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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 1

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1 16 กฎทองแห่งควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนแบบเครือข่ำย - 25-- 1 วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน

2 200 เศรษฐีเมืองไทย นิรันดร์ ทองปำน 25-- 2  บอนโซกร์ุป

3 36 ข้อบกพร่องของธุรกิจขนำดเล็กและวิธีป้องกัน                            - 25-- 2 แสงดำว

4 Easy English at work สุกัญญำ อัศวสุนทรำ. 25-- 2 เอส.พี.ซี. บุ๊คส์

5 Fact book... ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25-- 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

7 Management cook book - 25-- 2 ฝ่ำยส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิต สถำบันฯ

8 กฎหมำยควบคุมอำหำรและมำตรฐำนอำหำร พัฒน์ สุจ ำนงค์ล 25-- 1  -

9 กฎหมำยธุรกิจ II        พรชัย สุนทรพันธ์ 25-- 1 วิทยำลัยกรุงเทพฯ

10 กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยประกันภัย จิตติ ติงศภัทิย์ 25-- 3  -

11 กฎหมำยแรงงำนสัมพันธ์ เกษมสันต์ วิลำวรรณ   25-- 2  -

12 กฎหมำยล้มละลำย สุธีร์ ศุภนิตย์ 25-- 3  -

13 กฎหมำยอแรงงำน แนวคิดและปัญหำ นิคม จันทร์กร 25-- 5  -

14 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทย : กำรบริหำรท่ัวไป                                      มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 25-- 8 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

15 กลยุทธ์กำรตลำดปำกต่อปำก โรเซน, เอ็มมำนูเอล 25-- 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

16 กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ : 20 สวัสดิกำรพนักงำนเพ่ือกำรวำงแผนด้ำน… เพ่ิมบุญ แก้วเขียว 25-- 3 ธรรมนิติ

17 กลยุทธ์ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ มำนพ พงศทัต 25-- 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

18 กว่ำจะเป็นผู้จัดกำร สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์ 25-- 2 -

19 กอบกู้ธุรกิจตำมแนวคิดผู้บริหำรยุคใหม่ - 25-- 2 อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์

20 กำรเงินธุรกิจ ศุภชัย พิศิษฐวำนิช. 25-- 1 -

21 กำรเงินธุรกิจ กวี วงศ์พุฒ 25-- 7 ศูนย์ต ำรำ อำจำรย์นิมิตร จิวะสันติกำร

22 กำรเงินธุรกิจเพ่ือกำรตัดสินใจกำรลงทุน นฤพรรณ ตรีรัตน์ 25-- 1 -
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หน้าท่ี 2

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

23 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ พสุ เดชะรินทร์ 25-- 1 -

24 กำรจัดสรรและกำรใช้ก ำลังคนให้มีประสิทธิภำพและประหยัด  - 25-- 1 -

25 กำรตรวจสอบกำรบริหำร เจริญ เจษฎำวัลย์                                                                                                25-- 5 โรงพิมพ์กรุงเทพ

26 กำรตรวจสอบกำรบริหำร (ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 2) เจริญ เจษฎำวัลย์                                                                                                25-- 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

27 กำรท ำวิจัยเชิงส ำรวจ อุทุมพร จำมรมำน 25-- 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

28 กำรบริกำรทำงธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 25-- 5 -

29 กำรบริกำรเพ่ือควำมพึงพอใจ เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์. 25-- 2 Editor 1999

30 กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร                   25-- 4 ดอกหญ้ำ

31 กำรบริหำรกำรบริกำร : พัฒนำคนอย่ำงไรเพ่ือให้บริกำรท่ีดี - 25-- 1 น่ ำกังกำรพิมพ์

32 กำรบริหำรควำมเส่ียงธุรกิจบัตรเครดิตของธนำคำรพำณิชย์ไทย ลัคนำ พัชรำวลัย                       25-- 1 -

33 กำรบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์ 25-- 2 -

34 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์ 25-- 3 -

35 กำรบริหำรงำนบุคคล พยอม วงศ์สำรศรี 25-- 5 -

36 กำรบริหำรงำนบุคคล สุมนมำลย์ น่ิมเหติพันธ์ 25-- 1 พิทักษ์อักษร

37 กำรบริหำรงำนส ำนักงำน จินตนำ บุญบงกำร 25-- 2 เดอะบอสส์

38 กำรบริหำรฉบับแก้ไขปรับปรุง ฉบับท่ี 2 สมยศ นำวีกำร 25-- 1 -

39 กำรบริหำรด้วยระบบศรัทธำและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ไชย ณ พล 25-- 4 เพรสมีเดีย

