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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1 44 เร่ืองน่ำรู้เทคนิคกำรจัดกำรส ำหรับผู้บริหำรโรงงำน                                 - 25-- 1 เอ็มแอนด์อี

2 5ส ยุคใหม่ท ำได้ด้วยตนเอง สุพจน์ สิรินฤมำณ 25-- 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3 5ส ยุคใหม่ท ำได้ด้วยตนเอง สุพจน์ สิรินฤมำณ 25-- 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

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

5 Loss control                                                                                    - 25-- 2 -

6 กลศำสตร์ของไหลและกำรถ่ำยโอนควำมร้อน : เอกสำรประกอบกำรอบรม...        - 25-- 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

7 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ พสุ เดชะรินทร์.                                                                                  25-- 1 -

8 กำรประชุมประจ ำปีทำงวิชำกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยคร้ังท่ี 2 สมำคมอำชีวอนำมัยแลควำมปลอดภัย               25-- 2 สมำคมอำชีวอนำมัยแลควำมปลอดภัย

9 กำรป้องกันอุบัติภัยจำกกำรท ำงำน ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.                                                                           25-- 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

10 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของไทย บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งฯ                                           25-- 1 บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งฯ

11 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในองค์กร วีระ พงศ์นภำรักษ์ 25-- 1 จิตรวัฒน์

12 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรจัดบริกำรสุขภำพแก่แรงงำนเด็ก ในโรงงำนอุตสำหกรรม...กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย 25-- 1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

13 เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพ่ือองค์กรท่ีเป็นเลิศ... - 25-- 7 ส ำนัก

14 ควำมปลอดภัยในงำนอุตสำหกรรม ช ำนำญ นพรัตน์เขต.                                                                           25-- 1 เจริญรุ่งเรืองกำรพิมพ์

15 คุณภำพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสำหกรรมใหม่ : ด้ำนชีวิตกำรท ำงำนและกำรใช้... ปภำทิพ พงศ์ศุภนิมิต.                                                                          25-- 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

16 คู่มือกำรฝึกเพ่ือกำรหย่ังรู้อันตรำย ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.                                                                           25-- 10 สถำบันควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

17 โครงกำรจัดท ำดัชนีด้ำนส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม - 25-- 1 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยำฯ 

18 จิตวิทยำธุรกิจ ธ ำรงศักด์ิ หม่ืนจักร์.                                                                            25-- 3 มณฑลกำรพิมพ์

19 จิตวิทยำอุตสำหกรรม ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์.                                                                      25-- 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

20 จิตวิทยำอุตสำหกรรม พงศ์ หรดำล 25-- 2 -

21 จิตวิทยำอุตสำหกรรมประยุกต์ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ.                                                                             25-- 1 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระฯ

22 ตัวช้ีวัดคุณภำพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสำหกรรมใหม่ : ด้ำนโภชนำกำรสุขภำพ… พรรณปพร เอกพัฒน์ 25-- 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  2

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

23 ตัวช้ีวัดคุณภำพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสำหกรรมใหม่ : ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำร…นวลใย หำริวร 25-- 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

24 แนวปฏิบัติเก่ียวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.                                                                           25-- 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

25 แผนปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม            25-- 2 กระทรวงอุตสำหกรรม            

26 พิจำรณำศึกษำเร่ือง กำรพัฒนำกำรค้ำและอุตสำหกรรมไทยให้เป็นเลิศ : กำร...          ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 25-- 1 กองบรรณำธิกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรฯ

27 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เล่ม 42 ประกำศฯ ฉบับท่ี 2051-2100        - 25-- 1 ฝ่ำยวิชำกำร สูตรไพศำล

28 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เล่ม 44 พ.ศ.2539 ฉบับท่ี 2151-2200                      - 25-- 1 ฝ่ำยวิชำกำร สูตรไพศำล

29 ระบบและควำมปลอดภัยในโรงงำน ชัยสวัสด์ิ เทียนวิบูลย์.                                                                          25-- 3 -

30 ระบบและควำมปลอดภัยในโรงงำน พงษ์วุฒิ สิทธิพล.                                                                               25-- 3 ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ

31 แรงงำนในอุตสำหกรรมเหล็กและโลหะกิจกำรโรงแรม กิจกำรขนส่งทำงน้ ำ        - 25-- 1 มูลนิธิอำรมณ์ พงศ์พงัน

32 วิธีปฏิบัติงำนกับสำรตัวท ำละลำย ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.                                                                           25-- 11 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

33 สู่โครงสร้ำงใหม่อุตสำหกรรมไทยปี 2000 - 25-- 1 -

34 หลักกำรตลำด พรนิภำ กำญจนพงศ์. 25-- 1 ศรีสง่ำวิชำกำร 

35 หลักกำรตลำด สมบูรณ์ ขันติโชติ. 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

36 อุตสำหกรรมท่ีโตเร็วของคนไทยปี ... ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ 25-- 1 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำฯ

37 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรบริหำรกำรผลิต. 3562307 - 25-- 2 -

38 Full time job to win งำนประจ ำท ำแล้วมีควำมสุข วิสุทธ์ิ ถำวรรัตน์ 2565 1 ไรเตอร์โซล

39 HBR at 100 : สุดยอดแนวคิด & นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในรอบ 100 ปี จำกนักคิดระดับโลก- 2565 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

40 Metaverse อนำคต โอกำส และควำมเส่ียง ทักษพร พีรพัฒนโภคิน 2565 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

41 OKRs เติบโต 10 เท่ำ ด้วยกำรต้ังเป้ำแล้วท ำได้จริง - 2565 1 Short Cut

42 TRIZ คิดออกทุกอย่ำงด้วยตำรำง 9 ช่อง ทำคำงิ, โยชิโนริ 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

43 กิน นอน ท ำงำน วนไป เดสลีย์, บรูซ 2565 1 Howto

44 ควำมเป็นอยู่ท่ีดี เอกลักษณ์ของสถำนท่ีท ำงำน : กลยุทธ์กำรจัดกำรองค์กำรสุขภำวะแบบองค์รวมเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ 2565 1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พิมพ์ทันใจ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1341315643?queryString=1341315643&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1303675716?queryString=1303675716&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%8B%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  3

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

45 คู่มือเปล่ียนข้อมูลให้เป็นภำพ (ฉบับสมบูรณ์)  เบอรินำโต, สกอตต์ 2565 1 วีเลิร์น

46 ไคเซ็นในธุรกิจบริกำร ประยูร เช่ียววัฒนำ 2565 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

47 งำนน้ีสอนให้รู้ว่ำ-- First jobbers survival kit โสภณ ศุภม่ังมี. 2565 1 Dot

48 ชีวิตเรำมีแค่ส่ีพันสัปดำห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

49 ใช้ OKRs อย่ำงไรให้ส ำเร็จ นภดล ร่มโพธ์ิ 2565 1 บริษัท เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์ จ ำกัด

50 เทคนิคครองใจลูกน้อง ฉบับ สร้ำงทีมเล็กชนะทีมใหญ่ วินิจ สุวินิจ 2565 1 ส ำนักพิมพ์ Book Maker

51 นับหน่ึงถึงส ำเร็จ How I built this รำซ, กำย 2565 1 เนช่ันบุ๊คส์

52 ป้ันพนักงำนให้เป็นขุมพลังของบริษัท อะริโมโตะ, ฮิโตชิ, ค.ศ. 1956- 2565 1 สุขภำพใจ

53 ภำวะผู้น ำกับกำรจัดกำร สถำพร ป่ินเจริญ 2565 1 บริษัท จำมจุรีโปรดักส์ จ ำกัด

54 เรำไม่ได้ซ้ือสินค้ำ เรำซ้ือแบรนด์ ช็อน, อูซ็อง 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

55 สูตรโกงของคนเก่งงำน ไพรซ์, เอมิล่ี 2565 1 วีเลิร์น

56 โอกำสของชีวิตและธุรกิจเม่ือโควิดเปล่ียนทุกส่ิง กอลโลเวย์, สก๊อต, คศ 1964- 1964- 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

57 18 กลยุทธ์พิชิตเงินล้ำนของกิมย้ง อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง 2564 1 ต้นคิด ส ำนักพิมพ์

58 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- ส ำหรับธรรมำภิบำลองค์กรภำครัฐ ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 2564 2 สถำบันพระปกเกล้ำ

59 Masa Way 2 ชนะ AI ชนะโลก วรพงษ์ ตรีประล ำ 2564 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

60 Netflix กฎท่ีน่ีคือไม่มีกฎ เฮสติงส์, รีด, ค.ศ. 1960- 2564 1 อมรินทร์ฮำวทู

61 Personal OKRs ชีวิตจะส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ถ้ำวัดผลได้เป็นระบบ นภดล ร่มโพธ์ิ 2564 2 How to

62 Rethought คิดแบบใหม่บนโลกแกนใหม่. เล่ม 2 พฤสณัย มหัคฆพงศ์ 2564 1 แอคชัวไลเซ็นทรัล

63 Smart city นวัตกรรมอัจฉริยะ พลิกเมือง เปล่ียนชีวิต อรรถพร จงรักศักด์ิ 2564 1 บ้ำนพระอำทิตย์

64 Super level กลยุทธ์สร้ำงควำมต่ำงข้ันเทพ ควอน, โอ ฮยุน, ค.ศ. 1952- 2564 2 อมรินทร์ฮำวทู

65 The great reset ปฏิวัติระเบียบโลกใหม่ ทวีสุข ธรรมศักด์ิ 2564 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

66 Zero to one หลักคิดส ำหรับสตำร์ตอัพสู่กำรสร้ำงอนำคต ธีล, ปีเตอร์, ค.ศ. 1967- 2564 1 วีเลิร์น

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%2C%20%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93%20%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%94%E0%B8%A5%20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1315654786?queryString=1315654786&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%8C%2C%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%95%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201964-%22%20AND%20au%3D%221964%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1296565371?queryString=1296565371&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%2C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A8%201967-%22%20AND%20au%3D%221967%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

67 กฎมหัศจรรย์ของเลข 3 ซิงห์, มำริโอ 2564 1 เกรท ไอเดีย

68 กระตุ้นพนักงำนยังไงให้มีไฟตลอดเวลำ เคเบิล, แดเนียล เอ็ม 2564 1 เชนจ์พลัส

69 กลยุทธ์ 3,000 ปี สุซุคิ, ฮิโรคิ 2564 1 วำรำ

70 กลยุทธ์ก้ำวไปข้ำงหน้ำ คำยะ, เคอิจิ 2564 1 บริษัท วรำพับลิชช่ิง

71 กำรคิดเป็นภำพ 2 แบรนด์, วิลเลมเมียน 2564 1 สุขภำพใจ

72 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำรเจรจำต่อรองในองค์กร จิรัฐ ชวนชม 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

73 กำรเป็นผู้ประกอบกำรสมัยใหม่ กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2564 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

74 กำรเปล่ียนแปลงต้องเร่ิมท่ีควำมรู้สึก  คอตเตอร์, จอห์น พี, คศ1947- 1947- 2564 1 วีเลิร์น

75 กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีวันล้มเหลว คอตเตอร์, จอห์น พี., ค.ศ. 1947- 2564 1 วีเลิร์น

76 กำรศึกษำควำมต้องกำรก ำลังคนท่ีเช่ือมโยงกับภำคเศรษฐกิจโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นฐำน... - 2564 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

77 ก้ำวใหญ่ ๆ ใช้ใจเร่ิม กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 2564 2 มติชน

78 เกมของคนท่ีมองเห็นอนำคต ซีเน็ก, ไซม่อน 2564 1 วีเลิร์น

79 ขบวนกำรผู้บริโภคญ่ีปุ่นกับบทบำทคุ้มครองด้ำนรำคำ สิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์, 2530- 2564 1 โครงกำรสันติไมตรีไทย-ญ่ีปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

80 ควำมท้ำทำยของธรรมำภิบำลในศตวรรษท่ี 21 ประธำน สุวรรณมงคล 2564 2 สถำบันพระปกเกล้ำ

81 คิดแบบ Lean : วิธีสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีวันล้มเหลว โอลเซน, แดน, ค.ศ. 1970- 2564 1 วีเลิร์น

82 คิดอย่ำงซำมูไร เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2564 1 แสงดำว

83 เค่ียวคน 5% เห็นผลท้ังองค์กร ฮำเซงำวะ, คะซุฮิโระ, ค.ศ. 1939- 2564 1 บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

84 งำนประจ ำสอนท ำธุรกิจ นำฟิส อิสลำม 2564 1 อะไรเอ่ย

85 งำนเสริม เติมชีวิต : 27 วัน ป้ันฝันให้ท ำเงิน กิลเลอโบ, คริส 2564 1 บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จ ำกัด

86 จดโน้ตข้ันเทพ เปล่ียนกระดำษให้เป็นสมองท่ีสอง มำเอดะ, ยูจิ, ค.ศ. 1987- 2564 1 ช็อร์ตคัต

87 เจำะอนำคตโลก มองหำ Start up อรรถพร จงรักศักด์ิ 2564 2 บ้ำนพระอำทิตย์

88 ทะยำนไกล...ให้ถึงฝัน : 10 ค ำถำม ทดสอบเส้นทำงสู่ฝันและควำมส ำเร็จ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี., ค.ศ. 1947- 2564 1 เนช่ันบุ๊คส์

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%2C%20%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%20%E0%B8%9E%E0%B8%B5%2C%20%E0%B8%84%E0%B8%A81947-%22%20AND%20au%3D%221947%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1358095371?queryString=1358095371&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

89 ท ำงำนกับคนต้องใช้อำรมณ์ให้เป็น ฟอสเลียน, ลิซ 2564 1 Howto

90 ท ำงำนเป็น เห็นก ำไร ฮำเซงำวะ, คะซุฮิโระ, ค.ศ. 1939- 2564 1 บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ ำกัด

91 เทคนิคกำรจัดกำรเพ่ิมผลผลิต สุรัส ต้ังไพฑูรย์, 2509- 2564 1 หจก.นัยนพัฒน์ ดีไซน์ แอนด์ พร้ินท์

92 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ มฑุปำยำส มองมำก 2564 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

93 นวัตกรรมกำรจัดกำร : แนวคิด ทฤษฎี และกำรประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรท้ังภำครัฐและเอกชนเอกวิทย์ มณีธร 2564 1 บริษัท ทริเพ้ิล กรุ๊ป จ ำกัด

94 'แนวคิด' และ 'ค ำคม' ก่อเกิด MUJI - 2564 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

95 ปัจจัยควำมส ำเร็จท่ีมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำสิทธิโชค สินรัตน์ 2564 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

96 เป็นนักพูดมืออำชีพไม่ยำก ใคร ๆ ก็เป็นได้ ปรำโมทย์ โอภำสมงคลชัย 2564 3 เดอะเซฟต้ีโค้ช

97 เปลียนควำมชอบให้เป็นเงิน ไดโกะ. 2564 2 ช็อร์ตคัต

98 โปรดหยิบเล่มน้ีอ่ำนเพรำะ "ไม่มีงำน" มันน่ำกลัว - 2564 2 Shortcut

99 ผู้ประกอบกำรคนต่อไป "ต้องเป็นคุณ" พรีสลีย์, แดเนียล 2564 1 ลีฟ ริช

100 พัฒนำชีวิต คิดแบบ Startup : แนวคิดท่ีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จแบบก้ำวกระโดด นภดล ร่มโพธ์ิ 2564 1 บริษัท เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์ จ ำกัด

101 ภำวะผู้น ำ 5 ระดับ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, ค.ศ. 1947- 2564 1 เนช่ันบุ๊คส์

102 ภำวะผู้น ำและจริยธรรมส ำหรับนักบริหำร สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ 2564 1 สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์

103 รวยด้วยธุรกิจกัญชง วิเชษฐ์ ลีลำมำนิตย์ 2564 1 ปัญญำชน

104 เร่ืองคน เร่ืองใหญ่ By HR Desingner เข้ียว-HR Designer 2564 1 โอเพ่น ไอเดีย

105 เร่ืองธรรมดำสำมัญประจ ำบ้ำน หนุ่มเมืองจันท์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

106 ลีนสตำร์ตอัพ Ries, Eric, 1978- 2564 1 วีเลิร์น

107 ลูนช็อต : ไอเดียบ้ำๆ ท่ีพลิกชะตำโลก บำห์คอลล์, ซำฟี 2564 1 อมรินทร์ฮำวทู

108 วิชำวำงแผนกำรท ำงำน ส่ิงส ำคัญท่ีไม่มีใครเคยสอน มิซุโนะ, มำนำบุ 2564 2 ช็อร์ตคัต

109 สถิติธุรกิจเบ้ืองต้น วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

110 สร้ำงคอนเน็กช่ันแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต ไดโกะ 2564 2 อมรินทร์ฮำวทู

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

111 หลักคิดพ้ืนฐำนในกำรออกแบบกำรก ำกับดูแล สแปรโรว์, มัลคอมล์ม เค. 2564 1 สกำยบุ๊กส์

112 องค์กำรและกำรจัดกำรร่วมสมัย วิษณุ สุมิตสวรรค์ 2564 1 วิทยำลัยกำรปกครองท้องถ่ิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น

113 8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ สุทธิกร ก่ิงแก้ว 2563 1 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ 1987 จ ำกัด

114 A little book of big data and machine learning เอกสิทธ์ิ พัชรวงศ์ศักดำ 2563 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ำกัด

115 AI for executive leader ส ำหรับนักบริหำรมืออำชีพ บุญทัน ดอกไธส 2563 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

116 Classic Drucker : สุดยอดปรมำจำรย์ด้ำนบริหำรจัดกำร ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. ค.ศ. 1909-2005 2563 1 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

117 CSR ท่ีแท้ เพ่ือพัฒนำองค์กรให้ย่ังยืนและมีมูลค่ำเพ่ิม โสภณ พรโชคชัย 2563 1 มูลนิธิประเมินค่ำ-นำยหน้ำแห่งประเทศไทย

118 Designing your work life : คู่มือออกแบบชีวิตท่ีใช่-งำนท่ีชอบด้วย design thinking เบอร์เนตต์, วิลเลียม 2563 1 บริษัท บุ๊คสเคป จ ำกัด

119 Digital transformation canvas : โมเดลทรำนส์ฟอร์มธุรกิจเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตคร้ังใหม่ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 2563 1 วิช

120 IKEA WAY จิตวิญญำณและครอบครัว เทอร์คูล, เบียรทิล 2563 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

121 Mindset of innovator vs crisis : economy outbreak (covid-19) disaster disruptionธนพล ก่อฐำนะ 2563 1 ดร.ธนพล ก่อฐำนะ

122 OKRs playbook โอเคอำร์ จำกกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ 2563 1 บริษัท เกรท มีเดีย เอเจนซี จ ำกัด

123 Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือท ำแบบญ่ีปุ่น ซุมิตะ, คัน 2563 1 บิงโก

124 Rethought คิดแบบใหม่บนโลกแกนใหม่ พฤสณัย มหัคฆพงศ์ 2563 1 แอคชัวไลเซ็นทรัล

125 Subscribed โมเดลธุรกิจพิชิตอนำคต จ่ัว, เทียน 2563 1 บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จ ำกัด

126 Super boss อยำกท ำงำนกับหัวหน้ำแบบน้ีจัง มิซุชิมะ, ฮิโรโกะ, ค.ศ. 1968- 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

127 The little book of business วิชำธุรกิจท่ีชีวิตจริงเป็นคนสอน ธรรศภำคย์ เลิศเศวตพงศ์ 2563 1 อะไรเอ่ย

128 The promise keeper คนประสบควำมส ำเร็จ คือ นักรักษำสัญญำ รัฐธีร์ ชำญชินปวิณณัช 2563 1 ส ำนักพิมพ์พิมพ์ทวีคูณ

129 Work from home guide วิถีของ HR และองค์กรยุคใหม่ สุพจน์ นำคสวัสด์ิ 2563 1 บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

130 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2563 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี

131 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  เกียรติชัย กำฬสินธ์ุ 2563 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

132 กำรจัดกำรนวัตกรรม สุชำติ ไตรภพสกุล 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

133 กำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน สุธินี ฤกษ์ข ำ 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

134 กำรบริหำรควำมขัดแย้งในประเด็นแรงงำน :  ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ พงษ์เทพ สันติกุล, 2506- 2563 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

135 กำรบริหำรต้นทุน วรรณี เตโชโยธิน 2563 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

136 กำรบัญชีบริหำร ศรีสุดำ อำชวำนันทกุล 2563 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

137 กำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ : หลักกำรและแนวปฏิบัติ วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย 2563 1 คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

138 กำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถ่ินเพ่ือรองรับโอกำสและผลกระทบจำกกำรจัดต้ังเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้แก้วขวัญ ต้ังติพงศ์กูล 2563 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

139 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงภำพด้วย Power BI ธวัชชัย ต้ังอุทัยเรือง 2563 1 ศูนย์บริกำรส่ือและส่ิงพิมพ์ กรำฟฟิคไซท์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

140 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ สุทธิมำ ช ำนำญเวช 2563 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

141 กำรศึกษำจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถ่ินสู่ควำมย่ังยืน...วิมล ป้ันคง 2563 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

142 ข้อมูลและกำรตัดสินใจในโลกท่ีไม่เหมือนเดิม - 2563 2 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

143 คนเก่งเขำก็ท ำงำนให้ง่ำยแบบน้ีแหละ ปำร์ค, โซยอน 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

144 คนท ำงำนเร็วท ำอะไรตอนท่ีเรำไม่เห็น คิเบะ, โทโมะยูกิ 2563 1 วีเลิร์น

145 คนท่ีประสบควำมส ำเร็จท่ีสุดท ำอะไรก่อนม้ือเช้ำ แวนเดอร์แคม, ลอรำ 2563 1 วีเลิร์น

146 ควำมลับของคนฟังเก่งและพูดเป็น คำร์เพนเตอร์, อลิสซ่ำ, ค.ศ. 1983- 2563 1 แคคตัสพับลิชช่ิง

147 ควำมเหล่ือมล้ ำในกระบวนกำรยุติธรรมกับกำรพัฒนำประชำธิปไตยไทย บรรเจิด สิงคะเนติ 2563 2 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขำธิกำร สถำบันพระปกเกล้ำ

148 คัมภีร์เขียนอีเมลธุรกิจ ท่ีคนส ำเร็จต้องมี! แพก, ซอนยอบ 2563 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

149 ค ำอธิบำยกฎหมำยแรงงำนเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พงษ์รัตน์ เครือกล่ิน 2563 2 นิติธรรม

150 คิดอย่ำงนักสร้ำงจรวด วำรอล, โอซำน โอ., ค.ศ. 1981- 2563 1 เนช่ันบุ๊คส์

151 คู่มือกำรบริหำรอัตรำก ำลังเชิงกลยุทธ์ กัลยำณี เสนำสุ 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

152 คู่มือคนท ำงำนฉบับสมบูรณ์ ต้ังแต่วันแรกท่ีเร่ิมงำนจนข้ึนเป็นซีอีโอ เจมส์, เจฟฟรีย์, ค.ศ. 1953- 2563 1 วีเลิร์น

153 คู่มือสร้ำงโมเดลธุรกิจ : ส ำหรับผู้มองกำรณ์ไกล ผู้คิดจะท ำกำรใหญ่ และผู้หวังจะล้มยักษ์ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซำนเดอร์ 2563 1 วีเลิร์น

154 แค่เร่ิมต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ำยแพ้ สรกล อดุลยำนนท์ 2563 1 ส ำนักพิมพ์มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

155 จดโน้ตข้ันเทพ เปล่ียนกระดำษให้เป็นสมองท่ีสอง มำเอดะ, ยูจิ, ค.ศ. 1987- 2563 2 ช็อร์ตคัต

156 แจ๊ค หม่ำ ผู้เปิดขุมทรัพย์อำลีบำบำ เหยียน, ฉ่ีเฉิง. 2563 1 แสงดำว

157 ฉันน่ีแหละคนบ้ำแห่งโลกธุรกิจ แอกรำวอล, มิคิ 2563 2 วีเลิร์น

158 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2563 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

159 ท ำงำนฉลำด ฉับไว ไม่พลำดด้วยเทคนิคแบบนินจำ อัลคอต, เกรแฮม 2563 1 วีเลิร์น

160 ท ำงำนยังไงไม่ให้บ้ำไปซะก่อน! ไฟร์ด, เจสัน. 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

161 ท ำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง แมคคอร์ด, แพตต้ี 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

162 ท่ี (น่ำ) ท ำงำน : ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรสร้ำงท่ีท ำงำนช้ันยอด ฟรีดแมน, รอน, ค.ศ. 1977- 2563 2 บุ๊คสเคป

163 เทรนด์ซ่อนเร้น ภำกวะ, โรหิต 2563 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

164 นโยบำยและกลยุทธ์กำรพัฒนำเยำวชนตำมกรอบนโยบำยควำมเป็นผู้ประกอบกำรของ UNCTAD : รำยงำนวิจัยวิมล ป้ันคง 2563 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

165 เม่ือวิธีคิดท่ีคุณมีใช้กับงำนในวันพรุ่งน้ีไม่ได้ นภดล ร่มโพธ์ิ. 2563 1 วีเลิร์น

166 ไม่ว่ำจะก้ำวเล็ก ก้ำวใหญ่ ขอให้ได้เร่ิม สุริพงษ์ ตันติยำนนท์ 2563 1 Shortcut

167 ยกระดับภำวะผู้น ำ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, ค.ศ. 1947- 2563 1 เนช่ันบุ๊คส์

168 เร่ิน เจ้ิงเฟย : มังกรทะยำนฟ้ำหัวเว่ย หล่ี, หงเหวิน 2563 1 แสงดำว

169 เรียบง่ำยเป็นบ้ำ เซกัล, เคน 2563 1 วีเลิร์น

170 เร่ืองแบบน้ีคนเก่งๆ เขำรับมือกันแบบไหน อุเอะดะ, จุนจิ 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

171 ลมใต้ปีก. 2, บินให้ไกล ไปให้ถึงจุดหมำย สมชำย หำญหิรัญ 2563 1 -

172 ละคร HR. เล่มห้ำ, ตอน สำละวนสำระคน วิชัย อุตสำหจิต 2563 1 บริษัท ไซเบอร์พร้ินกรุ๊ป จ ำกัด

173 โลกน้ีไม่ได้มีค ำตอบเดียว หนุ่มเมืองจันท์ 2563 1 มติชน

174 วิจัย-ใช้จริง : ศำสตร์แห่งกำรน ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ - 2563 1 บริษัท บุ๊คสเคป จ ำกัด

175 วิจัยธุรกิจ ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 2563 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ

176 วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด ฟลินน์, แพท 2563 1 บิงโก
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

177 วิธีแก้ปัญหำท่ีรวดเร็วท่ีสุดในโลก เทระชิตะ, คำโอรุ 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

178 วิธีตัดสินใจของคนท่ีท ำงำนไม่เคยพลำด ซะซะกิ, โชโกะ, ค.ศ. 1973- 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

179 หนังสือส ำหรับหัวหน้ำท่ีอยำกให้ลูกน้องคิดเองเป็น ชิโนฮำระ, มำโคโตะ 2563 1 วีเลิร์น

180 ออริจินอลล์ แกรนต์, อดัม เอ็ม. 2563 1 วีเลิร์น

181 โอกำสกำรค้ำและกำรลงทุนไทยจำกนโยบำย Belt and Road Initiative ของจีน หล่ี เหรินเหลียง 2563 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

182 100 ไอเดีย ป้ันงำนเสริม เพ่ือเติมเงิน กิลเลอโบ, คริส 2562 1 บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จ ำกัด

183 5 ทักษะกำรคิดฉบับญ่ีปุ่น ฉลำดแบบไม่ต้องพ่ึงใคร ชิบำโมโตะ, ฮิเดโนริ 2562 1 บิงโก

184 50 เคร่ืองมือ แก้ปัญหำยำก ๆ ให้เป็นเร่ืองง่ำย ดันแคน, เควิน 2562 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

185 52 วิธีตัดสินใจให้ไม่พลำด Dobelli, Rolf 2562 1 วีเลิร์น

186 COSO ERM 2017 : กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร กำรบูรณำกำรร่วมกับกลยุทธ์และผลกำรปฏิบัติงำน- 2562 1 สถำ

187 Digital transformation in action : เปล่ียนธุรกิจในยุคดิจิทัล step by step ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 2562 2 วิช

188 Digital Transformation ยุทธศำสตร์ธุรกิจยุคใหม่ ธนชำติ นุ่นนนท์ 2562 1 บริษัท ไอเอ็มซี เอ้ำท์ซอร์ลซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

189 Futuration เปล่ียนปัจุบัน ทันอนำคต สันติธำร เสถียรไทย 2562 1 มติชน

190 HR โรงงำน (มหำสนุก) สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ 2562 1 สวนอักษรพร้ินต้ิง

191 OKRs coaching series III : แนวทำงกำรโค้ชเพ่ือสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงต่อเน่ือง อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2562 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

192 OKRs@Work : บริหำรผลงำนสู่ควำมเป็นเลิศด้วย OKRs กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ 2562 1 เกรท มีเดีย เอเจนซี

193 Shou Ming & The fourth generation ผดุงควำมรุ่งเรือง เร่ืองของทำยำทรุ่นท่ี 4 ศรัณย์ ทองปำน 2562 1 มูลนิธิทองพูล หว่ังหลี

194 Smarter faster better Duhigg, Charles 2562 1 วีเลิร์น

195 Stay busy, stay foolish สตำร์ทอัพนับหน่ึง โสภณ ศุภม่ังมี 2562 1 แซลมอน

196 Thank god it's monday ขอบคุณโลกน้ีท่ีมีงำนประจ ำ อำนนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ 2562 1 บริษัท ทริค ออฟ เดอะ เทรด จ ำกัด

197 The facilitator คู่มือคุณ "Fa" มืออำชีพ ปรำรถนำ หำญเมธี 2562 1 กล้ำก้ำว

198 The Goal : กระบวนกำรเพ่ือกำรปรับปรุงท่ีไม่หยุดย้ัง โกลด์รัตน์, อิไลยำฮู เอ็ม. 2562 1 ฟรีมำย พับลิชช่ิง

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1340643422?queryString=1340643422&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

199 The Ultralight Startup สตำร์ทอัพมือใหม่เร่ิมจำกศูนย์ แบปทิสต์, เจสัน แอล 2562 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

200 Winning with Ideas : จำกหน่ึง ถึงพันล้ำน มำโนช พฤฒิสถำพร 2562 2 มติชน

201 กฎกำรท ำงำนของ Google Bock, Laszlo 2562 1 วีเลิร์น

202 กลยุทธ์ระดับองค์กำร : ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนำ 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

203 กลยุทธ์อำวุธของผู้น ำ บูรชัย ศิริมหำสำคร 2562 1 แสงดำว

204 กำรคิดเชิงกลยุทธ์ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2562 1 ซัคเซส มีเดีย

205 กำรคิดเป็นภำพ แบรนด์, วิลเลมเมียน 2562 1 สุขภำพใจ

206 กำรจัดกำรกำรจัดหำในโซ่อุปทำน ธัญภัส เมืองปัน 2562 1 แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน

207 กำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

208 กำรจัดกำรนวัตกรรม : จำกแนวคิดสู่กำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ พยัต วุฒิรงค์ 2562 3 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

209 กำรจัดกำรนวัตกรรม : ทรัพยำกร องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ และนวัตกรรม พยัต วุฒิรงค์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

210 กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 2562 1 บริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด

211 กำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ธงพล พรหมสำขำ ณ สกลนคร 2562 1 บริษัท โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้ำส์ จ ำกัด

212 กำรจัดกำรระบบคุณภำพ จิรัฏฐ์ เหมือนวิหำร 2562 1 บพิธกำรพิมพ์

213 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่ อัจฉรำ จันทร์ฉำย 2562 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

214 กำรเดินทำงของเหล่ำยูนิคอร์น วิลำส ฉ่ ำเลิศวัฒน์ 2562 1 บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จ ำกัด

215 กำรบริหำรโครงกำร (Project administration) : แนวคิดและกระบวนกำร ไตรรัตน์ โภคพลำกรณ์, 2502- 2562 2 คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

216 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ : เคร่ืองมือกำรพัฒนำองค์กำร จิรประภำ อัครบวร 2562 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

217 กำรประกันคุณภำพ ศุภชัย นำทะพันธ์ 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

218 กำรประเมินโครงกำร : แนวคิดและกำรประยุกต์ใช้ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2562 1 บริษัท เฮ้ำส์ ออฟ เคอร์มิสท์ จ ำกัด

219 กำรปรับกระบวนคิดในยุคดิจิตอล ธนพล ก่อฐำนะ 2562 1 ลีโอซ่ำ

220 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2562 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

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

221 กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศสมำชิกอำเซียนสู่ควำมเช่ือมโยงกับห่วงโซ่คุณค่ำโลก…- 2562 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

222 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

223 กำรวิเครำะห์ในงำนทรัพยำกรมนุษย์ วุฒิไกร งำมศิริจิตต์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

224 คนรวยท ำงำนเร็ว โทคิโอะ, โกะโด 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

225 ควำมส ำเร็จดีใจได้วันเดียว ธนินท์ เจียรวนนท์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

226 คัมภีร์ฉุดธุรกิจปำกเหวให้ฟ้ืนคืนชีพ นำกำยำมะ, ยูอิจิโร่ 2562 1 สุขภำพใจ

227 คิดแบบ Bluefishing ชีวิตเนรมิตได้ ซิมส์, สตีฟ 2562 1 เชนจ์พลัส

228 คุณจักรวำลสุดโหดสอนค ำพูดเจ๋ง ๆ ให้ผมแบบน้ี หน้ี 20 ล้ำนถึงหำยไป โคอิเกะ, ฮิโรชิ 2562 1 วีเลิร์น

229 คุณเด็ดผลไม้ลูกไหนในกำรท ำธุรกิจ อีเดน, เจเรมี 2562 1 วีเลิร์น

230 คู่มือประยุกต์ใช้ระบบกำรบริหำรผลงำน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2562 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

231 แค่เร่ิมต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ำยแพ้ หนุ่มเมืองจันท์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

232 โค้ชช่ิง แฮบิต : พูดให้น้อย ถำมให้มำก และเลิกใช้วิธีกำรเป็นผู้น ำในแบบเดิมๆ บังกีย์ สเตเนียร์, ไมเคิล, ค.ศ. 1967- 2562 1 แอร์โรว์

233 ใช่หัวเว่ยหรือไม่ท่ีจะล้มเป็นรำยต่อไป : เร่ืองรำว ปรัชญำ เบ้ืองหลังกำรเติบโตและกำรถดถอยของหัวเว่ยเถียน, เทำ. 2562 2 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด

234 ต้ังเป้ำชัด วัดผลได้ด้วย OKRs ดัวร์, จอห์น, อี. 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

235 ถอดรหัสกำรสร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจัยและกำรสร้ำงกลยุทธ์จำกฐำนกำรวิจัย สัญญำ เคณำภูมิ. 2562 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

236 ถำมเป็น ได้เปรียบ เซสโน, แฟรงก์ 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

