถ 2536 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1388 เกร็ดกรณีผู้บริหำร ทวีป อภิสิทธ์ิ       2536 3 พับลิคบิสเนสพรินท์

1389 ควำมม่ันคงของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย          อ ำนำจ วงศ์พินิจวโรดม           2536 1 -

1390 ควำมรับผิดของผู้บริหำรบริษัทมหำชน พิเศษ เสตเสถียร 2536 2 วิญญูชน

1391 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ กรองแก้ว อยู่สุข 2536 3 -

1392 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรพัฒนำทำงกำรเงินกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและผลต่อ… วิไลลักษณ์ โชติภำภรณ์          2536 1 -

1393 คัมภีร์จอมคน หำนเฟยจ่ือ 2536 2 ประดู่ลำย

1394 คัมภีร์บริหำร 36 กลยุทธ์ เกำหยวน 2536 4 มีเดียโพกัส

1395 คัมภีร์พิชัยสงครำม ซุนจ้ือ : กำรปรับใช้ในงำนจัดกำร Kheng-Hor, Khoo 2536 2 ผู้จัดกำร

1396 ไคเซ็น : กำรปรับปรุงอย่ำงไม่หยุดย้ัง อิไม, มำซำเอกิ 2536 2 ดอกหญ้ำ

1397 ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี 2536 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี

1398 ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี 2536 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี

1399 งำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม พิศมัย ปโชติกำร 2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1400 จ๋ิวแต่แจ๋ว : ทิศทำงท่ีแท้จริงของธุรกิจ โชอิชิ, ทำนำเบะ 2536 4 ดอกหญ้ำ

1401 เจ้ำสัวพันธ์ุมังกร เล่ม 1 สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2536 4 ผู้จัดกำร

1402 ซี.พี.ธุรกิจไร้พรมแดน                     วิชัย สุวรรณบรรณ     2536 2 ฐำนเศรษฐกิจ

1403 ต ำรำพิชัยสงครำม เสรี วงษ์มณฑำ 2536 1 ดอกหญ้ำ

1404 ถุงมือก ำมะหย่ีก ำป้ันเหล็กคัมภีร์ผู้น ำของ "เทพเจ้ำแห่งกำรบริหำร" มัตสุชิตะ, โคโนสุเกะ 2536 1 ดอกหญ้ำ

1405 ทฤษฎีและเทคนิค : กำรปรับพฤติกรรม สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1406 ทฤษฎีสินค้ำคงคลัง วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 2536 2 โครงกำรส่งเสริมอกสำรฯ

1407 เทคนิคกำรบริหำรเครดิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เรวัฒร์ ชำตรีวิศิษฐ์ 2536 1 ธรรมนิติ

1408 เทคนิคกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพยุคใหม่ "เน้นพฤติกรรมมนุษย์                                  สุพัตรำ สุภำพ 2536 2 ธรรมนิติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1409 เทคนิคกำรบริหำรเพ่ิมผลงำน โกรฟ, แอนดรู เอส.                                                                                             2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1410 เทคนิคท่ีปรึกษำ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2536 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1411 แนะน ำสู่ TPM กำรบ ำรุงรักษำทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม นำกำชิมำ, เซอิจิ 2536 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี

1412 บริหำรโครงกำร สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1413 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1414 ประมวลรัษฎำกร (ฉบับสมบรูณ์ 2536)  - 2536 1 ธรรมนิติ

1415 ประสบกำรณ์วิจัยทำงมนุษยวิทยำข้ำมวัฒนธรรม  - 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1416 ประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมแปรรูปมะเขือเทศในประเทศไทย นิสำกร จึงเจริญธรรม            2536 1 -

1417 เป็นผู้จัดกำรท่ีดีต้องมี 525 แนวทำง รอนโคลแมน 2536 2 คลังปัญญำ

1418 ผู้จัดกำร 2 นำที เล่ม 1  - 2536 3 กำรเงินธนำคำร

1419 ผู้จัดกำร 2 นำที เล่ม 2  - 2536 2 กำรเงินธนำคำร

1420 ผู้จัดกำรหน่ึงนำที แบลนชำร์ด, เคนเนท 2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1421 ผู้จัดกำรหน่ึงนำทีตอนสร้ำงทีมสร้ำงผลงำน แบลนชำร์ด, เคนเนท 2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1422 พฤติกรรมกระจำยกำรลงทุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด บุญเกียรติ เกตุแก้วมณีรัตน์    2536 1 -

1423 ภำพพจน์น้ันส ำคัญย่ิง : กำรประชำสัมพันธ์กับภำพพจน์ - 2536 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1424 มนุษยสัมพันธ์กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือควำมส ำเร็จของธุรกิจ ไฮเซอรอตต์, โดนัลด์ ดี. 2536 2 ต้นอ้อ

1425 มห-เศรษฐศำสตร์ = Macro-economics                                    บุญยง วีรกุล 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1426 มำรู้จัก...กำรบริหำรควำมเส่ียง จำกอัตรำแลกเปล่ียน  - 2536 2 ไดโอนิค

1427 มุมมองท่ีท้ำทำยผู้บริหำร                                               ดนัย เทียนพุฒ 2536 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1428 แม่ไม้นักบริหำร (ศิลปะกำรบริหำรแบบไทย) สุขุม นวลสกุล 2536 3 ธรรมนิติ

1429 ยุทธกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ สุรชัย รัตนกิจตระกูล.                                                                          2536 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1430 ยุทธวิธีกำรประชำสัมพันธ์ จิตรำภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1431 ยุทธศำสตร์แห่งผู้น ำ = Strategy of leadership                                ประชุม โพธิกุล 2536 5 สำยใจ

1432 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1433 ลัทธิทุนมนุษยนิยม ทิศทำงกำรจัดกำรธุรกิจโลกศตวรรษท่ี 21 โอซำกิ, โรเบิร์ต เอส.                                                                                            2536 6 ดอกหญ้ำ

1434 แล้วคุณจะลืมค ำว่ำไม่มีเวลำ เทย์เลอร์,ฮำโรลด์ แอล.                                                                                         2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1435 โลกนักบริหำร                             - 2536 6 เดอะเนช่ัน

1436 วิเทศธนกิจไทย เจริญ เจษฎำวัลย์ 2536 3 บริษัทพอดีจ ำกัด

1437 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี  2536 7 รุ่งเรืองสำส์นกำรพิมพ์