40 กำรบริหำรตนเอง สุธี พนำวร 25-- 1 คู่แข่ง

41 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ชำญชัย อำจินสมำจำร 25-- 2 K & P Books

42 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์                                                                   - 25-- 1 -

43 กำรบริหำรธุรกิจขยำดย่อม ผุสดี รุมำคม 25-- 3 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

44 กำรบริหำรธุรกิจเบ่ืองต้น อุดม เชยกีวงศ์ 25-- 4 -
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หน้าท่ี 3

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

45 กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม สมยศ นำวีกำร 25-- 1 -

46 กำรบริหำรเพ่ือกำรสร้ำงสรร บุณทัน ดอกไธสง 25-- 8 บพิธกำรพิมพ์

47 กำรบริหำรส ำนักงำนแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์                        ศิริวรรณ เสรีรัตน์     25-- 13 พัฒนำศึกษำ

48 กำรบริหำรสินทรัพย์ (Asset management) นภำพรรณ ธำรีฉัตร 25-- 3 -

49 กำรบัญชีบริหำร ทิพย์วรรณ เรืองกิตติสกุล 25-- 1 -

50 กำรบัญชีบริหำร สุภำพร นรนภำ 25-- 1 -

51 กำรภำษีอำกร พัฒนะ เรือนใจดี. 25-- 4 -

52 กำรริเร่ิมและบริหำรโครงกำร QC ในสหรัฐอเมริกำและไทย สุรศักด์ิ นำนำนุกูล 25-- 3 -

53 กำรวำงแผนองค์กำร พระมหำสมชำย อิทธิโชโต 25-- 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

54 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรบริหำรงำนบุคคลระหว่ำงโรงเรียนคอมเมิร์สและ… วิภำรัตน์ ชมดง                       25-- 1 -

55 กำรส่ือสำรระหว่ำงบุคคล กิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 25-- 10 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

56 กำรส่ือสำรและพัฒนำ เสถียร เชยประทับ 25-- 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

57 ก้ำวสู่ธุรกิจสำกลกับกำรบริหำรด้วยระบบศรัทธำและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ                            ไชย ณ พล 25-- 3 พลัสเพรส

58 ก้ำวสู่วัยท ำงำน - 25-- 1 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ธนำคำรนครธน

59 ก ำหนดอำยุควำมในคดีแพ่ง ประเสริฐ เลียงถุทธิวงศ์ 25-- 2 -

60 แก้ปัญหำธุรกิจตำมปรัชญำจีน ทิพย์วำรี. 25-- 1 ดรีมไลน์กรุ๊ป

61 ข้อคิดนักบริหำร สิทธิโชค วรำนุสันติกุล 25-- 3 อักษรพิพัฒน์

62 ข้อผิดพลำดท่ีควรปรับปรุงของนักบริหำร ฟลีท, เจมส์ เค. ฟอน. 25-- 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

63 เข็มทิศชีวิต มอนตำเพิร์ท, อัลเฟรด อำร์มันด์.                                                            25-- 1 กรุณำ-จตุพร

64 เขำไม่สอนเร่ืองน้ีใน MBA ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 2 ส.เอเซียเพรส

65 คดีเช่ำซ้ือ สุพิศ ปรำณีตฟอกรัง 25-- 1 -

66 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำย สุนทร มณีสวัสด์ิ 25-- 5 -
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หน้าท่ี 4

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

67 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรประชำสัมพันธ์ อุทัย หิรัญโต 25-- 5 -

68 ควำมส ำเร็จของผู้หญิงยุคใหม่ รำเชล นิลสัน 25-- 1 อัพเดท

69 คัมภีร์กำรปกครององค์กรด้วยดวงจิตบริหำร อ้อม ประนอม. 25-- 1 พิมพ์ทอง

70 ค ำอธิบำย ป.พ.พ ลักษณะค้ ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ ชุมพล จันทรำทิพย์ 25-- 3 -

71 ค ำอธิบำย ป.พ.พ ว่ำด้วยเช่ำซ้ือ เช่ำทรัพย์ อำนัดฆ์ คล้ำยสังข์ 25-- 3 -

72 ค ำอธิบำยกฎหมำยภำษีอำกร วิฑูร ต้ังตรงจิตต์ 25-- 5 -

73 ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 5 ว่ำด้วยครอบครัว สหัส สิงหวิริยะ 25-- 3 -

74 ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะจัดกำรงำนนอกค ำส่ัง ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ 25-- 3 -

75 ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยตัวแทน นำยหน้ำ กุศล บุญยืน 25-- 3 -

76 ค ำอธิบำยศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน จ ำรัส เขมะจำรุ 25-- 3 -