237 ท ำงำนยังไงให้ "คุณ" มีมูลค่ำสูงสุดในองค์กร โนงุจิ, มำฮิโตะ 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

238 ท ำทุกอย่ำงให้ง่ำยเข้ำไว้ คือหัวใจของควำมส ำเร็จ ลี, จีฮุน 2562 1 ฮำวทู

239 น ำธุรกิจด้วยวิธีคิดแบบ SEAL น ำแล้วต้องชนะ วิลลิงก์, จ็อกโก 2562 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

240 นิสัยของคนส ำเร็จ : วิถีสู่ควำมไม่ธรรมดำ เบอร์ชำร์ด, เบรนดอน 2562 1 บริษัท วำรำ พับลิชช่ิง จ ำกัด

241 เปล่ียนวิกฤตสร้ำงธุรกิจ ด้วยวิธีคิดไม่ธรรมดำ ธเนศ จิระเสวกดิลก 2562 1 เพ่ือนคู่คิด

242 เปล่ียนให้โต go! ให้สุด ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล คุปตะ, สุนิล, ค.ศ. 1953- 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

243 เปิดสวิตช์ประดิษฐ์ไอเดีย นำคำซำวะ, โก 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

244 ผลส ำรวจค่ำจ้ำงเร่ิมต้น และสวัสดิกำร ประจ ำปี 2561/2562 - 2562 1 ชมรมบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมุทรปรำกำร

245 ผู้น ำด้ำนควำมปลอดภัย ปรำโมทย์ โอภำสมงคลชัย 2562 3 เดอะเซฟต้ีโค้ช

246 ผู้น ำท่ีย่ิงใหญ่ ใช้ใจ ไม่ใช่กฎ ครูส, เควิน, ค.ศ.1967- 2562 1 Heart Work

247 พฤติกรรมองค์กำรและกำรพัฒนำองค์กำร กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

248 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

249 พูดอย่ำงไรให้ลูกน้องรักและพูดอย่ำงไรให้เป็นผู้น ำแบบฉลำด ธรรมรส โชติกุญชร 2562 1 โอเพ่น ไอเดีย

250 เพรำะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้ำงใน - 2562 2 วีเลิร์น

251 มำซำโยชิ ซน แห่ง SoftBank มิกิ, ทำเคโนบุ 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

252 เม่ือควำมจนเฆ่ียนตีผม : สุพจน์ ธีระวัฒนชัย ผู้อยู่เบ้ืองหลังโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง วันชัย ตันติวิทยำพิทักษ์, 2504- 2562 1 มติชน

253 เม่ือหัวว่ำง จึงสร้ำงสรรค์ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 2562 2 มติชน

254 ไม่มีท่ีว่ำงในวันหน้ำ ให้กับคนท่ีอยู่เฉยๆ แมคควีน, ไมเคิล 2562 1 Move Publishing

255 ระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือกำรพัฒนำองค์กำร ดำวิษำ ศรีธัญรัตน์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

256 รักงำนจะตำย ท ำไมต้องลำออก เคย์, เบเวอร์ลี, ค.ศ. 1943- 2562 1 เชนจ์พลัส

257 เรำท ำงำนไปท ำไม ชวำร์ต, แบร์ร่ี, ค.ศ. 1946- 2562 1 บริษัท ซอลท์ พับลิชช่ิง จ ำกัด

258 เรำท ำงำนแล้วได้อะไร แอเรียล่ี, แดน 2562 1 บริษัท ซอลท์ พับลิชช่ิง จ ำกัด

259 ลงทุนแมน 11.0 ลงทุนแมน 2562 1 บริษัท แอลทีแมน จ ำกัด

260 โลกสำมศูนย์ ยูนุส, มูฮัมหมัด, ค.ศ. 1940 2562 1 มติชน

261 โลจิสติกส์-โซ่อุปทำน : กำรออกแบบและจัดกำรเบ้ืองต้น ประจวบ กล่อมจิตร 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

262 ว่ำด้วยทรัพยำกรบุคคล : ฉบับภูมิปัญญำตะวันออก ไพศำล พืชมงคล, 2490- 2562 1 ธรรมนิติ

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

264 วิธีแก้ปัญหำยำกให้ง่ำยท่ีคนเก่ง (บริษัทระดับโลก) ใช้ วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ 2562 1 ไอแอมเดอะเบสท์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

265 วิธีป้ันคนแบบโตโยต้ำ - 2562 1 วีเลิร์น

266 ศำสตร์แห่งกำรเปล่ียนทิศเม่ือชีวิตหมดไฟ เบลค, เจนน่ี 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

267 สยบดรำม่ำในองค์กร มนตรี แสงภัทรำชัย 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

268 สู่ควำมส ำเร็จสตำร์ทอัพเพ่ือสังคม เจนัส, แคธลีน เคลลี 2562 1 บริษัท บุ๊คสเคป จ ำกัด

269 หลักกำรจัดกำร อภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์ 2562 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

270 หลักคิดเร่ืองกลยุทธ์และกำรแข่งขัน มำเกรตตำ, โจแอน. 2562 1 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

271 องค์กำรและกำรจัดกำร สมคิด บำงโม 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

272 อยำกส ำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR วอดเก้, คริสตินำ. 2562 1 บิงโก

273 อ่ำนธุรกิจใน 69 แผนภำพ โฮริ, คิมิโทชิ, ค.ศ. 1960- 2562 1 วีเลิร์น

274 LEAN ผู้ประกอบกำรยุคใหม่ จำกก้ำวเล็ก ๆ สู่ก้ำวท่ีย่ิงใหญ่ในโลกธุรกิจ สิริพงศ์ จึงถำวรรณ 2561 1 ณัฎฐำ พืชผล (สถำบัน 7D ACADEMY)

275 Start up 5.0 ใครละ... บอกว่ำคุณท ำไม่ได้ ควำมฝันและแรงบันดำลใจ เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์…ภำณุ ลิมมำนนท์ 2561 1 ภำริณำส

276 The four : เปิดโปงด้ำนสีเทำของ 4 พ่อมดไอที Facebook, Google, Amazon, Apple กอลโลเวย์, สก๊อต, ค.ศ. 1964- 2561 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

277 The Next gen corporation of design : องค์กรมีดีไซน์เจนเนอเรช่ันใหม่ - 2561 1 เกรท ไอเดีย

278 The power of business plan แผนธุรกิจพิชิตเงินล้ำน ภัทร เถ่ือนศิริ 2561 1 มติชน

279 กฎหมำยเก่ียวกับกำรจัดองค์กรธุรกิจ กำรจัดกำรและควำมรับผิด นเรศร์ เกษะประกร. 2561 1 วิญญูชน

280 กำรจัดกำรคุณภำพและกำรเพ่ิมผลผลิต ศลิษำ ภมรสถิตย์ 2561 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

281 กำรจัดกำรจริยธรรมทำงธุรกิจ จินตนำ บุญบงกำร 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

282 กำรจัดกำรด ำเนินงำน สัญชัย ล้ังแท้กุล. 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

283 กำรจัดกำรฝึกอบรม นพเก้ำ ณ พัทลุง 2561 2 นีโอพ้อยท์ (1995)

284 กำรจัดท ำแผนท่ีน ำทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี ณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

285 กำรบริหำรคนด้วยหลัก 5 ธำตุ เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2561 1 สุขภำพใจ

286 กำรบริหำรจัดกำรยุคดิจิทัล วิรัช วิรัชนิภำวรรณ 2561 1 โฟร์เพซ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

287 กำรบริหำรธุรกิจครอบครัว : ศำสตร์และศิลป์ของควำมย่ังยืน เอกชัย อภิศักด์ิกุล 2561 1 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

288 กำรบริหำรภำพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของสินค้ำและองค์กร วรวรรณ องค์ครุฑรักษำ 2561 1 โครงกำรต ำรำ คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

289 กำรบริหำรส ำนักงำน สุรัสวดี รำชกุลชัย 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

290 กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม คร้ังท่ีส่ี ชวำบ, เคลำส์. 2561 2 อมรินทร์ฮำวทู อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

291 กำรเปล่ียนแปลงและกำรพลิกโฉม ส ำหรับองค์กำรในอนำคต ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2561 1 บริษัท มิตรภำพกำรพิมพ์และสติวดิโอ จ ำกัด

292 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ไพฑูรย์ ศิริโอฬำร 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

293 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมเส่ียงในโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย แววมยุรำ ค ำสุข 2561 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

294 กินกบตัวน้ันซะ! ฉบับลงมือท ำ เทรซ่ี, ไบรอัน 2561 1 วีเลิร์น

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

296 คน 2 คนกับปำกกำ 1 ด้ำมก็สร้ำงโมเดลธุรกิจระดับโลกได้แล้ว มิกิ, อิมะสึ 2561 2 วีเลิร์น

297 คนเก่ง ต้องเก่งคน เลอห์เคิน, ซิลเวีย 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

298 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ ปำริฉัตร จันโทริ 2561 1 บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน

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

300 คู่มือกำรท ำ Start Up 5.0 เทคนิคกำรพัฒนำกรอบโครงสร้ำงโมเดลธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2561 1 ภำริณำส

301 คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking เบอร์เนตต์, วิลเลียม 2561 1 Bookscape

302 แค่ใช้เวลำเป็น ไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่ำ ครูส, เควิน 2561 1 บิงโก

303 จงท้ิงส่ิงท่ีดีเพ่ือส่ิงท่ีดีท่ีสุด แม็กคีโอน, เกร็ก. 2561 1 วีเลิร์น

304 ชีวิตไม่ติดกับ ก ำจัด 7 กับดักขวำงควำมส ำเร็จ เดวิด เอ็ม. อำร์., ค.ศ. 1966- 2561 1 Move Publishing

305 ถอยก็ตำย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้ อินำโมริ, คำซึโอะ, ค.ศ. 1932- 2561 1 สุขภำพใจ

306 ถำม-ตอบ ปัญหำงำน HR. เล่ม 2 ลัดดำ เตมีย์ 2561 1 บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

307 ถำมเป็น ชีวิตเปล่ียน อำวำซึ, เคียวอิจิโร 2561 1 สุขภำพใจ

308 ทำงรอดในโลกใบใหม่แห่งกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมคร้ังท่ีส่ี ชวำบ, เคลำส์, ค.ศ. 1938- 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

309 ท ำงำนยังไงไม่ให้เหน่ีอยคนเดียว คิม, ซองโฮ 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

310 ท ำน้อยลง แต่ได้งำนมำกข้ึน ด้วยเคล็ดลับจำกซีอีโอนักบริหำรเวลำ Pozen, Robert C. 2561 1 วีเลิร์น

311 ทุกส่ิงเริมต้นท่ีไอเดีย แคทมูล, เอ็ดวิน อี. 2561 1 ช็อร์ตคัต

312 ธุรกิจสร้ำงสุข วิรุณรัช พจน์เสถียรกุล. 2561 1 มติชน

313 นิสัยกำรท ำงำนท่ีไม่ธรรมดำขอบโตโยต้ำ โยชิฮิโตะ, วะกะมัตสึ 2561 1 วีเลิร์น

314 บริหำรธุรกิจ: ควำมส ำเร็จและควำมย่ังยืนบนกำรสร้ำงคุณค่ำ   วิทยำ ด่ำนธ ำรงกูล 2561 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

315 พลิกธุรกิจด้วยวิถีไมโครซอฟท์ นำเดลลำ, สัตยำ 2561 1 วีเลิร์น

316 พัฒนำองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs นภดล ร่มโพธ์ิ 2561 1 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ ำกัด

317 เพรำะฉะน้ัน ฉันจึงถำม หนุ่มเมืองจันท์ 2561 1 มติชน

318 ภำวะผู้น ำทำงยุทธศำสตร์ กำรแปลงวิสัยทัศน์สู่ควำมจริง พิพัฒน์ นนทนำธรณ์ 2561 1 ศูนย์ผู้น ำธุรกิจเพ่ือสังคมแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

319 มหำยุทธกำรพิชิตศึก : บทเรียนส ำหรับนักบริหำร อดุลย์ รัตนม่ันเกษม (ธนพร) 2561 1 แสงดำว

320 มองภำพรวม สวมหมวกซีอีโอ โคป, เควิน 2561 1 บริษัท แอ็คคิวแมน พลัส จ ำกัด

321 ร้อยเร่ืองเล่ำ เข้ำถึงแรงงงำน - 2561 1 กระทรวงแรงงำน

322 ริเน็น สร้ำงธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญ่ีปุ่น กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 2561 1 วีเลิร์น

323 ลงทุนแมน 2.0 ลงทุนแมน 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

324 โลกท่ีเห็น เป็นอย่ำงท่ีคิด หนุ่มเมืองจันท์ 2561 1 มติชน

325 วัน ๆ เขำท ำอะไรถึงได้เป็นประธำนบริษัท โคยำมำ, โนโบรุ, ค.ศ. 1948- 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

326 ศิลปะกำรอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย ซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

327 สร้ำงของให้คนติด Eyal, Nir. 2561 1 วีเลิร์น

328 สร้ำงโมเดลธุรกิจ...ง่ำยนิดเดียว อิมะสึ, มิกิ 2561 1 วีเลิร์น

329 สังสรรค์สไตล์อินำโมริ  มำซำโตะ, ฮปโป 2561 1 สุขภำพใจ

330 หุ่นยนต์ผงำด ฟอร์ด, มำร์ติน (มำร์ติน อำร์.) 2561 1 Salt
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

331 องค์กรท่ีทุกคนสร้ำงก ำไร โมริตะ, นะโอยูกิ 2561 1 ตถำตำ พับลิเคช่ัน จ ำกัด

332 องค์กรแห่งควำมสุข ชำญวิทย์ วสันต์ธนำรัตน์ 2561 1 ศูนย์องค์กรสุขภำวะ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

333 อีลอน มัสก์ แวนซ์, แอชลี 2561 2 ช็อร์ตคัต

334 เอกสำรค ำสอน รำยวิชำ องค์กำรและจัดกำร รหัสวิชำ MG 1601 จิรัฏฐ์ เหมือนวิหำร 2561 1 บพิธกำรพิมพ์

335 100 บทเรียนทำงธุรกิจของผู้ชนะ ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2560 1 บริษัท แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง จ ำกัด

336 101 วิธีคิดพิชิตเงินล้ำน สงครำม เจนกิจวัฒนำ 2560 2 ADJ

337 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้น ำ 4.0 ธชเศรษฐ์ ศักด์ิกมลภัสร์ 2560 2 สมำร์ท ไลฟ์

338 51 วิธีคิดของลูกน้องท่ีหัวหน้ำอยำกสนับสนุน อิวะตะ, มัตสึโอะ,   ค.ศ. 1958- 2560 1 วีเลิร์น

339 Business model strategy สร้ำงเงินล้ำนเม่ืออ่ำนขำดโมเดลธุรกิจ คำร์ล, ฮิรำโนะ อะทสึชิ 2560 1 ไอดีซี

340 Competency conversation ค ำถำมฉุกคิด เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2560 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

341 Increase productivity เพ่ิมผลผลิต พิชิตประสิทธิผล ด้วย Excel ชนำภำ หันจำงสิทธ์ิ 2560 1 ไอดีซีฯ

342 Japan success ธุรกิจส ำเร็จได้ด้วยใจรัก พิชชำรัศม์ิ มำรุมูระ. 2560 1 มติชน

343 Performance conversation ค ำถำมฉุกคิด...เพ่ือผลงำนท่ีดีข้ึน อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2560 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

344 Sprint สร้ำงไอเดียไหนก็ได้ใจลูกค้ำใน 5 วัน แนปป์, เจค 2560 2 เนช่ันบุ๊คส์

345 กรอบกำรควบคุมภำยในแบบบูรณำกำร - 2560 3 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

346 กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2560 1 ภำริณำส

347 กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือองค์กรย่ังยืน เลิศชัย สุธรรมำนนท์ 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

348 กลยุทธ์กำรวำงแผนและกำรจัดกำร ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2560 3 ปัญญำชน

349 กลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำด สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 2 21 เซ็นจูล่ี

350 กลยุทธ์ค้ำปลีกแสนล้ำน และสร้ำงคนสไตล์ "เซเว่น อีเลฟเว่น" ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2560 1 บริษัท แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง จ ำกัด

351 กลวิธีเด็ดๆ สร้ำงควำมส ำเร็จให้ตัวเอง เทรซ่ี, ไบรอัน. 2560 1 ทัช พับลิเคช่ันส

352 กล้ำเลือกกล้ำท ำ สมิธ, แลร์รี. 2560 1 เนช่ันบุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

353 กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ : เช่ือมโยงกำรค้ำโลก สันติชัย คชรินทร์ 2560 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

354 กำรเขียนเพ่ือพัฒนำองค์กำร : หนังสือรำชกำร รำยงำนกำรประชุมภำษำไทยและอังกฤษ…วรวรรธน์ ศรียำภัย 2560 3 สัมปชัญญะ

355 กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง อินทิรำ เนขุนทด 2560 1 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

356 กำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมอย่ำงย่ังยืน อรทัย ชวำลภำฤทธ์ิ. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

357 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2560 1 ธนธัชกำรพิมพ์

358 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

359 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ สกล บุญสิน 2560 1 ศูนย์บริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

360 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2560 1 โรงพิมพ์รัตนไตร

361 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงปฏิบัติจริง วิสูตร จิระด ำเกิง 2560 1 วรรณกวี

362 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในระดับนำนำชำติ จตุรงค์ นภำธร. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

363 กำรบริหำรทีมงำน เพนท์แลนด์, อเล็กซ์. 2560 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

364 กำรบริหำรเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ จำรุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. 2560 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

365 กำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร : ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำไปปฏิบัติ สุธรรม รัตนโชติ 2560 1 ท้อป

366 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ปัทมำวรรณ จินดำรักษ์ 2560 1 โรงพิมพ์จตุพร เชียงใหม่

367 กำรบริหำรพนักงำนหลำกหลำยกลุ่มวัย จตุรงค์ นภำธร 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

368 กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธภำพในกระบวนกำรผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีท ำให้เกิด…กัมปนำท สมหวัง 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

369 กำรปรับปรุงสมดุลสำยกำรผลิตเพ่ือลดควำมสูญเปล่ำในกระบวนกำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์…นพดล บุญร้ิว 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

370 กำรพยำกรณ์ทำงธุรกิจ เอกจิตต์ จึงเจริญ 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

371 กำรพัฒนำควำมคิดเชิงกลยุทธ์ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 2560 1 พัฒนวิจัย จ ำกัด

372 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : หลักกำรและกำรประยุกต์ สุธินี ฤกษ์ข ำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

373 กำรพัฒนำสมรรถนะกลุ่มงำน HR บนแนวคิด 70:20:10 learning model อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2560 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

374 กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ ยุวดี ศิริยทรัพย์. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

375 กำรวิจัยธุรกิจ สุภำวดี ขุนทองจันทร์ 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

376 กำรศึกษำกระบวนกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตเคร่ืองมือ(Tools) กรณีศึกษำ บริษัท ABCD จ ำกัดจุฑำพร จันทร์วิเศษ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

377 กำรศึกษำประสิทธิผลและแก้ปัญหำควำมผิดพลำดจำกกระบวนกำรตัดถุงพลำสติกในข้ันตอนกำร...วัชระกร ทองบ ำเรอ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

378 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพของภำพพิมพ์ กรณีศึกษำ บริษัท พรีม่ำพลำสติก…อรพรรณ จ้อยชู 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

379 กำรส่ือสำรในภำวะวิกฤต สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 1 21 เซ็นจูร่ี

380 กินกบตัวน้ันซะ! ฉบับปรับปรุง เทรซี, ไบรอัน 2560 1 วีเลิรน์

381 เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์ เอคัฟฟ์, จอน 2560 1 อมรินทร์ฮำวทู

382 ข้อเสนอเชิงนโยบำย new rice supply chains กับทำงออกอุตสำหกรรมข้ำวไทย วิสุทธินี แสงประดับ 2560 3 สถำบันคลังสมองของชำติ

383 คนกล้ำสร้ำงได้ : โมเดลบ้ำนสำมหลัง เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2560 1 บริษัท ซัคเซส มีเดีย

384 จดหมำยธุรกิจ กิตติ เวชสุภำพงษ์. 2560 1 ADJ

385 จริงๆ แล้วเจ้ำนำยต้องกำรอะไรจำกเรำ ฮำมำดะ, ฮิเดฮิโกะ 2560 1 อมรินทร์ฮำวทู

386 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบ้ืองต้น - 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

387 ชีวิตผิดได้ สรกล อดุลยำนนท์ 2560 1 มติชน

388 ชีวิตเหนือกว่ำ แค่รู้จักหำคู่หู และรู้วิธีปรำบคู่แข่ง กำลินสกี, อดัม 2560 1 บิงโก

389 ใช้คนน้อยกว่ำ ผลลัพธ์มำกกว่ำ พัฒนะ บุรำศิริ 2560 1 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

390 ได้ทุกส่ิงด้วยส่ิงเดียว เคลเลอร์, เกรย์ 2560 1 วีเลิร์น

391 ต่อรองตัวเองให้ชนะก่อนท่ีจะต่อรองกับคนอ่ืน ยูร่ี, วิลเล่ียม. 2560 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

392 ต่อรองให้ได้แบบไม่ถอย ฟิชเชอร์, โรเจอร์. 2560 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

393 ถ้ำบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี เพียร์สัน, เทเลอร์ 2560 2 บิงโก

394 เทคนิคกำรจัดสมดุลสำยกำรประกอบ ปำรเมศ ชุติมำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

395 เทคนิคกำรพัฒนำโมเดลธุรกิจและวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2560 1 ภำริณำส

396 เทคนิคกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2560 1 บริษัท ภำริณำส จ ำกัด

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

397 ธุรกิจกติกำใหม่ - 2560 1 พำร์คพรอพ

398 ธุรกิจพอดีค ำ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร. 2560 1 มติชน

399 นอกระบบ : ห้ำมเจ็บ ห้ำมตำย ห้ำมมีปำกเสียง : รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมไม่เป็นธรรม ศยำมล เจริญรัตน์ 2560 1 เครือข่ำยวิชำกำรเพ่ือสังคมเป็นธรรม

400 น ำยังไงได้ท้ังใจได้ท้ังงำน Sinek, Simon. 2560 1 ทัช พับลิเคช่ันส

401 ในโลกท่ีมีแต่คนเก่ง อยำกส ำเร็จต้องกล้ำฉีก จอห์นสัน, วิทน่ี 2560 1 บิงโก

402 บทวิเครำะห์ข้อมูลสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรโทรคมนำคม - 2560 2 ส ำนักงำน กสทช.

403 บริหำรทรัพยำกรมนุษย์แบบเข้ำใจง่ำย ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 2560 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

404 บริหำรเวลำดี ชีวิตรุ่ง ค ำธีรภัทร 2560 1 BOOK MAKER

405 ประชุมยังไงให้ได้ผลคุ้มค่ำ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2560 1 ทัช พับลิเคช่ันส

406 ปรับปรุงกระบวนกำรเบิก-จ่ำยวัตถุดิบเพ่ือแก้ไขโครงสร้ำงผลิตภัณฑ์ ฉลองชัย นำวัลย์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

407 ปรำกฏกำรณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทำงใหม่ - 2560 1 มติชน

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

409 เปล่ียนคนธรรมดำให้มีหัวผู้น ำใน 3 ช่ัวโมง ซุกิอุระ, มำซำคำสึ 2560 2 บิงโก

410 พฤติกรรมกำรบริหำรองค์กำร อรุณ รักธรรม 2560 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

411 พฤติกรรมองค์กำร สมชำย หิรัญกิตติ. 2560 1 Diamond in Business World

412 พัฒนำเศรษฐกิจลดวิกฤติเหล่ือมล้ ำ : รวมบทควำมวิเครำะห์เชิงนโยบำย - 2560 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

413 ภำวะผู้น ำทำงกำรบริหำร ณิรดำ เวชญำลักษณ์. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

414 มำยำคติในกำรบริหำรงำนบุคคล ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ 2560 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

415 มีบำงอย่ำงผิด ในธุรกิจคุณ ทำโร่ เลิศวัฒนำรักษ์ 2560 1 สต็อคทูมอร์โรว์

416 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2558-2560)- 2560 1 ส ำนักงำน

417 ระดมทุนร้อยล้ำน สร้ำงฝันสตำร์ทอัพ แบร์, อีแวน 2560 2 ไอดีซีฯ

418 ระบบส ำนักงำนไร้เอกสำรเพ่ือกำรลดต้นทุน กรณีศึกษำแผนกจัดซ้ือ บริษัท XXX จ ำกัด นวลจันทร์ มีนะโตรี 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

419 รู้ทันอนำคตท่ี (อำจจะ) ไม่มีคุณ รอส, อเล็ก, ค.ศ. 1971- 2560 2 บิงโก

420 แรงงำนข้ำมชำติไร้ฝีมือจำกประเทศใน AEC กับนัยทำงกำรคลังส ำหรับประเทศไทย เอ้ือมพร พิชัยสนิธ 2560 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)

421 วิจัย "ไม่" ข้ึนห้ิง : ควำมส ำเร็จบนเส้นทำงพัฒนำงำนวิจัยไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม - 2560 1 มูลนิธิบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

422 วิธีกำรสอนคนแบบ Harvard MBA โอ้, ไมเคิล วำย 2560 1 คำร์เปเดียมเมอร์

423 วิธีอยู่ร่วมกับเจ้ำนำยอย่ำงสันติ วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2560 2 อมรินทร์ฮำวทู

424 เศรษฐกิจภำคประชำชน : ทำงเลือกใหม่ของกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจให้กับทุกคนสมิคค์, เดวิด เอ็ม. 2560 1 ปัญญำชน

425 เศรษฐศำสตร์จุลภำค พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

426 เศรษฐศำสตร์ท่ัวไป พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

427 สำมก๊กฉบับอ ำนำจเครือข่ำยคือควำมส ำเร็จ ส. ยศไกร. 2560 1 ปรำชญ์

428 หลักกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในศตวรรษ 21 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2560 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

429 หลักเศรษฐศำสตร์ ณรงค์ ธนำวิภำส. 2560 1 วิทยพัฒน์

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

431 หัวใจของกำรท ำงำนคือกำรใช้หัวหน้ำท ำงำน ทัลแกน, บรูซ 2560 2 อมรินทร์ฮำวทู

432 อยำกคว้ำแต้มใหญ่ต้องเล็งให้ตรงกลำงเป้ำ! เทรซ่ี, ไบรอัน. 2560 1 Move

433 อยำกได้อะไรก็ได้ เทคนิคกำรพูดคุยเพ่ือให้ได้ทุกส่ิงท่ีต้องกำร สุกิจ นวลจันทร์ 2560 3 ADJ

434 อยำกรวยแบบแจ็ค หม่ำ ต้องท ำแบบแจ็ค หม่ำ อ. ชมะโชติ 2560 1 อนิเมทกรุ๊ป

435 อย่ำมัวแต่ลับมีด ... ในวันท่ีคนอ่ืนใช้ปืน สุริพงษ์ ตันติยำนนท์. 2560 2 ส ำนักพิมพ์ช็อร์ตคัต

436 5 ทศวรรษกำรพัฒนำคนเกำหลีใต้ จิรประภำ อัครบวร 2559 3 กรกนกกำรพิมพ์

437 51 วิธีคิดของหัวหน้ำท่ีลูกน้องอยำกท ำงำนด้วย มัตสึโอะ, อิวะตะ 2559 1 วีเลิร์น

438 Alibaba อำณำจักรกำรค้ำในโลกออนไลน์ หลิวซืออิน 2559 1 ยิปซี กรุ๊ป

439 Appreciative inquiry เปล่ียนจุดแข็ง เป็นจุดแกร่ง นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล 2559 1 เอบีซี คลับ

440 Lego serious play พัฒนำธุรกิจให้สุดยอดด้วยพลังสมองข้ันสูง รำสมุสเซน, โรเบิร์ต. 2559 1 ไอดีซี พรีเมียร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

442 Samsung secret ใครอ่ำนอนำคตออกก่อนชนะ คิม, ยงจุน 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

443 Workplace Romance : กำรจัดกำรควำมรักควำมใคร่ในท่ีท ำงำนขององค์กำรธุรกิจในประเทศไทยจิระพงค์ เรืองกุน 2559 1 บริษัท เนช่ันไฮย์ 1954

444 กฎแห่งควำมสนิท ใช้แค่วันละนิดเปล่ียนชีวิตได้ท้ังสองฝ่ำย Sobel, Andrew. 2559 1 วีเลิร์น

445 กระตุกต่อมคิด มองธุรกิจมุมใหม่ นำยขลุกขลิก 2559 1 เพ่ือนคู่คิด

446 กลยุทธ์ = HBR's 10 must resds : on strategy พอร์ตเตอร์, ไมเคิล อี. 2559 1 เอ็กเปอร์เน็ท

447 กำรเขียนภำษำอังกฤษธุรกิจ ณัฐวิภำ วิริยำ 2559 1 บิสคิต

448 กำรค ำนวณหำอำยุกำรใช้งำนของดอกสว่ำนในกำรเจำะเหล็กกล้ำคำร์บอนปำนกลำง… สุธีรำ ทองค ำ 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

449 กำรคิดเชิงกลยุทธ์ : ควำมได้เปรียบเชิงนวัตกรรม ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนำ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

450 กำรจัดกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำเชิงกลยุทธ์ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2559 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

451 กำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรม อังก์ศิริ ทิพยำรมณ์ 2559 1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

452 กำรจัดกำรควำมรู้ ปิยะฉัตร จำรุธีรศำนต์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

453 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ผู้จัดหำเเละลูกค้ำในโซ่อุปทำน ชุติระ ระบอบ. 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

454 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนำ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

456 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล พ้ืนฐำนแนวคิดเพ่ือกำรปฏิบัติ เดชำ เดชะวัฒนไพศำล. 2559 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

457 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี. 2559 1 ท้อป

458 กำรจัดกำรสมัยใหม่ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2559 1 โรงพิมพ์ บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป จ ำกัด

459 กำรจัดกำรให้ลูกจ้ำงกลับเข้ำท ำงำนหลังกำรเจ็บป่วย พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ. 2559 1 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

460 กำรน ำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ นุกูล ชูทอง. 2559 1 ไอดี ออล ดิจิตอล พร้ินท์

461 กำรบริหำรคนเก่ง : แนวคิดในต่ำงประเทศและประสบกำรณ์ในภำครัฐของไทย สุนิสำ ช่อแก้ว 2559 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

462 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในทศวรรษหน้ำ - 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

463 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงบูรณำกำร สุภำวดี ขุนทองจันทร์. 2559 1 บริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

464 กำรบริหำรทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือมูลค่ำ นิสดำรก์ เวชยำนนท์. 2559 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

465 กำรประยุกต์กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนในงำนอุตสำหกรรม กฤษณ์ชำคริตส ณ วัฒนประเสริฐ 2559 1 ปัญญำชน

466 กำรเป็นผู้ประกอบกำร สมคิด บำงโม. 2559 1 เอส เค บุ๊คส์

467 กำรพัฒนำ Core Competency บนแนวคิด 70:20:10 อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2559 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

468 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โชติชวัล ฟูกิจกำญจน์ 2559 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

469 กำรพูดสไตล์ แจ็ค หม่ำ จำงเซ่ียวเหิง 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

470 กำรลดควำมเม่ือยล้ำจำกกำรตรวจวัดช้ินส่วนรถยนต์โดยหลักกำรยศำสตร์ กรณีศึกษำ…ชญำนิศ อริยบุตร 2559 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

471 กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมไทย - 2559 2 ศูนย์อำเซียนและเอเชียศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

472 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ครรชิต เช้ือข ำ. 2559 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

473 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ แววมยุรำ ค ำสุข 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

474 กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตส ำหรับกำรจัดกำรของเสีย ไพรัช อุศุภรัตน์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

475 กำรวิจัยทำงธุรกิจ : Business research สรชัย พิศำลบุตร. 2559 1 วิทยพัฒน์

476 กำรวิจัยเพ่ือกำรตัดสินใจทำงกำรตลำดและกำรวิจัยทำงธุรกิจ พนิตสุภำ ธรรมประมวล 2559 1 บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จ ำกัด

477 กำรศึกษำสภำพกำรจ้ำงงำนและกำรท ำงำนในภำคกำรประมงทะเลของไทย - 2559 1 ศูนย์วิจัยกำรย้ำยถ่ินแห่งเอเซีย สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

478 กำรส่ือสำรภำยในองค์กำร แนวคิด ทฤษฎี และกำรประยุกต์ใช้ เจษฎำ นกน้อย. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

479 คนเก่งสร้ำงได้ : อำรยโมเดลสมรรถนะ KSL31220 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2559 1 บริษัท ซัคเซส มีเดีย

480 ควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของกำรขนส่ง ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2559 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

481 คิดแค่ 1 แต่ได้ผล 100 โมะริกะวะ, อะกิระ 2559 2 วีเลิร์น

482 คิดม่ังค่ัง : วิธีคิดเพ่ือดึงดูดควำมร่ ำรวยไม่รู้จบ โอคำวำ, ริวโฮ 2559 1 มูลนิธิศำสตร์แห่งควำมสุข (ประเทศไทย)

483 คิดให้เล็กลง แล้วลงมือท ำซะ ไกส์, สตีเฟน 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

484 คู่มือกำรปรับปรุงประสิทธิภำพโดยกำรน ำวิศวกรรมคุณค่ำ (Value Engineering,... - 2559 1 ส ำนักเทคโนโลยีน้ ำและส่ิงแวดล้อมโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

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

485 เคร่ืองมือช่วยคิดผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงำน คะโต้, มำซำฮำรุ 2559 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

486 แค่ท ำงำนไวก็ถึงเป้ำหมำยได้เร็วกว่ำคนอ่ืน ยำมำโมโตะ, โนริอำคิ 2559 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

487 แค่มองให้เป็น ก็ได้คนเจ๋ง ๆ มำท ำงำนกับเรำ เฟอร์นำนเดซ-อรำโอซ, เคลำดิโอ 2559 1 บิงโก

488 งำนของฉันสนุกเป็นบ้ำเลย! คิม, จงชิก. 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

489 เงียบให้ถูกจังหวะคนชนะไม่พูดมำก กูลสตัน, มำร์ก. 2559 1 อมรินทร์ How-To

490 จงท้ิงทุกอย่ำงท่ีคุณเคยรู้ก่อนเร่ิมท ำธุรกิจ Fried, Jason 2559 1 วีเลิร์น

491 จริยธรรมและกำรบริหำรธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

492 จับเอำเทรนด์มำสร้ำงเป็นนวัตกรรม - 2559 2 ไอดีซี พรีเมียร์

493 เจ๋งสักอย่ำงสร้ำงควำมส ำเร็จได้ สุกิจ ศุภกิจเจริญ 2559 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

494 แจ็ค หม่ำ โลกของผมไม่มีค ำว่ำ"แพ้" จำงเย่ียน 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