1438 ศัพท์กำรบริหำรจัดกำร วิทยำกร เชียงกูล 2536 4 เบ้ียฟ้ำ

1439 ศัพท์รัฐประศำสนศำสตร์                         ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1440 ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กำรเงินและกำรธนำคำร วิทยำกร เชียงกูล. 2536 1 เบ้ียฟ้ำ

1441 ศิลปะในกำรจัดกำร สก๊อต, บิลล์                                                                                                      2536 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1442 เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้ำ                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1443 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร                                       สรยุทธ มีนะพันธ์     2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1444 เศรษฐศำสตร์กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี วรัญญำ ภัทรสุข.                                                                                 2536 14 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1445 สถิติเพ่ือกำรตัดสินใจ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย 2536 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1446 สถิติเพ่ืองำนบริหำร ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์ 2536 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1447 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์ 2536 2 พิชำตเพรส

1448 สนุกกับชีวิตพิชิตงำน สุขุม นวลสกุล 2536 3 ดอกหญ้ำ

1449 สภำพกำรท ำงำนและองค์ประกอบด้ำนลุคคล อำรี เพชรผุด 2536 3 เนติกุลกำรพิมพ์

1450 สำรพันปัญหำภำษีมูลค่ำเพ่ิม พล ธีรคุปต์ 2536 3 สำมัคคีสำร

1451 เส้นทำงวิบำกสู่ควำมส ำเร็จของยอดนักธุรกิจโลก ต่อพงษ์ บุญเลิศ 2536 2 ดอกเบ้ีย

1452 หลักกำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์ 2536 7 ไทยวัฒนำพำนิช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1453 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2536 11 ไทยวัฒนำพำนิช

1454 หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2536 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1455 หลักกำรบริหำรเบ้ืองต้น สุธี สุทธิสมบูรณ์ 2536 5 สวัสด์ิกำรส ำนักงำนก.พ.

1456 หลักเศรษฐศำสตร์ : กธ 0101, สรบ 2002 สุริยะ เจียมประชำนรำกร.                                                                     2536 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1457 หัวใจของผู้จัดกำรและนักบริหำร  - 2536 2 เอ็ม.บี.เอ.

1458 องค์กำรและกำรจัดกำร (O&M) ศิริอร ขันธหัตถ์                                                                                                  2536 2 อักษรำพิพัฒน์

1459 องค์กำรและกำรบริหำร : กำรศึกษำกำรจัดกำรแผนใหม่ ธงชัย สันติวงษ์ 2536 6 ไทยวัฒนำพำนิช

1460 อนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย              รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ      2536 1 คบไฟ

1461 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1462 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสหกรณ์ เล่ม 2 หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1463 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1464 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1465 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1466 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1467 Management : do's and don't  กำรบริหำร : ส่ิงท่ีควรกระท ำและไม่ควรกระท ำ มิตรภำพ ชลำนุเครำะห์ 2535 2 ครีเอทีฟ

1468 Moderm management technigues เทคนิคกำรบริหำรแผนใหม่ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2535 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1469 กฎหมำยแรงงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล เกษมสันต์ วิลำวรรณ.                                                                           2535 2 วิญญูชน

1470 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทย : กำรบริหำรท่ัวไป                                      มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2535 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1471 กลยุทธ์กำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์ 2535 2 รุ่งแสงกำรพิมพ์

1472 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง ฟิชเชอร์ โรเจอร์ 2535 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1473 กลยุทธ์กำรบริหำรโอกำส ธงชัย สันติวงษ์ 2535 5 รุ่งแสงกำรพิมพ์

1474 กลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ : กรณีศึกษำนโยบำยและกลยุทธกำรบริหำรขององค์กำร                              ธงชัย สันติวงษ์ 2535 13 ไทยวัฒนำพำนิช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1475 กำรเขียนโครงกำร บุบผำ สุดสวัสด์ิ 2535 3 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร

1476 กำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรพัฒนำของประเทศไทย   สุนทร รำชวงศ์ศึก 2535 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1477 กำรจัดกำรสมัยใหม่ ไพลิน ผ่องใส 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1478 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2535 4 ดวงกมลสมัย

1479 กำรบริหำร : ส่ิงท่ีควรกระท ำและไม่ควรกระท ำ มิตรภำพ ชลำนุเครำะห์ 2535 2 ครีเอทีฟพับบลิชช่ิง

1480 กำรบริหำรกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2535 3 บรรณกิจ

1481 กำรบริหำรควำมขัดแย้ง สิทธิพงศ์ สิทธิขจร 2535 2 จงเจริญกำรพิมพ์

1482 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน ธงชัย สันติวงษ์ 2535 5 -

1483 กำรบริหำรค่ำเส่ือมรำคำและค่ำสึกหรอ สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2535 4 ธรรมนิติ

1484 กำรบริหำรคุณภำพแบบญ่ีปุ่น นิตย์ สัมมำพันธ์ 2535 3 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรฯ

1485 กำรบริหำรโครงกำร ประชุม รอดประเสริฐ 2535 3 เนติกุลกำรพิมพ์

1486 กำรบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์      2535 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1487 กำรบริหำรงำนวิชำกำร ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2535 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1488 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ิและนโยบำยธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2535 1 บรรณกิจ

1489 กำรบริหำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ : บทบำทขององค์กรในท้องถ่ิน วิรัช วิรัชนิภำวรรณ 2535 1 โอเดียนสโตร์

1490 กำรบริหำรวัสดุยุคใหม่ สุชำติ ศุภมงคล 2535 22 ธรรมนิติ

1491 กำรบริหำรสไตล์โปร่งใสของอำนันท์ ปันยำรชุน - 2535 1 สำรมวลชน

1492 กำรประชำสัมพันธ์ (ฉบับสมบรูณ์) วิรัช ลภิรัตนกุล 2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิยำลัย

1493 กำรพัฒนำทีมงำน ประชุม โพธิกุล 2535 1 -

1494 กำรพัฒนำพลังสร้ำงสรรค์ขององค์กร : วิธีแก้ปัญหำท่ียำกและสลับซับซ้อน                 ประเวศ วะสี.                                                                                      2535 3 หมอชำวบ้ำน

1495 กำรพัฒนำองค์กำร นงนุช วงษ์สุวรรณ                                                                                             2535 3 กรุงสยำมพร้ินต้ิงกรุ๊ฟ