77 คิดจนส ำเร็จ เศียรเศวต 25-- 1 ชีวิต

78 คิดเป็น รวยก่อน กรพจน์ อัศวินวิจิตร. 25-- 1 โปร-วิช่ัน เอนเตอร์เทนเมนท์

79 คุณลูกน้องกระจ๊ิดริดพลิกชีวิตเป็นเจ้ำของกิจกำร - 25-- 1 Editor 1999

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

81 คู่มือ พี อำร์ 2 กำรประชำสัมพันธ์ส ำหรับนักบริหำร  - 25-- 1  -

82 คู่มือกฎหมำยลักษณะนิติกรรมและสัญญำ ก ำชัย จงจักรพันธ์ 25-- 3  -

83 คู่มือกำรเขียนข่ำวงบประมำณ                       ธเนศ กองประเสริฐ               25-- 1 ที.พี. พร้ินท์

84 คู่มือกำรท ำกลุ่มพัฒนำคุณภำพงำน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่                               25-- 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

85 คู่มือกำรรำยงำนข่ำวเพ่ือผู้บริโภค                ประชัน วัลลิโก                 25-- 1 ที.พี. พร้ินท์

86 คู่มือกำรลงทุนในอินโดจีน - 25-- 1 -

87 คู่มือเตรียมสอบ กทม. เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 3 - 25-- 1 ต ำรำทอง

88 คู่มือเตรียมสอบ อบต.-เทศบำล-ฯลฯ วิเครำะห์นโยบำยและแผน 3 - 25-- 1 ต ำรำทอง
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หน้าท่ี 5

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

89 คู่มือผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดย่อม ปรีชำ ทิวะหุต.                                                                                    25-- 1 สมิต

90 คู่มือภำษีมูลค่ำเพ่ิม วิริยะ อนจำรี 25-- 3  -

91 คู่มือศึกษำกฎหมำยวิชำกฎหมำยแพ่งหลักท่ัวไป สมยศ เช้ือไทย 25-- 3  -

92 คู่มือสร้ำงและบริหำรกิจกำรบริษัท ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 4 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

93 เคล็ดลับกำรส่งออก และกำรร่วมลงทุน ปรีดำ ชนะนิกร 25-- 2 -

94 เคล็ดลับจ ำเก่ง แม็คไกว, แม็ค.                                                                                                    25-- 1 น้ ำฝน

95 เคล็ดลับท ำงำนแบบมือโปร สุพัตรำ สุภำพ 25-- 2 ธรรมนิติ เพรส

96 โครงกำรจัดต้ังธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย...             - 25-- 1 -

97 จดหมำยธุรกิจภำษำอังกฤษ - 25-- 2 ต้นธรรม

98 จริยธรรมกับกำรท ำธุรกิจ                                                                       - 25-- 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

99 จำกศูนย์เป็น 1,000 ล้ำน ผู้ประสบควำมส ำเร็จสูงสุด สมชำย นิติวนะกุล 25-- 1 Editor 1999

100 จิตวิทยำธุรกิจ                                         ธ ำรงศักด์ิ หม่ืนจักร์ 25-- 3 มณฑลกำรพิมพ์

101 จิตวิทยำอุตสำหกรรม พงศ์ หรดำล.                                                                                     25-- 1 -

102 เจ. พอล เก็ตต้ี : มหำเศรษฐีผู้มุ่งม่ัน ใฝ่รู้ กำรบริหำรสมัยใหม่ อ. นันธวัช 25-- 1 ไพลินคอมพิวกรำฟฟิค

103 ชีวิตแสนยุ่งแต่เวลำเหลือเฟือ - 25-- 1 ต้นธรรม

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

105 ซุนวูสร้ำงควำมย่ิงใหญ่ให้ธุรกิจญ่ีปุ่นอย่ำงไร ? คำวำโน, โมริฮิโร.                                                                               25-- 1 สุขภำพใจ

106 เซอร์ ไมเคิล เอ็ดเวิร์ด แผนพิชิตควำมหำยนะทำงธุรกิจ เอ็ดเวิร์ด, ไมเคิล, เซอร์ 25-- 1 เรือนแก้วกำรพิมพ์

107 ต่อสู้สงครำมเย็นในท่ีท ำงำนอย่ำงไร             - 25-- 6 สร้อยทอง

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

109 ตัวอย่ำงสัญญำส ำคัญทำงธุรกิจ  - 25-- 1 บี.แอล.ซี พัลลิชช่ิง

110 ต ำรำพิชัยสงครำมซุนอู่กับกลยุทธ์ธุรกิจ - 25-- 2 เดลฟี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

111 โต๊ะเงินล้ำน : น่ังถูกโฉลกโชคลำภเงินทองมหำศำล รัชชำนนท์ เพลินธรรมคุณ 25-- 1 ม่ังมีศรีสุข