495 ใช้เงินน้อยกว่ำแต่รวยก่อน กิลเลอโบ, คริส 2559 1 วีเลิร์น

496 ถ้ำคุณไม่เปล่ียนโลก โลกก็จะเปล่ียนคุณ ไดอำมันดิส, ปีเตอร์ เฮช 2559 1 บิงโก

497 ทฤษฎีกำรจัดกำรพัสดุคงคลังและกำรประยุกต์ใช้ส ำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติค…ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

498 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ll ภูมิฐำน รังคกูลนุวัฒน์ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

499 ทีมงำน (Teamwork) : พลังท่ีสร้ำงควำมส ำเร็จ เมตต์ เมตต์กำรุณ์จิต. 2559 1 โอเดียนสโตร์

500 ท่ีหน่ึงของโลก แจ็ค หม่ำ กับ อำณำจักรอำลีบำบำ หลิวซ่ืออิง 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

501 ธุรกิจพลิกอนำคต : ค้นหำโอกำสใหม่ทำงธุรกิจในยุควิกฤตทรัพยำกร เฮก, สเตฟำน. 2559 1 โอเพ่นเวิลด์ส

502 บริหำรเวลำอย่ำงชำญฉลำด เพ่ิมโอกำสท ำเงินล้ำน เบิกอรุณ แสงแกล้วกล้ำ. 2559 1 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

503 ปรัชญำชีวิตของ แจ็ค หม่ำ จำงเย่ียน 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

504 ปัญหำกำรส่ือสำรในสังคมและองค์กำร ชัยนันท์ นันทพันธ์. 2559 1 โอเดียนสโตร์

505 ปัญหำไม่ใช่เร่ืองใหญ่ คิดยังไงให้สร้ำงสรรค์ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2559 1 ทัช

506 เป็นเจ้ำของกิจกำรท่ีรุ่งทะยำนเกินใคร เกอร์เบอร์, ไมเคิล อี. 2559 1 โอ้มำยก้อด
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

507 เปล่ียนคนธรรมดำให้มีหัวธุรกิจใน 3 ช่ัวโมง โคทัตสึ, ไซโตะ 2559 1 บิงโก

508 พิชัยสงครำมเง่ำค้ี : ศำสตร์ผู้น ำในภำวะวิกฤต อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2559 1 แสงดำว

509 รวยระดับอำเซียน เทพสิทฐ์ิ ประวำหะนำวิน 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

510 เรำต่ำงเป็นแรงบันดำลใจให้แก่กัน หนุ่มเมืองจันท์. 2559 2 มติชน

511 เรียนลัดกำรบริหำรโครงกำร แบชเลอร์, แมทธิว. 2559 1 เอ็กซเปอร์เน็ต

512 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

513 เวลำมีค่ำกว่ำทองค ำ เทรซี, ไบรอัน. 2559 1 ทัช

514 ศิลป์และศำสตร์ของกำรวิจัยเชิงคุณภำพทำงกำรส่ือสำรในองค์กร : จำกขนบสู่นวัตกรรมจุฑำพรรธ์ (จำมจุรี) ผดุงชีวิต 2559 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

515 เศรษฐศำสตร์มหภำคพ้ืนฐำน สุภำณี หำญพัฒนะนุสรณ์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

516 สตำร์ทอัพสร้ำงได้ใน 7 วัน : เตรียมควำมพร้อมสู่โลกธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ใช่เร่ืองท่ีคุณควรรู้แต่ต้องรู้! นอริส, แดน 2559 2 บิงโก

517 สุดยอดคอร์สพัฒนำภำวะผู้น ำ เดอ วิต้ำ, เอมม่ำ 2559 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

518 หน่ึงเมล็ดพันธ์ุในมือเรำ : สหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึคลับ บทท่ีหน่ึง คำวำมุระ, อัตสึโนริ 2559 1 สวนเงินมีนำ

519 หลักกำรจัดกำร สุธี ขวัญเงิน 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

520 หลักกำรตลำด อำร์มสตรอง, แกร่ี. 2559 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

521 หลักกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในศตวรรษ 21 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2559 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

522 หลักเศรษฐศำสตร์ สมถวิล จิตติมงคล 2559 2 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

523 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

524 เหน่ือยน้อยลงแน่ แค่เปล่ียนนิสัยกำรท ำงำน อีไลจำห์, เบน. 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

525 องค์กำรและกำรจัดกำร ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2559 1 ธนธัชกำรพิมพ์

526 อย่ำปล่อยให้ใครฆ่ำวำฬของคุณ รวิศ หำญอุตสำหะ 2559 1 วีเลิร์น

527 อินเดีย-อำเซียน โอกำสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ - 2559 1 ศูนย์ภำรตะศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำฯ

528 อุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอำเซียนท่ีมีโอกำส... อุกฤษฏ์ ปัทมำนันท์. 2559 3 ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ (ศวส.), ศูนย์แม่โขงศึกษำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

529 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

530 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

531 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

532 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

533 10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก-รับตลำด AEC" - 2558 2 กระทรวงพำณิชย์

534 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนำ 100 ปรัชญำคุณธรรม - 2558 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

535 7 กระบวนกำรท่ีจ ำเป็นส ำหรับนักฝึกอบรมมืออำชีพ วรณัน พินิจดี. 2558 1 บัดด้ี ครีเอช่ัน

536 7 อุปนิสัยส ำหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง โคว่ี, สตีเฟน อำร์ 2558 1 ดีเอ็มจี

537 CSR way บทเรียนแนวคิดควำมมุ่งหวัง เอนก นำคะบุตร. 2558 2 แปลน พร้ินท์ต้ิง

538 Enneagram ศำสตร์แห่งกำรวิเครำะห์คน บัญญัติ บุญญำ 2558 1 ปัญญำชน

539 Gear up เคล็ดลับปรับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ แรมเฟลท์, ลีนำ 2558 1 โพสต์

540 Sumsung man คนเก่งอยู่ท่ีไหนท ำอะไรก็ส ำเร็จ โช, ยองฮวัน. 2558 1 อมรินทร์ HOW-TO

541 The 4-hour workweek ท ำน้อยแต่รวยมำก Ferriss, Timothy 2558 1 Be Better

542 Xiaomi กลยุทธ์ป้ันแบรนด์หม่ืนล้ำนแบบเสียวหม่ี หลี, ว่ำนเฉียง 2558 1 Move

543 กำรค้ำสุรำในโลกไร้พรมแดน - 2558 2 ศูนย์วิจัยปัญหำสุรำ

544 กำรจัดกำรคุณภำพ ปรียำวดี ผลเอนก 2558 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

545 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ชลธิศ ดำรำวงษ์. 2558 1 ชลธิศ ดำรำวงษ์

546 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ชุติระ ระบอบ 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

547 กำรจัดกำรสมัยใหม่ วิเชียร วิทยอุดม. 2558 1 ธนธัชกำรพิมพ์

548 กำรบริหำรงำนคุณภำพในองค์กำร อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศำล. 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

549 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมทฤษฎีรัฐประศำสนศำสตร์ ศิริรัตน์ ชุณหคล้ำย 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

550 กำรบริหำรนวัตกรรมแนวใหม่ เสน่ห์ จุ้ยโต. 2558 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

551 กำรบริหำรสไตล์ แจ็ค หม่ำ จ้ำวเหว่ย 2558 1 โพสต์บุ๊กส์

552 กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมบนพ้ืนฐำน competency อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2558 1 บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

553 กำรพัฒนำองค์กำร กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล. 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

554 กำรพัฒนำองค์กำรและกำรเปล่ียนแปลง เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2558 2 บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

555 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บสินค้ำบนช้ันวำง แผนกอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษำ…เกรียงศักด์ิ เทศสบำย 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

556 กำรเพ่ิมผลผลิตในกระบวนกำรป้ัมตัดช้ืนงำนโดยกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนส ำหรับ… กิตติธัช ทองเจริญทรัพย์ 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

557 กำรวัดประสิทธิผลของกำรเข้ำรับกำรอบรมกิจกรรม 5ส กรณีศึกษำบริษัท อุตสำหกรรม…ณัชชำ วรรณำรักษ์ 2558 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

558 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ รัชรินทร์ กุลชำติ. 2558 2 ท้อป

559 กำรศึกษำปัญหำและวิเครำะห์แนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรตรวจสอบ กรณีศึกษำ…ดำริกำ มำนะจรรยำพงค์ 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

560 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษำ บริษัท แคปส์ อินเตอร์…ชำณัฐ ศิวสิริกำรุณย์  2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

561 กำรหำปริมำณของจุดส่ังซ้ือท่ีเหมำะสมในกำรส่ังซ้ือวัตถุดิบ กรณีศึกษำโรงงำนผลิต… จุฑำรัตน์ บุญชู 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

562 ก้ำวท่ีพลำดของผู้น ำท่ีส ำเร็จ สวิงเกอร์, โจ 2558 1 พีอำร์

563 เกำกลยุทธ์ ด ำรงค์ พิณคุณ 2558 1 ด.พิณคุณ

564 เขียน resume ภำษำอังกฤษพิชิตงำน ณฐำกร สิรินำนุวัติ 2558 1 Book Now Publishing

565 ควำมส ำเร็จสร้ำงได้ด้วยสมำธิ นำงำตะ, โทโยชิ 2558 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

566 คิดจะชนะต้องกล้ำเบียดแซง กระแทกให้แรง ท้ิงคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น มูน, ชอว์น ดี. ค.ศ. 1967- 2558 1 ดีเอ็มจี

567 คิดในกรอบ บอยด์, ดรูว์ 2558 2 วีเลิร์น

568 คิดอย่ำงนักวำงกลยุทธ์ Montgomery, Cynthia A. 2558 1 วีเลิร์น

569 คิดอย่ำงผู้น ำท ำอย่ำง Google ชมิดท์, เอริก 2558 2 เนช่ันบุ๊คส์

570 คู่มือกำรโค้ช : กำรโค้ชเพ่ือสร้ำงผลงำน, กำรโค้ชกลุ่ม, ตัวอย่ำงกำรโค้ช ดไนยำ ต้ังอุทัยสุข. 2558 1 บัดด้ี ครีเอช่ัน

571 คู่มือเตรียมควำมพร้อมท ำธุรกิจส่วนตัว ทองพันช่ัง พงษ์วำรินทร์ 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

572 เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP ประเสริฐ ภัทรมัย. 2558 1 ดำวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ัน

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

573 แค่ท ำให้คนเก่งข้ึน 1% คุณก็จะท ำงำนน้อยลง 99% เอตำโร่, โคโนะ 2558 1 วีเลิร์น

574 โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับควำม... - 2558 1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

575 โครงกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในอำคำรปีท่ี 3 : กำรประกวด...- 2558 2 กำรไฟฟ้ำนครหลวง

576 จัดกำรเวลำสร้ำงงำนให้ตรงเป้ำ ไกลย์, โจเซลีน เค. 2558 1 เบรนสตอร์ม

577 จำก 0 เป็น 1 : วิธีสร้ำงธุรกิจให้ข้ึนเป็นเบอร์หน่ึงส ำหรับคนท่ีเร่ิมต้นจำกศูนย์ ธีล, ปีเตอร์ 2558 1 วีเลิร์น

578 ต้ังค ำถำมเพียง 1 ข้อ ก็พลิกจำกตำมข้ึนมำน ำ ซีเน็ก, ไซม่อน 2558 3 วีเลิร์น

579 ทฤษฎีองค์กำรและกำรออกแบบในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 นิตยำ เงินประเสริฐศรี. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

580 ท้ิง 1 ให้ได้ 100 ท้ิงน้อยให้ได้มำก ยะซุดะ, โยะชิโอะ 2558 1 วีเลิร์น

581 เทคนิคกำรจัดกำร เอกสำร เวลำ ควำมคิด เพ่ืองำนและชีวิตท่ีประสบควำมส ำเร็จ - 2558 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

582 เทคนิคกำรบริหำร โชติ บดีรัฐ. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

583 เทคนิคสรุปทุกอย่ำงลงในกระดำษแผ่นเดียวท่ีฉันเรียนรู้มำจำกโตโยต้ำ ซุงุรุ, อะซะดะ. 2558 1 วีเลิร์น

584 นวัตกรรมธุรกิจข้ำมสำยพันธ์ุ วัลลิงส์, รำมอน. 2558 2 ด ำรงค์ พิณคุณ

585 นิวโรเทรนน่ิงผ่ำสมองสอนพนักงำน สุพจน์ นำคสวัสด์ิ. 2558 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

586 แบบฟอร์มงำนบุคคลส ำหรับนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล ไทย & อังกฤษ วิบูลย์ พลพบู 2558 1 ธรรมนิติ เพรส

587 ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มกำรลำออกของพนักงำน กรณีศึกษำ บริษัท แมชชีนเทค จ ำกัด ลักษมี แซ่อ้ึง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

588 เปล่ียนเป็นคนส่วนน้อยท่ีส ำเร็จมำกกว่ำคนส่วนใหญ่ อิโนะอุเอะ, ฮิโรยูกิ 2558 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

589 พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำร - 2558 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

590 ภำวะผู้น ำเชิงปฏิบัติกำร : Life Model พิพัฒน์ นนทนำธรณ์ 2558 1 ศูนย์ผู้น ำธุรกิจเพ่ือสังคมแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

591 เม่ือทุกอย่ำงปกติดีก็ถึงเวลำท่ีต้องเปล่ียนแปลง คอตเตอร์, จอห์น 2558 1 วีเลิร์น

592 ร้ำนรับซ้ือของเก่ำ ธุรกิจท่ีเสกขยะให้กลำยเป็นทอง เผ่ำไท ชัยชนะ 2558 1 เพชรประกำย

593 รำยงำนกำรติดตำมโครงกำรกองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง (เชิงพ้ืนท่ี) ปีงบประมำณ 2556ทศพล สมพงษ์ 2558 2 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ

594 รำยงำนผลกำรส ำรวจค่ำจ้ำง เงินเดือน และสวัสดิกำร ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 - 2558 1 บริษัท ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์ฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

595 ลดเวลำสูญเปล่ำในกระบวนกำรออกใบรับรองคุณภำพสินค้ำโดยใช้โปรแกรม Microsoft…ครองเมือง รสช่ืน 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

596 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สุจินดำ เจียมศรีพงษ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

597 สร้ำงเงินล้ำนอย่ำงรวดเร็วด้วยธุรกิจ APP มูเรดำ, แชด, ค.ศ.1981- 2558 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

598 สำมก๊ก พิชัยยุทธ์ยุคดิจิตอล ยศไกร ส.ตันสกุล 2558 1 แสงดำว

599 สิบข้อคิด...มุมมองเร่ืองเวลำ จอนส์สัน, โบดิล 2558 1 เอ. อำร์.บิชิเนส เพลส

600 ส่ืออีเลิร์นน่ิงเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเร่ืองกระบวนกำรทำงธุรกิจ บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล…สุรเชต ปำนทอง 2558 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

601 สุดยอดค ำถำมสู่กำรเป็นยอดผู้น ำ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2558 2 เนช่ันบุ๊คส์

602 สุดยอดเคล็ดลับกำรบริหำรจำกฮำร์วำร์ดส ำหรับนักบริหำรยุคใหม่ - 2558 1 เอ็กเปอร์เน็ท

603 สู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจคู่มือกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรจัดท ำ BSC (Balanced scorecard)อัจฉรำ จันทร์ฉำย. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

604 หลักกฎหมำยธุรกิจ พินิจ ทิพย์มณี. 2558 2 วิญญูชน

605 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

606 หินสำมก้อน : หลักกำรจัดเวทีระดมจิตใจส ำหรับผู้เหน่ียวน ำกระบวนกำร ปกรณ์ สุวรรณประภำ 2558 1 มูลนิธิวิถีสุข

607 อ่ำนเหล่ียมขงเบ้ง กลวิธีสู่อ ำนำจ ภำณุมำศ เมืองพรหม. 2558 1 วิช่ัน พรีเพรส

608 12 วิธี สู่วิถีผู้น ำ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2557 1 แมคกรอ-ฮิล

609 CEO code ข้ึนแท่นเบอร์หน่ึง ลิม คัมมำร์ 2557 1 ณ ดำ

610 CSR "จำกแนวคิดทำงธุรกิจสู่วิถีชีวิตตนเอง" ฌำนสิทธ์ิ ยอดพฤติกำรณ์. 2557 2 บริษัท สมบูรณ์กำรพิมพ์ จ ำกัด

611 HR dictionary (ค ำคม--ชวนคิดในงำนบุคคล) อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2557 1 ปัญญมิตร กำรพิมพ์

612 TQM : กำรบริหำรเพ่ือคุณภำพโดยรวม กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ. 2557 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

613 กฎหมำยธุรกิจ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์. 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

614 กลยุทธ์กำรควบรวมกิจกำรอย่ำงมืออำชีพ - 2557 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

615 กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์. 2557 1 บริษัท ภำริณำส จ ำกัด

616 กลยุทธ์กำรบริหำรจำกกำรอ่ำนคน สมชำติ กิจยรรยง. 2557 2 เพชรประกำย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  29

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

617 กล้ำคิด กล้ำท ำ แบบสตีฟ จ็อบส์ สมิทธ์ิ, ดำเนียล. 2557 1 ซัคเซส มีเดีย

618 กำรแก้ไขปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยแก้ไข Fixture ประกอบช้ินงำน กรณีศึกษำ... รังสินี ทะนงศักด์ิศรีกุล 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

619 กำรควบคุมของเสียในกระบวนกำรป้ัมข้ึนรูปช้ินส่วนหน้ำเตำรุ่น AT50201 กรณีกำรศึกษำ...พรทิพำ จุ้ยน่ิม 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

620 กำรโค้ชเพ่ือพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนท่ียอดเย่ียม ศิริรัตน์ ศิริวรรณ 2557 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

621 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร นิรันดร์ ฉิมพำลี. 2557 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

622 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ สิทธิชัย ตันศรีสกุล. 2557 1 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

623 กำรจัดระเบียบรูปแบบระบบกำรเขียนแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กรณีศึกษำ...วิภำวรรณ วัฒนเกษตรกุล 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

624 กำรจัดวำงผังและกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรจัดวำงช้ืนส่วนขนำดกลำงของรถบรรทุกใน... สโรชำ ช่ืนเอ่ียม 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

625 กำรด ำเนินกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพ้ืนฐำน competency อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2557 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

626 กำรบริหำรกำรปฏิบัติกำรเพ่ือควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน วิพุธ อ่องสกุล. 2557 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

627 กำรบริหำรกำรผลิต ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2557 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

628 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ธนำชัย สุขวณิช. 2557 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

629 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2557 1 ปัญญำชน

630 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ : ส ำหรับผู้จัดกำรในสำยงำนในทศวรรษหน้ำ โสภณ ภูเก้ำล้วน. 2557 1 แปลน พร้ินท์ต้ิง

631 กำรปรับปรุงกำรจัดเก็บของคลังสินค้ำวัตถุดิบ กรณีศึกษำ บริษัท ABC จ ำกัด วำรีนันท์ ธนนันท์ติพงษ์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

632 กำรปรับปรุงผังโรงงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสถำนีกำรทดสอบใมรรถภำพ... จิรภิญญำ จันละคร 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

633 กำรปรับปรุงพ้ืนท่ีกำรจัดวำงช้ินส่วนรถบรรทุกโดยกำรออกแบบพัฒนำช้ันวำงเพ่ือเพ่ิม... กัญญ์ณณัฏฐ์ ภัคธนะนันทน์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

634 กำรเป็นผู้ประกอบกำรและธุรกิจเบ้ืองต้น - 2557 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

635 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : หลักกำรและกำรประยุกต์ สุธินี ฤกษ์ข ำ. 2557 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

636 กำรพัฒนำปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในกระบวนกำรผลิตแผ่นรองมือเปิดกรณีศึกษำ... สกุณำ ก ำปงซัน 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

637 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพนักงำนด้วยโปรแกรม Microsoft access เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ...กิตติทัศน์ แดงสด 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

638 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรจัดกำรอะไหล่คงคลัง กรณีศึกษำ บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์...ญำนิกำ สุนทรวรำภำส 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  30

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

639 กำรเพ่ิมผลผลิตในกระบวนกำรประกอบแผ่นอะลูมิเนียมรำงน้ ำของหลังคำรถกระบะ... นิตยำ บัวอ่อน 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

640 กำรลดของเสียในกระบวนกำรผลิตพ่นสีอลูมิเนียมเส้นหน้ำตัด กรณีศึกษำ บริษัท... จิรำภรณ์ ธิตะจำรี 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

641 กำรลดของเสียในกระบวนกำรสร้ำงเส้นลำยวงจรช้ันในโดยกำรจัดสมดุลสำยกำรผลิต... อริสรำ เนียมรุ่งเร่ือง 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

642 กำรลดควำมสูญเปล่ำของเคร่ืองพูลเลอร์ในกระบวนกำรรีดอลูมิเนียมเส้นหน้ำตัด กรณี...จิตพร กรวิจิตร์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

643 กำรลดควำมสูญเปล่ำในกระบวนกำรผลิตบันไดรถยนต์ รุ่น 27273 กรณีศึกษำ บริษัท… อุบลวรรณ เรืองศรี 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

644 กำรลดควำมสูญเสียในกระบวนกำรพิมพ์สกรีนพ้ืนสีของบัตรโดยกำรสร้ำงมำตรฐำน... วิโรจน์ ลำบุตรดี 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

645 กำรลดปัญหำกำรผลิตงำนไม่เป็นไปตำมแผนโดยกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรแบบทวีผลท่ี…เอกปรียำ ทองเป้อ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

646 กำรลดเวลำในกระบวนกำรผลิตพ้ืนรองเท้ำ กรณีศึกษำบริษัท หจก.เอ.อี.ซี.รับเบอร์... ธันธวัส ล่องดุริยำงค์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

647 กำรลดเวลำสูญเปล่ำในกระบวนกำรสร้ำงแบบของเส้นลำยวงจรของแผ่นวงจรพิมพ์... ชุติมำ สีชมภู  2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

648 กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนองค์กร นภดล ร่มโพธ์ิ. 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

649 กำรวัดและประเมินทักษะกำรปฏิบัติ กมลวรรณ ตังธนกำนนท์ 2557 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

650 กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์โครงกำรพัฒนำ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2557 1 บพิธกำรพิมพ์

651 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนธุรกิจจีนของสถำนประกอบกำรเพ่ือรองรับ... - 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

652 กำรวิเครำะห์ภำระงำนส ำหรับแผนกเตรียมช่ังวัตถุดิบ, แผนกพรีมิกซ์ และแผนกเว็ทมิกซ์...อำภำภรณ์ กองเมือง 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

653 กำรศึกษำงำนทำงอุตสำหกรรม อังกูร ลำภธเนศ. 2557 1 นิว ยูเอ็ม แอ็ด

654 กำรศึกษำงำนเพ่ือกำรเพ่ิมผลผลิตในงำนอุตสำหกรรม แววมยุรำ ค ำสุข. 2557 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

655 กำรศึกษำปัญหำและวิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพในคงคลัง...เกศรำ อ่ิมพลี 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

656 กำรศึกษำปัญหำและวิเครำะห์แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในสำยกำรผลิตแผ่น... ชุลีพร พูลสวัสด์ิ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

657 กำรศึกษำปัญหำและวิเครำะห์แนวทำงกำรลดควำมผิดพลำดในระบบกำรท ำงำนแผนก...สุวลักษณ์ สุขจิตร์ 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

658 กำรสร้ำงเกณฑ์รำคำอะไหล่เคร่ืองจักรเพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดซ้ือ... ปุณยำพร จันทร์ย้ิม 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

659 กำรส่ือสำรโน้มน้ำวใจ วิลเลียมส์, เกรย์ เอ. 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

660 กำรออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพ้ืนฐำน competency อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2557 1 ปัญญมิตร

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  31

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

661 เขียวเปล่ียนโลก เฟรนด์, กิล. 2557 2 โอเพ่นเวิลด์ส

662 คลุกฝุ่นกับงำน 4 : มุมอับ SMEs ไทย/รักศักด์ิศรีพำณิชย์/...สุดๆ จ ำน ำข้ำว "เรียนรู้อดีต...ศิริพล ยอดเมืองเจริญ. 2557 1 บพิธกำรพิมพ์

663 คิดต่ำงมองต่ำง...จึงเห็นทำงควำมส ำเร็จ ภูสยำม อินทรักษำนนท์ 2557 1 นำนำส ำนักพิมพ์

664 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและควำมสุข  ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 2557 1 โครงกำรจับตำสถำนกำรณ์ควำมสุขของคนท ำงำนในประเทศไทย สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม

665 คุยเฟ่ืองเร่ือง HR กฤติน กุลเพ็ง. 2557 1 บริษัท ปัญญมิตร กำรพิมพ์ จ ำกัด

666 คู่มือกำรบริหำรและกำรส่งเสริม BCM ภำคปฏิบัติ คอน, มำซำคำซู 2557 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

667 เคร่ืองช้ีสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค รัตนำ สำยคณิต 2557 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

668 เคล็ดลับวิธีสร้ำงสภำวกำรณ์ อ่ำนสภำวกำรณ์และรู้ทันนักสร้ำงสภำวกำรณ์ เจีย เง้ียม. 2557 2 เต๋ำประยุกต์

669 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงเครือข่ำยภำคธุรกิจอุตสำหกรรมเพ่ือเข้ำสู่... - 2557 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

670 จริยธรรมทำงธุรกิจ กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล. 2557 1 ปัญญำชน

671 จอนน่ี ไอฟฟ์ : นักออกแบบอัจฉริยะ เบ้ืองหลังควำมส ำเร็จของ Apple เคนีย์, ลีแอนเดอร์ 2557 1 เนช่ันบุ๊คส์

672 จิตวิทยำกำรบริหำรบุคลำกร อริสำ ส ำรอง 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

673 จิตวิทยำกำรเป็นผู้น ำ สิริอร วิชชำวุธ 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

674 ช ำแหละโกงจ ำน ำข้ำวทุกข้ันตอนมหำกำพย์โกงข้ำว วรงค์ เดชกิจวิกรม 2557 2 ลิปส์ พับลิชช่ิง

675 ใช้คน 2 คน ให้ได้ผลเท่ำ 7 คน เทรซ่ี, ไบรอัน. 2557 2 วีเลิร์น

676 ตัวอย่ำงกำรใช้มำตรกำรทำงวินัยอย่ำงสร้ำงสรรค์ สิทธิศักด์ิ ศรีธรรมวัฒนำ. 2557 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

677 ท ำน้อยให้ได้มำก บำบอต้ำ, ลีโอ. 2557 1 วีเลิร์น

678 เทคนิคกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์. 2557 1 บริษัท ภำริณำส จ ำกัด

679 ธรรมนูญครอบครัว เขียนอย่ำงไรให้ส ำเร็จ นวพล วิริยะกุลกิจ. 2557 1 กำรเงินธนำคำร

680 นโยบำยสำธำรณะและกำรพัฒนำอุตสำหกรรม พีระ เจริญพร 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

681 บริหำรงำนให้ได้ผลบริหำรคนให้ได้งำน เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2557 1 นำนำ

682 ปลำไม่ตำยว่ำยทวนน้ ำ - 2557 1 มติชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  32

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

683 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนหน่วยป๊ัมข้ึนรูป กรณีศึกษำ บริษัท ลัคก้ีเฟลม…จุฑำรัตน์ กล่ินจันทร์กล่ัน 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

684 ภำวะผู้น ำเชิงวิสัยทัศน์ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษำ สัมฤทธ์ิ กำงเพ็ง. 2557 1 อภิชำติกำรพิมพ์

685 ภำวะผู้น ำแบบบริกำร : แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัย สัมฤทธ์ิ กำงเพ็ง. 2557 2 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

686 ภำวะผู้น ำร่วมสมัย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2557 2 ปัญญำชน

687 เมนูคอร์รัปชันและกำรแสวงหำผลประโยชน์ - 2557 1 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

688 รู้เฟ่ือง...กำรควบรวมกิจกำร : โอกำสของธุรกิจไทย - 2557 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

689 ไร่ก ำนันจุล : องค์กรแสนสุข เรียบง่ำย และย่ังยืน วิชัย อุตสำหจิต 2557 1 ศูนย์สร้ำงเสริมสุขภำวะองค์กร ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

690 วิถีชุมชน : กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือยกระดับธุรกิจชำวบ้ำน ล่ันทม จอนจวบทรง. 2557 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

691 ศำสตร์และศิลป์กำรบริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ - 2557 1 สมำคมส่งเสริมคุณธรรม

692 เศรษฐศำสตร์จุลภำค I เสำวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ 2557 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

693 สำมก๊กฉบับอ ำนำจเครือข่ำยคือควำมส ำเร็จ ส. ยศไกร 2557 1 ปรำชญ์

694 สำมก๊กพกพำ คมเดือน เจิดจรัสฟ้ำ. 2557 6 แสงดำว

695 ส่ิงท่ีดิสนีย์แลนด์สอนฉัน ฮิโรชิ, คำมำตะ 2557 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

696 สุดยอดสตำร์บัคส์ มิเชลลิ, โจเซฟ เอ., ค.ศ. 1960- 2557 1 แมคกรอ-ฮิล

697 เสริมทักษะหัวหน้ำงำนยุคใหม่ ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2557 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

698 หนังสือภำพสถำนกำรณ์และควำมเส่ียงของสินค้ำเกษตรไทย เล่มพิเศษ - 2557 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

699 หลักกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ชมสุภัค ครุฑกะ 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

700 หลักกำรจัดกำรและองค์กำร - 2557 1 บริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด

701 หลักกำรตลำด - 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

702 หลักกำรตลำด ศุภชำต เอ่ียมรัตนกูล. 2557 1 แสงดำว

703 หลักบริหำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ชุติกำญจน์ ศรีวิบูลย์ 2557 1 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

704 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต. 2557 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  33

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

705 หลุมพรำง 100 ข้อท่ีต้องเล่ียงเพ่ือสรรค์สร้ำงธุรกิจข้ันเทพ วูดส์, แคสเปียน 2557 1 โพสต์

706 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำนส ำหรับอุตสำหกรรม…. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2557 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

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

708 100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ เคอร์ดิ, เจเรมี. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

709 50 เคล็ดลับบริหำรธุรกิจ : ฉบับ CEO ระดับโลก สมพงษ์ อยู่สุนทร 2556 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

710 80 ควำมลับ 80 ควำมล้มเหลวจำกผู้บริหำรระดับโลก วินิทร 2556 5 คล่ืนอักษร

711 AEC : เสน่ห์สีสันและควำมหมำยในโลกทุนนิยมแห่งศตวรรษท่ี 21 เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ 2556 1 สยำมปริทัศน์

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

713 Forbes billionaires ไอดอลนักล่ำฝัน เศรษฐีพันล้ำน แม่ขวัญข้ำว 2556 1 busy-day

714 HR สรรหำมำเล่ำ กฤติน กุลเพ็ง 2556 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

715 I hate my job Buffo 2556 1 อะบุ๊ก

716 KPI เพ่ือประเมินควำมส ำเร็จของหัวหน้ำงำนส ำหรับผู้บริหำร อภิชัย ศรีเมือง. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

717 MBA พันธ์ุไทยไม่มีสอนในฮำร์วำร์ด เมธำพันธ์ 2556 1 ปัญญำชน

718 Performance indicators (PIs) dictionary. เล่ม 2 อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2556 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

719 Select A-Class workforce เลือกคนท่ี "ใช่" สร้ำงองค์กรให้ย่ิงใหญ่ด้วย CBI ชัชวำล อรวงศ์ศุภทัต 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค

720 Startup เส่ียยุคใหม่ - 2556 1 สต๊อคทูมอร์โรว์

721 The design of magic : there is a will, there is a way รัฐภูมิ วุฒิจ ำนงค์. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

722 กรุณำท ำส่ิงใหม่ เบส, เฟอร์นำนโด ไตรแอส เดอ. 2556 1 ปรำณ

723 กลยุทธ์ Lanchester ยุทธกำรล้มเบอร์หน่ึงของมือรอง เรียว, นำวำตะ. 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

724 กลยุทธ์ทำงธุรกิจเพ่ือพัฒนำตลำดข้ำวหอมมะลิไทยในประเทศจีน ธิดำรัตน์ โชคสุชำติ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

725 กลับหัวคิด มองชีวิต 60 % ไซโต้, ชิเงตะ 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

726 กำรจัดกำรกำรบริกำร กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2556 1 กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  34

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

727 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร - 2556 2 กรีนแอปเป้ิล กรำฟฟิค

728 กำรจัดกำรคุณภำพ ปรียำวดี ผลเอนก 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

729 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ สุดใจ วันอุดมเดชำชัย. 2556 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

730 กำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ส ำหรับ CEO  บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 2556 1 บริษัท พี. เพรส จ ำกัด

731 กำรจัดกำรด ำเนินงำน รัสเซล, โรเบอร์ต้ำ เอส. 2556 3 ท้อป

732 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม ฉัตยำพร เสมอใจ. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

733 กำรจัดกำรเปล่ียนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำร เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2556 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

734 กำรเจรจำต่อรอง วัทกินส์, ไมเคิล. 2556 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

735 กำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมืออำชีพ จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ. 2556 2 แมคกรอ-ฮิล

736 กำรบริหำรโครงกำร : เคร่ืองมือและเทคนิคในกำรบริหำรโครงกำร สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวำน. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

737 กำรบริหำรโครงกำร : แนวคิดและแนวทำงในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ ปกรณ์ ปรียำกร. 2556 1 เสมำธรรม

738 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ รัตนำ สำยคณิต. 2556 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

740 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ : หนังสือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เล่มน้ี เหมำะส ำหรับ... กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล. 2556 1 ปัญญำชน

741 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแนวใหม่ : ทฤษฏีและปฏิบัติ ส ำรำญ มีแจ้ง. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

742 กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตงำน DHL CDB02 กรณีศึกษำ : บริษัท… ศรัณย์เลิศ ร่ืนรมย์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

743 กำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจ ธนวุฒิ พิมพ์กิ. 2556 1 โอเดียนสโตร์

744 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

745 กำรพยำกรณ์ธุรกิจ นิรันดร์ ฉิมพำลี. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

746 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

747 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรฝึกอบรมข้ันปฏิบัติกำรในธุรกิจอุตสำหกรรมภำค... บรรยงค์ โตจินดำ. 2556 1 รวมสำส์น (1977)

748 กำรพัฒนำและกำรเปล่ียนแปลงองค์กำร ชำญชัย อำจินสมำจำร. 2556 2 สถำบันเพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

749 กำรลดของเสียในกระบวนกำรพิมพ์กล่องกระดำษลูกฟูก : กรณีศึกษำ บริษัท ชัยสิทธ์ิ… ภำณุวิชญ์ นิลโต. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

750 กำรลดควำมผิดพลำดกำรเบิกจ่ำยวัตถุดิบจำกคลังเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต… อภิญำภรณ์ ค ำภำ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

751 กำรลดควำมผิดพลำดในกำรเบิกเส้นด้ำยเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต : กรณีศึกษำ บริษัท… ศิรสิทธ์ิ พิพัฒน์รังสรรค์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