1496 กำรวำงแผนก ำไร ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2535 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1497 กำรวิเครำะห์หุ้นอย่ำงนักลงทุนมืออำชีพ ปนัดดำ อินทร์พรหม 2535 1 ธรรมนิติ

1498 กำรศึกษำกำรท ำงำน วิจิตร ตัณฑสุทธิ 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1499 กำรหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย ปกรณ์ ทิวขุนทอง 2535 1 ธรรมนิติ

1500 ก้ำวไปข้ำงหน้ำ : จิตวิทยำปลุกใจในกำรต่อสู้ชีวิต ไชยวัฒน์                                                                                         2535 1 ข้ำวฟ่ำง

1501 กิจกรรมข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงจุดบกพร่อง และยกระดับคุณภำพของงำน โตโยซำวำ, โตโย 2535 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

1502 เข้ำใจระบบ Just in time ใน 1 สัปดำห์ Wheatley, Malcolm 2535 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1503 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล               - 2535 4 สวัสดิกำรส ำนักงำนก.พ.

1504 ควำมลับขององค์กำร "พฤติกรรมองค์กำรสมัยใหม่" วิชัย โถสุวรรณจินดำ                                                                                           2535 9 ธรรมนิติ

1505 ไคสแควร์ (chi - square) : กำรทดสอบทำงสถิติ                       อุทุมพร (ทองอุไทย) จำมรมำน 2535 1 ฟันน่ีพับลิชช่ิง

1506 งำนโรงแรม : ฝ่ำยห้องพัก ขจิต กอบเดช      2535 1 มหำวิทยำลัยรังสิต

1507 ต ำรำพิชัยสงครำมจีน ซือหม่ำฝ่ำบุ๋นน ำบู๊  - 2535 2 ดอกหญ้ำ

1508 ทฤษฎีบรรษัทข้ำมชำติกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย สุวินัย ภรณวลัย 2535 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1509 ทักษะกำรมอบหมำยงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ประชุม โพธิกุล 2535 2 สำยใจ

1510 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม 1 จินเหม่ียว 2535 2 เบ้ียฟ้ำ

1511 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม 2 จินเหม่ียว 2535 2 เบ้ียฟ้ำ

1512 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม 3 จินเหม่ียว 2535 2 เบ้ียฟ้ำ

1513 เทคนิคกำรสร้ำงทีมงำน                             ชำญชัย อำจินสมำจำร                            2535 1 โอเดียนสโตร์

1514 เทคนิคสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำร แวน ฟลีท, เจมส์ เค.                                                                                            2535 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1515 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ศิริพร ปัญญำบำล 2535 1 โรงพิมพ์กำรศำสนำ

1516 นโยบำยและกำรวำงแผน : หลักกำรและทฤษฏี ประชุม รอดประเสริฐ                                                                                          2535 4 เนติกุลกำรพิมพ์

1517 บริหำรงำนด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก บุญศักด์ิ แสงระวี 2535 2 คลังสมอง

1518 บริหำรอย่ำงไรให้ได้ผลดี ชำญชัย อำจินสมำจำร 2535 1 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1519 แบบฝึกปฎิบัติวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1520 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1521 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1522 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง สมศักด์ิ คุณเงิน 2535 1 วิญญูชน

1523 ผู้จัดกำรหน่ึงนำที ภำค 2 แบลนชำร์ด, เคนเนท 2535 2 ดอกหญ้ำ

1524 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2535 2 ธรรมนิติ

1525 พฤติกรรมในองค์กำร ชำญชัย อำจินสมำจำร                            2535 5 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1526 พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร ธงชัย สันติวงษ์ 2535 9 ไทยวัฒนำพำนิช

1527 พฤติกรรมองค์กำร : กำรศึกษำกำรบริหำรพฤติกรรมองค์กำรเชิงบริหำร              ธงชัย สันติวงษ์ 2535 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1528 พูดจำภำษำอังกฤษสไตล์ธุรกิจ อิทธิ ฤทธำกรณ์ 2535 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1529 เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี 2535 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี

1530 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม : ข้อคิดและข้อวิจำรณ์ ไกรยุทธ ธีรตยำคีนันท์ 2535 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1531 มนุษยสัมพันธ์ส ำหรับผู้บริหำรยุคใหม่ วินิจ เกตุข ำ 2535 2 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1532 ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรธุรกิจ : ช้ันเชิงกำรบริหำรเชิงยุทธ อ ำนวยชัย ปฏิพันธ์เผ่ำพงศ์ 2535 4 ข้ำวฟ่ำง

1533 รองเท้ำ 6 คู่ ปฏิบัติกำร 6 แบบ โบโนม เอ็ดเวิร์ด เดอ. 2535 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1534 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1535 แรงงำนสัมพันธ์ในธุรกิจอุตสำหกรรม ณรงค์ เส็งประชำ 2535 3 โอเดียนสโตร์

1536 วิธีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วีรยำ ภัทรำอำชำชัย 2535 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1537 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2 วรณี จิเจริญ       2535 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1538 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1 เอนก เธียรถำวร    2535 1 ชวนพิมพ์

1539 เศรษฐศำสตร์แรงงำน                                                         สุมำลี ปิตยำนนท์ 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1540 สถิติธุรกิจ ดวงใจ วีสกุล                2535 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1541 สร้ำงเงินล้ำนจำกธุรกิจเล็ก บรอนสัน, ฮำวเวิร์ด 2535 2 ธรรมชำติ

1542 สำธำรณบริหำรศำสตร์                                 สร้อยตระกูล (ติวยำนนท์) อรรถมำนะ  2535 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1543 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 13 S.M. Circuit Press

1544 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2535 3 -

1545 หลักกำรบริหำรเบ้ืองต้น สุธี สุทธิสมบูรณ์ 2535 2 สวัสด์ิกำรส ำนักงำนก.พ.