112 ถำมตอบ 327 ปัญหำทำงกำรบริหำร  - 25-- 2 เดอะบอส์ส

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

114 ทฤษฎีกำรบริหำร ชำญชัย อำจินสมำจำร 25-- 1 -

115 ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมกำรบริหำรกำรพัฒนำ            สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 25-- 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

116 ทันโลกหลังวิกฤต เศรษฐกิจ ธุรกิจ กำรเงิน - 25-- 4 ศูนย์วิจัย ไทยพำณิชย์

117 ท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยอปริหำนิยธรรม พระภำวนำวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว) 25-- 1 รวิกำนต์

118 ท ำงำนให้ถูกใจนำย - 25-- 1 มำยิก

119 เทคนิคกำรแก้ปัญหำ - 25-- 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

120 เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย ชูศรี วงศ์รัตนะ 25-- 3  -

121 เทคนิคกำรท ำ Wedding studio - 25-- 1 เค แอนด์ พี บุ๊ค

122 เทคนิคกำรเป็นเลขำนุกำร อุทัยวรรณ อัครวุฒิ 25-- 2 แมส พับลิชช่ิง

123 เทคนิคกำรสมัครงำน                          - 25-- 1 เคแอนด์พี บุ๊คส์

124 เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ วิจิตร อำวะกุล.                                                                                   25-- 15 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

125 ธุรกิจโรงแรม มนูญ กำลพัฒน์.                                                                                 25-- 1 ศูนย์ต ำรำอำจำรย์นิมิตร จิวะสันติกำร

126 นักบริหำรมืออำชีพ สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์.                                                                          25-- 1 โรงพิมพ์เทพนิมิตรกำรพิมพ์

127 นิสัยเศรษฐีนิสัยยำจก ไชย ณ พล 25-- 1 -

128 นิสัยแห่งควำมส ำเร็จ                                                                 ไชย ณ พล 25-- 1 เคล็ดไทย

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

130 แนวโน้มธุรกิจข้ำว         บริษัท ศูนย์วิจัยไทยพำณิชย์ จ ำกัด 25-- 3 ศูนย์วิจัย ไทยพำณิชย์

131 บทบำทกำรจัดกำรของผู้จัดกำรธนำคำรสำขำของธนำคำรพำณิชย์ไทยในเขต...                       ธนะ เสริมพงศ์ 25-- 1 -

132 บริหำรคน-คนบริหำร : บำงทรรศนะของศำสตรำจำรย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย                                        25-- 24 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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หน้าท่ี 7

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

133 บริหำรงำนในยำมวิกฤต พำร์คินสัน, ซี นอร์ทโคท 25-- 4 เรจีนำ

134 บัญญัติสิบเอ็ดประกำรกำรบริหำรทีมงำนสร้ำงสรรค์ประสิทธิผลสูง อัคร ศุภเศรษฐ์. 25-- 1 สถำบันวิจัยธรรมสำกล

135 ประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรบริหำร                          จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 25-- 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

136 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วยแรงงำน จัดท ำของ... กมล สนธิเกษตริน 25-- 3 -

137 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะละเมิดและจัดกำรงำนนอกส่ัง ประจักษ์ พุทธสมบัติ 25-- 3  -

138 ประมวลตอบข้อหำรือกรมสรรพำกร ปี 2532-ปัจจุบัน - 25-- 2  -

139 ประยุกต์ควำมคิด สร้ำงแนวทำงคิดยุคใหม่ เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด. 25-- 1 เรจีนำ

140 ประวัติศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในประเทศไทย : วัฎจักรของรูปแบบสำกล                              ลี, โทมัส ดับเบิลยู 25-- 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

141 ปรัชญำธุรกิจ - 25-- 1 สุขภำพใจ

142 ปรับตัวเข้ำกับเพ่ือนร่วมงำน"สมองไดโนเสำร์" เบรนส์เทียน, แอลเบิร์ท 25-- 1 อัพเดท

143 ปัญหำภำษีกำรค้ำ - 25-- 2  ธรรมนิติ

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

145 ผลึกภูมิปัญญำจีน : คัมภรีกำรบริหำร วิทิต วัณนำวิบูล 25-- 2  หมอชำวบ้ำน

146 ผู้จัดกำรยุคโลกำนุวัตร์ - 25-- 2  1412  Press

147 แผนปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 25-- 2 กระทรวงอุตสำหกรรม

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

149 ฝึกฝนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำธุรกิจและสังคม - 25-- 1 เอ็ม บี เอ

150 พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2521 - 25-- 4  สูตรไพศำล

151 พฤติกรรมผู้บริโภค วิมลรัตน์ ภมรสุวรรณ.                                                                          25-- 2 ภูมิบัณฑิต