752 กำรลดจ ำนวนของเสียในสำยกำรผลิตกระดำษลูกฟูก : กรณีศึกษำ บริษัท ชัยสิทธ์ิ… ธนำ แสวงทรัพย์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

753 กำรลดปริมำณส่ิงปนเป้ือนจำกกำรคัดแยกกำกของเสียอุตสำหกรรม กรณีศึกษำ น้ ำทิพย์ สระบุรินทร์. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

754 กำรลดเวลำในกำรตรวจสอบคุณภำพของช้ินส่วนประกอบลิฟต์ กรณีศึกษำ ธีรยุทธ์ หำวะบุตร. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

755 กำรลดเวลำสูญเสียในกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน กรณีศึกษำ ณัฐพงศ์ กนิฎฐะกุล. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

756 กำรลดเวลำสูญเสียในข้ันตอนกำรปำดองศำช้ินงำน CUTTER : กรณีศึกษำ บริษัท… ศรำวุธ ภัทรมณีโชติ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

757 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต นิรันดร์ ฉิมพำลี. 2556 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

758 กำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมบนพ้ืนฐำนของ competency อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2556 1 บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

759 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ. 2556 2 พี.เอ. ลีฟว่ิง

760 กำรสรรหำกำรคัดเลือกและกำรประเมินผล : กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ชูชัย สมิทธิไกร. 2556 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

761 เกมและกิจกรรมพัฒนำทีมงำน เคล็กก์, ไบรอัน มำร์ติน,   ค.ศ. 1955- 2556 1 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

762 เกิดมำเพ่ือย่ิงใหญ่ ทศ คณนำพร. 2556 2 แฮปป้ีบุ๊ค

763 แกะรอยหยักสมองกูรูกำรตลำดโลก (ฟิลิป คอตเลอร์) ปรำชญ์ ศรีอักษร 2556 1 ปรำชญ์

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

765 ควำมลับเปล่ียนชีวิตแค่คิดต่ำง...งำนไหนๆก็สุขและสนุกได้ทุกวัน ลันดิน, สตีเฟน ซี. 2556 1 วีเลิร์น

766 คัมภีร์สร้ำง"คนเก่ง"สู่องค์กรด้วย HR มืออำชีพ ชัชวำล อรวงศ์ศุภทัต 2556 12 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

767 ค ำสอนสุดท้ำย โควีย์, สตีเฟน อำร์. 2556 1 ดีเอ็มจี

768 ค ำสำรภำพของผู้เร่ิมต้นธุรกิจ Robson, Chris 2556 1 Dดี

769 คิดบวกปลุกพลังไอเดีย ชำมีน, ชีร์ซอด. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

770 คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพฉบับท่ี 1 ส ำหรับส ำนักงำนขนำดกลำง...- 2556 1 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมป์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

771 คู่มือบริหำรธุรกิจส่วนตัว ฉบับสมบูรณ์ ชูศีล ตรังตรีชำติ 2556 1 ธิงค์ ปียอนด์ บุ๊คส์

772 เคล็ดลับวิธีรวยท่ีพวกเศรษฐีไม่ยอมบอก อธิคม สวัสดิญำณ. 2556 1 เต๋ำประยุกต์

773 งำนไม่ประจ ำท ำเงินกว่ำ วิสูตร แสงอรุณเลิศ 2556 1 สต็อคทูมอร์โรว์

774 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร กำนดำ จันทร์แย้ม 2556 1  โอเดียนสโตร์

775 จีนโพ้นทะเลผู้ร่ ำรวย วริศรำ ภำนุวัฒน์ 2556 1 แสงดำว

776 จีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก อำเซียนตอนบนในยุคบูรพำภิวัตน์ เอนก เหล่ำธรรมทัศน์. 2556 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมฯ

777 เจำะขุมทรัพย์ควำมส ำเร็จในโลกยุคใหม่ พงษ์ ผำวิจิตร. 2556 1 busy-day

778 เจำะหุ้นเหล็ก สิทธิชัย ลีสวัสด์ิตระกูล. 2556 2 สต็อคทูมอร์โรว์

779 ฉุกคิด! เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ 2556 1 โพสต์บุ๊กส์

780 ใช้ควำมสุขท ำก ำไร Hsieh, Tony 2556 1 วีเลิร์น

781 ซัพพลำยเชน ลี, ฮัว แอล 2556 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

782 ต ำนำนบำจำ รำชำรองเท้ำของโลก บำจำ, โทมัส เจ., ค.ศ. 1876-1932 2556 1 แสงดำว

783 ติดปีกธุรกิจนวัตกรรมร้อยล้ำน - 2556 1 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรฯ

784 เติมควำมเป็นผู้น ำในช่องว่ำง โคจิ, ทะคะงิ 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

785 โตไม่หยุดแบบ Toyota TPS บัง, คยองอิล 2556 1 อินสปำยร์

786 โตไม่หยุดแบบ Toyota TPS บัง, คยองอิล 2556 3 อินสปำยร์

787 ธุรกิจสร้ำงสรรค์ พันธมิตรสังคม - 2556 4 มูลนิธิ

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

789 นวัตกรพลิกโลก ไดเยอร์, เจฟฟ์. 2556 1 ปรำณ

790 บทเรียนด้วยตนเองกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ ประวีณ ณ นคร. 2556 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

791 บริกำรนวัตกรรม ปรีดำ ยังสุขสถำพร. 2556 5 กรุงเทพธุรกิจ

792 บริหำรสมัยใหม่ด้วยคุณธรรมขงจ๊ือ คิเมอิ, อิโรโคะ. 2556 3 แสงดำว
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  37

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

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

794 ปรัชญำทองธุรกิจ - 2556 2 เกลอเรียน

795 ป๊ิงด้วยภำพ : ส่ือสำรทุกแนวคิด แก้ไขทุกวิกฤติ ด้วย "กำรคิดเป็นภำพ" โรม, แดน 2556 1 สุขภำพใจ

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

797 เปล่ียนอุปสรรคเป็นพลังฮึด สุพัตรำ มะโนนัย 2556 1 Dดี

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

799 ผู้น ำท่ีย่ิงใหญ่ต้องชนะใจและใช้คนเป็น ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค

800 ผู้น ำแบบทวีปัญญำ : ผู้น ำคนเก่งท่ีท ำให้คนอ่ืนเก่งตำมไปด้วย ไวสแมน, ลิซ 2556 1 นกฮูก

801 ภำวะผู้น ำ : ทฤษฎี กำรวิจัย และแนวทำงสู่กำรพัฒนำ รัตติกรณ์ จงวิศำล. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

802 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร สัมมำ รธนิธย์. 2556 1 ข้ำวฟ่ำง

803 ภำวะผู้น ำเชิงปฏิบัติกำร : Life model พิพัฒน์ นนทนำธรณ์. 2556 2 ศูนย์ผู้น ำธุรกิจเพ่ือสังคม

804 ภำวะผู้น ำและผู้น ำเชิงกลยุทธ์ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2556 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

805 มหำเศรษฐีอำเซียน บุญชัย ใจเย็น. 2556 2 แสงดำว

806 มหำอ ำนำจ 4 ชำติสอนรวย สุวรรณำ ตปยำนีกรกช. 2556 1 busy-day

807 มือใหม่รวยด้วยธุรกิจเกษตร Mr. Farmer 2556 2 Dream & Passion

808 โมเดลธุรกิจ : ค ำตอบสุดท้ำย ส ำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน สุรศักด์ิ ไชยธนกิจ 2556 1 เกรทไอเดีย

809 รวมฮิตแนวคิดธุรกิจสมัยใหม่ ใหม่ ดันแคน, เควิน. 2556 7 กำบุเมอิบุ๊คส์

810 รวยแบบ Samsung มุ่งสร้ำงแบรนด์ Samsung Electronics ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2556 2 ปรำชญ์

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

812 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรศึกษำเร่ืองกำรเตรียมควำมพร้อมของอุตสำหกรรม... พิสิฐ ล้ีอำธรรม 2556 1 คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

813 ลักษมี Lucky in game ลักษมี เหมนิธิ 2556 1 ไอฟ้ำ พำรำไดซ์

814 เลือกคนให้ถูกงำนทุกหน่วยงำนควรรู้ - 2556 1 มำยิก
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

815 วิธีประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด๊ิก โกรเต้. 2556 2 เอ็กซเปอร์เน็ต

816 วิธีป่ันหัวคนด้วยสถิติ Huff, Darrell 2556 1 วีเลิร์น

817 วิธีพำตัวเองออกจำก"กล่อง"ใบเล็ก - 2556 1 วีเลิร์น

818 วิวัฒนำกำรแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. 2556 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

819 ศำสตร์แห่งกำรบริหำร "Microsoft" ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2556 5 ปรำชญ์

820 เศรษฐกิจอำเซียน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2556 2 แสงดำว

821 เศรษฐศำสตร์จุลภำค : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดำกำร. 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

822 เศรษฐศำสตร์นักกิน โคเว่น, ไทเลอร์. 2556 1 มติชน

823 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

824 สร้ำงธุรกิจขนำดย่อมแบบท่ี วอร์เรน บัฟเฟตต์ โปรดปรำน บรำวน์ลี, อดัม 2556 5 นกฮูก

825 สำมก๊กฉบับอ่ำนธุรกิจพิชิตคน กิมตังไล้ 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

826 สุดยอดหัวหน้ำงำนและสุดยอดลูกน้องท่ีทุกคนต้องกำร จอห์นสัน, แม็ค เวล. 2556 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

827 เส้นทำงสู่สุดยอดมนุษย์เงินเดือน คบเพลิง สรำญ. 2556 2 เพำเวอร์ เบสท์

828 หล่อติดแก๊ส สุรศักด์ิ นิตติวัฒน์ 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

829 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

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

832 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค ภรำดร ปรีดำศักด์ิ. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

833 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

834 องค์กำร : ทฤษฎี โครงสร้ำง และกำรออกแบบ อัมพร ธ ำรงลักษณ์. 2556 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

835 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำนส ำหรับอุตสำหกรรม…. มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2556 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

836 เอสซีจี 100 ปีแห่งนวัตกรรมเพ่ือควำมย่ังยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 2556 2 บริษัทศรีวัฒนำอินเตอร์พร้ินท์ จ ำกัด
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

837 108 ค ำถำม/ค ำตอบ/ค ำแนะน ำในกำรท ำงำนกับ"คน". เล่ม 2 สิทธิศักด์ิ ศรีธรรมวัฒนำ. 2555 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

838 2 ล้ำนคันของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย มิติใหม่สู่ควำมส ำเร็จระดับโลก - 2555 1 คณะกรรมกำรจัดงำน

839 3 ส ก้ำวแรกสู่คุณภำพและก ำไร ฟุรุชิบะ, ยะซุฮะรุ 2555 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

840 8 K's+5 K's : ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชำคมอำเซียน จีระ หงส์ลดำรมภ์ 2555 2 Chira Academ

841 Autodesk inventor professional จตุรงค์ ลังกำพินธ์ุ 2555 2 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

842 A-Z เคร่ืองมือกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ พิชิต เทพวรรณ์ 2555 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

843 CM วิถีตะวันออก เริงณรงค์ รัตนปรีชำเวช. 2555 2 ส.เอเชียเพลส (1989)

844 DNA CSR แบบไทยๆ ตำมกระแสโลก วรพรรณ เอ้ืออำภรณ์ 2555 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

845 GSP โปรแกรมคณิตศำสตร์ท่ีต้องเรียนรู้ เสรี สุขโยธิน. 2555 2 เดอะบุคส์

846 KPI และ action plan : จัดท ำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติกำร (action plan) ให้ไม่พลำดเป้ำทองพันช่ัง พงษ์วำรินทร์ 2555 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

847 Lean Hospitals ปรับปรุงคุณภำพ ควำมปลอดภัยผู้ป่วย และควำมพึงพอใจของ... เกรบัน, มำร์ค 2555 4 อี.ไอ. สแควร์

848 LSCM 01-06 คู่มือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมและกำรเหมืองแร่ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล 2555 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

849 Productivity for SMEs : กำรเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนส ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs วิฑูรย์ สิมะโชคดี. 2555 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

850 SMEs เศรษฐีแจ้งเกิด วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2555 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

851 St-A-R interview กำรสัมภำษณ์งำนอย่ำงมืออำชีพ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2555 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

852 กฎหมำยธุรกิจ บุญเพรำะ แสงเทียน. 2555 2 วิทยพัฒน์

853 กฎหมำยธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2555 10 เอสเค บุ๊คส์

854 กรอบควำมคิดส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เดสส์เลอร์, เกร์ย. 2555 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

855 กลยุทธ์กำรสรรหำบุคลำกร กฤติน กุลเพ็ง. 2555 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

856 กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอำเซียน สิทธิชัย ฝร่ังทอง. 2555 6 เอ็กซเปอร์เน็ท

857 กะเทำะชีวิตนักสร้ำงสรรค์ข้ันเทพ ดลชัย บุณยะรัตเวช. 2555 1 เนช่ันบุ๊คส์

858 กำรควบคุมและลดควำมผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนกำรน ำกลับสินค้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร…อนันตศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

859 กำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรจัดกำรคุณค่ำ - 2555 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

860 กำรจัดกำรกำรเงิน ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2555 3 ยงพลเทรดด้ิง

861 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยพนักงำนในอุตสำหกรรมเคร่ืองท ำควำมเย็นไทย เฉิดศักด์ิ สืบทรัพย์. 2555 2 ปัญญำชน

862 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในอุตสำหกรรม แววมยุรำ ค ำสุข. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

863 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2555 2 แมคกรอ-ฮิล

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

865 กำรจัดกำรนวัตกรรม : ส ำหรับธุรกิจขนำดใหญ่ขนำดกลำงและขนำดเล็ก นพดล เหลืองภิรมย์. 2555 6 ดวงกมลพับลิชช่ิง

866 กำรจัดกำรนวัตกรรมจำกแนวคิดสู่กำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ พยัต วุฒิรงค์. 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

867 กำรจัดกำรโลจิสติกส์มิติซัพพลำยเชน ฐำปนำ บุญหล้ำ. 2555 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

868 กำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรส ำคัญ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access : กรณีศึกษำ … อิสรพันธ์ ไพรพำยุพงศ์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

869 กำรบริหำรกำรผลิต ปรียำวดี ผลเอนก. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

870 กำรบริหำรควำมขัดแย้งในองค์กำร วิเชียร วิทยอุดม. 2555 3 ธนธัชกำรพิมพ์

871 กำรบริหำรคุณภำพ นิตยำ เงินประเสริฐศรี. 2555 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

872 กำรบริหำรโครงกำรส ำหรับผู้บริหำร วิสูตร จิระด ำเกิง. 2555 2 วรรณกวี

873 กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง อิริคสัน, ทำมำรำ เจ. 2555 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

874 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล = HBR's 10 must reads: on managing people โกลแมน, แดเนียล. 2555 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

875 กำรประเมินโครงกำร เชำว์ อินใย. 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

876 กำรพัฒนำองค์กำรอุตสำหกรรม ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 2555 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

877 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดของเสีย โดยกำรสร้ำงมำตรฐำนในกำรปรับต้ังเคร่ืองณัฐนันท์ อดิรักษ์สถิตกุล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

878 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรหยิบสินค้ำของพนักงำนโดยกำรใช้ระบบบำร์โค้ดกรณีศึกษำ...ปัทมำวลี ทองกลำง 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

879 กำรลดของเสียท่ีเกิดในกระบวนกำรผลิตเทอร์โบ กรณีศึกษำ บริษัท เอนไก ไทย จ ำกัด ณรงค์ศักด์ิ คงเพ็ชร 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

880 กำรลดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรโดยใช้โปรแกรมฐำนข้อมูล อ ำนำจ แก้วพิทักษ์. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

881 กำรลดควำมสูญเปล่ำของกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรในกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขนิษฐำ เทศสบำย 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

882 กำรลดระยะเวลำจัดเตรียมรถ Domestic โดยกำรปรับปรุง TAG NO.3 ของแผนก… ธนำภรณ์ น่ิมน้อย. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

883 กำรลดเวลำในกำรจัดเตรียมเฟรมติดต้ังเคร่ืองจักรส ำหรับกำรผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำรวม… นนทวัติ สิริวัณ. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

884 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ นภดล ร่มโพธ์ิ 2555 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

885 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช. 2555 1 วิทยพัฒน์

886 กำรศึกษำกำรท ำงำน : หลักกำรและกรณีศึกษำ วันชัย ริจิรวนิช. 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

887 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร กรณีศึกษำ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ… กนกวรรณ อัชรีวงศ์ไพศำล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

888 กำรสร้ำงจิตส ำนึกเก่ียวกับควำมปลอดภัยในโรงงำน : กรณีศึกษำ บริษัท แลลิยิงเซ่… อำมฤต รัตนรุ่งเรืองสุข. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

889 กำรสร้ำงส่ือกำรสอนภำษำอังกฤษเบ้ีองต้น 1 ซูซำน, เฮำส์ 2555 2 อินสปำยร์

890 กำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและควำมปลอดภัย ประจวบ กล่อมจิตร. 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

891 กินกู้โลก : ตีแผ่ผลจำกกำรกินท้ิงกินขว้ำงท่ีคุณต้องตะลึง! สจ๊วร์ต, ทริสแทรม 2555 4 มติชน

892 เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation เอกชัย เกรียงโกมล 2555 5 Life Balance

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

894 แกะรอยหยักสมอง CEO กำรตลำดรถยนต์ ปรำชญ์ ศรีอักษร. 2555 4 ปรำชญ์

895 คนฉลำดท ำงำนใหญ่คนท่ัวไปท ำงำนเล็ก สเตเนียร์, ไมเคิล บังกีย์. 2555 1 ปรำณ

896 ค่ำตอบแทน บริหำรให้โปร่งใสจูงใจพนักงำน ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

897 คำนธี ซีอีโอ : เคล็ดลับสร้ำงคนเล็กให้คิดกำรใหญ่ แอ็กเซลรอด, อลัน. 2555 1 ปรำณ

898 คำนธี ซีอีโอ : เคล็ดลับสร้ำงคนเล็กให้คิดกำรใหญ่ แอ็กเซลรอด, อลัน. 2555 1 ปรำณ

899 คิดจะเป็นนำยคนต้องเก่งคน ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ. 2555 4 วีเลิร์น

900 คิดท ำแบบ ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล วิถีบำงจำกโมเดลบริษัทย่ังยืน นงค์นำถ ห่ำนวิไล. 2555 1 NextBook@NBC

901 คู่มือกำรใช้โปรแกรม Autodesk Inventor 2012 (professional) ภำณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2555 2 เดอะ ไลบรำรี พับบลิชิง

902 ไคเซ็นในธุรกิจบริกำร - 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

903 เซรำมิกเพ่ือกำรก่อสร้ำงและเซรำมิกเพ่ืองำนเทคนิค วรพงษ์ เทียมสอน 2555 1 โอเดียนสโตร์

904 โซ่อุปทำนยำงพำรำส ำหรับยำงยำนพำหนะ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์. 2555 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

905 โด่ง โพนยำงค ำ เจ้ำพ่อโคขุน 100 ล้ำน กฤตพล คงตระกูลชัย 2555 1 ไลฟ์ นิวส์

906 ตอบโจทย์ปัญหำค่ำตอบแทน ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

907 ถอดบทเรียน 5 CEOs ฝ่ำวิกฤตภัยพิบัติ นริศรำ เจริญบุญมำกุล 2555 2 กรีน ปัญญำญำณ

908 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี. 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

909 ท ำธุรกิจส่วนตัวใครว่ำยำก ชำย กิตติคุณำภรณ์. 2555 2 เอฟ พี เอ็ม

910 ท ำอย่ำงไรจึงจะท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขมีควำมก้ำวหน้ำไม่ถูกเอำเปรียบ ริบบูน, บลู. 2555 2 Minibear Publishing

911 เทคนิคกำรพัฒนำโมเดลธุรกิจและวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์. 2555 1 บริษัท ภำริณำส จ ำกัด

912 เทคนิคและกลยุทธ์กำรประเมินผลงำนและกำรบริหำรค่ำตอบแทนสมัยใหม่ พยัต วุฒิรงค์ ... [และคณะ] 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

913 ธงชัย ธำวนพงษ์ จำกประมงชำยฝ่ังสู่ธุรกิจหม่ืนล้ำน นิดดำ หงษ์วิวัฒน์. 2555 2 แสงแดดเพ่ือนเด็ก

914 นิสัยร่วมมือร่วมใจ : บทเรียนชีวิตจริงในกำรท ำงำนร่วมกัน ธำร์ป, ทไวลำ. 2555 2 มิลเลนเนียม มำยด์

915 แนวทำงกำรลดข้อผิดพลำดในกำรบรรจุช้ินส่วน กรณีศึกษำ บริษัท เอเอแอล จ ำกัด อัจฉรำ แสนสุขพิพัฒน์ผล. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

916 แนวทำงกำรลดจ ำนวนพนักงำนท่ีสูบบุหร่ีภำยในองค์กร กรณีศึกษำ บริษัท อินเตอร์… มนตรี สีคล้ำย 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

917 แนวทำงในกำรจัดท ำเวลำมำตรฐำนในกำรขนถ่ำยสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัท เอเอแอล… ฐิติมำ คล้ำยแย้ม. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

918 แนวทำงในกำรลดปัญหำกำรเกิดของเสียในกระบวนกำรผลิต : กรณีศึกษำ บริษัท… ปิยะดำ ชูแก้ว. 2555 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

919 บทเรียนกำรบริหำรจำกสุดยอดองค์กรบริกำรสุขภำพ Mayo Clinic เบอร์รี, เลียวนำร์ด แอล 2555 4 อี.ไอ. สแควร์ ส ำนักพิมพ์

920 บริหำรธุรกิจยุค AEC ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2555 2 ปรำชญ์

921 บริหำรนอกต ำรำ ทวีป อภิสิทธ์ิ. 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

922 บริหำรแรงงำนสัมพันธ์อย่ำงไรให้สัมฤทธิผล อภิชัย ศรีเมือง. 2555 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

923 ประมวลสำระชุดวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเชิงกลยุทธ์. หน่วยท่ี 1-7มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2555 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

924 ประมวลสำระชุดวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเชิงกลยุทธ์. หน่วยท่ี 8-15มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2555 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

925 ป๊ิงด้วยภำพ โรม, แดน 2555 3 สุขภำพใจ

926 เปล่ียนควำมสูญเปล่ำเป็นก ำไรด้วย Visualization ฮิเดอำกิ, มำซำกิ. 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

927 ผลิตอย่ำงไรให้ต้นทุนต่ ำกว่ำคู่แข่ง 50% วะกะมัตสึ, โยชิฮิโตะ 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

928 ผ้ำไม่ทอ สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ 2555 2 ทริปเพ้ิล

929 พฤติกรรมและกำรส่ือสำรในองค์กำร อรอนงค์ สวัสด์ิบุรี. 2555 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

930 ฟู้ดอิงค์ เวเบอร์, คำร์ล. 2555 1 มติชน

931 เม่ือบริษัทต้องคัดคน ดีดำโต, ชัลวำทอ วี. 2555 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

932 ยุทธศำสตร์เจ้ำสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2555 2 ปรำชญ์

933 ร้อยเรียงผ้ำถัก อุไรวรรณ ภำรดี (ปิติมณียำกุล) 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

935 เรียนลัดกำรบริหำรจัดกำร ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2555 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

936 เร่ืองจริงเร่ืองเจ็บในงำน HR กฤติน กุลเพ็ง 2555 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

937 เลิกท ำนำ"ท่ีออฟฟิศ"ปลดแอกชีวิตด้วยธุรกิจพันธ์ุเล็ก (แต่รวย) ธีร์ ฉลำดแพทย์. 2555 2 กู๊ดไลฟ์

938 วิชำเศรษฐี พังฮยอน,ชอล 2555 1 อมรินทร์ How-To

939 วิธีกำรวิจัยทำงวิศวกรรมศำสตร์ กัณวริช พลูปรำชญ์ 2555 1 ท้อป

940 วิธีปรับค่ำจ้ำง ภำคปฏิบัติ สุพจน์ นำคสวัสด์ิ. 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

941 วิธีปรับค่ำจ้ำง ภำคปฏิบัติ สุพจน์ นำคสวัสด์ิ. 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

942 วิศวกรรมและกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำน วิฑูรย์ สิมะโชคดี. 2555 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

943 ศัพท์โรงงำนภำษำญ่ีปุ่น จำรุวรรณ แซ่ต้ัง 2555 1 เกลอเรียน

944 เศรษฐศำสตร์จุลภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2555 2 ออฟเซ็ท

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

946 สร้ำงควำมส ำเร็จควำมสุข-สนุกในกำรท ำงำน สมชำติ กิจยรรยง. 2555 2 สมำร์ท ไลฟ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

947 สร้ำงชีวิตสร้ำงธุรกิจด้วยกำรบริกำร สมชำติ กิจยรรยง 2555 2 สมำร์ท ไลฟ์

948 สอนลูกน้องให้เก่งและเป็นงำน อำกิฮิโตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1967- 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

949 สุดยอดกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ยุคใหม่ พยัต วุฒิรงค์ 2555 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

950 สู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรตนบริหำรคนและงำน สมชำติ กิจยรรยง. 2555 2 สมำร์ท ไลฟ์

951 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2555 2 ท้อป

952 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

953 หลักกำรผลิตและกำรด ำเนินกำร ฐิติมำ ไชยะกุล. 2555 4 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

954 หัวใจของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮังเกอร์, เจ. เดวิด. 2555 2 เพียร์สัน

955 หุ่นยนต์อุตสำหกรรม บุญธรรม ภัทรำจำรุกุล 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

956 ออกเสียงอังกฤษให้เจ๋ง เศรษฐวิทย์. 2555 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

957 อำรมณ์ดีกับชีวิต หนุ่มเมืองจันท์. 2555 1 มติชน

958 อิทธิพลของอุตสำหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเศรษฐกิจ กำรเมืองและนโยบำย… นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2555 4 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

959 เอกสำรกำรเรียนรู้กำรท ำวิจัยด้วยตนเอง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2555 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

960 100 สุดยอดไอเดียกำรลดต้นทุน ฮอว์กินส์, แอนน์. 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

961 20 ปี สศอ.บนเส้นทำงสร้ำงสรรค์อุตสำหกรรมไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม. 2554 1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

962 30 วิธีสร้ำงสรรค์บริกำรให้น่ำประทับใจ ทวีวรรณ กมลบุตร. 2554 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

963 Andy & Me เซ็นเซกับผม 2. ตอนประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนกับนอกอำณำเขตโรงงำน พำสคำล, เดนนิส. 2554 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

964 Being the best จำก A-Z สร้ำงพลังใจ สู่ควำมส ำเร็จ เบต, นิโคลัส 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

965 CSR = Harvard business review on corporate responsibility พรำฮำลำด, ซี. เค. 2554 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

966 Employee engagement กำรสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำนในองค์กร รุ่งโรจน์ อรรถำนิทธ์ 2554 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

967 Kaizen best practices II สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 2554 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

968 Lean : วิถีแห่งกำรสร้ำงคุณค่ำสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศ เกียรติขจร โฆมำนะสิน 2554 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

969 PDCA แบบ Toyota ด้วยกำรคิดแบบ A3 โซเบค, เดอร์วำร์ด เค 2554 2 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

970 Performance indicators (Pls) dictionary อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2554 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

971 Picto แกะรอยโมเดลธุรกิจต่อยอดก ำไรไม่รู้จบ อิตำบำชิ, ซำโตรุ 2554 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

972 Picto แกะรอยโมเดลธุรกิจต่อยอดก ำไรไม่รู้จบ อิตำบำชิ, ซำโตรุ 2554 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

973 Tools to Win : 30 เคร่ืองมือเพ่ิมก ำไรท่ีใครๆ ก็ท ำได้ บุรินทร์ เกล็ดมณี 2554 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

974 Venture capital...ธุรกิจเงินร่วมลงทุน ทุน : หนทำงสู่ควำมส ำเร็จของผู้ประกอบ... เรวัต ตันตยำนนท์. 2554 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

975 กลยุทธ์อัจฉริยะเอำชนะคู่แข่ง แชมป้ี, จิม. 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

976 กำรกระตุ้นสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณภำพในกำรลดของเสียท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของ… พิมพ์ชนก สิทธิรำษฏร์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

977 กำรแก้ปัญหำกำรส่งมอบสินค้ำไม่ครบตรมจ ำนวน : กรณีศึกษำ บริษัท ธรรมรักษ์… ปรียนุช เตียงกูล. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

978 กำรควบคุมภำยในเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงิน : แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับ... พรอนงค์ บุษรำตระกูล 2554 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

979 กำรจัดกำรกำรผลิตแบบลีน ประภำศรี พงศ์ธนำพำณิช 2554 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

980 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร ไฮเซอร์, เจย์ 2554 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

981 กำรจัดกำรควำมรู้ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. 2554 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

982 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2554 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

983 กำรจัดกำรธุรกิจ พนิดำ พำนิชกุล. 2554 1 เคทีพี

984 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์. 2554 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

985 กำรจัดกำรวัสดุและกำรจัดซ้ือ - 2554 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

986 กำรบริหำรกำรขำย เลดติงแฮม, ไดแอน. 2554 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

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

988 กำรประเมินผลโครงกำร : หลักกำรและกำรประยุกต์ สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2554 2 สำมลดำ

989 กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตกันชนหลังรุ่น 388N & 692N วินิตต์ แสละวงษ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

990 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตของแผนกป๊ัมเล็กในโรงงำนช้ินส่วนยำนยนต์ วรรณิศำ พรรณเขตรกรรณ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

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

991 กำรป้องกันอุบัติเหตุผู้ปฏิบัติงำนสำยจ่ำยอำหำร : กรณีศึกษำ บริษัทกรุงเทพผลิต... อภิศักด์ิ ยีสมัน. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

992 กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรของห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพข้ำวโพด… ณัฐวรรณ เจียระไนกำญจน์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

993 กำรเรียนรู้ลักษณะกำรจัดกำร : กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม เพ็ชรี รูปะวิเชตร์. 2554 2 ดวงกมล

994 กำรลดของเสียท่ีเกิดซ้ ำในกระบวนกำรผลิต : กรณีศึกษำบริษัท เอนไก ไทย จ ำกัด รัฐพงษ์ แก้วแสงเอก. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

995 กำรลดเวลำในกำรท ำงำนของคลังสินค้ำส ำเร็จรูป กรณีศึกษำบริษัท กรุงเทพผลิต… พิสิทธ์ิ เสนำรักษ์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

996 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2554 1 เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์

997 กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบอุบัติกำรณ์ก่อนและหลังกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีว…อรพรรณ จันทศรี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

998 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในมุมมองด้ำนกำรบริหำร ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์. 2554 3 สินทวีกำรพิมพ์

999 กำรวิจัยธุรกิจ Cooper, D. 2554 1 แมคกรอ-ฮิล

1000 กำรศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมผลผลิตในแผนกผลิตสำยไฟ กรณีศึกษำบริษัท Thai... วรรธนำ แสงสว่ำง. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1001 กำรศึกษำเปรียบเทียบรถขนถ่ำยวัสดุ จตุภูมิ ม่ันดี. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1002 กำรศึกษำพัฒนำกำรด้ำนโลจิสติกส์ในสยำมประเทศ กรณีศึกษำ บริษัทโงวฮก จ ำกัด อุไรพรรณ เจนวำณิชยำนนท์...[และคนอ่ืน ๆ]2554 8 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1003 กำรส่งเสริม TQM กับภำระหน้ำท่ีของผู้บริหำรระดับสูง วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล. 2554 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1004 กำรเสนอแนวทำงในกำรสต็อกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษำ บริษัท เอ็นไก ไทย… พงศกร สุรมิตร. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1005 กำรเสนอแนวทำงในกำรสต็อกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษำ บริษัท เอ็นไก ไทย… ภรำดร ช่ำงเหล็ก. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1006 กำรหำเวลำมำตรฐำนก ำลังในกำรผลิตเพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพ : กรณีศึกษำ… กิตติพงษ์ สุขแจ่ม. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1007 ก่ึงศตวรรษ วิถีแห่งยำมำฮ่ำ เอ้ือง ยิปโซ. 2554 3 ฟ็อกซ์ เฮ้ำส์

1008 ขยะเป็นทอง ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์. 2554 2 พีเพิลมีเดีย

1009 คัมภีร์กำรเงินส ำหรับผู้จัดกำร ฮำเยส, ซำมู แอล. 2554 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1010 คิดเชิงออกแบบ : เทรนด์ใหม่ของธุรกิจยุคนวัตกรรมไม่รู้จบ บรำวน์, ทิม. 2554 2 มติชน

1011 เคร่ืองมือ Lean six sigma จอร์จ, ไมเคิล แอล. ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 อี.ไอ.สแควร์

1012 เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนองค์กร นภดล ร่มโพธ์ิ. 2554 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1013 เคล็ดลับควำมรวยตระกูลอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย ธุรวิช วรสันติ 2554 1 ก้ำวแรก

1014 เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ คำทะสึ, คำมำตะ 2554 1 เต๋ำประยุกต์

1015 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงไทย-จีน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2554 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1016 ไคเซ็นตำมวิถีโตโยต้ำ วำกำมัตสึ, โยชิฮิโตะ 2554 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1017 ไคเซ็นตำมวิถีโตโยต้ำ วำกำมัตสึ, โยชิฮิโตะ. 2554 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1018 ไคเซ็นตำมวิถีโตโยต้ำ วำกำมัตสึ, โยชิฮิโตะ 2554 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1019 งบกระแสเงินสด : มองเงินสดอย่ำงมืออำชีพ - 2554 2 ธรรมนิติ

1020 จิตวิทยำกำรจัดกำรองค์กำรอุตสำหกรรม สมศักด์ิ ประเสริฐสุข 2554 1 โอเดียนสโตร์

1021 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร. 2554 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1022 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ. 2554 3 สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์

1023 ซำกุระกรรมศำสตร์ คำวำงุจิ, โมริโนซุเกะ 2554 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1024 ซุนวูสอน "เอำชนะใจคน" และพิชิตธุรกิจกำรค้ำเพ่ือควำมย่ิงใหญ่แห่งชีวิต ทศ คณนำพร. 2554 2 แฮปป้ีบุ๊ค

1025 เซเรนเกติ ขุมทรัพย์สู่ควำมส ำเร็จ สวำนีพูล, สเตฟำน. 2554 1 ปรำณ

1026 ดูแลคนอย่ำง SMEs ไพศำล เตมีย์ 2554 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1027 ตลำดและเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ 2554 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1028 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน โลจิสติกส์พญำมังกร จรทะยำนพุ่งมุ่งไทย พิษณุ เหรียญมหำสำร 2554 9 ส.เอเชียเพรส