1546 หลักกำรประชำสัมพันธ์ วัฒนำ พุทธำงกูรำนนท์ 2535 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1547 หลักกำรและเทคนิคกำรประเมินผลงำน ปุตติ, โจเซฟ 2535 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1548 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี 2535 3 สุภำ

1549 องค์กำรและกำรบริหำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2535 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1550 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1551 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฏหมำยแรงงำน หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1552 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1553 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1554 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1555 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1556 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1557 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1558 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1559 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมศำสตร์กำรส่ือสำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1560 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมศำสตร์กำรส่ือสำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1561 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1562 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1563 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1564 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติและกำรวิจัยส่ือสำรมวลชน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1565 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติและกำรวิจัยส่ือสำรมวลชน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1566 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1567 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1568 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15                             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1569 ไอเดียท ำมำหำกิน ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ.                                                                          2535 2 นิตยสำร"คลังสมอง"

1570 36 ข้อบกพร่องของธุรกิจขนำดเล็กและวิธีป้องกัน  - 2534 2 แสงดำว

1571 40 ธุรกิจท ำเงินในอนำคต                             - 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

1572 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงแรม พฤติ บุญเกษมสันติ 2534 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

1573 57 เร่ืองน่ำรู้เทคนิคกำรจัดกำรส ำหรับผู้บริหำรโรงงำน เริงศักด์ิ ปำนเจริญ 2534 1 -

1574 กระบวนกำรตัดสินใจ วีระพล สุวรรณนันต์ 2534 3 สำมัคคีสำส์น

1575 กลยุทธ์พิสดำรในกำรบ่มเพำะคนแบบญ่ีปุ่น ชิเกโนบุ, นำกำโมริ 2534 2 บ๊ิกบุ๊ค

1576 กำรติดต่อธุรกิจ บุศย์ วิสุทธิ 2534 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1577 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2534 3 ดวงกมลสมัย

1578 กำรบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์      2534 3 -

1579 กำรบริหำรงำนบุคคล พยอม วงศ์สำรศรี 2534 3 -

1580 กำรบริหำรงำนบุคคลในแนวทำงใหม่  - 2534 3 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรฯ

1581 กำรบริหำรเพ่ือควบคุมควำมสูญเสีย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 2534 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

1582 กำรบัญชีบริหำร สุมำลี ศรีบุญเรือง                                                                                              2534 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1583 กำรประชำสัมพันธ์ : หลักและวิธีปฎิบัติ วิจิตร อำวะกุล 2534 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1584 กำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน อัปษรศรี ปลดเปล่ียว 2534 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1585 กำรประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 12 (เอกสำรประกอบ) สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2534 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1586 กำรประชุมนักบัญชีท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 12 เอกสำรสัมมนำนักบัญชีกับธุรกิจยุตไฮเทค                             สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับฯ 2534 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1587 กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ชำญชัย อำจินสมำจำร 2534 5 สำยใจ

1588 กำรพัฒนำตนเอง ภำค 2 สมิต อำชวนิจกุล 2534 3 ดอกหญ้ำ

1589 กำรโรงแรม ฉบับนิสิตนักศึกษำ  - 2534 3 -

1590 กำรวำงแผน ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2534 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1591 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2534 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1592 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มบุคคล สมพักตร์ ยัญญะสิทธ์ิ 2534 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1593 ค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจในตลำดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี       นำถนภำ โรหิตำคนี               2534 1 -

1594 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ชอว์ต, เดวิด เจ.                                                                                 2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1595 คู่มือตรวจสอบควำมพร้อมส ำหรับนักบริหำร รำวน์ทรี, ดีเรก                                                                                                   2534 1 บัตเตอร์ฟลำย

1596 คู่มือบริหำรงำนบุคคล มำร์กำรเร็ต, แอ็ทวูด 2534 1 -

1597 คู่มือปฏิบัติงำนภำษีมูลค่ำเพ่ิม  - 2534 2 สมิต

1598 เคล็ดลับกำรบริหำรเสน่ห์ จินตนำ ยุญบงกำร 2534 1 ธรรมนิติ

1599 ไคเซ็น : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จแบบญ่ีปุ่น อิมำอิ, มำซำอำกิ 2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1600 จิตวิทยำส ำหรับนักบริหำร พรรณรำย ทรัพยะประภำ 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1601 ทฤษฎีบุคลิกภำพ นพมำศ ธีรเวคิน 2534 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1602 ทฤษฎีองค์กำร ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  2534 6 ไทยวัฒนำพำนิช

1603 เทคนิคกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน เรวัฒร์ ชำตรีวิศิษฐ์ 2534 1 -

1604 เทคนิคกำรประชำสัมพันธ์ วิจิตรำ อำวะกุล 2534 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1605 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ อังสนีย์ เกตุทัต.                                                                                 2534 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1606 นักบริหำรทันสมัย                                 กิติต ยัคคำนนท์                2534 1 บัตเตอร์ฟลำย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1607 บริหำรคน หำยเฟย VS แมคเคียเวลลี เผิงต๋ำเฉิง 2534 2 ดอกหญ้ำ

1608 บริหำรงำนแบบญ่ีปุ่น วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์    2534 3 ดอกหญ้ำ

1609 บริหำรอย่ำงไรให้ได้ผลดี ชำญชัย อำจินสมำจำร 2534 1 สำยใจ

1610 เบ้ืองหลังควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในวงกำรธุรกิจ ซอลมอน, พอล                                                                                                  2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1611 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล 2534 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1612 เพ่ิมพลังให้กำรบริหำร สุรพล กอวัฒนสกุล 2534 3 โอเดียนสโตร์

1613 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ฉบับสมบรูณ์  - 2534 5 ธรรมนิติ

1614 ภำษีศุลกำกร สุชำติ สุขสุมิตร 2534 3 วิญญูชน

1615 ภูมิปัญญำตะวันออก เล่ม 2 คัมภีร์พิเครำะห์สถำนกำรณ์ เฝ่ิงเม่ิงหลง 2534 2 ดอกหญ้ำ

1616 เม่ือต้องข้ึนสู่ต ำแหน่งใหม่ อำร์โนลด์, จอห์น ดี.                                                                                             2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1617 ยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจในกำรปรับดุลกำรค้ำไทย-ญ่ีปุ่นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคง... วีระชัย วรรณีกกุล                                                                                              2534 1 โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ินกรมกำรปกครอง

1618 ยุทธศิลป์จ๋ินซี ศำสตร์แห่งกำรบริหำรส ำหรับผู้เป็นเจ้ำของกิจกำร ทองแถม นำถจ ำนง 2534 2 ดอกหญ้ำ

1619 วิธีท ำงำนและสร้ำงอนำคต วิจิตรวำทกำร, หลวง         2534 4 คลังสมอง

1620 ศิลปะกำรบริหำรคน ฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล.                                                                                       2534 2 กรมวิชำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