152 พัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นผู้บริหำร ชำญชัย อำจินสมำจำร 25-- 1 พิมพ์ทอง

153 พิจำรณำศึกษำเร่ืองกำรพัฒนำกำรค้ำและอุตสำหกรรมไทยให้เป็นเลิศ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 25-- 1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

154 พูดจำภำษำอังกฤษสไตส์ธุรกิจ : ส ำหรับหำรเดินทำงเพ่ือธุรกิจ อิทธิ ฤทธำภรณ์ 25-- 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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หน้าท่ี 8

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

155 พูดอังกฤษส ำหรับธุรกิจ - 25-- 2 ทฤษฎี

156 ภำวะธุรกิจอุตสำหกรรมปี 2540 และแนวโน้มในอนำคต บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งฯ                                                             25-- 2 บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งฯ

157 ภำษำจีน กมล วรเวทยำกรณ์ 25-- 3 บัณฑิตสำส์น

158 ภำษำจีน "สบำยๆ" หลักและกำรใช้ภำษำ. เล่มท่ี 1 วัชริน เอกพลำกร 25-- 5 โรงพิมพ์ อุษำกำรพิมพ์

159 ภำษำจีน 1 กิตติ พรพิมลวัฒน์ 25-- 1 แม็ค

160 ภำษำจีน 1: ช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้… นิพันธ์ พิษณุคุปต์ หินมณี 25-- 3 แม็ค

161 ภำษำจีน 1: ช่วงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้… นิพันธ์ พิษณุคุปต์ หินมณี 25-- 3 แม็ค

162 ภำษีกำรค้ำและกำรจัดท ำบัญชีภำษีหลักฐำนตำมประมวลรัษฎำกร  - 25-- 1  -

163 ภำษีเงินได้นิติบุคคล ชัยสิทธ์ิ ตรำชูธรรม 25-- 1 ธรรมนิติ

164 ภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำยของค่ำจ้ำงเงินเดือนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ธรรมนิติ 25-- 2 ธรรมนิติ

165 มุ่งสู่ควำมส ำเร็จด้วยธุรกิจร้ำนอำหำร : กำรบริกำร กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรตลำด                            - 25-- 1 Editor 1999

166 ไม่เรียน MBA แต่เก่ง ชำย กิตติคุณำภรณ์.                                                                            25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

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

168 ระบบด ำเนินงำนยูนิกส์ ดวงแก้ว สวำมิภักด์ิ 25-- 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

169 ระบบปฏิบัติกำร Openating system บรรยง เต็งอ ำนวย 25-- 2 -

170 ระเบียบวิธีวิจัย ธนำนันต์ กุลไพบุตร 25-- 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำฯ

171 รำยงำนกำรพัฒนำคนของประเทศไทย ปี ... - 25-- 2 ส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหฯ

172 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรส่งออกอุตสำหกรรม...    สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 25-- 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ

173 รำยงำนกำรศึกษำวิจัยเร่ืองกำรคอร์รัปชันในระบบศุลกำกร สกล สกลเดช 25-- 1 -

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

175 รำยงำนแผนท่ีควำมเหมำะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจเบ้ืองต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  25-- 3 -

176 เร่ืองรำวของกำรวิจัย ยำซุซำก, คำมิโอะ 25-- 3  -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

177 ลึก กว้ำง ชัด จัดระบบปฏิบัติกำรขำย โรจน์ วุฒิกำญจน์.                                                                               25-- 2 ธุรกิจก้ำวหน้ำ

178 วิกฤติคือโอกำส แมนซ์, ชำร์ลส ซี.                                                                               25-- 1 ธเนศเพรส

179 วิชำหลักกำรจัดกำร (ปรับปรุงใหม่) วิโรจน์ ศรีใส.                                                                                     25-- 1 -

180 วิทยำยุทธ์ 4 ข้ันสู่กำรเป็นนักบริหำรช้ันเย่ียม อรรถสิทธ์ิ หัสถีธรรม.                                                                          25-- 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

181 วิธีขจัดควำมขัดแย้ง - 25-- 4 เดอะบอส์ส

182 วิธีเขียนแผนภูมิช่วยคิดและช่วยจ ำ - 25-- 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

183 วิธีคิดอย่ำงเป็นระบบ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            25-- 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

184 วิธีปรับกลยุทธ์สร้ำงประสิทธิผลขององค์กำร ชำญชัย อำจินสมำจำร.                                                                        25-- 2 พิมพ์ทอง

185 ศิลปช้ันเลิศแห่งกำรจัดกำร ครอสบ้ี, ฟิลิป บี. 25-- 2  ขนิษฐำ

186 ศิลปมอบหมำยงำนให้งำนส ำเร็จ แม็กคองกี, เดล ดี. 25-- 2  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