1029 เทคนิคกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรตำมแผนงำนขององค์กร (ภำคปฏิบัติ) ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2554 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1030 ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณท ำได้ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2554 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1031 นวัตกรรมกำรบริกำร USUI, Makoto. 2554 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1032 แนวทำงกำรตัดสินใจเลือกกำรขนส่งระหว่ำงวิธีด ำเนินกำรเอง กับ วิธีจัดหำตัวแทน... ขนิษฐำ หำญธงชัย. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1033 แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนจัดเตรียมสินค้ำก่อนส่ง... เอ้ืองดำว จันทร์แสง. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1034 แนวทำงกำรลดปัญหำช้ินงำนไม่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนในกระบวนกำรผลิต : กรณี… ปวีณำ ขุมทอง. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  48

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1035 แนวทำงในกำรแก้ปัญหำกำรส่งใบส่ังซ้ือล่ำช้ำ : กรณีศึกษำ แผนกจัดซ้ือ บริษัท… อรอุมำ จันทนู. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1036 แนวทำงในกำรพัฒนำระบบจัดเก็บและค้นหำข้อมูลบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษำบริษัท วำลี…เปรมยุดำ เน่ืองจ ำนงค์. 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1037 แนวทำงในกำรลดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่งสินค้ำ : กรณีศึกษำ บริษัท ซัมมิท… จินตนำ สุระทด 2554 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1038 บริหำรคนสู่ผลท่ีเป็นเลิศ สิทธิศักด์ิ ศรีธรรมวัฒนำ 2554 2 ธิงค์ บียอนด์

1039 แบบฟอร์มเอกสำรในกำรบริหำรงำนบุคคลและธุรกำร วิทยำ ตันติเสวี. 2554 1 ธรรมนิติ

1040 ปรัชญำกำรบริหำรจัดกำร ธร สุนทรำยุทธ. 2554 2 เนติกุลกำรพิมพ์

1041 ปัญหำในกำรจัดท ำบัญชีและภำษีอำกรของสินค้ำคงเหลือรำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบ - 2554 2 ธรรมนิติ เพรส

1042 ป้ันธุรกิจเงินล้ำน คอช, ริชำร์ด 2554 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1043 เปล่ียนควำมสูญเปล่ำเป็นก ำไรด้วย Visualization ฮิเดอำกิ, มำซำกิ 2554 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1044 เป้ำหมำยของก ำไร : คุณค่ำแห่งควำมร่วมมือกลยุทธ์ CSR กระบวนทัศน์ใหม่ วรรณำ ประยุกต์วงศ์ 2554 2 เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำคธุรกิจฯ

1045 ผม...สตีฟ จ๊อบส์ บีห์ม, จอร์จ 2554 1 อมรินทร์ HOW-TO

1046 รวยด้วยขยะ สุวรรณำ ตปยำนีกรกช. 2554 1 โพสต์บุ๊กส์

1047 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2554 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1048 โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2554 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

1049 วิเครำะห์และศึกษำผลกระทบนโยบำยประชำนิยม ค่ำแรง และเงินเดือนของนโยบำย... - 2554 1 ส ำนักกำรพิมพ์ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

1050 วิธีกำรเมตำฮิวริสเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ระพีพันธ์ ปิตำคะโส 2554 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1051 วิธีเขียนแผนกำรตลำด กำนต์สุดำ มำฆะศิรำนนท์ 2554 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1052 ศึกชิงอำณำจักรแสนล้ำน : แพ้รำบคำบ หรือรอคอยทวงคืน ชรินทร์ แช่มสำคร. 2554 2 กรีน-ปัญญำญำณ

1053 เศรษฐศำสตร์มหภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2554 2 เพอร์เฟค เพรส

1054 ส่งออกนอกต ำรำ จตุรงค์ กอบแก้ว. 2554 2 แฮนด์บุ๊ค

1055 สถิติเบ้ืองต้นเพ่ือธุรกิจ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกณ์มหำวิทยำลัย

1056 สถิติส ำหรับงำนวิศวกรรม. เล่ม 2 : ประมวลผลด้วย Minitab กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ. 2554 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)



ตารางหมายเลข  9
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1057 สองคนสองคม แกรมม่ี & อำร์เอส บุญชัย ใจเย็น 2554 1 ปรำชญ์

1058 เส้นทำงสู่สุดยอดของมนุษย์เงินเดือน คบเพลิง สรำญ. 2554 2 เอช อำร์ เซ็นเตอ

1059 หลักกำรจัดซ้ือ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2554 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

1060 หลักสูตรกำรบ่มเพำะทักษะกำรส่งออกอย่ำงเป็นระบบในอุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์ - 2554 2 โครงกำรฯ

1061 หลักสูตรผู้ส่งออกท่ีสร้ำงสรรค์ในอุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์ - 2554 2 โครงกำรฯ

1062 หัวหน้ำงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2554 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1063 เอกสำรประกอบกำรบรรยำยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กรรณิกำร์ เฉกแสงรัตน์. 2554 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1064 100 สุดยอดไอเดียกำรเป็นผู้น ำ กิฟฟอร์ด, โจนำธำน. 2553 1 เนช่ันบุ๊คส์

1065 Branding Japan : เปิดเคล็ดลับควำมส ำเร็จของกำรท ำธุรกิจแบบญ่ีปุ่น บรรจง อมรชีวิน. 2553 2 ภำพพิมพ์

1066 Competency สมรรถนะเข้ำใจใช้เป็นเห็นผล ศิริรัตน์ พิริยธนำลัย. 2553 2 ซิกเนเจอร์ โซลูช่ันส์

1067 Dialogue สุนทรียสนทนำ ฉบับนักปฏิบัติ มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร. 2553 2 โมโนธีม คอนซัสต้ิ

1068 ITAP ไขปัญหำอุตสำหกรรม ITAP industrial solutions for industries that believe… สนธวรรณ สุภัทรประทีป ... [และคนอ่ืนๆ] 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1069 KPI รำยบุคคล : สุดยอดบริหำรผลลัพธ์ขององค์กร - 2553 1 สินทวีกิจ พร้ินต้ิง

1070 Layout kaizen กำรปรับปรุงเลย์เอำต์โรงงำน ฉบับเข้ำใจง่ำย โอกำวำ, มำซำกิ, ค.ศ. 1955- 2553 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1071 MBA 50 หลักบริหำร รัสเซล วอลล่ิง, เอดเวิร์ด. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1072 Office talk ภำษำอังกฤษในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

1073 SMEs ไทยสู่ตลำดโลก ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2553 2 ปรำชญ์

1074 Step by step เรียนภำษำอังกฤษด้วยกำร์ตูน LiveABC 2553 2 อินสปำยร์

1075 What is lean six sigma? จอร์จ, ไมเคิล แอล. 2553 1 อี.ไอ.สแควร์

1076 กรณีศึกษำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สตรำไฮนิช, จอห์น. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1077 กรณีศึกษำกำรบริหำรกำรตลำด ฟรำยเออร์, บรอนวิน. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1078 กระทรวงอุตสำหกรรม Ministry of Industry 2553 : อำสำ มุ่งม่ัน พัฒนำ และบูรณำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม. 2553 1 กระทรวงอุตสำหกรรม
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1079 กระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรเทคโนโลยี นิรันดร์ ฉิมพำลี. 2553 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1080 กลยุทธ์พิชัยสงครำมซุนวู : เส้นทำงสู่เศรษฐีนักบริหำร แก้วชำย ธรรมำชัย 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1081 กำรกระจำยสินค้ำแบบลีน ซิลสตรำ, เคิร์ก ดี. 2553 3 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

1082 กำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ชนม์ณัฐชำ กังวำนศุภพันธ์. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1083 กำรจัดกำรควำมรู้กับนวัตกรรม สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์. 2553 2 สำมลดำ

1084 กำรจัดกำรคุณภำพ ชุติระ ระบอบ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1085 กำรจัดกำรงำนบ ำรุงรักษำด้วย Reliability วัฒนำ เชียงกูล. 2553 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1086 กำรจัดกำรงำนผลิตและบริกำรเพ่ือกำรพัฒนำ เบญจมำส เปำะทอง 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1087 กำรจัดกำรนวัตกรรมส ำหรับผู้บริหำร - 2553 2 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ

1088 กำรจัดกำรพัสดุและส ำนักงำน วันทนีย์ แสนภักดี. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1089 กำรจัดกำรและออกแบบโซ่อุปทำน ซิมอิชิ-เลวิ, เดวิด 2553 1 ท้อป

1090 กำรจัดกำรแห่งอนำคต ฮำเมล, แกร่ี. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1091 กำรท ำวิจัยในช้ันเรียนเรียนรู้กันได้ใน 5 ช่ัวโมง สรชัย พิศำลบุตร. 2553 3 วิทยพัฒน์

1092 กำรบริหำรกำรเงินในงำนอุตสำหกรรม กุสุมำ ผลำพรม. 2553 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1093 กำรบริหำรโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2553 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1094 กำรบริหำรทีมงำนและกำรแก้ปัญหำ ทองทิพภำ วิริยะพันธ์ุ. 2553 2 โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก

1095 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำรองค์กำรท้องถ่ิน อุษณีย์ เส็งพำนิช. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1096 กำรประเมินผลระยะส้ัน : ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อแรงงำนในประเทศไทย...- 2553 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

1097 กำรปรับปรุงกระบวนกำรละลำยสินค้ำ กรณีศึกษำบริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) ปุญญนิช ชำญสมุทรโยธิน. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1098 กำรปรับปรุงกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง : กรณีศึกษำ บริษัท แมชชีนเทค จ ำกัด แอนนำ เจียรนัย. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1099 กำรปรับปรุงกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง : กรณีศึกษำ บริษัท แมชชีนเทค จ ำกัด แอนนำ เจียรนัย. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1100 กำรปรับปรุงตำรำงรำยกำรของวัสดุของกำรผลิตเคร่ืองพิมพ์  : กรณีศึกษำ บริษัท… สำวิตรี ชัยสำยัณห์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  51

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1101 กำรผลิตเวิลด์คลำสเหตุเกิดในโรงรถ มิลเลอร์, วิลเลียม บี 2553 1 อี.ไอ.สแควร์

1102 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ - 2553 1 บริษัท ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์ฯ

1103 กำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและค้นหำข้อมูล : กรณีศึกษำ แผนกพัฒนำและออกแบบ... จุฑำทิพย์ สุนทรแสง. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1104 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรวำงแผนกำรผลิต โดยใช้ระบบ Enterprise resource planningตติยำรัตน์ ศศิวรเดช. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1105 กำรภำษีอำกรเพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน พิศิษฐ เมลำนนท์. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1106 กำรลดของเสียในกำรผลิตช้ินงำน PUMP TUBE เป้ือนครำบ : กรณีศึกษำบริษัท เอ็ม.... รังสิยำ จรัมฤทธ์ิ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1107 กำรลดเวลำในกำรตรวจสอบช้ินงำน CASE COVER : กรณีศึกษำ บริษัท ไทยฮอนด้ำ... ปรีญำ ใจเงิน. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1108 กำรลดเวลำในกำรปรับต้ังเคร่ืองป๊ัมกระดำษ : กรณีศึกษำ บริษัท สำฮะแอนด์ซันส์พร๊ินต้ิงธนพล ชินภพเอกกวิน. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1109 กำรลดเวลำรอคอยไม้ของหน่วยงำนปิดผิว : กรณีศึกษำ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป... จีโกะ เหรียญเจริญ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1110 กำรวำงต ำแหน่งใหม่ Trout, Jack. 2553 3 แมคกรอ-ฮิล

1111 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต บรรหำญ ลิลำ 2553 2 ท้อป

1112 กำรวำงแผนและควบคุมก ำลังกำรผลิต พิภพ ลลิตำภรณ์. 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1113 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของกระบวนกำร (ประมวลผลด้วย Minitab release 15) กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1114 กำรวิเครำะห์งบกำรลงทุน สุพจน์ สกุลแก้ว. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1115 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ วริพัสย์ เจียมปัญญำรัช. 2553 3 สุวรรณสิริกำรพิมพ์

1116 กำรวิเครำะห์ปัญหำตรวจสอบจ ำนวนกำรผลิตล้อรถยนต์ : กรณีศึกษำ บริษัท เอ็นไก… พลอยทิพย์ ดีมำก. 2553 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1117 กำรวิเครำะห์ปัญหำตรวจสอบจ ำนวนกำรผลิตล้อรถยนต์ : กรณีศึกษำ บริษัท เอ็นไก… พลอยทิพย์ ดีมำก. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1118 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ : เคร่ืองมือสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ จ ำเนียร จวงตระกูล. 2553 1 บริษัท ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์ฯ

1119 กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของทีมงำนข้ำมแผนก : กรณีศึกษำ บริษัท… อำรีย์ เพ็งสำตร์. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1120 กำรศึกษำแนวทำงกำรลดของเสียในแผนกผลิต กรณีศึกษำบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป... ปัทวุฒิ สำยทองทวี. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1121 กำรศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงวิธีกำรนับจ ำนวนกระดำษ : กรณีศึกษำ บริษัท… พัฒนำ ใหม่โสภำ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1122 กำรสร้ำงนวัตกรรมให้เป็น Core competency สกำร์ซินสก้ี, ปีเตอร์. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  52

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1123 ก้ำวแรกสู่ CSR กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงท่ีย่ังยืน สุนิตย์ เชรษฐำ 2553 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1124 คิดแล้วรวยเร็วได้สไตล์นโปเลียน ฮิลล์ อำนันท์ ชินบุตร. 2553 2 แฮปป้ีบุ๊ค

1125 คู่มือผู้เรียนรำยวิชำ 2001-0007 ธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร : รู้จริงท ำจริง หลักสูตร...วินัยชำญ สรรพโรจน์พัฒนำ. 2553 1 แม็ค

1126 คู่มือลดต้นทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

1127 โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอุตสำหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสำร... กระทรวงอุตสำหกรรม. กรมส่งเสริมฯ 2553 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

1128 โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ระบบโครงสร้ำงต้นทุนกำรขนส่งและระบบ Logistics กระทรวงคมนำคม. ส ำนักงำนนโยบำยฯ 2553 2 ส ำนักงำนฯ

1129 จิตวิทยำอุตสำหกรรม ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1130 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบ้ืองต้น สิริอร วิชชำวุธ. 2553 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1131 เจ้ำหัวหอมฟิตอิงลิชในท่ีท ำงำน เจ่ียงจ้ืออ๋ีว์ 2553 3 อินสปำยร์

1132 ฉลำดรู้ทำงกำรเงิน เบอร์แมน, คำเรน. 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1133 ต้นแบบผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธ์ิ. 2553 1 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1134 ตัวอย่ำงกำรบันทึกเหตุกำรณ์หลัก ST-A-R เทคนิค อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2553 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1135 ทฤษฎีองค์กำร เขมมำรี รักษ์ชูชีพ 2553 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

1136 ทุนควำมคิด เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ศักด์ิชัย เกียรตินำคินทร์. 2553 1 ไว้ลำย

1137 เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและนักฝึกอบรม ทวีป อภิสิทธ์ิ 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1138 ธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำรข้ันแนะน ำ - 2553 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1139 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมเส่ียงอำกำรปวดเม่ือยกล้ำมเน้ือเน่ืองจำกกำรท ำงำน… วำรุณี เวท ำ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1140 แนวทำงกำรปรับปรุงกำรลดช้ินงำนเสียจำกกระบวนกำรผลิต กรณีศึกษำบริษัท... ภัทรี อ่อนรัศมี. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1141 แนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพงำนขัดเงำ : กรณีศึกษำ บริษัท สำฮะแอนด์ซันส์ พร้ินต้ิง… เกียรติศักด์ิ ทองเป้อ. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1142 แนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดส่งสินค้ำ : กรณีศึกษำ บริษัท สำฮะแอนด์ซันส์…วรรณภำ สุวรรณวงศ์ 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1143 แนวทำงกำรป้องกันปัญหำข้ีหมึกเลอะกระดำษท่ีเกิดจำกกำรพิมพ์  : กรณีศึกษำ… ธีรพล บุญกวย. 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1144 บริหำรกำรจัดซ้ือและคลังพัสดุ : MRO purchasing & warehousing management สุชำติ ศุภมงคล. 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  53

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1145 บริหำรคนและองค์กรในโลกยุคคล่ืนลูกท่ี 4 เสำวคนธ์ ศิรกิดำกร. 2553 1 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

1146 บีโอไอ ขับเคล่ือน SMEs ไทยสู่นวัตกรรม - 2553 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

1147 ปัญญำญ่ีปุ่น ภิญโญ ไตรสุริยธรรมำ. 2553 4 โอเพ่นบุ๊คส์

1148 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งใช้ส ำนวน - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1149 ฝึกเขียนภำษำอังกฤษจำกไดอำร่ี : เก่งแต่งประโยค - 2553 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1150 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยไคเซ็น ยำสุฮิโกะ, โยชิฮำรำ. 2553 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1151 รวยเงินล้ำนด้วยธุรกิจอำหำรแปรรูป ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์. 2553 1 โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

1152 ระบบกำรบริหำรผลงำน อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 2514- 2553 1 บริษัท พิมพ์ดีกำรพิมพ์ จ ำกัด

1153 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงำนโลจิสติกส์ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

1154 รำยงำนกำรวิจัยกำรศึกษำแนวทำงกำรผลิตก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของประเทศ - 2553 3 วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคช่ัน

1155 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) : กำรศึกษำส ำรวจออกแบบรำยละเอียด... กระทรวงคมนำคม. ส ำนักงำนนโยบำย... 2553 2 ส ำนัก

1156 รำยงำนผลกำรวิจัย กำรวำงแผนกำรผลิตรวมเพ่ือหำปริมำณกำรผลิตเหมำะท่ีสุด... ด ำรงฤทธ์ิ พลสุวัตถ์ิ 2553 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

1157 รู้เขำรู้เรำ เริงศักด์ิ ปำนเจริญ. 2553 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1158 เรียนอังกฤษสไตล์เด็กนอก : ตำมติดชีวิตประจ ำวัน จอง, จีฮเย 2553 2 อินสปำยร์

1159 โลจิสติกส์และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน : กลยุทธ์เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมก ำไร ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2553 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

1160 วิธีเขียนแผนธุรกิจ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2553 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1161 วิธีสร้ำงดัชนีวัดระดับบุคคลท่ีได้ผลจริง วสิษฐ์ พรหมบุตร 2553 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1162 ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 ค ำ ไลฟ์เอบีซี. 2553 3 อินสปำยร์

1163 เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม อำธิ ครูศำกยวงศ์. 2553 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1164 สถิติธุรกิจ ประสพชัย พสุนนท์ 2553 5 ท้อป

1165 สถิติธุรกิจ สรชัย พิศำลบุตร. 2553 2 วิทยพัฒน์

1166 สถิติส ำหรับ Six Sigma ง่ำยนิดเดียว บรูซซี, วอร์เรน. 2553 1 อี.ไอ.สแควร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1167 สร้ำงกับมือพังกับมือ : ควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงำน SMEs ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช. 2553 1 วี.พร้ินท์ (1991)

1168 สร้ำงสถำนะอนำคตแบบลีนด้วยกำรจัดกำรสำยธำรคุณค่ำ ลุยส์เตอร์, ทอม. 2553 1 อี.ไอ.สแควร์

1169 @ออกแบบส่ิงทอ ดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ์ 2552 2 โอเดียนสโตร์

1170 100 ประเด็น 100 ปัญหำ ค่ำสึกหรอและค่ำเส่ือมรำคำทรัพย์สิน - 2552 1 ธรรมนิติ เพรส

1171 1-2-3 ก้ำวสู่ลีน Lean in action - 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1172 Competency development roadmap (CDR) อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2552 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1173 Dialogue สุนทรียสนทนำ ฉบับนักปฏิบัติ มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร. 2552 2 โมโนธีม คอนซัสต้ิ

1174 ERP ส ำหรับผู้บริหำร : ประเด็นในกำรเลือกใช้ด ำเนินโครงกำรและขยำยผล โอลสัน, เดวิด. 2552 1 อี.ไอ.สแควร์

1175 Practical PDCA : แก้ปัญหำและปรับปรุงงำนเพ่ือควำมส ำเร็จ ศุภชัย อำชีวระงับโรค. 2552 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1176 The Ccorporation of Design : Episode II - 2552 2 กรุงเทพธุรกิจ Bizbook

1177 กระทรวงอุตสำหกรรม 2552 : อุตสำหกรรมยุคใหม่สร้ำงเสริมเศรษฐกิจไทยใส่ใจ... กระทรวงอุตสำหกรรม. 2552 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

1178 กลเม็ดเคล็ดลับกำรตรวจประเมิน ไอ-อัพ 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1179 กลยุทธ์สร้ำงองค์กรสีเขียว มำโคเวอร์, โจเอล, ค.ศ. 1952- 2552 1 แมคกรอ-ฮิล

1180 กล้ำท่ีจะเปล่ียน...กล้ำท่ีจะเก่ง... เคส, ลำรีนำ 2552 4 แมคกรอ-ฮิล

1181 กำรควบคุมป้องกันอัคคีภัยและกำรประเมินควำมเส่ียงในงำนอุตสำหกรรม วิทยำ อยู่สุข. 2552 2 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1182 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน สุมน มำลำสิทธ์ิ 2552 1 สำมลดำ

1183 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร นิรันดร์ ฉิมพำลี. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1184 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม ฐิติรัตน์ มีมำก. 2552 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1185 กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กัลยำ วำนิชย์บัญชำ. 2552 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1186 กำรบริหำรกำรผลิต กฤติกำ ล้ิมลำวัลย์. 2552 2 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

1187 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน HR ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น),

1188 กำรบริหำรคุณภำพ สรรเพชญ พนัสบดี. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1189 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ รัตนำ สำยคณิต. 2552 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1190 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงยุทธศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ จ ำเนียร จวงตระกูล 2552 1 บริษัท ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์ฯ

1191 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน อลงกรณ์ มีสุทธำ. 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1192 กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต กรณีศึกษำ บริษัท เอ็นไก ไทย จ ำกัด ณัฐพล ขนไทย. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1193 กำรปรับปรุงกำรจัดเก็บในคลังสินค้ำ : กรณีศึกษำ บริษัท รัศมีทองตระกูล จ ำกัด ต่อพล มีวรรณะ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1194 กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรซัพพลำยเออร์ของโรงงำนผลิตช้ินส่วน ชวนนท์ บวรศิวมนต์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1195 กำรปรับปรุงกำรวำงแผนกระบวนกำรผลิตเพ่ือจัดส่งสินค้ำให้ทันตำมก ำหนด พุฒิพงษ์ รัศมีทองตระกูล. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1196 กำรปรับปรุงพ้ืนท่ีกำรจัดเก็บสำรเคมี : กรณีศึกษำ บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) รัฐศำสตร์ จันทร์เสม. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1197 กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรคลังวัตถุดิบ : กรณีศึกษำ บริษัท ทัสโก้ ทรำโฟ จ ำกัด อัจฉรำภำ ไชยเสนำ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1198 กำรปรับปรุงระบบกำรเบิกจ่ำยสำรเคมี : กรณีศึกษำบริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) ภูเบศ บุญอนันต์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1199 กำรเปรียบเทียบต้นทุนกำรขนส่งระหว่ำงวิธีด ำเนินกำรเอง กับ กำรจัดหำตัวแทนจำก... ณัชชำ พิสิฐำภรณ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1200 กำรลดพ้ืนท่ีในกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูป : กรณีศึกษำ บริษัท ชัยสิทธ์ิบรรจุภัณฑ์... นันทพร บัวเพชร. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1201 กำรวำงแผนและนโยบำยทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ยงยุทธ เกษสำคร. 2552 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

1202 กำรวำงแผนและวิเครำะห์อัตรำก ำลังเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กฤติน กุลเพ็ง 2552 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1203 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช. 2552 1 วิทยพัฒน์

1204 กำรวิเครำะห์ต้นทุน : บนฐำนกิจกรรมและเกณฑ์เวลำ แคปแลน, โรเบิร์ต เอส. 2552 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1205 กำรวิเครำะห์ต้นทุนอุตสำหกรรมและกำรจัดท ำงบประมำณ จิรพัฒน์ เงำประเสริฐวงศ์ 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1206 กำรวิจัยด ำเนินกำร มำนพ วรำภักด์ิ. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1207 กำรวิจัยด ำเนินงำน สุทธิมำ ช ำนำญเวช. 2552 1 วิทยพัฒน์

1208 กำรศึกษำกำรปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บของคลังสินค้ำวัตถุดิบ : กรณีศึกษำ บริษัท... กิตติพงษ์ แตงอ่อน. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1209 กำรศึกษำงำนอุตสำหกรรม รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม 2552 1 ท้อป

1210 กำรศึกษำแนวทำงป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ กรณี บริษัท เอ็นไก ไทย จ ำกัด ประวิทย์ ไผ่รักษำ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1211 กำรศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลต่อควำมพึงพอใจในงำน และแนวโน้มท่ีจะลำออกจำก... กนิษฐำ เจียวใช่เฮ็ง. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1212 กำรศึกษำระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จรัญญำ พรเจริญ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1213 กำรศึกษำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน : กรณีศึกษำ สถำบันพัฒนำ... กรรณฤทัย ใจส ำคัญ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1214 กำรศึกษำและพัฒนำระบบตอบสนองใบส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ : กรณีศึกษำ แผนกจัดซ้ือ... ณัฐพร ภู่พลับ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1215 กำรศึกษำเส้นทำงกำรไหลของข้อมูลงำนวิจัย นิภัทชำ เพ็งจันทร์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1216 กำรสรรหำกำรคัดเลือกและกำรประเมินผล : กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ชูชัย สมิทธิไกร 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1217 กำรสร้ำงและประมวลผลข้อมูลจำกแบบสอบถำม สรชัย พิศำลบุตร. 2552 1 วิทยพัฒน์

1218 กำรส ำรวจด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ระบบ ISO 9000 วำรุณี จูปรำงค์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1219 กำรส ำรวจพฤติกรรมควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน กรณี บริษัท ... วำธิณี วันจีน. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1220 กำรออกแบบกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมเกษตร นันทวัน เทอดไทย 2552 1 โอเดียนสโตร์

1221 คัมภีร์ระบบไฮดรอลิกส์ เดชฤทธ์ิ มณีธรรม 2552 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

1222 คุณค่ำคนคุณค่ำงำน จิรประภำ อัครบวร. 2552 2 เต๋ำ (2000)

1223 เคล็ด(ไม่)ลับกับกำรจ้ำงคนดีท่ีสุด ฟย์อค, แคธ่ี 2552 1 ดีเอ็มจี

1224 เคล็ด(ไม่)ลับกับกำรบริหำร 'ฅ' คน ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี. 2552 1 ดีเอ็มจี

1225 เคล็ดลับง่ำยๆ ท่ีจะเอำตัวรอดและเปล่ียนตัวเองให้กลำยเป็น "มือโปร" ในท่ีท ำงำน กฤษฎำ กฤษณะเศรณี 2552 2 ริช

1226 จิตวิทยำกำรบริหำร หลุย จ ำปำเทศ. 2552 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1227 ซี อี โอ สลับร่ำง นงค์นำถ ศรีสกุล ห่ำนวิไล 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1228 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2552 7 บริษัท มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย) จ ำกัด

1229 เทคนิคกำรเขียนรำยงำนวิจัย สิทธ์ิ ธีรสรณ์. 2552 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1230 เทคนิคกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สิน พันธ์ุพินิจ. 2552 1 วิทยพัฒน์

1231 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำวติดในของกล่องบรรจุภัณฑ์ (กล่องคอลเกต) จิรฐำ อ่อนเชตุ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1232 แนวทำงกำรแก้ปัญหำสีเลอะกระดำษในกำรพิมพ์ (แผนกพิมพ์) : กรณีศึกษำ บริษัท… ณรงค์ศักด์ิ แจ่มจิตร. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  57

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1233 แนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตในแผนกทดสอบ : กรณีศึกษำบริษัท… นัทธมน ชลจรำรักษ์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1234 บทบำท HR ในโลก KM อีวำนส์, คริสติน่ำ 2552 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1235 ปัจจัยด้ำนกำรยศำสตร์และควำมชุกของอำกำรปวดทำงโครงร่ำงและกล้ำมเน้ือ เกรียงศักด์ิ แก้วพิพัฒน์. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1236 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเลือกเดินทำงเส้นทำงบินภำยในประเทศของผู้โดยสำรชำวไทย นิรัชนะ พละดร. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1237 ฝึกพูดอ่ำนเขียนเรืยนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง กฤษณี เรืองรัตนะ 2552 3 เจ.บี.พับลิชช่ิง

1238 พฤติกรรมองค์กำร วิภำส ทองสุทธ์ิ. 2552 2 อินทภำษ

1239 รวยได้ไม่ต้องเครียด คมกฤติ ฉำยำรัตนำกร 2552 2 Minibear Publishign

1240 ระบบปฏิบัติกำร พีระพนธ์ โสพิศสถิตย์ 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1241 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร พลพธู ปิยวรรณ. 2552 1 วิทยพัฒน์

1242 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ - 2552 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1243 รำยงำนภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยไตรมำวท่ี 2 เมษำยน-มิถุนำยน 2552 กระทรวงอุตสำหกรรม. ส ำนักงำนฯ 2552 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

1244 แรงจูงใจของพนักงำนท่ีมีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนในระบบบริหำร... ดวงธิดำ โสวรรณะ. 2552 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1245 ลีนอย่ำงไรสร้ำงก ำไรให้องค์กร วิโรจน์ ลักขณำอดิศร 2552 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1246 โลกใหม่แห่งนวัตกรรม พรำฮำลำด, ซี. เค. 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

1247 วัฒนธรรมโตโยต้ำ ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค. 2552 1 แมคกรอ-ฮิล

1248 วิเครำะห์งบกำรเงิน : มองอดีตปัจจุบันอนำคต - 2552 1 ธรรมนิติ เพรส

1249 วิชำผู้น ำ(ถ้ำได้ลงมือท ำแล้วจะมีควำมสุข) แซนเดอรส์, แดน เจ. 2552 3 แมคกรอ-ฮิล

1250 วิถีแห่งโตโยต้ำ : 14 หลักกำรจำกผู้ผลิตท่ีย่ิงใหญ่ของโลก ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค. 2552 2 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1251 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร เอกอรุณ อวนสกุล. 2552 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1252 ส่ิงแวดล้อมและกำรพัฒนำ. เล่ม 2 (ควำมม่ันคงทำงอำหำร) นงนภัส คู่วรัญญู เท่ียงกมล 2552 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1253 สุชนสโมสร : ผู้น ำทำงควำมคิดขับเคล่ือนประเทศไทย - 2552 1 มติชน

1254 สุดยอดซีอีโอแห่งทศวรรษ...แจ็ค เวลช์ โลว์, เจเน็ต. 2552 2 รีไวว่ำ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  58

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1255 หลักกำรจัดกำร Supply : กำรจัดหำเชิงกลยุทธ์ สำธิต พะเนียงทอง. 2552 1 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 

1256 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2552 3 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

1257 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1258 องค์กำรเพ่ือกำรเรียนรู้ ยุรพร ศุทธรัตน์. 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1259 องค์กำรและกำรบริหำรจัดกำร พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1260 Endless Stainless - 2551 2 คอร์ปอเรช่ัน โฟร์ดี

1261 Honda วิถีแห่งผู้น ำยนตกรรมระดับโลก Shimbun, Nikkei Sangyo, บรรณำธิกำร 2551 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1262 KPI ท ำให้ง่ำยๆ = Make it easy วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2551 1 อริยชน

1263 ZOOM น้ ำมันถล่มโลก Carson, Iain. 2551 2 ยูเรก้ำ

1264 กระทรวงอุตสำหกรรม 2551 : ปีแห่งกำรลงทุน กระทรวงอุตสำหกรรม. 2551 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

1265 กลยุทธ์ลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ยัง, เดวิด ดับเบ้ิลยู 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1266 กำรควบคุมกำรลดของเสียในกระบวนกำรผลิต : กรณีศึกษำบริษัท เฮสโก้ฟู้ด อินดัสทร่ี โสภิดำ นำมวงศ์. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1267 กำรควบคุมท่ีอำศัยแบบจ ำลองส ำหรับกระบวนกำรเคมีแบบแบตช์ ไพศำล กิตติศุภกร. 2551 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1268 กำรจัดกำรขนส่ง ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2551 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

1269 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  พิบูล ทีปะปำล 2551 1 อมรกำรพิมพ์

1270 กำรจัดกำรต้นทุนโลจิสติกส์ ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2551 6 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง

1271 กำรจัดกำรทรัพยำกรถ่ำนหินอย่ำงมีคุณภำพ นฤมล ศิริโสภณ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1272 กำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่เพ่ืออุตสำหกรรมซีเมนต์ - 2551 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1273 กำรจูงใจท่ีเป็นเลิศ สปิทเชอร์, ดีน อำร์. 2551 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1274 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2551 2 บพิธกำรพิมพ์

1275 กำรบริหำรพ้ืนท่ีหน้ำงำน Power of gemba อ็นโดะ, อิซำโอะ 2551 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1276 กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ กรณีศึกษำ บริษัท Jaspal and... นพพร สุขนุช. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  59

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1277 กำรปรับปรุงกำรผลิตเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรสอบกลับผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษำบริษัท... อรพรรณ พรเจริญ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1278 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรท ำงำนของแผนก Welding กรณีศึกษำบริษัท...รัตติยำ จันทุมมี. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1279 กำรปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บช้ินงำน : กรณีศึกษำบริษัท ยัสปำล แอนด์ ซันส์ จ ำกัด ธีรยุทธ งำมเสง่ียม. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1280 กำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน กรณีศึกษำบริษัท โคบำยำชิ ออโต้พำร์ทส์ (ประเทศไทย)... อุมำภรณ์ ส่ือตบุตร. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1281 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเคร่ืองฉีดพลำสติกรุ่นเก่ำกับรุ่นใหม่ : กรณีศึกษำ... เอกวิทย์ โพธ์ิทรง. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1282 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในแนวล้ำนนำร่วมสมัย คมสัน สุริยะ. 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1283 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในแนวล้ำนนำร่วมสมัย คมสัน สุริยะ 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1284 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของแผนกพ่นสี : กรณีศึกษำ บริษัท เอ็นไก ไทย จ ำกัด ประสิทธิชัย เซ่ียงหลิว. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1285 กำรเพ่ิมผลผลิตในด้ำนแรงงำนของแผนกเรียงเหล็กเพ่ือลดกำรส่งมอบท่ีล่ำช้ำของ… ชลิตำ จินดำ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1286 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต วิชัย แหวนเพชร. 2551 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

1287 กำรวิเครำะห์กำรลงทุนทำงอุตสำหกรรม ชัยยนต์ ชิโนกุล 2551 1 โรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม

1288 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของกระบวนกำร (ประมวลผลด้วย Minitab release 15) กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1289 กำรวิเครำะห์ระบบโลจิสติกส์ส ำหรับกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม... คมสัน สุริยะ. 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1290 กำรศึกษำกำรท ำงำน : หลักกำรและกรณีศึกษำ วันชัย ริจิรวนิช. 2551 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1291 กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแผ่นทองเหลือง สิริจรรยำ รัชตะทรัพย์ถำวร. 2551 1 -