1621 เศรษฐกิจกำรเมืองส ำหรับนักสหภำพแรงงำน - 2534 4 มูลนิธิฟรีดริชเอแบรท

1622 สถำนกำรเศรษฐกิจกำรเงินภำคเหนือ 2533                 ธนำคำรแห่งประเทศไทย         2534 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

1623 สถิติวิธีวิเครำะห์และวำงแผนงำนวิจัย จรัญ จันทลักขณำ 2534 5 ไทยวัฒนำพำนิช

1624 สถิติศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับครู ประคอง กรรณสูต 2534 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1625 สร้ำงบริกำรให้เป็นเลิศ ปลำยฝัน สุขำรมย์ 2534 1 -

1626 สร้ำงวัฒนธรรมในองค์กำร สร้ำงวิถีทำงสู่ควำมเป็นเลิศ กริช สิบสนธ์ิ 2534 1 -

1627 สรุปค ำบรรยำยประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ณ ห้องมุกดำ… - 2534 1 วิทยำลัยครูบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

1628 ส่องโลกทรรศน์นักบริหำร                                          ดนัย เทียนพุฒ 2534 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าท่ี    75

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1629 หลักกระบวนกำรแก้ปัญหำ วีระพล สุวรรณนันต์ 2534 1 สำมัคคีสำส์น

1630 หลักกำรจัดกำร ศรีอรุณ เรศำนนท์ 2534 3 -

1631 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2534 15 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1632 หลักกำรตลำด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปำล. 2534 7 สถำบันรำชภัฎ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

1633 หลักกำรท ำงำนแบบญ่ีปุ่น  - 2534 2 บัตเตอร์ฟลำย

1634 หลักกำรสัมภำษณ์ในวงกำรบริหำรธุรกิจและกำรส่ือสำรมวลชน เมตตำ กฤตวิทย์ 2534 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1635 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี 2534 14 -

1636 อนำคตท ำนำย : กระแสน ำแห่งโลกอนำคตในทศวรรษหน้ำ          - 2534 1 ข้ำวฟ่ำง

1637 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดและด ำเนินงำนกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1638 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดและด ำเนินงำนกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1639 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1640 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1641 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1642 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่ม 2 หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1643 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำส่ือสำรเพ่ือกำรพัฒนำ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1644 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำส่ือสำรเพ่ือกำรพัฒนำ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1645 เอ็มบีโอ กำรบริหำรด้วยวัตถุประสงค์ บุญมำก พรหมพ้วย 2534 2 เจ้ำนำย

1646 กระแสกำรจัดกำร สมชำย ภคภเสน์วิวัฒน์ 2533 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1647 กลยุทธ์กำรแก้ไขและจัดกำรกับคนท่ียุ่งยำก คำวำ, โรเบอร์ตำ 2533 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1648 กลยุทธ์กำรสัมภำษณ์คนในงำนบริหำร เสนำะ ติเยำว์ 2533 10 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1649 กำรจัดกำรสินเช่ือ ดำรณี พุทธวิบูลย์ 2533 3 -

1650 กำรตรวจสอบภำยใน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2533 1 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1651 กำรบริหำรงำนสหกรณ์ พสุ สังถำภรณ์ 2533 5 โอเดียนสโตร์

1652 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ธงชัย สันติวงษ์ 2533 6 ไทยวัฒนำพำนิช

1653 กำรบริหำรผ่ำนวิกฤต ยำมำชิตะ, โตชิฮิโกะ 2533 2 ดอกหญ้ำ

1654 กำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศ สมยศ นำวีกำร 2533 8 บรรณกิจ

1655 กำรประกอบกำรขนำดย่อมในชนบทไทย : สถำนะควำมรู้ ชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 2533 2 -

1656 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ทองใบ สุดชำรี 2533 3 โอเดียนสโตร์

1657 กำรวิเครำะห์และวำงกลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง ประสำร ไตรรัตน์วรกุล.                                                                         2533 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1658 กำรส่ือสำรและกำรครอบง ำทำงวัฒนธรรม ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ. 2533 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1659 เขำว่ำผมคือมืออำชีพ                                                                          - 2533 1 ปิยมิตร

1660 เคล็ดลับควำมเจริญของญ่ีปุ่น : ท ำไมญ่ีปุ่นจึงเจริญเร็วกว่ำ                        ขุนทอง อินทร์ไทย.                                                                             2533 3 รวมทรรศน์

1661 เคล็ดลับสู่ควำมส ำเร็จ : Success secrets แม็คคอร์แม็ค, มำร์ค เอช.                                                                                      2533 3 ข้ำวฟ่ำง

1662 ดร.เดมม่ิง : อเมริกันชนผู้ปูรำกฐำนเร่ืองคุณภำพให้ญ่ีปุ่น                        อำเกวโญ่, รำฟำเอล.                                                                           2533 1 เอ็มเพำเวอร์เม้นท์

1663 เทคนิคกำรบริหำรเพ่ิมผลงำน โกรฟ, แอนดรู เอส.                                                                            2533 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1664 เทคนิคขจัดควำมกดดันในองค์กร โคลแมน, เวอร์นอน 2533 2 ทำนตะวันแคชบุ๊คส์

1665 ธุรกิจไร้พรมแดน โอมำเอะ, เคนอิจิ 2533 2 โกลเบ้ิลเบรน

1666 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำ กำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1667 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้นหน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1668 ผู้จัดกำรหน่ึงนำที ตอนสร้ำงทีมสร้ำงผลงำน แบลนชำร์ด, เคนเนท 2533 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1669 ฟัง ฟัง ฟัง อย่ำงนักบริหำร เมอร์ฟี, เควิน เจ. 2533 2 สร้ำงสรรค์วิชำกำร

1670 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จุฑำมำศ มนัสช่ืนนิรันดร์ 2533 1 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

1671 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2533 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1672 แรงงำนสัมพันธ์กุญแจแห่งควำมร่วมมือระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2533 1 ธรรมนิติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1673 วัฒนธรรมทำงธุรกิจของญ่ีปุ่น ขุนทอง อินทร์ไทย.                                                                             2533 1 รวมทรรศน์

1674 ศัพท์ธุรกิจ : ธนำคำร บัญชี กิจกำรบริษัท หยำงหมิงกง.                                                                                    2533 1 ยินหยำง