187 ศิลปะกำรทูตของโจวเอินไหล - 25-- 5 สุขภำพใจ

188 เศรษฐศำสตร์ครอบครัว                           - 25-- 1 วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ   

189 เศรษฐศำสตร์จุลภำค - 25-- 2 มหำวิทยำลัยรังสิต

190 สงครำมเขตกำรค้ำ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 25-- 2  เดอะเนช่ัน

191 สถิติธุรกิจ ธนำนันต์ กุลไพบุตร. 25-- 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำฯ

192 สถิติธุรกิจ ธีระดำ ภิญโญ.                                                                                   25-- 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

193 สถิติธุรกิจ. 3000-1509, 05-110-110 สุจิตรำ หังสพฤกษ์.                                                                             25-- 1 บัณฑิตสำส์น

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

195 สนทนำภำษำอังกฤษในวงกำรธุรกิจ - 25-- 1 จูนพับลิบช่ิง

196 สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน                                                             - 25-- 36 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

197 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรของบริษัทจดทะเบียน ธรรมนิติ 25-- 1  -

198 สู่โครงสร้ำงใหม่อุตสำหกรรมไทยปี 2000 - 25-- 1 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

199 หลักกฎหมำยเก่ียวกับกำรวำงระเบียบและควบคุมธุรกิจ ชัยสิทธ์ิ ตระกูลธรรม 25-- 3 นิติบรรณกำร

200 หลักกำรเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ - 25-- 2 มำยิก

201 หลักกำรตลำด พรนิภำ กำญจนพงศ์. 25-- 1 ศรีสง่ำวิชำกำร

202 หลักกำรตลำด. 3200-0103, 05-220-101, 3541101 สมบูรณ์ ขันติโชติ. 25-- 1 บัณฑิตสำส์น

203 หลักกำรบัญชี 2 : ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุปรำณี ศุกระเศรณี. 25-- 3 -

204 หลักกำรวิจัยตลำด พิสิฐ บุญประสม             25-- 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

205 หลักจิตวิทยำกำรบริหำร เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์ 25-- 3 เปลวอักษร

206 หลักสูตรกำรฝึกอบรมแรงงำนและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำร... - 25-- 1 ซิกม่ำ ดีไซน์ กรำฟฟิก

207 องค์กำรและกำรจัดกำร ทรงศักด์ิ พิริยะกฤต.                                                                           25-- 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

208 องค์กำรและกำรจัดกำร                                        วิรัช สงวนวงศ์วำน       25-- 13 แมส พับลิชซ่ิง

209 เอกสำรค ำสอนวิชำ 230361 กำรบริหำรงำนบุคคล สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 25-- 2 มหำวิทยำลัยบูรพำ

210 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. 110-331 - 25-- 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

211 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรสร้ำงทีมงำน ต่อศักด์ิ ซอแก้ว.                                                                               25-- 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

212 เอกสำรประกอบกำศึกษำอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับ 10 ของกระทรวงมหำดไทย       ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 25-- 1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

213 เอกสำรประกอบค ำบรรยำยกำรภำษีอำกร พัฒนะ เรือนใจดี. 25-- 12 -

214 เอกสำรแปลธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ยุคเฟ่ืองฟูของไทยสร้ำงควำมหำยนะให้สถำบัน… เรอโนด์, เบอร์ทรันด์ 25-- 1 ฝ่ำยวิชำกำรท่ีอยู่อำศัยและฯ

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

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

217 Metaverse อนำคต โอกำส และควำมเส่ียง ทักษพร พีรพัฒนโภคิน 2565 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

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

219 TRIZ คิดออกทุกอย่ำงด้วยตำรำง 9 ช่อง ทำคำงิ, โยชิโนริ 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

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
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

221 คู่มือเปล่ียนข้อมูลให้เป็นภำพ (ฉบับสมบูรณ์)  เบอรินำโต, สกอตต์ 2565 1 วีเลิร์น

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

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

224 ชีวิตเรำมีแค่ส่ีพันสัปดำห์ เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

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

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

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

229 ผู้ค้ำสัญชำติจีน : กำรย้ำยถ่ินข้ำมชำติและเคร่ือข่ำยทำงสังคมในกำรพัฒนำธุรกิจในยุคดิจิทัล Lin, Lan, 1991- 2565 1 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ ำโขง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

230 ภำวะผู้น ำกับกำรจัดกำร สถำพร ป่ินเจริญ 2565 1 บริษัท จำมจุรีโปรดักส์ จ ำกัด

231 เรำไม่ได้ซ้ือสินค้ำ เรำซ้ือแบรนด์ ช็อน, อูซ็อง 2565 1 อมรินทร์ฮำวทู

232 สนทนำภำษำจีนฉบับธุรกิจบริกำร จุรี สุชนวนิช 2565 1 ส ำนักพิมพ์ภำษำและวัฒนธรรม สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