1292 กำรส ำรวจปัญหำในกำรตรวจติดตำมของระบบคุณภำพ ISO/TS 16949 กรณีศึกษำ… วิมลมำศ หอระตะ 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1293 ควำมรู้เร่ืองเคร่ืองหนัง ชนินทร์ จิตต์โกมุท 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1294 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว. 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1295 เคล็ด(ไม่)ลับจับทำงโลจิสติกส์ รุธิร์ พนมยงค์. 2551 1 มติชน

1296 จำกคิดได้อย่ำงไรสู่อย่ำงไรก็คิดได้ด้วย TRIZ ธนะศักด์ิ พ่ึงฮ้ัว 2551 1 อี.ไอ.สแควร์

1297 จิตวิทยำอุตสำหกรรม นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ 2551 3 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1298 ซัพพลำยเชนส ำหรับผู้จัดกำร เทเลอร์, เดวิด เอ. 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  60

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1299 เซียนตรรกะอัจฉริยะสมองซีกซ้ำย ไอซำวะ, อำกิระ 2551 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1300 ต้องก ำจัด"เก้ำอ้ี"ถึงจะมี"ก ำไร" ฮิซำชิ, ซะกะมำกิ. 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1301 ต้องก ำจัด"เก้ำอ้ี"ถึงจะมี"ก ำไร" ฮิซำชิ, ซะกะมำกิ. 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

1302 ท ำใจให้รักงำน บูเชอร์, เจน 2551 2 ซีเอ็ยูเคช่ัน

1303 ท ำเนียบอุตสำหกรรมยำงไทย 2551-2552 - 2551 1 ที. อำร์. ไอ. โกลบอล จ ำกัด

1304 ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม เชสโบรม เฮนรี 2551 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1305 แนวทำงกำรลดอุบัติเหตุในแผนก MCC โดยใช้หลักกำรของ 3E และ 5ส (Accident… สุดำวรรณ สุขใจ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1306 ปรับปรุงกำรผลิตด้วยแนวคิดแบบลีน ซำนโตส, ฮำเวียร์. 2551 2 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

1307 ปริมำณกำรผลิตของกะเช้ำและกะดึก : กรณีศึกษำ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง... เรืองศิริ โพธิพันธ์ุ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1308 ปล้นผลิตผล! : ปฏิบัติกำรจ้ียึดเสบียงอำหำรโลก วันทนำ ศิวะ 2551 2 สวนเงินมีมำ

1309 ปัญหำกำรจ่ำยวัตถุดิบเข้ำกระบวนกำรผลิตล่ำช้ำ กรณีศึกษำบริษัท เดอะคูลแมนู... พิพัฒน์ ดำรำกร ณ อยุธยำ. 2551 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1310 ฝึกพูดภำษำอังกฤษไว้ส่ือสำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว ฉัตรกมล อัตรคุปต์ 2551 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

1311 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุกัลยำ ปรีชำ. 2551 1 ทริบเพ้ิล กรุ๊ป

1312 ระบบกำรตรวจสอบและรับรองสินค้ำอำหำรน ำเข้ำและส่งออกระหว่ำงประเทศของ Codex- 2551 1 ที.เค.พร้ินต้ิง

1313 ระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ ฉบับเข้ำใจง่ำย - 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1314 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อตกลงกำรเปิดเสรี - 2551 5 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประฯ

1315 ละคร HR. เล่ม 2, ตอนคมคิดคมคน วิชัย อุตสำหจิต 2551 2 ทองประดิษฐ์

1316 ศัพท์โรงงำน 3 ภำษำไทย-จีน-อังกฤษ ณภัทร ต้ังเสรีม่ันคง 2551 3 เกลอเรียน

1317 ส่ิงแวดล้อม...เพ่ืออนำคตคนกรุงเทพฯ กรุงเทพมหำนคร. ส ำนักส่ิงแวดล้อม. 2551 2 ส ำนักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร

1318 หลักกำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1319 องค์กรไม่ใช่เคร่ืองจักร : กำรบริหำรจัดกำรกระบวนทัศน์ใหม่ - 2551 1 ดีดี กรำฟฟิค

1320 24 ทักษะสู่กำรบริหำรอย่ำงพอเพียง ยุทธนำ ภำระนันท์ 2550 2 ฐำนบุ๊คส์
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หน้าท่ี  61

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1321 Andy & Me เซ็นเซกับผม : วิกฤตในโรงงำนและกำรเดินทำงสู่ "ลีน" พำสคำล, เดนนิส. 2550 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

1322 Cost down. 2, เปล่ียนควำมส้ินเปลืองให้เป็นก ำไร - 2550 1 อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส

1323 CSR กำรสร้ำงธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์ อัลเลน, มำร์ก 2550 2 สวนเงินมีมำ

1324 ITAP ไขปัญหำอุตสำหกรรม ITAP industrial solutions for industries that believe... - 2550 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1325 กรณีศึกษำในงำนวิเครำะห์ปัญหำด้ำนโลหะวิทยำจำกอุตสำหกรรม. เล่ม 2 อุมำรินทร์ พงศ์โสภิตำนนท์ 2550 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ

1326 กลยุทธ์รู้ใจคน แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2550 1 ดีเอ็มจี

1327 ก่อร่ำง...สร้ำงกิจกำร เรวัต ตันตยำนนท์. 2550 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1328 กำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ (Multimodal transport)หลักกำรและแนวทำงกำร... ประมวล จันทร์ชีวะ. 2550 1 คณะอนุกรรมกำรประกันภัยทำงทะเลฯ

1329 กำรควบคุมคุณภำพก่อนกำรส่ง กรณีศึกษำ บริษัท เอนไกไทย จ ำกัด ปริญ วรรณพิรุณ. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1330 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำร "ขอโทษ" มอร์ริส, แคทเธอรีน. 2550 1 สถำบันพระปกเกล้ำ

1331 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน : กรณีศึกษำปฏิบัติกำรจำกภำคธุรกิจ ธนัญญำ วสุศรี 2550 2 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

1332 กำรจัดกำรเทคโนโลยี : สร้ำงฝันสู่นวัตกรรมกลยุทธ์กำรจัดกำรเทคโนโลยีเพ่ือควำม... บดินทร์ รัศมีเทศ 2550 2 แสงดำว

1333 กำรจัดกำรระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ แบบเดินตำมทีละข้ัน คุโรดะ, ฮิเดะโตชิ 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1334 กำรทดสอบงำนเช่ือมแบบท ำลำยสภำพ ชูชำติ ด้วงสงค์ 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1335 กำรบริหำรกำรด ำเนินงำน เกียรติศักด์ิ จันทร์แดง 2550 1 วิตต้ีกรุ๊ป

1336 กำรประยุกต์ใช้โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ธนิต โสรัตน์ 2550 3 ประชุมทอง พร้ินต้ิง กรุ๊ป

1337 กำรประหยัดพลังงำนด้วยเทคนิคกำรจัดกำร อัมพิกำ ไกรฤทธ์ิ 2550 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1338 กำรเปรียบเทียบกำรเดินเคร่ืองของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ : กรณีศึกษำ โรงแยกก๊ำซธรรม...เรวดี โรจน์ทนง. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1339 กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์โดย TRIZ ไตรสิทธ์ิ เบญจบุณยสิทธ์ิ 2550 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1340 กำรพัฒนำองค์กรเข้ำสู่ระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2000 กรณีศึกษำบริษัท... วีรนุช สนิทวรสกุล. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1341 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต ชุมพล ศฤงคำรศิริ 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1342 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร. 2550 1 วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1343 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2550 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1344 กำรศึกษำกำรควบคุมและป้องกันกำรเกิดปัญหำ Mix up ของบริษัท อิมโก้แพค ... ตฤณภัท กอธ ำรงศักด์ิ. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1345 กำรศึกษำกำรจัดกำรคลังเก็บวัตถุดิบของบริษัท ETA (ประเทศไทย) จ ำกัด ศึกษำ... นันทนำ อยู่สบำย. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1346 กำรศึกษำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สถำพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. 2550 3 โอเดียนสโตร์

1347 กำรออกแบบและก่อสร้ำงสะพำนขึงในโครงกำรถนนวงแหวนอุตสำหกรรม ชำครีย์ บ ำรุงวงศ์. 2550 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1348 คร่ึงท่ีถูกลืม : มนตรำแห่งจินตนำกำรโรงงำนควำมคิดและบ่อเกิดแห่งกำรเปล่ียนแปลง บรำบองแดร์, ลุค เดอ 2550 2 บี พลัส พับลิชช่ิง

1349 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในอุตสำหกรรม กรณีศึกษำบริษัท อำซีฟำ จ ำกัด บุญจิต วิริยะธนำกร. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1350 คู่มือกำรออกแบบและสร้ำงแม่พิมพ์ขนำดเล็ก - 2550 1 ส ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนันสนุน

1351 คู่มือคนหำงำน 108-1009 ตอบปัญหำคำใจ ปนัฎดำ สังข์แก้ว 2550 2 ฐำนบุ๊คส์

1352 ฉลำกส่ิงแวดล้อมใบเบิกทำงสู่ตลำดส่ิงทอ EU - 2550 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ

1353 ชุมชนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเรียนรู้ : แนวคิด เทคนิค และกระบวนกำร พัชรินทร์ สิรสุนทร. 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1354 นโยบำยและกำรบริหำรท่ำเรือ : เพ่ือกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ สุพจน์ ชววิวรรธน์ 2550 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1355 แนวคิดแบบลีน วูแมค, เจมส์ ที 2550 2 อี.ไอ.สแควร์

1356 ผลของเทคโนโลยีท่ีมีต่อกำรออกแบบ สถำพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. 2550 3 โอเดียนสโตร์

1357 พลิกโฉมองค์กรด้วยกลยุทธ์กำรส่ือสำรช้ันเซียน พจน์ ใจชำญสุขกิจ 2550 4 ฐำนกำรพิมพ์

1358 มนุษย์และกำรออกแบบ ศิริพรณ์ ปีเตอร์ 2550 3 โอเดียนสโตร์

1359 มุ่งสู่"ลีน"ด้วยกำรจัดกำรสำยธำรคุณค่ำ แท็ปป้ิง, ดอน 2550 3 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

1360 ระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ ฉบับเข้ำใจง่ำย - 2550 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1361 ระบบสำยโซ่ควำมเย็นในกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน ดนัย บุณยเกียรติ. 2550 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1362 รำคำค่ำก่อสร้ำงต่อหน่วยส ำเร็จรูปประเภทปรับรำคำตำมสภำวะตลำดได้ Mr.Handyman 2550 1 นวสำส์นกำรพิมพ์

1363 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อตกลงกำรเปิดเสรี - 2550 2 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1364 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์อุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง : แนวโน้มตลำดและกำร.. - 2550 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1365 โลจิสติกส์ : ก้ำวย่ำงประเทศไทยในกระแสโลกำภิวัฒน์ พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล. 2550 4 สุขภำพใจ

1366 ศึกษำปัญหำกำรตรวจสอบภำยในระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2000 กรณี… สุภำพร อินทร์จร. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1367 สถิติส ำหรับงำนวิศวกรรม. เล่ม 2 : ประมวลผลด้วย Minitab กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1368 สัมมนำ-บันทึก : ศึกษำกำรออกแบบ สถำพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2550 2 โอเดียนสโตร์

1369 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2550 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1370 อุตสำหกรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจไทยย่ังยืน - 2550 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

1371 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 1- 8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1372 10 ปี สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมส่ิงทอ สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมส่ิงทอ. 2549 1 สถำบัน

1373 15 ปี หลักประกันเคียงคู่ผู้ประกอบกำรไทย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมฯ 2549 3 มติชน

1374 Cost down. 1, กำรลดต้นทุน - 2549 1 อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส

1375 GD3 สุดยอดวิธีกำรป้องกันปัญหำล่วงหน้ำแบบโตโยต้ำ โยชิมูระ, ทัตสึฮิโกะ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

1376 GD3 สุดยอดวิธีกำรป้องกันปัญหำล่วงหน้ำแบบโตโยต้ำ โยชิมูระ, ทัตสึฮิโกะ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1377 I5 พลวัตนวัตกรรม : Intelligence, Integration, Intellectual property, Investment, - 2549 1 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงฯ

1378 Light Up จ ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1379 Quality junction จ ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1380 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1381 Transport logistics management อรุณ บริรักษ์. 2549 3 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

1382 กรณีศึกษำในงำนวิเครำะห์ปัญหำด้ำนโลหะวิทยำจำกอุตสำหกรรม. เล่ม 1 อุมำรินทร์ พงศ์โสภิตำนนท์ 2549 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ

1383 กำรแก้ปัญหำแบบคิวซี วิธีกำร กำรแก้ปัญหำในงำนตำมแบบฉบับญ่ีปุ่น โฮโซตำนิ, คะทซึยะ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1384 กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม เพ่ืออนำคต ลูกหลำน - 2549 1 ส ำนักฯ

1385 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร ไฮเซอร์, เจย์ 2549 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1386 กำรจัดกำรทำงวิศวกรรม - 2549 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1387 กำรจัดกำรเทคโนโลยี : กุญแจสู่กำรแข่งขันและกำรสร้ำงสรรค์ของสังคมโลก ค ำรณ ศรีน้อย 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1388 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกิจกำรต่ำงชำติและกิจกำรท้องถ่ินในประเทศไทย วรัญญำ ภัทรสุข 2549 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1389 กำรบ่งช้ีควำมสูญเปล่ำ - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1390 กำรบริหำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร เกียรติศักด์ิ จันทร์แดง 2549 3 วิตต้ีกรุ๊ป

1391 กำรบริหำรจัดกำรของ TOYOTA ในประเทศไทย ฮิโรชิ, อิมำอิ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1392 กำรผลิตแบบเซลลูล่ำร์ - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1393 กำรผลิตแบบดึง - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1394 กำรผลิตแบบทันเวลำพอดี - 2549 1 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1395 กำรพัฒนำ SCM (Supply chain management) บนเส้นทำง E-business กูมำไก, นำโอกิ 2549 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1396 กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน นฤมล สุ่นสวัสด์ิ 2549 2 วันทิพย์

1397 กำรระบำยอำกำศในโรงงำนอุตสำหกรรม วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ 2549 1 โรงพิมพ์ธรรมสำร

1398 กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรผลิต ยุทธ ไกยวรรณ์ 2549 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1399 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช 2549 3 วิทยพัฒน์

1400 กำรวิเครำะห์ระบบวัด (ประมวลผลด้วย Minitab) กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1401 กำรออกแบบทำงวิศวกรรม : กำรเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีกำรผลิต บัญชำ ธนบุญสมบัติ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1402 ควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนงำนบริกำรในอุตสำหกรรมกำรบิน ชยำภรณ์  ช่ืนรุ่งโรจน์ 2549 1 กรมกำรบินพำณิชย์

1403 คัมบัง - 2549 2 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1404 คู่มือกำรลดต้นทุนผลิตด้ำนพลังงำน ศุภชัย ปัญญำวีร์ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1405 คู่มือปรับปรุงประสิทธิภำพเคร่ืองจักร : พร้อมกรณีศึกษำและเทคนิคปฏิบัติท่ีได้ผลจริง ชำญชัย พรศิริรุ่ง 2549 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1406 เคร่ืองมือของคนงำนหรือแผนประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงภำพ? : คู่มือส่งเสริมมำตรฐำน วิค, อิงเกบอร์ก 2549 1 เอดิสัน เพรส

1407 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบ้ืองต้น สิริอร วิชชำวุธ 2549 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1408 เซรำมิกส์ สมศักด์ิ ชวำลำวัณย์ 2549 1 โอเดียนสโตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1409 โซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ : ทฤษฎี-งำนวิจัย-กรณีศึกษำ ดวงพรรณ กริชชำญชัย ศฤำคำรินทร์ 2549 1 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

1410 เทคนิคกำรควบคุมดูแลด้วยกำรมอง วำตำนำเบ, ทำคำชิ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม อุดมศักด์ิ สำริบุตร 2549 3 โอเดียนสโตร์

1412 ประวัติศำสตร์กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเปรียบเทียบ ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ. 2549 1 สร้ำงสรรค์

1413 พิชิต CU-Best ภำควิเครำะห์ทำงธุรกิจ ภำณุ ปรัชญะวิสำล. 2549 1 ดวงกมลสมัย

1414 มองรอบทิศคิดแบบลอจิสติกส์ วิทยำ สุหฤทด ำรง 2549 2 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1415 มำตรฐำนระบบกำรตรวจสอบด้วยกำรชักส่ิงตัวอย่ำงเพ่ือกำรยอมรับ MIL-STD-105E กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1416 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2549 12 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1417 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อตกลงกำรเปิดเสรี - 2549 2 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ

1418 รำยงำนวิจัยกำรพัฒนำสำธิตระบบอบแห้งส ำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และเคร่ืองจักสำนทรงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2549 2 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ฯ

1419 รู้จัก...ระบบกำรผลิตแบบลีน นิพนธ์ บัวแก้ว 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1420 รู้จัก...ระบบกำรผลิตแบบลีน (พิมพ์คร้ังท่ี 5) นิพนธ์ บัวแก้ว. 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1421 เรียนรู้และสร้ำงสรรค์จำกควำมผิดผลำด โยทำโร, ฮำตะมูระ. 2549 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1422 ละคร HR, ตอนพูดจำภำษำคน วิชัย อุตสำหจิต 2549 3 ทองประดิษฐ์

1423 วิธีกำรทดสอบควำมคงทนของสีบนวัสดุส่ิงทอตำมมำตรฐำน รัตนพล มงคลรัตนำสิทธ์ิ 2549 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1424 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2549 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1425 สถิติส ำหรับงำนวิศวกรรม. เล่ม 1 : ประมวลผลด้วย Minitab กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2549 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1426 หลักกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม สุกำญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1427 หลักกำรตลำดเพ่ือธุรกิจ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนำนนท์. 2549 3 โรงพิมพ์เสิมมิตร

1428 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1429 อุตสำหกรรมไทยใต้ร่มพระบำรมี กระทรวงอุตสำหกรรม 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1430 ฮอนด้ำ โซอิจิโร ชำยผู้สร้ำงควำมฝันให้เป็นจริง โซอิจิโร, ฮอนด้ำ 2549 1 ส.ส.ท. เยำวชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1431 50 ปัญหำสุดฮิตพลิกวิกฤต TPM อมรรัตน์ สนธิไท 2548 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1432 6 อันตรำยของกำรจ่ำยค่ำจ้ำง = Six dangerous myths about pay          เฟฟเฟอร์, เจฟฟรีย์ 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1433 7 เคร่ืองมือส ำหรับกำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ - 2548 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1434 CEO PR & Image : ยุทธวิธีกำรสร้ำงภำพลักษณ์ผู้บริหำร ด้วยกำรจัดกำรส่ือสำรและ... พจน์ ใจชำญสุขกิจ 2548 1 ฐำนมีเดีย เน็ตเวิร์ค

1435 Logistics case study : แม่น้ ำโขง...เส้นทำงสำยไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของกำรค้ำจีน-... ธนิต โสรัตน์. 2548 3 เรำบริกำร

1436 Logistics introduction : เร่ืองน่ำรู้...โลจิสติกส์ ธนิต โสรัตน์. 2548 3 วี-เซิร์ฟ

1437 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1438 Thai-Chinese Guru III = 10 ผู้น ำธุรกิจไทยเช้ือสำยจีน ไขปริศนำคัมภีร์แห่งควำมส ำเร็จ- 2548 1 บริษัท อินฟอร์ มีเดีย แอนด์ พับลิเคช่ัน

1439 Why-why analysis เทคนิคกำรวิเครำะห์อย่ำงถึงแก่นเพ่ือปรับปรุงสถำนประกอบกำร โอกุระ, ฮิโตชิ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1440 กระบวนกำรและเทคนิคกำรลดค่ำใช้จ่ำยพลังงำนส ำหรับอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรมวัชระ ม่ังวิทิตกุล 2548 1 เรียล ยู พำวเวอร์

1441 กำรแก้ไขปัญหำด้วย QC story ยุคใหม่ : Theme achievement - 2548 1 ส.ส.ท.

1442 กำรควบคุมคุณภำพ ยุทธ ไกยวรรณ์ 2548 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1443 กำรควบคุมอุบัติภัยและกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย มนัส ยอดค ำ 2548 1 โอเดียนสโตร์

1444 กำรจัดกำรกระบวนกำร : หนทำงสร้ำงคุณภำพ กำรเพ่ิมผลผลิต และศักยภำพเพ่ือ... - 2548 3 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1445 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนเชิงกลยุทธ์ สำธิต พะเนียงทอง. 2548 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1446 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและลอจิสติกส์ ชัยยนต์ ชิโนกุล. 2548 2 ฝ่ำยเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศรีปทุม

1447 กำรจัดกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร สุธี ขวัญเงิน 2548 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1448 กำรบริหำรกลยุทธ์และผลสัมฤทธ์ิขององค์กรด้วยวิธี Balanced scorecard สิทธิศักด์ิ พฤกษ์ปิติกุล 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1449 กำรบริหำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวำน 2548 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1450 กำรบริหำรคุณภำพในงำนอุตสำหกรรม ยุทธ ไกยวรรณ์ 2548 2 สุวีริยำสำสน์

1451 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงระดับองค์กร : จำกหลักกำรสู่ภำคปฏิบัติ - 2548 2 ซัม ซิลเท็ม

1452 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ : ภำคปฏิบัติ ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2548 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1453 กำรบริหำรแบบโลจิสติกส์ : ปัจจัยกลยุทธ์กำรแข่งขันในยุคน้ ำมันแพง โกศล ดีศีลธรรม. 2548 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1454 กำรบริหำรอุตสำหกรรม กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2548 2 เท็กซ์ แอนด์ พับลิเคช่ัน

1455 กำรพัฒนำงำนด้วยระบบคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต ฐิตำรีย์ ทิมจ ำลองเจริญ 2548 1 แม็ค

1456 กำรพัฒนำงำนด้วยระบบคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต สมลักษณ์ สันติโรจนกุล 2548 2 โอเดียนสโตร์

1457 กำรพัฒนำงำนด้วยระบบบริหำรคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต บรรจง จันทมำศ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1458 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของไทย : (เอกสำรประกอบแผนแม่บทกำรพัฒนำ… - 2548 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

1459 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน - 2548 2 มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรม

1460 กำรวำงแผนธุรกิจด้วยระบบงบประมำณแนวใหม่ ยรรยง ธรรมธัชอำรี 2548 2 สำยธำร

1461 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต ชุมพล ศฤงคำรศิริ 2548 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1462 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของกระบวนกำร = Process capability analysis (PZA) กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1463 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1464 กำรวิเครำะห์หน้ำท่ี : เทคนิคพ้ืนฐำนของกำรสร้ำงประสิทธิภำพและนวัตกรรมภำยใน อะกิยำมำ, คำเนโอะ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1465 กำรศึกษำกำรท ำงำน : หลักกำรและกรณีศึกษำ วันชัย ริจิรวนิช 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1466 กำรสรรหำและบรรจุพนักงำน สุภำพร พิศำลบุตร 2548 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

1467 กำรออกแบบและติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ลือชัย ทองนิล 2548 1 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย

1468 คนน้ี! ใช่เลย = Hiring the best เยท, มำร์ติน 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1469 คิดเป็น...ก็รวยได้ โทโยะชำวะ, โทโย. 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1470 คู่มือกำรประหยัดพลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม - 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1471 โครงกำรศึกษำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนท่ีและเมืองศูนย์กลำง กำรบินสุวรรณภูมิ- 2548 4 สถำบัน

1472 จิตวิทยำอุตสำหกรรม ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2548 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1473 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร จุรีพร กำญจนกำรุณ 2548 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมฯ

1474 ดัชนีช้ีวัดสถำนภำพและศักยภำพอุตสำหกรรม ปี 2545 - 2548 2 ศิริวัฒนำ อินเตอร์พร้ินท์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1475 เทคนิคกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมและกรณีศึกษำ ศิริกัลยำ สุวจิตตำนนท์ 2548 4 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1476 เทคโนโลยีพลำสติก บรรเลง ศรนิล 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1477 นวัตกรรมสินเช่ือกับกำรพัฒนำโครงกำร : รำยงำนเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนของกองทุน... ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือสังคม 2548 1 ส ำนักงำน

1478 นวัตกรรมสินเช่ือเพ่ือกำรก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ : รำยงำนเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนของ... ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือสังคม 2548 1 ส ำนักงำน

1479 แนวทำงกำรลงทุนจัดต้ังอุตสำหกรรมผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ในประเทศไทย ดุสิต เครืองำม. 2548 1 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์

1480 ปฏิวัติกระบวนกำรท ำงำนด้วยเทคนิค Six sigma วชิรพงษ์ สำลีสิงห์ 2548 3 ศรีวัฒนำ

1481 มองโลกแบบวิกรม วิกรม กรมดิษฐ์ 2548 2 มูลนิธิอมตะ

1482 ระบบวัดคุมนิรภัยในอุตสำหกรรมกระบวนกำรผลิต ทวิช ชูเมือง 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1483 รำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Final report) ยุทธศำสตร์ในกำรก ำหนดนโยบำย... สมเกียรติ ต้ังกิจวำนิชย์ 2548 3 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1484 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม...กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ. 2548 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1485 รำยงำนสรุปผลกำรสัมมนำกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ (Focus Group) Modal shift... กำรสัมมนำกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ[เร่ือง] 2548 1 สถำบัน

1486 รู้แล้วรวย กระทรวงพลังงำน. กรมพัฒนำพลังฯ         2548 3 เพอร์เฟค พร้ินท์ แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

1487 แรงงำนสัมพันธ์ ตรีเนตร สำระพงษ์ 2548 5 โครงกำรศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

1488 วิถีแห่งโตโยต้ำ : 14 หลักกำรจำกผู้ผลิตท่ีย่ิงใหญ่ของโลก ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค. 2548 1 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

1489 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม วันชัย ริจิรวนิช 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1490 สถิติส ำหรับงำนวิศวกรรม. เล่ม 1 : ประมวลผลด้วย Minitab กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1491 หลักกำรตลำด Bearden, William O. 2548 3 แมคกรอ-ฮิล

1492 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2548 1 วังอักษร

1493 หลักกำรเพ่ิมผลผลิต - 2548 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1494 หัวหน้ำ QC สอนลูกน้อง สุทธิ สินทอง 2548 1 บริษัท ศิริวัฒนำ อินเตอร์พร้ินท์

1495 5 ส ท่ีมองไม่เห็น สมชำย พิทยำอุดมฤกษ์ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1496 7 new QC tools เคร่ืองมือสู่คุณภำพยุคใหม่ - 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1497 ERP-เผยวิธีท ำจริง : ERP-revealin the actual implementation process                                   - 2547 1 TLAPS

1498 Logistics & Supply chain management in the new economy โกศล ดีศีลธรรม 2547 3 อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนช่ันแนล

1499 Manufacturing KPI เพ่ือมุ่งสู่ TPM สุวรรณ สุทธิขจรกิจกำร 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1500 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2547 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1501 Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่ำง อรำคิ, ทสึโตมุ. 2547 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1502 Total quality managemeny สู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศด้วย TQM โกศล ดีศีลธรรม 2547 1 ซัม ซิลเท็ม

1503 กระบวนกำรแปรรูปพลำสติก เจริญ นำคะสรรค์ 2547 1 โฟร์เพซ

1504 กำรเขียนคู่มือธุรกิจคัมภีร์สร้ำงมำตรฐำนระบบงำน - 2547 1 บริษัทแฟรนไชส์โฟกัส

1505 กำรจัดกำรคลังสินค้ำ : Wharehouse managemen ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล 2547 2 โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชช่ิง

1506 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เพ่ืออุตสำหกรรมท่องเท่ียว รำณี อิสิชัยกุล 2547 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1507 กำรจัดกำรนวัตกรรมส ำหรับผู้บริหำร - 2547 2 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ

1508 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ขุมพลังของธุรกิจยุคใหม่ วิโรจน์ พุทธวิถี. 2547 4 วอเตอร์ แปซิฟิก

1509 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ในประเทศไทย รุธิร์ พนมยงค์, บรรณำธิกำร 2547 3 เวลำดี

1510 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์ 2547 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1511 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในยุคโลกำภิวัฒน์ ธนิต โสรัตน์. 2547 1 วี-เซิร์ฟ

1512 กำรจัดซ้ือในองค์กรระดับโลก ชูอิง, เอเบอร์ฮำร์ด อี.                                                                          2547 1 Be Bright Books

1513 กำรด ำเนินกิจกรรม TPM เพ่ือกำรปฏิรูปกำรผลิต ฉบับอุตสำหกรรมกระบวนกำร                 - 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1514 กำรด ำเนินกิจกรรม TPM เพ่ือกำรปฏิรูปกำรผลิต ฉบับอุตสำหกรรมกำรประกอบ เซอิจิ, นำคำชิมะ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1515 กำรตัดสินใจในกำรจัดกำรกำรผลิต บดินทร์ รัศมีเทศ 2547 5 อินโฟไมน่ิง

1516 กำรบริหำรกระบวนกำรผลิต นำกำงำมิ, โยชิโอะ. 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1517 กำรบริหำรกำรผลิต ยุทธ กัยวรรณ์ 2547 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1518 กำรบริหำรควำมเส่ียงโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2547 2 พอดี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1519 กำรบริหำรต้นทุนส ำหรับนักบริหำรยุคใหม่ โกศล ดีศีลธรรม.                                                                                2547 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1520 กำรบริหำรและจัดกำรองค์กรอุตสำหกรรม พจมำน เตียวัฒนรัฐติกำล.                                                                    2547 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1521 กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง : จำกคลังสินค้ำสู่ศูนย์กระจำยสินค้ำ เวียเล, เจ เดวิด. 2547 3 Be Bright Books

1522 กำรบ ำรุงรักษำด้วยตนเอง : กุญแจส ำคัญสู่ TPM ธำนี อ่วมอ้อ. 2547 3 พีค บลูส์

1523 กำรประกันคุณภำพในอุตสำหกรรมอำหำร วรำวุฒิ ครูส่ง 2547 1 ดี สแควร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

1524 กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนแรงงำนไทย มรท. 8001-2546 ในสถำนประกอบกิจกำร มนตรี ชูนำมชัย 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1525 กำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม วรวีร์ พลชัย 2547 6 ศูนย์ประสำนกำรปรับโครงสร้ำงฯ

1526 กำรพัฒนำงำนด้วยระบบบริหำรคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต บรรจง จันทมำศ.                                                                                2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1527 กำรรีไซเคิลในอุตสำหกรรมกำรผลิต อะทสึฮิโระ, ฮอนดะ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1528 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต วิชัย แหวนเพชร 2547 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

1529 กำรวิเครำะห์กำรลงทุนทำงอุตสำหกรรม ชัยยนต์ ชิโนกุล 2547 2 มหำวิทยำลัยศรีปทุม

1530 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรจัดกำร ประพันธ์ ชัยกิจอุรำใจ 2547 1 ซี.วี.แอล. กำรพิมพ์

1531 กำรศึกษำกำรท ำงำน - 2547 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1532 กำรศึกษำงำน = Work study วัชรินทร์ สิทธิเจริญ.                                                                            2547 1 โอเดียนสโตร์

1533 กำรสรรหำและบรรจุพนักงำน สุภำพร พิศำลบุตร 2547 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

1534 กำรสึกหรอในงำนอุตสำหกรรม : ควำมรู่เบ้ืองต้นและกำรป้องกัน - 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1535 กำรออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล. 2 จ ำรูญ ตันติพิศำลกุล 2547 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ

1536 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1537 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำน สมศักด์ิ ตรีสัตย์.                                                                                 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1538 เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพ่ือองค์กรท่ีเป็นเลิศ - 2547 1 ส ำนัก

1539 ข้อก ำหนดระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2000 ฉบับสมบูรณ์ - 2547 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1540 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรวัดกำรเพ่ิมผลผลิตภำคบริกำร วัฒนำ พัฒนพงศ์ 2547 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1541 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสำรปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ - 2547 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ

1542 คิดเป็นรวยได้ ท ำได้รวยเร็ว โมลท์ซ, แบร่ี เจ. 2547 1 โอเดียนสโตร์

1543 เทคนิคกำรควบคุมคุณภำพ เสรี ยูนิพันธ์ 2547 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1544 เทคนิคกำรลดควำมสูญเสียในโรงงำนอุตสำหกรรม สุรัส ต้ังไพฑูรย์ 2547 1 ซัม ซิลเท็ม

1545 เทคโนโลยีก้ำวหน้ำ นำนำสำระในโลกพลำสติก - 2547 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ

1546 แนวทำงกำรออกแบบระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO/TS 16949 : 2002 ตรีทศ เหล่ำศิริหงษ์ทอ 2547 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1547 ประมวลสำระชุดวิชำกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและร้ำนค้ำสมัยใหม่. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1548 ประมวลสำระชุดวิชำกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและร้ำนค้ำสมัยใหม่. หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1549 ประมวลสำระชุดวิชำกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและร้ำนค้ำสมัยใหม่. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1550 เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันด้วยแนวคิดลีน โกศล ดีศีลธรรม 2547 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1551 มำตรฐำนระบบกำรตรวจสอบด้วยกำรชักส่ิงตัวอย่ำงเพ่ือกำรยอมรับ MIL-STD-105E กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1552 ย่ิงใหญ่ต้องย่ิงเล็ก อัลดริช, แจ็ก 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

1553 รถยกอุตสำหกรรม - 2547 1 โอเอส. พร้ินต้ิง

1554 ระบบกำรควบคุมคุณภำพท่ีหน้ำงำน : คิวซีเซอร์เคิล กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2547 1 เทคนิคคอล แอพโพรช เคำน์เซลล่ิงฯ

1555 ระบบกำรผลิตแบบ JIT ฉบับกำร์ตูน ฮิระโนะ, ฮิโระยุกิ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1556 รำกฐำนของวิศวกรรมคุณค่ำ : แนวคิดในกำรวิเครำะห์คุณค่ำและกระบวนกำร… - 2547 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1557 รำยงำนกำรศึกษำโครงกำรต้นแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจอุตสำหกรรมเซรำมิก สมนึก ศิริสุนทร 2547 2 สถำบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่

1558 รำยงำนกำรศึกษำโครงกำรต้นแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจอุตสำหกรรมเซรำมิก สมนึก ศิริสุนทร 2547 2 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1559 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรเปรียบเทียบขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม         - 2547 1 สถำบันวิจัยสังคม

1560 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2547 2 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1561 รู้จัก...ระบบกำรผลิตแบบลีน นิพนธ์ บัวแก้ว 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1562 วิธีทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ คุเมะ, ฮิโตชิ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/


ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  72

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1563 วิศวกรรมและกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำน วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1564 วิศวกรรมวิธีกำร : Method engineering โยชิโมโตะ, คำซุโฮะ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1565 สถิติส ำหรับงำนวิศวกรรม. เล่ม 2 : ประมวลผลด้วย Minitab กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1566 สังคมวิทยำอุตสำหกรรม เบ็ญจำ จิรภัทรพิมล.                                                                            2547 3 คณะสังคมศำสตร์ ม.เชียงใหม่

1567 สัมมนำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม ชัยยนต์ ชิโนกุล 2547 3 ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ม.ศรีปทุม

1568 สู่กำรเป็นผู้น ำในกำรใช้ ERP บัน, คำซึมะ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1569 หลักกำรตลำด วัลลภ นิมมำนนท์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2547 3 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

1570 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2547 2 ท้อป

1571 หัวหน้ำมืออำชีพ : 24 บทเรียนท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนของคุณ คุก, มำร์แชล เจ. 2547 1 แมคกรอ-ฮิล

1572 อุตสำหกรรมและกำรรีไซเคิล อะทสึฮิโระ, ฮอนดะ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1573 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. IM 3143 ชรินพร งำมกมล 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1574 BSC และ KPI เพ่ือกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงย่ังยืน วัฒนำ พัฒนพงศ์.                                                                               2546 1 แปซิฟิค

1575 BSC และ KPI เพ่ือกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงย่ังยืน (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วัฒนำ พัฒนพงศ์.                                                                               2546 1 แปซิฟิค

1576 Cost of quality ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภำพ ก ำพล กิจชระภูมิ.                                                                               2546 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1577 Packaging directory Thailand 2003-2004 (PDT) สมำคมกำรบรรจุภัณฑ์ไทย.                                                                   2546 1 โรงพิมพ์หย่ีเฮง

1578 Technology unlimited for better life : เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่ำ สนธวรรณ สุภัทรประทีป, บรรณำธิกำร 2546 1 สถำบันรำชภัฏนครปฐม

1579 Thai Chinese organization & enterprise directory 2003 (TCOE 2003)          - 2546 1 อินโฟร์มีเดีย แอนด์ พลับบิเคช่ัน

1580 Visual control : พลังกำรส่ือสำรเพ่ิมประสิทธิภำพองค์กำร กฤชชัย อนรรฆมณี.                                                                            2546 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1581 Visual control : พลังกำรส่ือสำรเพ่ิมประสิทธิภำพองค์กำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) กฤชชัย อนรรฆมณี 2546 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1582 กรณีศึกษำโครงกำรชุบชีวิตธุรกิจไทย เล่ม 2 - 2546 1 กรมฯ

1583 กรรมวิธีกำรผลิต ทวี มณีสำย 2546 2 โรงพิมพ์จิตรวัฒน์

1584 กรรมวิธีกำรผลิต ธนรัตน์ แต้วัฒนำ 2546 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1585 กระบวนกำรแยกเชิงกลในอุตสำหกรรม สำวิตรี จันทรำนุรักษ์ 2546 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1586 กลยุทธ์และกลวิธีกำรเพ่ิมผลิตภำพ โกศล ดีศีลธรรม.                                                                                2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1587 กำรควบคุมอัตโนมัติ สรำวุฒิ สุจิตจร 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1588 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ.                                                                          2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1589 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ซอพปรำ, ซูนิล. 2546 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1590 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ แลมเบอร์ต, เดำก์ลัส เอ็ม. 2546 1 ท้อป

1591 กำรจัดกำรผลิต/กำรด ำเนินงำน สุมน มำลำสิทธ์ิ 2546 3 เฟ่ืองฟ้ำ พร้ินต้ิง

1592 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์ 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1593 กำรจัดท ำระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001-2000 : ฉบับปฏิบัติ... รุ่ง ลิขิตวัฒนเศรษฐ 2546 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1594 กำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อม. รหัสวิชำ 2201-2204 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท.                                                                             2546 1 วังอักษร

1595 กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เวียเล, เจ เดวิด.                                                                                  2546 2 Be Bright Books

1596 กำรบริหำรกลยุทธ์และผลสัมฤทธ์ิขององค์กรด้วยวิธี Balanced scorecard   สิทธิศักด์ิ พฤกษ์ปิติกุล.                                                                        2546 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น

1597 กำรบริหำรกำรด ำเนินงำนและกำรผลิต - 2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1598 กำรบริหำรกำรผลิต - 2546 7 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

1599 กำรบริหำรกำรผลิต ชัยยศ สันติวงษ์ 2546 4 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1600 กำรบริหำรของคงคลังระบบ MRP และ ROP พิภพ ลลิตำภรณ์ 2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1601 กำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง ยุดำ รักไทย.                                                                                      2546 1 ธีรป้อมวรรณกรรม

1602 กำรบริหำรงำนคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2546 2 วังอักษร

1603 กำรบริหำรงำนคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต บรรจง จันทมำศ.                                                                                2546 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1604 กำรบริหำรงำนคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต ศิริพร ขอพรกลำง 2546 1 สกำยบุ๊กส์

1605 กำรบริหำรงำนคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต. 2001-0003 - 2546 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1606 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ : ภำคปฏิบัติ ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2546 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1607 กำรวำงแผนและกำรควบคุมทำงกำรบริหำร สุรัสวดี รำชกุลชัย.                                                                              2546 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1608 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ.                                                                             2546 3 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1609 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2546 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1610 กำรวิเครำะห์ระบบวัด (ประมวลผลด้วย Minitab) กิติศักด์ิ พลอยพำนิชเจริญ 2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1611 กำรวิจัยด ำเนินงำน. ภำค Deterministic วิจิตร ตัณฑสุทธ์ิ 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1612 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย มณฑลี ศำสนนันทน์.                                                                           2546 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1613 คู่มือปฏิบัติกำรไคเซ็น : ต้องอย่ำงน้ีซิ ! ถึงจะปรับปรุงงำนได้จริง    บุนจิ, โทซำวะ 2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1614 โครงกำรกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศน ำเข้ำท่ีส ำคัญ - 2546 1 สถำบัน

1615 โครงกำรกำรศึกษำศักยภำพและแนวโน้มทำงด้ำนกำรตลำดของประเทศคู่แข่ง - 2546 1 สถำบัน

1616 จิตวิทยำอุตสำหกรรมเบ้ืองต้น กำนดำ จันทร์แย้ม 2546 6 โอเดียนสโตร์

1617 จุลินทรีย์กับกำรควบคุมสุขลักษณะกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ 2546 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1618 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2546 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1619 ถำม-ตอบ ระบบกำรผลิตแบบทันเวลำพอดี ฮิรำโนะ, ฮิโรยุกิ 2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1620 เทคนิคกำรจัดกำรอุตสำหกรรมส ำหรับนักบริหำร โกศล ดีศีลธรรม.                                                                                2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1621 เทคโนโลยีกำรสร้ำงต้นแบบรวดเร็ว ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง 2546 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ

1622 ธรรมำภิบำลด้ำนส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม - 2546 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1623 นิสัยอุตสำหกรรม ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร ณรงค์ รัตนะ. 2546 1 สถำบันไทย-เยอรมัน

1624 แนวทำงกำรวิเครำะห์ PM (PM analysis) : วิธีกำรใหม่เพ่ือท ำให้ของเสียและกำรช ำรุด... ชิโรเซะ, คูนิโอะ.                                                                                2546 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น

1625 มหำอ ำนำจฟำสต์ฟู้ด ชลอสเซอร์, อีริก.                                                                               2546 2 ดอกหญ้ำ 2000

1626 เม่ือบริษัทต้องคัดเลือกคน ฮอฟฟ์มัน, เอ็ดเวิร์ด.                                                                           2546 1 Be Bright Books

1627 ระบบกำรผลิตแบบ JIT ฉบับกำร์ตูน ฮิระโนะ, ฮิโระยุกิ.                                                                               2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น

1628 ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000 : 2000 บรรจง จันทมำศ.                                                                                2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  75

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1629 รำยงำนกำรวิจัยควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรรักษำระบบมำตรฐำน ISO 9000...          สยำม อรุณศรีมรกต 2546 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1630 โลจิสติกส์และกำรจัดกำรซัพพลำยเชน : กลยุทธ์ท ำให้รวยช่วยให้ประหยัด ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2546 3 นัฐพรกำรพิมพ์

1631 วิศวกรรมคุณค่ำ : เทคนิคกำรลดต้นทุนอย่ำงมีระบบ อัมพิกำ ไกรฤทธ์ิ.                                                                               2546 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1632 หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1633 หลักกำรเพ่ิมผลผลิต - 2546 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1634 หลักกำรและกำรใช้งำนเคร่ืองมือวัดอุตสำหกรรม สมศักด์ิ กีรติวุฒิเศรษฐ์ 2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1635 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยเบ้ืองต้น         มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1636 1 ต ำนำนแห่งกำรสร้ำงเศรษฐกิจไทย : 60 ปี กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม. 2545 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

1637 100 แนวคิดและเทคนิคพิชิตต้นทุนแบบรวบยอด ซึงิยำมะ, โคอิจิ.                                                                                 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น

1638 5ส คู่มือกำรปรับปรุงส ำนักงำน ผจญ เฉลิมสำร.                                                                                  2545 1 โรงพิมพ์ประชำชน

1639 Management best practices : MBP-STP-1-1 : strategic management using… วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2545 2 บีพีอำร์แอนด์ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์

1640 Six Sigma พลังพลิกฟ้ืนธุรกิจ = เรียบเรียงจำก The power of six sigma             โชวดูรี, ซูเบีย.                                                                                   2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1641 The practice of management ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2545 3 ส่ือดี

1642 TQM ภำคปฏิบัติ : เทคนิคกำรแก้ปัญหำแบบ "สึยำม่ำ" ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์.                                                                       2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1643 กลยุทธ์กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำองค์กำร ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.                                                                         2545 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1644 กำรแก้ปัญหำท่ีเหมำะท่ีสุดในเชิงปฏิบัติส ำหรับอุตสำหกรรม กรุง สินอภิรมย์สรำญ 2545 1 สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

1645 กำรควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ.                                                                             2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1646 กำรควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2)  ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ.                                                                             2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1647 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.                                                                         2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1648 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ.                                                                          2545 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1649 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ซอพปรำ, ซูนิล. 2545 8 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1650 กำรจัดกำรยุคใหม่ มัลลิกำ ต้นสอน.                                                                                 2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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หน้าท่ี  76

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1651 กำรจัดท ำต้นทุนมำตรฐำนกำรผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ กรณีศึกษำ บริษัท เอเอเอ... จินตนำ วิวัธนวำนนท์.                                                                           2545 5 -

1652 กำรบริหำรกำรด ำเนินงำนและกำรผลิต - 2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1653 กำรบริหำรกำรผลิตในงำนอุตสำหกรรม ยุทธ ไกยวรรณ์.                                                                                 2545 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1654 กำรบริหำรงำนคุณภำพและเพ่ิมผลผลิต ทวี มณีสำย. 2545 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1655 กำรบริหำรและจัดกำรองค์กรอุตสำหกรรม พจมำน เตียวัฒนรัฐติกำล.                                                                    2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1656 กำรบริหำรสภำพคล่องและเงินสดในอุตสำหกรรม จิรพัฒน์ เงำประเสริฐวงศ์.                                                                     2545 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1657 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและแก้ไขปัญหำกำรผลิตด้วยโปรแกรม PPPA2000 เพ่ือ… สุวรรณ สุทธิขจรกิจกำร 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1658 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต ชุมพล ศฤงคำรศิริ.                                                                             2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1659 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงธุรกิจ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย 2545 3 ป่ินเกล้ำกำรพิมพ์

1660 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ บัณฑิต ผังนิรันดร์.                                                                              2545 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

1661 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ.                                                                             2545 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1662 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2545 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

1663 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ.                                                                           2545 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1664 กำรศึกษำกำรท ำงำน   - 2545 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1665 กำรศึกษำกำรท ำงำน : หลักกำรและกรณีศึกษำ วันชัย ริจิรวนิช.                                                                                  2545 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1666 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้โครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม จันทนำ จันทโร.                                                                                  2545 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1667 กำรออกแบบกำรทดลองทำงวิศวกรรม ปำรเมศ ชุติมำ 2545 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1668 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับสำรเคมีอันตรำย สรำ อำภรณ์.                                                                                     2545 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1669 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรวัดกำรเพ่ิมผลผลิตภำคบริกำร วัฒนำ พัฒนพงศ์.                                                                               2545 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1670 คู่มือกำรบริหำรกิจกรรม 5ส - 2545 1 โรงพิมพ์ประชำชน

1671 คู่มือควำมปลอดภัยของสำรเคมีในอุตสำหกรรมส่ิงทอ เพ็ญศรี ทองนพคุณ.                                                                           2545 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1672 จริยธรรมทำงธุรกิจอุตสำหกรรม บรรยงค์ โตจินดำ.                                                                               2545 4 รวมสำส์น
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หน้าท่ี  77

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1673 จิตวิทยำอุตสำหกรรม อ ำนวย แสงสว่ำง 2545 1 ทิพยวิสุทธ์ิ

1674 ญ่ีปุ่น : ยุทธศำสตร์กำรค้ำและอุตสำหกรรม ฮิซำชิ, โฮะโซะกำว่ำ.                                                                           2545 2 ลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์และฯ

1675 เทคนิคกำรจูงใจพนักงำน = "30 Minutes... to motivate your staff"           ฟอร์ไซท์, แพทริค.                                                                             2545 1 Be Bright Books

1676 เทคนิคกำรป้องกันมลพิษ ทีโอเดอร์, หลุยส์.                                                                               2545 8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1677 เทคนิคกำรลดค่ำใช้จ่ำยในองค์กรธุรกิจ เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1678 นวัตกรรมในอุตสำหกรรมอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 2545 1 กองทุนพัฒนำนวัตกรรม

1679 แนวกำรศึกษำชุดวิชำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1680 แนวทำงกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรม วิระ มำวิจักขณ์ 2545 5 สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 

1681 แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส่ิงทอ สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2545 5 สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 

1682 แนะน ำสู่ TPM : กำรบ ำรุงรักษำทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม นำกำชิมำ เซอิจิ 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1683 ปฏิรูปกำรผลิตด้วยไคเซ็น ยำมำดำ, ฮิโตชิ.                                                                                 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1684 ปฏิวัติคน ปฏิวัติองค์กร : แบบคิดใหม่ ท ำใหม่ ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล.                                                                      2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1685 ประดิษฐกรรมและเคร่ืองจักรกล     - 2545 2 ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน

1686 ประมวลสำระชุดวิชำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1687 ประมวลสำระชุดวิชำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1688 แปรรูปอำหำร : ทำงออกของเศรษฐกิจอำหำรไทยในอนำคต ส ำนักงำนสนับสนุนกำรพัฒนำยุทธฯ          2545 5 ส ำนักงำนสนับสนุนกำรพัฒนำยุทธฯ

1689 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำรควบคุมของคงคลัง พิภพ ลลิตำภรณ์ 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1690 พลำสติก พิชิต เล่ียมพิพัฒน์ 2545 1 ป. สัมพันธ์พำณิชย์

1691 มำตรกำรป้องกันกำรปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร       ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ.                                                                             2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1692 ระบบกำรบริหำรต้นทุนกิจกรรมและระบบกำรวัดผลดุลยภำพ วรศักด์ิ ทุมมำนนท์.                                                                             2545 1 ธรรมนิติ เพรส

1693 ระบบกำรผลิตอุตสำหกรรม ยุทธ ไกยวรรณ์ 2545 1 สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

1694 ระบบกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต พิภพ ลลิตำภรณ์.                                                                               2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1695 รำยงำนกำรศึกษำฉบับบับสมบูรณ์โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทอุตสำหกรรมรำยสำขำ (สำขำเซรำมิกและแก้ว)ม่ิงสรรพ์ ขำวสอำด 2545 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1696 วิธีกำรลดกำรใช้พลังงำนภำยในโรงงำน สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2545 5 สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 

1697 หลักกำรจัดกำร หลักกำรบริหำร ตุลำ มหำพสุธำนนท์.                                                                           2545 1 พ.ศ. พัฒนำ

1698 หลักกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1699 หลักกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล. 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กรำฟฟิค

1700 อนำคตของอุตสำหกรรมเซลล์แสงอำทิตย์ในประเทศไทย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ                               2545 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ 

1701 อำหำรไทย : ผลิตเพ่ือใครคนไทยฤำต่ำงชำติ ส ำนักงำนสนับสนุนกำรพัฒนำยุทธฯ          2545 5 ส ำนักงำนสนับสนุนกำรพัฒนำยุทธฯ

1702 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตพืชไร่อุตสำหกรรม หน่วยท่ี 8-15          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1703 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1704 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย.                                                                 2545 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1705 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำทำงออกของกำกอุตสำหกรรมก ำจัดหรือใช้ใหม่… สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2545 5 สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 

1706 เอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงวิชำกำรกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2545 5 สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 

1707 GMP ระบบกำรจัดกำรและควบคุมกำรผลิตอำหำรให้ปลอดภัย สุวิมล กีรติพิบูล 2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1708 Hi-Speed MBA Vol. 1 : กำรบริหำรกำรเงิน กำรบริหำรกำรผลิต วรพจน์ มนูพิพัฒน์พงศ์ 2544 5 ทิปป้ิง พอยท์

1709 Hi-Speed MBA Vol. 2 : กำรบริหำรท่ัวไป กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ สหัสโรจน์ โรจน์เมธำ 2544 5 ทิปป้ิง พอยท์

1710 TQC and TPM เซนจู, ชิซุโอะ 2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1711 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ อ ำนวย แสงสว่ำง.                                                                               2544 2 อักษรำพิพัฒน์

1712 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและกำรผลิต เปร่ือง กิจรัตน์ภร 2544 2 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏพระนคร

1713 กำรด ำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย TPM อย่ำงง่ำยๆ ชิรำเซะ, คูนิโอะ 2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1714 กำรน ำนโยบำยกำรบริหำรงำนขององค์กำรธุรกิจไทยไปปฏิบัติ : ศึกษำปรำกฏกำรณ์... กิตติ บุนนำค. 2544 1 -

1715 กำรประเมินโครงกำร : แนวทำงสู่กำรปฏิบัติ สุวิมล ติรกำนันท์ 2544 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1716 กำรฝึกปฏิบัติในงำนจริง = Hands-on training ซิซสัน, แกร่ี อำร์.                                                                               2544 1 Be Bright Books

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

1717 กำรวัดผลงำนอย่ำงมีประสิทธิผล ชีมำนน์, วิลเลียม เอ.                                                                           2544 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

1718 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ.                                                                             2544 2 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1719 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ธีระชัย สุขสด 2544 1 โอเดียนสโตร์

1720 ควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม - 2544 1 สกำยบุ๊กส์

1721 คู่มือกำรตรวจ 5ส = 5S audit มนัสวี ธำดำสีห์.                                                                                  2544 1 โรงพิมพ์ประชำชน

1722 คู่มือกำรลดและควบคุมเสียงดังในโรงงำน วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2544 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1723 คู่มือปฏิบัติกำรส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบ...                        กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและฯ 2544 1 ซีคอท

1724 คู่มือส่งเสริม TQM คูเมะ, ฮิโตชิ 2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1725 โครงกำร 13. เล่ม 2 : เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมขนำด...- 2544 1 ส ำนักพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม กรมฯ

1726 โครงกำรจัดต้ังธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย             - 2544 1 กลุ่มศึกษำและรณรงค์มลภำวะอุตสำฯ

1727 จิตวิทยำธุรกิจ มำลี จุฑำ.                                                                                         2544 2 ทิพยวิสุทธ์ิ

1728 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบ้ืองต้น สิริอร วิชชำวุธ.                                                                                   2544 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1729 ตัวแบบเชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ ชะเอม สำยทอง 2544 1 โอเดียนสโตร์

1730 เถ้ำลอยลิกไนต์ในงำนคอนกรีตกับกำรอนรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม           ทิพยรัตน์ หำญสืบสำย.                                                                        2544 1 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

1731 เทคนิคกำรตรวจ 5ส เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโรงงำน สุรสิทธ์ิ ตติยภัณฑรักษ์.                                                                        2544 1 โรงพิมพ์ประชำชน

1732 เทคนิคกำรบริหำรโครงกำรโดย CPM และ PERT พิภพ ลลิตำภรณ์.                                                                               2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1733 แม่ไม้คุณภำพ : เจำะ HA Year 2000 กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ 2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1734 ระบบประกันคุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร HACCP สุวิมล กีรติพิบูล.                                                                                 2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1735 ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น ปำรเมศ ชุติมำ.                                                                                   2544 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1736 รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกำรกำรศึกษำสถำนภำพของวัตถุดิบน ำมำใช้ใน... - 2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1737 เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม : เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ วิทย์ สัตยำรักษ์วิทย์.                                                                            2544 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1738 สัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแห่งชำติ คร้ังท่ี 15 10-12 พฤษภำคม 2544... สัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน… 2544 1 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1739 หลักกำรตลำด พัฒนำ ศิริโชติบัณฑิต. 2544 1 แม็ค

1740 หลักกำรเพ่ิมผลผลิต - 2544 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1741 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค เบอร์เค็ท, แลร่ี. 2544 1 ฟอร์เพซ

1742 อภิธำนศัพท์ระบบบริหำรคุณภำพ : ตำมมำตรฐำน 9000 : 2000 วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 2544 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1743 อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรขนำดกลำงและขนำดย่อม มลศิริ วีโรทัย.                                                                                    2544 2 พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

1744 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร หน่วยท่ี 1-6               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1745 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร หน่วยท่ี 7-15               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1746 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1747 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรผลิตผลและกำรแปรรูปผลิต...หน่วยท่ี 1-7           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1748 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรผลิตผลและกำรแปรรูปผลิต...หน่วยท่ี 8-15           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1749 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำผลิต…หน่วยท่ี 8-15         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1750 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 10-15                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1751 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำจิตวิทยำกำรบริกำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1752 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำจิตวิทยำกำรบริกำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1753 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1754 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำอุตสำหกรรมกำรบริกำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1755 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำอุตสำหกรรมกำรบริกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1756 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเก็บและวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรม                ศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข.                                                                         2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1757 เอกสำรค ำสอนวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม : OH 4062       มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1758 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำวิศวกรรมสุขศำสตร์อุตสำหกรรมข้ันพ้ืนฐำน          วรลักษณ์ คุณำธิมำพันธ์.                                                                      2544 3 มหำวิทยลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1759 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำวิศวกรรมสุขศำสตร์อุตสำหกรรมข้ันพ้ืนฐำน(ปฏิบัติกำร)          วรลักษณ์ คุณำธิมำพันธ์.                                                                      2544 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1760 JIT ในส ำนักงำนฉบับกำร์ตูน ฮิระโนะ, ฮิโระยุกิ.                                                                               2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  81

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1761 SWOT : กำรวำงแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน นันทิยำ หุตำนุวัตร. 2543 1 สถำบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนำ กรมฯ

1762 กลุ่มธุรกิจพ้ืนฐำนกับกำรพัฒนำชุมชน ณรงค์ เส็งประชำ.                                                                               2543 2 โอเดียนสโตร์

1763 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน สุปัญญำ ไชยชำญ.                                                                             2543 1 พี.เอ. ลีฟว่ิง

1764 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์.                                                                            2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1765 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและกำรผลิต เปร่ือง กิจรัตน์ภร.                                                                               2543 2 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏพระนคร

1766 กำรตลำดอุตสำหกรรม สมจิตร ล้วนจ ำเริญ.                                                                             2543 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1767 กำรทดสอบวัสดุ (แบบท ำลำย) อุดมวิทย์ กำญจนวรงค์ 2543 1 สกำยบุ๊กส์

1768 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2543 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

1769 กำรบริหำรกำรผลิต ยุทธ กัยวรรณ์ 2543 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1770 กำรบริหำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร ฉบับมำตรฐำน - 2543 5 ธนธัชกำรพิมพ์

1771 กำรบริหำรงำนบุคคล วรนำรถ แสงมณี.                                                                                2543 7 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำฯ

1772 กำรบริหำรอุตสำหกรรม (พิมพ์คร้ังท่ี 5) กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2543 1 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณฯ

1773 กำรบริหำรอุตสำหกรรม (พิมพ์คร้ังท่ี 6) กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2543 5 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณฯ

1774 กำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม กระทรวงอุตสำหกรรม. กรมส่งเสริมฯ 2543 2 ส ำนักพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม กรมฯ

1775 กำรประเมินสำเหตุท่ีไม่ด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14000)                  วรำภรณ์ กัลยำเลิศ.                                                                             2543 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1776 กำรเพ่ิมผลผลิตในอุตสำหกรรมเทคนิคและกรณีศึกษำ วันชัย ริจิรวนิช.                                                                                  2543 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1777 กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต วิชัย แหวนเพชร.                                                                                2543 2 ธรรกมลกำรพิมพ์

1778 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ ธนภร เอกเผ่ำพันธ์ุ.                                                                             2543 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1779 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ ธนภร เอกเผ่ำพันธ์ุ.                                                                             2543 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1780 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล.                                                                            2543 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1781 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2543 1 วิทยพัฒน์

1782 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2543 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  82

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1783 กำรศึกษำสภำพกำรจ้ำงงำนของแรงงำนในอุตสำหกรรมผลิตรองเท้ำ ภุชงค์ เสนำนุช.                                                                                  2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1784 ก้ำวสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร : คู่มือส ำหรับนักลงทุน ชุติภำ โอภำสำนนท์.                                                                            2543 2 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

1785 ควำมปลอดภัยของอำหำร (กำรใช้ระบบ HACCP) สุมณฑำ วัฒนสินธ์ุ.                                                                             2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1786 ค ำอธิบำยพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2543 1 ส ำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

1787 คู่มือกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัย นำกำมูระ, มำซำฮิโระ.                                                                          2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1788 คู่มือกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อมโครงกำรประเภทนิคมอุตสำหกรรม               กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและฯ 2543 1 พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์

1789 คู่มือปฏิบัติกำรส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบ...                        กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและฯ 2543 1 ซีคอท

1790 คู่มือวิเครำะห์ควำมบกพร่องของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม        2543 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

1791 เทคโนโลยีศึกษำและอุตสำหกรรม : หลักกำรและแนวปฏิบัติ เปร่ือง กิจรัตน์ภร.                                                                               2543 1 โรงเรียนอบรมภำษำต่ำงประเทศ

1792 ธุรกิจขนำดกลำงย่อมท่ีท้ำทำยโลกอุตสำหกรรม นำกำมูระ, ฮิเดอิจิโร.                                                                            2543 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1793 นโยบำยผลิตภัณฑ์และรำคำ - 2543 1 ธนธัชกำรพิมพ์

1794 นักบริหำรกำรผลิตยุค 2000 : ปฏิวัติแนวคิดสู่โรงงำนท่ีเป็นเลิศ วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1795 เบ็นช์มำร์ค : ระบบส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง โรแบร์, พอลล์ เจมส์. 2543 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1796 ผลิตภำพยุค 2000 : คู่มือตรวจวินิจฉัยและจัดกำรสถำนประกอบกำร SMEs ... วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1797 มหำวิทยำลัยเพ่ืออุตสำหกรรม : แนวทำงใหม่เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต                 ครรชิต มำลัยวงศ์.                                                                              2543 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

1798 ระบบกำรควบคุมกำรผลิตระดับโรงงำน พิภพ ลลิตำภรณ์.                                                                               2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1799 วิธีทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ คุเมะ, ฮิโตชิ.                                                                                     2543 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น

1800 สัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแห่งชำติ คร้ังท่ี 14 10-12 พฤษภำคม 2543...                    สัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน… 2543 1 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

1801 สุขศำสตร์อุตสำหกรรม : ตระหนัก ประเมิน ควบคุม พรพิมล กองทิพย์.                                                                             2543 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1802 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2543 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1803 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1804 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  83

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1805 5 G เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ โกบำตะ, โทโมโซ.                                                                              2542 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1806 5 G เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ โกบำตะ, โทโมโซ.                                                                              2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1807 Poka yoke : เทคนิคป้องกันควำมผิดพลำด เฮ็นชุบุ, โคโจคำนำริ.                                                                           2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1808 SMEs : เสำหลักของอุตสำหกรรมกู้ชำติ วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2542 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1809 กรรมวิธีกำรผลิต มำนพ ตันตระบัณฑิตย์.                                                                        2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1810 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.                                                                         2542 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1811 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ.                                                                          2542 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1812 กำรเพ่ิมผลผลิตส ำหรับ SMEs : คู่มือกำรตรวจวินิจฉัยกิจกำรด้วยตนเองเพ่ือกำร… วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1813 กำรวิเครำะห์ผลด ำเนินกำร สุพจน์ โกสิยะจินดำ 2542 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1814 กำรวิจัยด ำเนินงำน ทวีพล ซ่ือสัตย์.                                                                                  2542 2 วีเจ พร้ินต้ิง

1815 กำรสอนวิชำช่ำงอุตสำหกรรมวิธีสอนทักษะปฏิบัติ ไพโรจน์ ตีรณธนำกุล.                                                                          2542 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1816 กำรสุขำภิบำลโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ศิวำพร ศิวเวชช.                                                                                 2542 3 โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมฯ

1817 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำน สมศักด์ิ ตรีสัตย์.                                                                                 2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1818 ควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม - 2542 1 สกำยบุ๊กส์

1819 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทฤษฎีกำรวัดสี กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 2542 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

1820 คือควำมเป็นหน่ึง : บนเส้นทำงสู่ควำมเป็นผู้น ำอุตสำหกรรมโลกของยิลเลตต์...                แมคกิบเบน, กอร์ดอน.                                                                         2542 2 เออำร์ บิซิเนส เพรส

1821 คุณภำพคือควำมอยู่รอด วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2542 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1822 คู่มือกำรจัดท ำแผนควบคุมเพ่ือควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย - 2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1823 คู่มือวิทยำกรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย กรมสวัสดิกำรและคุ้ม สถำบันควำมฯ                     2542 1 ร้อยสิบเอ็ดธุรกิจ

1824 โครงกำรวิจัยเร่ือง กำรปรับปรุงกำรเพ่ิมผลผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขัน...                              สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ 2542 1 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ

1825 ไคฉะ แมวเก้ำชีวิต โยชิมูระ, โนโบรุ.                                                                                2542 1 แมคกรอ-ฮิล

1826 จิตวิทยำธุรกิจ มำลี จุฑำ.                                                                                         2542 3 ทิพยวิสุทธ์ิ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  84

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1827 เทคโนโลยีเพ่ือกำรพำณิชย์ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ                              2542 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ

1828 แนวปฏิบัติเก่ียวกับควำมปลอดภัยในกำรใช้เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ในงำน...          กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 2542 1 ร้อยสิบเอ็ดธุรกิจ

1829 แผนธุรกิจ SMEs = Business plan มำณพ ชิวธนำสุนทร.                                                                           2542 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

1830 มลพิษอุตสำหกรรมเบ้ืองต้น ปรำณี พันธุมสินชัย. 2542 1 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1831 ระบบกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต พิภพ ลลิตำภรณ์.                                                                               2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1832 ระบบพัสดุคงคลัง ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.                                                                        2542 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1833 รำยงำนกำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแบบ… กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองวิสัยทัศน์ฯ            2542 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1834 วิถีแห่งสังคมอุตสำหกรรมและกำรแสวงหำทำงใหม่ วรำพร ศรีสุพรรณ.                                                                              2542 1 เสมำธรรม

1835 วิศวกรรมและกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำน วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2542 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1836 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรฝึกปฏิบัติงำนอำชีวอนำมัย ควำม...หน่วยท่ี 1-8            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1837 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเศรษฐศำสตร์กำรผลิตและกำรวิจัยเชิง...หน่วยท่ี 1-8                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2542 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1838 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเศรษฐศำสตร์กำรผลิตและกำรวิจัยเชิง...หน่วยท่ี 9-15                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2542 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1839 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 1-8                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1840 กฎหมำยเบ้ืองต้นทำงธุรกิจ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. 2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1841 กำรควบคุมเหตุร ำคำญจำกมลพิษของกิจกำรซ่ึงเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ เล่มท่ี 3           กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย 2541 1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

1842 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2541 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1843 กำรผลิต สมพล ทุ่งหว้ำ.                                                                                   2541 5 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1844 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2541 1 วิทยพัฒน์

1845 กำรสอนวิชำช่ำงอุตสำหกรรมวิธีสอนวิชำทฤษฎี ไพโรจน์ ตีรณธนำกุล.                                                                          2541 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1846 กำรออกแบบผังโรงงำน วันชัย ริจิรวนิช.                                                                                  2541 5 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

1847 กำรออกแบบผังโรงงำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ชัยนนท์ ศรีสุภินำนนท์.                                                                         2541 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1848 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำน สมศักด์ิ ตรีสัตย์.                                                                                 2541 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  85

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1849 ข้ันตอนเชิงปฏิบัติของกิจกรรมวิศวกรรมคุณค่ำ อะกิยำมำ, คะเนโอะ 2541 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1850 คุณภำพคือควำมอยู่รอด วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2541 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1851 คู่มือกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ 2541 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ

1852 คู่มือกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 - 2541 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

1853 งำนทดสอบวัสดุอุตสำหกรรม มำนพ ตันตระบัณฑิตย์.                                                                        2541 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1854 จิตวิทยำอุตสำหกรรม อำรี เพชรผุด.                                                                                    2541 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1855 จิตวิทยำอุตสำหกรรม สุรพล พยอมแย้ม 2541 3 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

1856 แผนแม่บทกำรพัฒนำก ำลังคน เพ่ืออุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรของ...          มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ              2541 5 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำฯ 

1857 พัฒนำกำรอุตสำหกรรมและพัฒนำกำรเศรษฐกิจประสบกำรณ์ของ เกำหลีใต้...        ผำสุก พงษ์ไพจิตร 2541 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1858 พ้ืนฐำนกำรบริหำรและระบบกำรผลิตในงำนอุตสำหกรรม ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ 2541 4 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1859 พ้ืนฐำนระบบคุณภำพ ISO 9000 กระทรวงอุตสำหกรรม 2541 20 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ

1860 ระบบกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต พิภพ ลลิตำภรณ์.                                                                               2541 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1861 รำยงำนกำรวิจัยเร่ือง ยำงพำรำในเศรษฐกิจไทย : กำรส ำรวจสถำนะแห่งควำมรู้           สุภำภรณ์ อัศวไชยชำญ.                                                                       2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์           

1862 รำยงำนกำรส ำรวจภำวะกำรด ำเนินกิจกำรและกำรจ้ำงงำนในสถำนประกอบกำร...                  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนสถิติฯ                                       2541 1 กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ 

1863 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใน.. - 2541 3 สถำบันฯ

1864 รำยงำนวิจัยเร่ือง "บรรณนิทัศศึกษำและกำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมเคร่ืองกล...                  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์           2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์           