1675 สำธำรณบริหำรศำสตร์ สร้อยตระกูล (ติวยำนนท์) อรรถมำนะ.                                                     2533 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1676 หนทำงเป็นผู้บริหำรช้ันยอด เก็ตต้ี, เจ.พอล.                                                                                                  2533 3 ข้ำวฟ่ำง

1677 หลักกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มำณพ สังขมิตร.                                                                                2533 8 รวมสำส์น

1678 หลักกำรตลำด สุดำดวง เรืองรุจิระ. 2533 16 ประกำยพรึก

1679 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2533 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1680 เอกสำรกำรสอนชุดวิช คณิตศำสตร์-สถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1681 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1682 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัยและกำรประกันชีวิต หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1683 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัยและกำรประกันชีวิต หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1684 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ในองค์กำร หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1685 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1686 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์-สถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1687 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรประกันภัย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1688 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรประกันภัย หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1689 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรฝึกอบรม หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1690 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรฝึกอบรม หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1691 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ นงลักษณ์ สินสืบผล 2533 1 วิทยำลัยครูธนบุรี

1692 Positioning : กลยุทธ์กำรสร้ำงภำพพจน์ รีส์, อัล.                                                                                            2532 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1693 กลยุทธ์และกำรสร้ำงพลังผู้น ำธุรกิจรุ่นใหม่ มนูญ ตนะวัฒนำ 2532 2 โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

1694 กลุ่มสัมพันธ์และกำรบริหำรทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ อุทัย บุญประเสริฐ 2532 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าท่ี    78

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1695 กำรจัดอุตสำหกรรมท่องเท่ียว วินิจ วีรยำกร 2532 1 -

1696 กำรน ำเข้ำและส่งออก เสรี เลิศไพบูลย์.                                                                                 2532 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

1697 กำรบริหำรคุณภำพแบบญ่ีปุ่น นิตย์ สัมมำพันธ์               2532 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

1698 กำรบริหำรประยุกต์                                                         อุทัย หิรัญโต 2532 7 โอเดียนสโตร์

1699 กำรบริหำรเพ่ือกำรสร้ำงสรร บุณทัน ดอกไธสง 2532 2 บพิธกำรพิมพ์

1700 กำรพัฒนำบุคคลและกำรฝึกอบรม นงลักษณ์ สินสืบผล 2532 4 วิทยำลัยครูธนบุรี

1701 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2532 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1702 กำรศึกษำกำรท ำงำน วิจิตร ตัณฑสุทธิ 2532 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1703 เจำะตลำดอำหำรส่งออก ศูนย์ข้อมูลอีบีซีไอ 2532 2 เอ็กซ์เซลเล้นท์บิสเนสคอร์ปอร์เรช่ันฯ

1704 ทฤษฎีบุคลิกภำพ สิริวรรณ สำระนำค 2532 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1705 รำยงำนผลกำรวิจัยองค์กรควำมร่วมมือของเอกชนอำเซียน : พัฒนำกำรและ… พัชรำวลัย วงศ์บุญสิน.                                                                         2532 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1706 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2 ปิยะวดี วิริยะชำติ       2532 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1707 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1 เอนก เธียรถำวร.                                                                                 2532 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1708 หลักเศรษฐศำสตร์ บุญเลิศ พงษ์มงคลสำม.                                                                       2532 1 ไนน์

1709 องค์กำรและกำรจัดกำร (O&M) ศิริอร ขันธหัตถ์ 2532 2 อักษรำพิพัฒน์

1710 กรอบนโยบำยและกำรบริหำรเพ่ือกำรส่งสินค้ำออก : บทเรียนจำกกลุ่มประเทศ... จินดำ ยิมเรวัต 2531 3 เพ่ือนพิมพ์

1711 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง ฟิชเชอร์, โรเจอร์ 2531 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1712 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1 สมยศ นำวีกำร 2531 7 บรรณกิจ

1713 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2 สมยศ นำวีกำร 2531 7 บรรณกิจ

1714 กำรบริหำรแรงงำนในประเทศไทย : กรม ทบวงหรือกระทรวง จ ำเนียร จวงตระกูล 2531 4 โอเดียนสโตร์

1715 กำรพัฒนำองค์กำร สุนันทำ เลำหนันทน์ 2531 20 ดีดีบุ๊คสโตร์

1716 กำรวิเครำะห์คุณค่ำ อัมพิกำ ไกรฤทธ์ิ 2531 3 -
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หน้าท่ี    79

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1717 ควำมม่ันคงในอำชีพบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์ 2531 2 -

1718 ประกันภัยสินค้ำส่งออก มำณพ สังขมิตร 2531 7 บ ำรุงสำสน์

1719 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2531 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1720 หลักกำรบริหำรงำนบุคคล อุทัย หิรัญโต 2531 9 โอเดียนสโตร์

1721 องค์กำรและปัญหำในองค์กำร อุทัย บุญประเสริฐ      2531 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1722 กำรบริหำรโครงกำรเชิงปฏิบัติ Taylor, W. J. 2530 3 สนง.คณะกรรมกำรกำรวิจัยฯ

1723 กำรบริหำรงำนต ำรวจ ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ 2530 1 โอเดียนสโตร์

1724 กำรบริหำรธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2530 3 บรรณกิจ

1725 กำรวิเครำะห์เน้ือหำด้ำนจริยธรรมในโฆษณำ ปรีชำ ส่งกิตติสุนทร.                                                                            2530 1 -

1726 กำรส่ือสำรในองค์กำร เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2530 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1727 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำยท่ัวไป คมกริช วัฒนเสถียร 2530 3 -

1728 บริหำรโครงกำร สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 2530 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1729 บันไดสู่นักบริหำร วีระ ศรีวิลำศ.                                                                                     2530 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1730 แบบสอบถำม : กำรสร้ำงและกำรใช้                          อุทุมพร (ทองอุไทย) จำมรมำน 2530 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1731 ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ กับกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิผล ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2530 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1732 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร วนิดำ เสนีเศรษฐ 2530 3 โอเดียนสโตร์

1733 มิติใหม่ของกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐบำล : กำรเมือง ค่ำนิยม และกำรจัดกำร... เช่ียวชำญ อำศวัฒนกุล 2530 4 โอเดียนสโตร์