233 สูตรโกงของคนเก่งงำน ไพรซ์, เอมิล่ี 2565 1 วีเลิร์น

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

235 18 กลยุทธ์พิชิตเงินล้ำนของกิมย้ง อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง 2564 1 ต้นคิด ส ำนักพิมพ์

236 2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- ส ำหรับธรรมำภิบำลองค์กรภำครัฐ ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 2564 2 สถำบันพระปกเกล้ำ

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

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

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

240 Rethought คิดแบบใหม่บนโลกแกนใหม่. เล่ม 2 พฤสณัย มหัคฆพงศ์ 2564 1 แอคชัวไลเซ็นทรัล

241 Smart city นวัตกรรมอัจฉริยะ พลิกเมือง เปล่ียนชีวิต อรรถพร จงรักศักด์ิ 2564 1 บ้ำนพระอำทิตย์

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

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
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https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1316696380?queryString=1316696380&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

243 The great reset ปฏิวัติระเบียบโลกใหม่ ทวีสุข ธรรมศักด์ิ 2564 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

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

245 กฎมหัศจรรย์ของเลข 3 ซิงห์, มำริโอ 2564 1 เกรท ไอเดีย

246 กระตุ้นพนักงำนยังไงให้มีไฟตลอดเวลำ เคเบิล, แดเนียล เอ็ม 2564 1 เชนจ์พลัส

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

248 กลยุทธ์ก้ำวไปข้ำงหน้ำ คำยะ, เคอิจิ 2564 1 บริษัท วรำพับลิชช่ิง

249 กำรคิดเป็นภำพ 2 แบรนด์, วิลเลมเมียน 2564 1 สุขภำพใจ

250 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำรเจรจำต่อรองในองค์กร จิรัฐ ชวนชม 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

251 กำรเป็นผู้ประกอบกำรสมัยใหม่ กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2564 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

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

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

254 กำรศึกษำควำมต้องกำรก ำลังคนท่ีเช่ือมโยงกับภำคเศรษฐกิจโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นฐำน... - 2564 2 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

255 ก้ำวใหญ่ ๆ ใช้ใจเร่ิม กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 2564 2 มติชน

256 เกมของคนท่ีมองเห็นอนำคต ซีเน็ก, ไซม่อน 2564 1 วีเลิร์น

257 ควำมท้ำทำยของธรรมำภิบำลในศตวรรษท่ี 21 ประธำน สุวรรณมงคล 2564 2 สถำบันพระปกเกล้ำ

258 คิดอย่ำงซำมูไร เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2564 1 แสงดำว

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

260 งำนประจ ำสอนท ำธุรกิจ นำฟิส อิสลำม 2564 1 อะไรเอ่ย

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

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

263 เจำะอนำคตโลก มองหำ Start up อรรถพร จงรักศักด์ิ 2564 2 บ้ำนพระอำทิตย์

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

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
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/
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

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

266 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ มฑุปำยำส มองมำก 2564 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

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

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

269 เป็นนักพูดมืออำชีพไม่ยำก ใคร ๆ ก็เป็นได้ ปรำโมทย์ โอภำสมงคลชัย 2564 3 เดอะเซฟต้ีโค้ช

270 เปลียนควำมชอบให้เป็นเงิน ไดโกะ. 2564 2 ช็อร์ตคัต

271 โปรดหยิบเล่มน้ีอ่ำนเพรำะ "ไม่มีงำน" มันน่ำกลัว - 2564 2 Shortcut

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

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

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

275 ภำวะผู้น ำและจริยธรรมส ำหรับนักบริหำร สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ 2564 1 สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์

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

277 เร่ืองธรรมดำสำมัญประจ ำบ้ำน หนุ่มเมืองจันท์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

278 ลูนช็อต : ไอเดียบ้ำๆ ท่ีพลิกชะตำโลก บำห์คอลล์, ซำฟี 2564 1 อมรินทร์ฮำวทู

279 วิชำวำงแผนกำรท ำงำน ส่ิงส ำคัญท่ีไม่มีใครเคยสอน มิซุโนะ, มำนำบุ 2564 1 ช็อร์ตคัต

280 สถิติธุรกิจเบ้ืองต้น วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2564 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

281 สร้ำงคอนเน็กช่ันแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต ไดโกะ 2564 2 อมรินทร์ฮำวทู

282 หลักคิดพ้ืนฐำนในกำรออกแบบกำรก ำกับดูแล สแปรโรว์, มัลคอมล์ม เค. 2564 1 สกำยบุ๊กส์