1865 วัสดุอุตสำหกรรม พพรรณ สันติสุข.                                                                              2541 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1866 วิดีโอเทปวิชำกำรชุดท่ี 44 จำกกฎหมำยส่ิงแวดล้อม...สู่โรงงำนอุตสำหกรรม                    - 2541 1 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

1867 วิศวกรรมอำหำร : หน่วยปฏิบัติกำรในอุตสำหกรรม รุ่งนภำ พงศ์สวัสด์ิมำนิต.                                                                      2541 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1868 วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม              สมำคมนักเรียนทุนรัฐบำลไทย.                                                               2541 1 สมำคมนักเรียนทุนรัฐบำลไทย

1869 สถิติเพ่ือกำรวำงแผน ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์ 2541 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1870 สถิติอุตสำหกรรม : รำยงำนรำยคร่ึงปี, กันยำยน ... - 2541 1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  86

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1871 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2541 20 พิมพ์ลดำ คอมพ้ิวกรำฟฟิค กำรพิมพ์

1872 หลักกำรตลำด สุวิทย์ เปียผ่อง. 2541 1 -

1873 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1874 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1875 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในอุตสำหกรรม...หน่วยท่ี 1-8    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2541 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1876 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในอุตสำหกรรม...หน่วยท่ี 9-15    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2541 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1877 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม - 2540 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1878 Poka yoke : เทคนิคป้องกันควำมผิดพลำด เฮ็นชุบุ, โคโจคำนำริ.                                                                           2540 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1879 Walk rally : เกมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคนและองค์กร สมชำติ กิจยรรยง.                                                                              2540 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1880 กำรขจัดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ ชิเกคำทซึ, นิชิจิมำ.                                                                             2540 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1881 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์.                                                                            2540 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1882 กำรบริหำรและพฤติกรรมองค์กำร สมยศ นำวีกำร.                                                                                  2540 3 ผู้จัดกำร

1883 กำรบัญชีกิจกำรอุตสำหกรรม นันท์ ศรีสุวรรณ.                                                                                 2540 3 วังอักษร

1884 กำรปรับสภำพน้ ำส ำหรับอุตสำหกรรม ณรงค์ วุทธเสถียร.                                                                              2540 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1885 กำรวิเครำะห์ต้นทุนอุตสำหกรรมและงบประมำณ วันชัย ริจิรวนิช.                                                                                  2540 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1886 กำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำร ประสิทธ์ิ ตงย่ิงศิริ 2540 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1887 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ โครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม จันทนำ จันทโร.                                                                                  2540 12 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1888 กำรศึกษำด้ำนควำมม่ันคงทำงครอบครัวของกลุ่มแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม...                    ธัญญำ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ.                                                                  2540 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1889 คนปลอดภัยต้องมำก่อน - 2540 5 มูลนิธิอำรมณ์ พงศ์พงัน

1890 คู่มือควำมปลอดภัยส ำหรับพนักงำนใหม่ วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2540 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1891 เคอิเร็ทสึ-Keiretsu มิยำชิตะ, เคนอิชิ.                                                                               2540 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล

1892 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของกระดำษฉลำกเขียว สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2540 2 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  87

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1893 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของเคร่ืองปรับอำกำศประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ                    สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2540 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ

1894 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของเคร่ืองสุขภัณฑ์ประหยัดน้ ำ สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2540 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ

1895 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของตู้เย็นฉลำกเขียว สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2540 2 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ

1896 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของถ่ำนไฟฉำยสูตรไม่ผสมสำรปรอท สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2540 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ

1897 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปท ำจำกพลำสติกท่ีใช้แล้ว        สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2540 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ

1898 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของสเปรย์ไม่มีสำรซีเอฟซี สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2540 2 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ

1899 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบ้ืองต้น พงศ์ หรดำล.                                                                                     2540 2 -

1900 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์จุลภำค สมพงษ์ อรพินท์ 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1901 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์มหภำค อนุสรณ์ สรพรหม. 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

1902 เทคนิคกำรปลอดอุบัติภัย. เล่ม 4 : กำรตรวจสภำพควำมปลอดภัยในสถำนท่ีท ำงำน โคอิเกะ, ฮิโรชิ.                                                                                  2540 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1903 เทคโนโลยีกำรพัฒนำต ำรับเคร่ืองส ำอำงและกำรผลิตข้ันอุตสำหกรรม             - 2540 1 มหำวิทยำลัยมหิดล

1904 นโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของรัฐกับกำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติ วรวิทย์ เจริญเลิศ.                                                                                2540 2 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม

1905 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยที 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1906 พิจำรณำศึกษำเร่ืองกำรพัฒนำกำรค้ำและอุตสำหกรรมไทยให้เป็นเลิศในภูมิภำค - 2540 3 กองกรรมำธิกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรฯ

1907 พ้ืนฐำนวิศวกรรมระบบควบคุมในกระบวนกำรอุตสำหกรรม 1 สุเธียร เกียรติสุนทร.                                                                            2540 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1908 พ้ืนฐำนวิศวกรรมระบบควบคุมในกระบวนกำรอุตสำหกรรม 2 สุเธียร เกียรติสุนทร.                                                                            2540 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1909 ภำวะธุรกิจอุตสำหกรรมปี 2540 และแนวโน้มในอนำคต บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศฯ                                           2540 2 บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศฯ

1910 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เล่ม 43 พ.ศ.2539 ฉบับท่ี 2101-2150                       - 2540 1 ฝ่ำยวิชำกำร สูตรไพศำล

1911 รำยงำนกำรวิจัย เร่ือง ตัวช้ีวัดคุณภำพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสำหกรรมใหม่                      ขัตติยำ กรรณสูต.                                                                               2540 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1912 รำยงำนฉบับสมบรูณ์ระบบผู้เช่ียวชำญส ำหรับกำรเลือกวัสดุพลำสติก          มนตรี วงศ์ศรี 2540 1 -

1913 รำยงำนระบบผู้เช่ียวชำญส ำหรับหำรเลือกวัสดุพลำสติก มนตรี วงศ์ศรี 2540 1 -

1914 รำยละเอียดกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำร 2540 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม        กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 2540 1 อำร์ตโปรเกรส
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  88

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1915 วัสดุช่ำงอุตสำหกรรม มำนพ ตันตระบัณฑิตย์.                                                                        2540 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1916 วิธีกำรเชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ : กรณีศึกษำ วันชัย ริจิรวนิช.                                                                                  2540 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1917 วิศวกรรมและกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำน วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2540 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1918 ศัพท์กำรบริหำรกำรผลิต/กำรจัดกำรปฏิบัติกำร ศิริวรรณ เสรีรัตน์.                                                                               2540 2 วิสิทธ์ิพัฒนำ

1919 สถิติธุรกิจ                       - 2540 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1920 สัมมนำกำรใช้เทคโนโลยีและแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมขนำดย่อมและขนำดกลำง...กำรสัมมนำกำรใช้เทคโนโลยีและแนวฯ       2540 1 กองอุตสำหกรรมส่ิงทอ

1921 หลักกำรและกำรใช้งำนเคร่ืองมือวัดอุตสำหกรรม สมศักด์ิ กีรติวุฒิเศรษฐ์.                                                                        2540 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1922 อุตสำหกรรมส่ิงทอไทยกับกลยุทธ์ของกำรวิจัยและพัฒนำ วีระศักด์ิ อุดมกิจเดชำ.                                                                         2540 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1923 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ…หน่วยท่ี 1-8         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1924 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2540 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1925 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2540 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1926 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพิษวิทยำและเวชศำสตร์อุตสำหกรรม หน่วยท่ี 1-7            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1927 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1928 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 9-15  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1929 เอกสำรประกอบกำรสอนหลักกำรตลำด ช่ืนอำรมณ์ ภำระพฤติ. 2540 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

1930 ISO 9000 : สูตรส ำเร็จพิชิต ISO 9000 มำตรฐำนสำกลฉบับล่ำสุด          จอห์นสัน เพอร์ร่ี แอล.                                                                         2539 2 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล

1931 ISO 9000 ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง วำห์, ซิว แลม.                                                                                   2539 2 แมคกรอ-ฮิล

1932 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1933 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ.                                                                             2539 5 พี.เอ. ลีฟว่ิง

1934 กำรเพ่ิมผลผลิตในอุตสำหกรรมเทคนิคและกรณีศึกษำ วิชัย ริจิรวนิช.                                                                                    2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1935 กำรเพ่ิมสมรรถนะกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ทนง พิทยะ.                                                                                      2539 1 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

1936 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2539 1 วิทยพัฒน์
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1937 กำรศึกษำกำรท ำงำน : หลักกำรและกรณีศึกษำ วันชัย ริจิรวนิช.                                                                                  2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1938 ควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัยในกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำงำน ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.                                                                           2539 10 สถำบันควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

1939 ควำมรู้พ้ืนฐำนช่ำงอุตสำหกรรม มำนพ ตันตระบัณฑิตย์.                                                                        2539 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1940 โครงกำรฉลำกเขียว : ข้อก ำหนดของเคร่ืองสุขภัณฑ์ประหยัดน้ ำ สถำบันส่ิงแวดล้อมไทย 2539 1 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำฯ

1941 โครงกำรเร่ือง "ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีต่อกำรจ้ำงงำน...            สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 2539 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 

1942 จิตวิทยำธุรกิจ-อุตสำหกรรม บลูม, มิลตัน แอล.                                                                              2539 1 ธีรพงษ์กำรพิมพ์

1943 ท ำเนียบอุตสำหกรรม 1996 - 2539 1 ตะวันออกอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ตฯ

1944 เทคโนโลยีกำรขนถ่ำยวัสดุ สมศักด์ิ ตรีสัตย์.                                                                                 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1945 เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำ - 2539 1 ศรีเมืองกำรพิมพ์

1946 แนวทำงในกำรปฎิบัติตำม GMP : เร่ือง "กำรพัฒนำมำตรำฐำนกำรผลิตยำภำย...           อังกำบ เวสโกสิทธ์ิ.                                                                             2539 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

1947 ประวัติศำสตร์กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเปรียบเทียบ ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ.                                                                             2539 1 สร้ำงสรรค์ค์

1948 ประวัติศำสตร์กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเปรียบเทียบ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ.                                                                             2539 2 สร้ำงสรรค์

1949 แผนแม่บทอุตสำหกรรม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2540-2544) - 2539 1 กระทรวงอุตสำหกรรม

1950 พจนำนุกรมกำรบริหำรกำรผลิตและสินค้ำคงคลัง                - 2539 3 มหำวิทยำลัยรังสิต

1951 พจนำนุกรมศัพท์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2539 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1952 พัฒนำระบบงำน...สู่ควำมส ำเร็จ เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์.                                                                              2539 1 ดีไลท์

1953 พ้ืนฐำนวิศวกรรมระบบควบคุมในกระบวนกำรอุตสำหกรรม 3 สุเธียร เกียรติสุนทร.                                                                            2539 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1954 ไฟฟ้ำอุตสำหกรรมเบ้ืองต้น สุวรรณ บุญทิพย์.                                                                               2539 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1955 มลพิษอุตสำหกรรมเบ้ืองต้น ปรำณี พันธุมสินชัย.                                                                            2539 3 โรงพิมพ์เรือนแก้วกำรพิมพ์

1956 มำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติ - 2539 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1957 ระบบกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต พิภพ ลลิตำภรณ์.                                                                               2539 3 โครงกำรสนับสนุนเทคนิคอุตสำหกรรม

1958 รำยงำนกำรศึกษำส ำรวจกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย             2539 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

1959 รำยงำนกำรสังเครำะห์ตัวช้ีคุณภำพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสำหกรรมใหม่                        - 2539 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1960 รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรศึกษำสภำวะและแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม - 2539 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

1961 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ือง ศักยภำพกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมน้ ำตำล            มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์        2539 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์        

1962 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับโรงงำนผลิตยำ ประศำสน์ เจริญพำนิช.                                                                         2539 4 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1963 วัสดุช่ำงอุตสำหกรรม มำนพ ตันตระบัณฑิตย์.                                                                        2539 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1964 วิศวกรรมและกำรบริหำรควำมปลอดภัยในโรงงำน (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม)                     วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2539 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1965 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ทับทิม วงศ์ประยูร. 2539 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

1966 สถิติเพ่ืองำนบริหำร ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์.                                                                    2539 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1967 หลักกำรจัดกำร สมคิด บำงโม.                                                                                    2539 1 วิทยพัฒน์

1968 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

1969 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2539 1 -

1970 หลักกำรตลำด สุวิช แย้มเผ่ือน. 2539 1 ไนน์ (1984)

1971 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตพืชไร่อุตสำหกรรม หน่วยท่ี 1-7          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1972 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1973 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำผลิต…หน่วยท่ี 1-7         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1974 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรฝึกปฏิบัติงำนอำชีวอนำมัย ควำม…หน่วยท่ี 1-8            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1975 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรฝึกปฏิบัติงำนอำชีวอนำมัย ควำม…หน่วยท่ี 9-15            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1976 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพิษวิทยำและเวชศำสตร์อุตสำหกรรม หน่วยท่ี 8-15            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1977 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 1-8                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1978 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 9-15                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1979 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมพ้ืนฐำน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1980 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมพ้ืนฐำน หน่วยท่ี 9-15             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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1981 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม - 2538 1 ดวงกมลสมัย

1982 กำรขจัดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ ชิเกคำทซึ, นิชิจิมำ.                                                                             2538 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1983 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์.                                                                            2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1984 กำรจัดหำไม้เพ่ืออุตสำหกรรมป่ำไม้ในฟินแลนด์ แฮกกิล่ำ, เพนท์ทิ.                                                                              2538 1 อรุณกำรพิมพ์

1985 กำรบริหำร : ทักษะและกำรปฏิบัติ เอกชัย ก่ีสุขพันธ์.                                                                               2538 2 สุขภำพใจ

1986 กำรบริหำรงำนอุตสำกรรม สรช 2052 สรรเสริญ ไหมทอง.                                                                            2538 2 ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ

1987 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2538 1 วิทยพัฒน์

1988 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2538 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1989 เทคนิคกำรประหยัดพลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ศิริกัลยำ สุวจิตตำนนท์.                                                                        2538 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1990 เทคนิคกำรปลอดอุบัติภัย เล่ม 2 : กิจกรรมกลุ่มย่อยเพ่ือกำรปลอดอุบัติภัย                    ทำนำเบะ, ฮำจิเมะ.                                                                              2538 7 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1991 เทคนิคกำรเป็นหัวหน้ำงำน ชำญชัย อำจินสมำจำร. 2538 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ

1992 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและสุขภำพของผู้ประกอบอำชีพ...มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1993 ระบบพัสดุคงคลัง ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.                                                                        2538 4 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1994 รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย กระทรวงอุตสำหกรรม กรมส่งเสริมฯ                                2538 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

1995 วิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย : ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ิมบุญ แก้วเขียว. 2538 1 วิญญูชน

1996 วิศวกรรมควำมปลอดภัย : พ้ืนฐำนของวิศวกร กิตติ อินทรำนนท์.                                                                               2538 2 สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย

1997 เวิลด์เทค'95 งำนแสดงเกษตรและอุตสำหกรรมโลก วันท่ี 4 พฤศจิกำยน- 16...         งำนแสดงเกษตรและอุตสำหกรรมโลก 2538 1 อิมเมจ พูล

1998 สถิติธุรกิจ                       - 2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1999 สถิติธุรกิจและอุตสำหกรรม 2538   - 2538 1 ที.พี.พร้ิน

2000 สถิติเพ่ือกำรวำงแผน ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์.                                                                    2538 9 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2001 หลักกฎหมำยอุตสำหกรรมควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยในโรงงำน วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2538 1 นิติธรรม

2002 หลักกำรจัดกำร สมคิด บำงโม 2538 3 วิทยพัฒน์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2003 หลักกำรตลำด ประไพศรี อินทรองพล 2538 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

2004 หลักกำรตลำด วิมล จิโรจพันธ์ุ 2538 1 โอเดียนสโตร์

2005 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ…หน่วยท่ี 1-8        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2006 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ…หน่วยท่ี 9-15        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2007 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2008 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2009 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยท่ี 1-8        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2010 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรมและทฤษฎีต้นทุน หน่วยท่ี 9-15        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2011 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 1-8                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2012 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 9-15                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2013 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2014 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 9-15         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2538 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2015 ก๊ำซกับกำรบรรจุผลิตภัณฑ์อำหำร งำมทิพย์ ภู่วโรดม.                                                                              2537 1 โรงพิมพ์ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

2016 กำรควบคุมคุณภำพงำนเตรียมส่ิงทอเพ่ือกำรย้อม พิมพ์ เกษม พิพัฒน์ปัญญำนุกูล.                                                                    2537 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2017 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม ณรงค์ ณ เชียงใหม่.                                                                           2537 8 โอเดียนสโตร์

2018 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2019 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์ 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2020 กำรบริหำรกำรผลิต ปรำณี ตันประยูร.                                                                                2537 8 โอเดียนสโตร์

2021 กำรประกอบกำร กำรจัดต้ังสถำนประกอบกำร ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท.                                                                             2537 1 วังอักษร

2022 กำรผลิตและกระจำยเกลือธรรมชำติ ลือชำ วนรัตน์.                                                                                    2537 2 บริษัทสำมเจริญพำณิชย์

2023 กำรผลิตและกระจำยเกลือเสริมไอโอดีนในระดับชุมชนและอุตสำหกรรมครัวเรือน          ลือชำ วนรัตน์.                                                                                    2537 3 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2024 กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยส ำหรับซุปเปอร์ไวเซอร์ กำร์ดเนอร์, เจมส์ อี.                                                                            2537 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2025 กำรพัฒนำอำจำรย์ช่ำงอุตสำหกรรม : ศึกษำเฉพำะกรณีวิทยำลัยเทคนิคนครศรีธรรมรำชภำณุเดช ขัดเงำงำม 2537 1 -

2026 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์...ณวรุณ สีน้ ำเงิน.                                                                                 2537 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2027 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์...อ ำไพ พรประเสริฐสกุล 2537 9 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2028 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ พรพรรณ เอกเผ่ำพันธ์ุ 2537 6 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2029 กำรศึกษำกำรท ำงำน - 2537 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2030 กำรอภิวัฒน์รีเอ็นจิเนียร่ิง สุวินัย ภรณวลัย 2537 1 โรงพิมพ์เนช่ันพับลิชช่ิงกรุ๊ป จ ำกัด

2031 กำรออกแบบผังโรงงำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ชัยนนท์ ศรีสุภินำนนท์ 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2032 ควำมพึงพอใจในงำนพนักงำนบริหำรงำนบุคคลในอุตสำหกรรมอิเลคโทรนิคขนำดใหญ่ สมชำย ชัยอยุทธ์ 2537 3 -

2033 คู่มือกำรบ ำรุงรักษำทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม สรำวุธ สิทธิพจน์.                                                                                2537 1 อินโนมีเดีย

2034 คู่มืออุบัติเหตุเป็น "O" KYT ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 2537 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

2035 ทฤษฎีหลักสูตรอุตสำหกรรมศิลป์ เปร่ือง กิจรัตน์.                                                                                   2537 3 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

2036 แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในภำคตะวันตก ประดิษฐ์ ชำสมบัติ.                                                                              2537 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2037 แนวปฎิบัติควำมปลอดภัย เร่ือง กำรป้องกันกำรแพ้พิษตะก่ัว ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.                                                                           2537 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

2038 พัฒนำระบบงำน...สู่ควำมส ำเร็จ เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฎ์.                                                                              2537 2 ธรรมนิติ

2039 พ้ืนฐำนวิศวกรรมระบบควบคุมในกระบวนกำรอุตสำหกรรม 2 สุเธียร เกียรติสุนทร.                                                                            2537 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2040 รำยงำนกำรสัมมนำผู้ประกอบกำรพบ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี : กำรส่งเสริม… - 2537 1 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

2041 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ือง กำรผลิตสับปะรดตำมระบบตลำดข้อตกลงในจังหวัด...             - 2537 1 -

2042 รีเอ็นจิเนียร่ิง เดอะ คอร์เปอเรช่ัน : คัมภีร์เพ่ือกำรปฏิวัติธุรกิจ แฮมเมอร์, ไมเคิล. 2537 1 คู่แข่งบุคส์

2043 วัสดุช่ำงอุตสำหกรรม มำนพ ตันตระบัณฑิตย์.                                                                        2537 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2044 เศรษฐศำสตร์ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด - 2537 1 ผู้จัดกำร

2045 สถิติธุรกิจ                       - 2537 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2046 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537 4 วังอักษร



ตารางหมายเลข  9
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2047 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

2048 หลักกำรตลำด สุวสำ ชัยสุรัตน์. 2537 2 ภูมิบัณฑิต

2049 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช               2534       2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2050 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 9-15         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2537 4 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2051 กรณีตัวอย่ำงกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำร สิงหำ เจียมศิริ.                                                                                   2536 3 ภำพพิมพ์

2052 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2536 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2053 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบริกำร นิคม จำรุมณี.                                                                                     2536 8 โอเดียนสโตร์

2054 กำรจัดหำเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจขนำดย่อม  จิรัตน์ สังข์แก้ว.                                                                                  2536 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2055 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ.                                                                             2536 8 อรุณกำรพิมพ์

2056 กำรบริหำรงำนอุตสำหกรรม ณรงค์ นันทวรรธนะ.                                                                            2536 9 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2057 กำรประกอบอำชีพท่ีต้องสัมผัสกับสำรมลพิษในอำกำศ ซ่ึงเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ             - 2536 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2058 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วันทนีย์ ภูมิภัทรำคม.                                                                           2536 11 เทียนวัฒนำ

2059 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ           - 2536 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2060 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ โครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม จันทนำ จันทโร.                                                                                  2536 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2061 กำรสุขำภิบำลโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ศิวำพร ศิวเวชช.                                                                                 2536 6 New Touch Media Corporation

2062 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอุตสำหกรรม กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและฯ 2536 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2063 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน นิพนธ์ กำบสลับพล.                                                                            2536 6 สุขภำพใจ

2064 ควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมไทย อนุภำพ ถิรลำภ.                                                                                 2536 3 ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็คทรอนิกส์และฯ

2065 คู่มือกำรบัญชีอุตสำหกรรม (พร้อมสูตรต่ำง ๆ ในกำรผลิตสินค้ำ) วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ.                                                                         2536 3 -

2066 คู่มือป้องกันอันตรำยท่ีดวงตำในสถำนประกอบกำร ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.                                                                           2536 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

2067 จิตวิทยำอุตสำหกรรม อ ำนวย แสงสว่ำง 2536 3 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระฯ

2068 ช่วยกันท ำให้งำนกำรก่อสร้ำงปลอดภัย : ส่ิงพิมพ์ของสหพันธ์แรงงำนคนงำน… - 2536 4 โรงพิมพ์ปิยธนวิทย์
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หน้าท่ี  95

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2069 เทคนิคกำรใช้โปรแกรมในกำรบริหำรงำนผลิต และอุตสำหกรรม พิภพ เล้ำประจง.                                                                                2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2070 เทคนิคกำรปลอดอุบัติภัย เล่ม 1 : กำรประชุมปลอดอุบัติภัย ทำนำเบะ, ฮำจิเมะ.                                                                              2536 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2071 แนะน ำสู่ TPM : กำรบ ำรุงรักษำทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม นำกำชิมำ เซอิจิ.                                                                                 2536 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2072 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ...หน่วยท่ี 1-15          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2073 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมพ้ืนฐำน หน่วยท่ี 1-15         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2074 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2075 ประวัติศำสตร์กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเปรียบเทียบ ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ.                                                                             2536 4 สร้ำงสรรค์

2076 ปิโตเลียมเมืองสยำม : วิวัฒนำกำรของอุตสำหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย             สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.                                                        2536 1 -

2077 ภำษีรถยนต์และอุตสำหกรรมรถยนต์ - 2536 1 สำมเจริญพำณิชย์

2078 รำยงำนกำรวิจัยเร่ือง กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรก ำลังคนของอุตสำหกรรมโรงแรมใน... ก่ิงพร ทองใบ.                                                                                   2536 1 -

2079 สถิติเพ่ือกำรตัดสินใจ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย.                                                                          2536 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2080 สถิติเพ่ืองำนบริหำร ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์.                                                                    2536 9 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2081 สภำพกำรท ำงำนและองค์ประกอบด้ำนบุคคล อำรี เพชรผุด.                                                                                    2536 6 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2082 สังคมวิทยำอุตสำหกรรมเบ้ืองต้น ณรงค์ เส็งประชำ.                                                                               2536 5 โอเดียนสโตร์

2083 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2536 11 ไทยวัฒนำพำนิช

2084 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ...หน่วยท่ี 1-8          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2085 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ...หน่วยท่ี 9-15          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2086 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมพ้ืนฐำน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2087 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมพ้ืนฐำน หน่วยท่ี 9-15          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2088 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2089 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2090 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม - 2535 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  96

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2091 กลยุทธ์กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เสรี วงษ์มณฑำ 2535 1 สมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทย

2092 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันกลำง เล่ม 1 : พ้ืนฐำนกำรบริหำรกำรผลิตในโรงงำน              - 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2093 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันกลำง เล่ม 2 : กำรแก้ไขปัญหำในโรงงำน          - 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2094 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันกลำง เล่ม 3 : กำรวิเครำะห์และปรับปรุงงำน                - 2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2095 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 1 : กำรวิเครำะห์กิจกรรมกำรผลิต                   พูลพร แสงบำงปลำ.                                                                           2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2096 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 2 : กำรประเมินค่ำงำนในรูปของต๋ัวเงิน                     ชอุ่ม มลิลำ.                                                                                       2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2097 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 3 : กำรปฏิบัติงำนท่ีดี สุรินทร์ พงค์ศุภสมิทธ์ิ.                                                                         2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2098 กำรบริหำรกำรผลิตช้ันต้น เล่ม 4 : วิธีด ำเนินกำรปรับปรุงงำน วิจิตร ตัณฑสุทธ์ิ.                                                                                2535 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2099 กำรศึกษำกำรท ำงำน - 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2100 โครงสร้ำงทำงประชำกรและสังคมกับควำมเป็นอุตสำหกรรมและควำมเป็นเกษตรกรรม สุนันทำ สุวรรโณดม.                                                                            2535 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2101 จิตวิทยำกำรบริหำรงำนบุคคล ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์.                                                                      2535 1 ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ

2102 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพอำชีวอนำมัยและ...หน่วยท่ี 1-15                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช               2534       2535 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2103 มนุษยศำสตร์อุตสำหกรรม กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์.                                                                       2535 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

2104 แรงงำนสัมพันธ์ในธุรกิจอุตสำหกรรม ณรงค์ เส็งประชำ.                                                                               2535 7 โอเดียนสโตร์

2105 วัตถุเจือปนอำหำรในผลิตภัณฑ์อำหำร ศิวำพร ศิวเวชช.                                                                                 2535 3 โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำรฯ

2106 วิธีทำงสถิติเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ คุเมะ, ฮิโตชิ.                                                                                     2535 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2107 สถิติธุรกิจ                       - 2535 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2108 หลักกำรตลำด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2535 13 S.M. Circuit Press

2109 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2535 3 -

2110 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 1-8                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2535 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2111 5ส เพ่ือควำมปลอดภัย - 2534 2 คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยในฯ

2112 กำรจัดกำรสไตล์ญ่ีปุ่นเม่ือมองวิเครำะห์จำกคนภำยใน Hasegawa, Keitaro. 2534 1 โครงกำรสนับสนุนเทคนิคอุตสำหกรรมฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2113 กำรจัดหำท ำเลท่ีต้ังและกำรวำงผังโรงงำนด้วยคอมพิวเตอร์ พิภพ เล้ำประจง.                                                                                2534 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2114 กำรบริหำรของคงคลังและกำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ พิภพ เล้ำประจง.                                                                                2534 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

2115 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ โครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม จันทนำ จันทโร.                                                                                  2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2116 คู่มือปฏิบัติกำรลดต้นทุนในสถำนประกอบกำร ฮิบิ, โซเฮ. 2534 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2117 เทคโนโลยีกำรผลิตเหล็กหล่อเบ้ืองต้น - 2534 1 ภำพพิมพ์

2118 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำกำรฝึกปฎิบัติงำนอำชีวอนำมัยควำม ...หน่วยท่ี 1-15               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช               2534       2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2119 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ...หน่วยท่ี 1-15           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2120 รำยงำนกำรศึกษำเร่ือง บทบำทผู้น ำแรงงำนหญิงในอุตสำหกรรมส่ิงทอ           เสำวลักษณ์ ชำยทวีป.                                                                          2534 1 มูลนิธิอำรมณ์ พงศ์พงัน

2121 รำยงำนรวบรวมกำรศึกษำเร่ือง แรงงำนในเขตอุตสำหกรรมอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ชูศักด์ิ เจริญหงษ์ทอง.                                                                         2534 1 มูลนิธิอำรมณ์ พงศ์พงัน

2122 สรุปภำวะธุรกิจและอุตสำหกรรม 2534 ธนำคำรแห่งประเทศไทย.                                                                     2534 1 หน่วยกำรอุตสำหกรรม ฝ่ำยวิชำกำร

2123 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2534 15 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2124 หลักกำรตลำด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปำล. 2534 7 สถำบันรำชภัฎ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

2125 อุตสำหกรรมอำหำรในญ่ีปุ่น สมภพ มำนะรังสรรค์.                                                                           2534 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2126 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ...หน่วยท่ี 9-15          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2127 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรฝึกปฎิบัติงำนอำชีวอนำมัยควำม...หน่วยท่ี 1-8            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช               2534       2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2128 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรฝึกปฎิบัติงำนอำชีวอนำมัยควำม...หน่วยท่ี 9-15            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช               2534       2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2129 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพอำชีวอนำมัยและ...หน่วยท่ี 1-8               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2534 7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2130 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพอำชีวอนำมัยและ...หน่วยท่ี 9-15               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2534 7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2131 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2132 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2133 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2134 5 ส. เพ่ือควำมปลอดภัยและผลผลิต ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 2533 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม  ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2135 90 ค ำถำม-ค ำตอบ ระบบกำรผลิตแบบทันเวลำพอดี ไฮรำโน, ไฮโรโยกิ 2533 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2136 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์ 2533 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2137 กำร์ดป้องกันอันตรำยจำกเคร่ืองจักร ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 2533 10 สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและฯ

2138 กำรประกอบกำร กำรจัดต้ังสถำนประกอบกำร (กข308, ชมณ 2008) เวก ศิริพิมลวำทิน 2533 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

2139 กำรเพ่ิมผลผลิตและกำรปรับปรุงสถำนท่ีท ำงำน : แนวปฏิบัติส ำหรับเจ้ำของและผู้จัดกำร...ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 2533 10 สถำบันควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

2140 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ทองใบ สุดชำรี 2533 3 โอเดียนสโตร์

2141 เทคโนโลยีชีวภำพ : มำสู่ยุคอุตสำหกรรม              - 2533 8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรแห่งชำติ

2142 สถิติธุรกิจ                       - 2533 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2143 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์. 2533 3 ไทยวัฒนำพำนิช

2144 หลักกำรตลำด สุดำดวง เรืองรุจิระ. 2533 16 ประกำยพรึก

2145 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภัยและ...หน่วยท่ี 1-8          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2146 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2147 กรรมวิธีกำรแปรรูปอำหำร ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วำสิก 2532 1 โอเดียนสโตร์

2148 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2532 1 บรรณกิจ

2149 กำรวิจัยอุตสำหกรรมกำรบริกำร ธีระเดช ร้ิวมงคล 2532 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

2150 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน : ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 2532 10 สถำบันควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

2151 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2532 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2152 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2532 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2153 พจนำนุกรมหัตถกรรมและอุตสำหกรรมพ้ืนบ้ำน วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ 2532 1 อมรินทร์ พร้ินต้ิง กรุ๊พ

2154 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปี 2532 - 2532 1 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ฯ

2155 อุบัติภัยวิทยำ ณรงค์ ณ เชียงใหม่ 2532 2 โอเดียนสโตร์

2156 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2532 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

2157 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช                      2532 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2158 กรอบนโยบำยและกำรบริหำรเพ่ือกำรส่งสินค้ำออก บทเรียนจำกกลุ่มประเทศ… จินดำ ยิมเรวัต 2531 4 เพ่ือนพิมพ์

2159 กำรวัดและควบคุมทำงอุตสำหกรรม บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์ 2531 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2160 กำรวิเครำะห์คุณค่ำ อัมพิกำ ไกรฤทธ์ิ 2531 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2161 รำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำประเทศเข้ำสู่ยุคอุตสำ...               - 2531 1 -

2162 กำรป้องกันอุบัติเหตุ : คู่มือกำรศึกษำของผู้ใช้แรงงำน                     - 2530 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2163 วิชำควำมปลอดภัย วิจิตร บุณยะโหตระ 2530 3 รวมทรรศน์

2164 ศัพท์บัญญัติ กำรผลิต อังกฤษ-ไทย สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศฯ                                                2530 1 -

2165 กำรบริหำรกำรผลิต = Production management ในธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรบริหำร สัญห์ชัย กล่ินพิกุล.                                                                             2529 16 โอเดียนสโตร์

2166 กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน 2 วิภำวรรณ สิงห์พร้ิง 2529 3 โอเดียนสโตร์

2167 จิตวิทยำอุตสำหกรรม พรรณรำย ทรัพยะประภำ 2529 1 โอเดียนสโตร์

2168 กระบวนกำรผลิตทำงเคมีในอุตสำหกรรม เล่มท่ี 1 วิชำ วนดุรงค์วรรณ 2528 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2169 ด้ันด้นหำควำมเป็นเลิศ : ประสบกำรณ์จำกบริษัทอเมริกันช้ันน ำของโลก ปีเตอร์, โทมัส เจ. 2528 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2170 สังคมสงเครำะห์ในอุตสำหกรรม สุรำงค์รัตน์ วศินำรมณ์ 2528 18 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2171 โรคจำกงำนอุตสำหกรรม : เร่ืองจริงท่ีเกิดกับท่ำนได้ในยุคพัฒนำ                       มำลินี วงศ์พำนิช 2527 3 โอเดียนสโตร์

2172 หลักกำรตลำด ปรียำ วอนขอพร ... [และคนอ่ืนๆ] 2527 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2173 อำชีวอนำมัย สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย วิทยำ อยู่สุข 2527 5 ชินอักษรกำรพิมพ์

2174 ปูนซิเมนต์ไทย 2456-2526 จ่ำง  รัตนะรัต ... [และคนอ่ืนๆ] 2526 1 มีเดีย ทรำนสเอเชีย

2175 กำรตลำดอุตสำหกรรม MK 309 สมจิตร ล้วนจ ำเริญ 2525 1 วิคตอร่ีกำรพิมพ์

2176 กำรศึกษำกำรท ำงำน - 2524 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2177 หลักกำรตลำด อนันต์ จันทรกุล ...[และคนอ่ืนๆ] 2521 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2178 หลักกำรตลำด บัญญัติ จุลนำพันธ์ุ. 2520 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน ส ำนักพิมพ์

3932

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