1734 เลขำนุกำรภำคปฎิบัติ และกำรบริหำรธุรกิจ พอล อีสแมน                                                                                                     2530 6 โอเดียนสโตร์

1735 สร้ำงทีมเสือ ไรซ์, เครก เอส.                                                                                  2530 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1736 กำรตัดสินใจของผู้บริหำร สมยศ นำวีกำร 2529 6 บรรณกิจ

1737 กำรบริหำรกำรผลิต สัณห์ชัย กล่ินพิกุล 2529 3 โอเดียนสโตร์

1738 กำรบริหำรกำรผลิตในธุรกิจอุตสำหกรรมและบริกำร สัณห์ชัย กล่ินพิกุล 2529 5 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1739 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ ประโชค ชุมพล                                                                                 2529 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1740 กำรบริหำรธุรกิจขยำดย่อม ผุสดี รุมำคม 2529 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1741 กำรบริหำรบุคคล สุรศักด์ิ นำนำนุกูล 2529 3 ทวีกำรพิมพ์

1742 กำรบริหำรให้ก ำไรมำกข้ึน โมรีน, จอห์น 2529 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1743 กำรพัฒนำสมรรถนะขององค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ ชัยอนันต์ สมุทวณิช 2529 1 มูลนิธิคอนรำดอำเด็นเนำว์

1744 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำร สมยศ นำวีกำร 2529 2 บรรณกิจ

1745 กำรวิเครำะห์วิธีกำรประเมินผลงำนของพนักงำนในธนำคำรพำณิชย์ไทย วีรวรรณ อัศวไพบูลย์                                                                                         2529 1 -

1746 กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน 2 วิภำวรรณ สิงห์พร้ิง                                                                                            2529 2 โอเดียนสโตร์

1747 งำนโรงแรมฝ่ำยห้องพัก : พนักงำนส่วนหน้ำโรงแรม ขจิต กอบเดช 2529 5 โอเดียนสโตร์

1748 ธุรกิจเบ้ืองต้น ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว 2529 6 พิทักษ์อักษร

1749 แนวจัดท ำแผนกลยุทธส ำหรับรัฐวิสำหกิจ พิพัฒน์ ไทยอำรี 2529 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1750 ปัญหำและแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรบริหำรเทศบำลไทย ประหยัด หงษ์ทองค ำ              2529 1 เจ้ำพระยำกำรพิมพ์

1751 รัฐวิสำหกิจไทย : องค์กำรและกำรจัดกำร ผุสสดี สัตยมำนะ 2529 4 โอเดียนสโตร์

1752 หลักกำรและข้ันตอนในกำรจัดท ำแผนวิสำหกิจส ำหรับรัฐวิสำหกิจ พิพัฒน์ ไทยอำรี 2529 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1753 องค์กำรและกำรจัดกำร ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว 2529 2 พิทักษ์อักษร

1754 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น เล่ม 2 หน่วยท่ี 9-15                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1755 กฎหมำยเก่ียวกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศพร้อม สุธำบดี สัตตบุศย์.                                                                               2528 4 บรรณกิจ

1756 กำรบริหำรเชิงพุทธ : กระบวนกำรทำงพฤติกรรม บุญทัน ดอกไธสง                                                                                               2528 1 บพิธกำรพิมพ์

1757 กำรศึกษำกำรบริหำรงำนบุคคลของบริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด          อุษณีย์ ชิดชอบ.                                                                                 2528 1 -

1758 ทฤษฎีกำรประยุกต์ของ Q.C.C วีระพล สุวรรณนันต์      2528 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1759 ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สมนึก แตงเจริญ.                                                                                2528 1 โอเดียนสโตร์

1760 ธุรกิจท่ัวไป ยนต์ ชุ่มจิต 2528 3 แพร่พิทยำ
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หน้าท่ี    81

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1761 ลู่ทำงกำรลงทุนร่วมระหว่ำงไทยกับจีน - 2528 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1762 เศรษฐศำสตร์ประยุกต์ : กำรจัดกำรธุรกิจ สมคิด แก้วสนธิ 2528 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1763 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต 2528 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1764 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1765 กฎหมำยธุรกิจ สุมนมำลย์ น่ิมเหติพันธ์ 2527 2 พิทักษ์อักษร

1766 กำรบริหำร                               ฉำยศิลป์ เช่ียวชำญพิพัฒน์ 2527 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1767 กำรบริหำรงำนบุคคล สพพ.103 สุมนมำลย์ น่ิมเหติพันธ์ 2527 2 พิทักษ์อักษร

1768 กำรมอบหมำยงำน : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร เทเลอร์, ฮำโรล แอล.                                                                                            2527 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1769 กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองวิเครำะห์คร่ึงทำงแผนฯ 5 วันท่ี 12 มกรำคม 2527... สมำคมเศรษฐศำสตร์แห่งประเทศไทย     2527 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1770 ควำมส ำเร็จทำงกำรบริหำร สมยศ นำวีกำร 2527 3 บรรณกิจ

1771 คู่มือท ำกิจกรรม กลุ่มสร้ำงคุณภำพงำน ประวิทย์ จงวิศำล                                                                                               2527 1 -

1772 เทคนิคกำรท ำธุรกิจด้วยตัวเอง พำร์สัน, คริส.                                                                                    2527 1 ธุรกิจ

1773 นักบริหำร สุรัฐ ศิลปอนันต์ 2527 8 ไทยวัฒนำพำนิช

1774 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วยนิติกรรมและหน้ี 1 เสนีย์ ปรำโมช 2527 1 -

1775 สถิติพ้ืนฐำนเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ อุไรวรรณ เทพเทศ.                                                                             2527 1 วิทยำลัยกำรค้ำ

1776 หลักกระบวนกำรแก้ปัญหำ                             วีระพล สุวรรณนันต์ 2527 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1777 หลักกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มำณพ สังขมิตร. 2527 1 รวมสำส์น

1778 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2527 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1779 กรณีตัวอย่ำงกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำร สิงหำ เจียมศิริ 2526 3 ภำพพิมพ์

1780 กำรบริหำร                                                            สมพงค์ เกษมสิน    2526 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1781 กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรสัมนำบุคคล บัณฑิตย์ อินทรช่ืน 2526 1 -

1782 กำรบริหำรธุรกิจเบ่ืองต้น(เพ่ือกำรสหกรณ์) อุดม เชยกีวงศ์ 2526 4 โอเดียนสโตร์
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หน้าท่ี    82

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1783 กำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ เกศินี หำสนันทน์ 2526 1 -

1784 ทฤษฎีองค์กำร สมยศ นำวีกำร 2526 3 บรรณกิจ

1785 เทคนิคกำรบริหำรเพ่ิมผลงำน โกรฟ, แอนดรูว์ เอส. 2526 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1786 หลักกำรประชำสัมพันธ์ ชม ภูมิภำค 2526 2 โอเดียนสโตร์

1787 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์                      นรำทิพย์ ชุติวงศ์     2526 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1788 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร หน่วยท่ี 1-8  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2526 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1789 กำรจูงใจในองค์กำรธุรกิจ วุฒิชัย จ ำนงค์ 2525 8 โอเดียนสโตร์

1790 กำรบริหำร คู่มือและแบบทดสอบ                               สมยศ นำวีกำร 2525 5 บรรณกิจ

1791 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์ 2525 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1792 กำรพัฒนำบุคคล เสำวลักษณ์ สิงหโกวินท์ 2525 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1793 เทคนิคกำรบริหำร                                                            อุทัย หิรัญโต 2525 1 โอเดียนสโตร์

1794 ปัญหำส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำนของมนุษย์  - 2525 1 สนง.คณะกรรมกำรกำรวิจัยฯ

1795 แผนสู่ควำมส ำเร็จของนักวำงกลยุทธ์ โอมำเอะ, เคนอิชิ.                                                                                                 2525 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1796 เศรษฐกิจของกำรให้สินเช่ือรำยกลุ่ม : กำรศึกษำเฉพำะกรณีท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี               ทองโรจน์ อ่อนจันทร์     2525 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1797 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-7                                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2525 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1798 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-8                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2525 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1799 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2525 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1800 กำรพัฒนำองค์กำร : กำรสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีม อรุณ รักธรรม 2524 3 โอเดียนสโตร์

1801 พฤติกรรมองค์กำร                                                          สมยศ นำวีกำร 2524 1 บรรณกิจ

1802 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น : คลังข้อทดสอบ                                 - 2524 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1803 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 12-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2524 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1804 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 6-11                                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2524 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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หน้าท่ี    83

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1805 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2524 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1806 กำรจัดซ้ือและบริหำรพัสดุ                                    สุมนำ อยู่โพธ์ิ       2523 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1807 กำรบริหำร สมพงศ์ เกษมสิน 2523 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1808 กำรบริหำรงำนบุคคล(หลักเกณฑ์และทำงปฏิบัติ) อุดร ช่ืนกล่ินธูป.                                                                                 2523 1 โรงพิมพ์วิทยำกร

1809 กำรบริหำรตำมสถำนกำรณ์ สมยศ นำวีกำร 2523 4 บรรณกิจ

1810 จุล-เศรษฐศำสตร์ ปัจจัย บุญนำค 2523 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1811 แนวควำมคิดเร่ืองพฤติกรรมองค์กำร                                วุฒิชัย จ ำนงค์ 2523 1 รวมสำส์น

1812 พฤติกรรมกำรตัดสินใจ วุฒิชัย จ ำนงค์ 2523 2 โอเดียนสโตร์

1813 พัฒนำกำรของทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศใหม่ ศรีวงศ์ สุมิตร 2523 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1814 เศรษฐศำสตร์ชำวบ้ำน (เศรษฐกิจในชีวิตประจ ำวัน)     วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร  2523 1 พิทยำคำร

1815 กำรบริหำรงำนบุคคล ชลิดำ ศรมณี 2522 1 -

1816 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2522 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1817 กำรศึกษำเปรียบเทียบกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลในระบบรัฐวิสำหกิจ...     วรมณี ชัยกรณ์กิจ                                                                                              2522 1 -

1818 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น[มหภำค]                                  สุรักษ์ บุนนำค 2522 1 ไทยวัฒนำพำนิช

1819 สวัสดิกำรของลูกจ้ำงในโรงพยำบำลของกรมกำรแพทย์ ทัศนัย ทองประเสริฐ                                                                                           2522 1 -

1820 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น                                             จรินทร์ เทศวำนิช 2522 1 โอเดียนสโตร์

1821 กุญแจทองของกำรบริหำร ศีรินทร์ ยมรัตน์ 2521 1 เอ็มบีเอ

1822 คิด...เชิงกลยุทธ์ สมคิด จำตุศรีพิทักษ์   2521 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1823 ไคเซ็น : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จแบบญ่ีปุ่น อิไม, มำซำเอกิ 2521 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1824 ท ำธุรกิจแบบญ่ีปุ่น เดอมองเตอะ, บอย 2521 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1825 เทคนิคกำรใช้โปรแกรมในกำรบริหำรงำนผลิตและอุตสำหกรรม พิภพ เล้ำประจง 2521 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1826 บริหำรโครงกำร สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 2521 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี    84

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ           รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1827 บริหำรตรงเป้ำหมำยได้ผลลัพธ์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                                        2521 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1828 พฤติกรรมในองค์กำร ชำญชัย อำจินสมำจำร                            2521 1 ศูนย์ส่ือสำรเสริมกรุงเทพฯ

1829 ยุทธกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ สุรชัย รัตนกิจตระกูล 2521 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1830 ลุยธุรกิจพ่ียุ่น วุ่นๆ สไตล์พ่ีกัน แคตเซนสไตน์, แกรี                                                                                            2521 3 ธัญญำ

1831 สูตรส ำเร็จนักบริหำร กริช สืบสนธ์ิ 2521 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1832 หลักกำรตลำด อนันต์ จันทรกุล ...[และคนอ่ืน ๆ] 2521 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1833 องค์กำรและกำรจัดกำร วิรัช สงวนวงศ์วำน 2521 3 แมสพับลิชช่ิง

1834 หลักกำรตลำด บัญญัติ จุลนำพันธ์ุ. 2520 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1835 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ญำณเดช ทองสิมำ. 2519 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1836 องค์กำรและกำรบริหำร : กำรศึกษำกำรจัดกำรในทำงธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2519 2 ไทยวัฒนำพำนิช

1837 หลักกำรปกครองของหัวหน้ำงำน                                  จ ำนงค์ สมประสงค์ 2518 1 มิตรเจริญกำรพิมพ์

4263

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565