283 องค์กำรและกำรจัดกำรร่วมสมัย วิษณุ สุมิตสวรรค์ 2564 1 วิทยำลัยกำรปกครองท้องถ่ิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น

284 8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ สุทธิกร ก่ิงแก้ว 2563 1 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ 1987 จ ำกัด

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

286 AI for executive leader ส ำหรับนักบริหำรมืออำชีพ บุญทัน ดอกไธส 2563 1 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

287 China next normal : วิกฤตและโอกำสของจีนในโลกหลังโควิด อำร์ม ต้ังนิรันดร 2563 1 บริษัท บุ๊คสเคป จ ำกัด

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

289 CSR ท่ีแท้ เพ่ือพัฒนำองค์กรให้ย่ังยืนและมีมูลค่ำเพ่ิม โสภณ พรโชคชัย 2563 1 มูลนิธิประเมินค่ำ-นำยหน้ำแห่งประเทศไทย

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

291 Digital transformation canvas : โมเดลทรำนส์ฟอร์มธุรกิจเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตคร้ังใหม่ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 2563 1 วิช

292 IKEA WAY จิตวิญญำณและครอบครัว เทอร์คูล, เบียรทิล 2563 1 ส ำนักพิมพ์บ้ำนพระอำทิตย์

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

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

295 Productivity คิดแบบเยอรมัน ลงมือท ำแบบญ่ีปุ่น ซุมิตะ, คัน 2563 1 บิงโก

296 Rethought คิดแบบใหม่บนโลกแกนใหม่ พฤสณัย มหัคฆพงศ์ 2563 1 แอคชัวไลเซ็นทรัล

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

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

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

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

301 Unstructured รวิศ หำญอุตสำหะ 2563 1 KOOB

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

303 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2563 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี

304 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  เกียรติชัย กำฬสินธ์ุ 2563 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

305 กำรจัดกำรนวัตกรรม สุชำติ ไตรภพสกุล 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

306 กำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน สุธินี ฤกษ์ข ำ 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

308 กำรบริหำรต้นทุน วรรณี เตโชโยธิน 2563 1 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

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.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/


ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 15
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309 กำรบัญชีบริหำร ศรีสุดำ อำชวำนันทกุล 2563 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

310 กำรประเมินทรัพยำกรมนุษย์ : หลักกำรและแนวปฏิบัติ วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย 2563 1 คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

311 กำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถ่ินเพ่ือรองรับโอกำสและผลกระทบจำกกำรจัดต้ังเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้แก้วขวัญ ต้ังติพงศ์กูล 2563 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

312 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงภำพด้วย Power BI ธวัชชัย ต้ังอุทัยเรือง 2563 1 ศูนย์บริกำรส่ือและส่ิงพิมพ์ กรำฟฟิคไซท์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

313 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้สถิติในงำนวิจัย ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ 2563 1 คิสุกะ (ประเทศไทย)

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

315 ข้อมูลและกำรตัดสินใจในโลกท่ีไม่เหมือนเดิม - 2563 2 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

316 คนเก่งเขำก็ท ำงำนให้ง่ำยแบบน้ีแหละ ปำร์ค, โซยอน 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

317 คนท ำงำนเร็วท ำอะไรตอนท่ีเรำไม่เห็น คิเบะ, โทโมะยูกิ 2563 1 วีเลิร์น

318 คนท่ีประสบควำมส ำเร็จท่ีสุดท ำอะไรก่อนม้ือเช้ำ แวนเดอร์แคม, ลอรำ 2563 1 วีเลิร์น

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

320 ควำมเหล่ือมล้ ำในกระบวนกำรยุติธรรมกับกำรพัฒนำประชำธิปไตยไทย บรรเจิด สิงคะเนติ 2563 2 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขำธิกำร สถำบันพระปกเกล้ำ

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

322 ค ำอธิบำยกฎหมำยแรงงำนเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พงษ์รัตน์ เครือกล่ิน 2563 2 นิติธรรม

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

324 คู่มือกำรบริหำรอัตรำก ำลังเชิงกลยุทธ์ กัลยำณี เสนำสุ 2563 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

326 คู่มือสร้ำงโมเดลธุรกิจ : ส ำหรับผู้มองกำรณ์ไกล ผู้คิดจะท ำกำรใหญ่ และผู้หวังจะล้มยักษ์ ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซำนเดอร์ 2563 1 วีเลิร์น

327 แค่เร่ิมต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ำยแพ้ สรกล อดุลยำนนท์ 2563 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

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

329 จีน อเมริกำ มหำอ ำนำจ Technology เงินตรำ อนำคต = AI superpowers หล่ี, ไค-ฟู. 2563 3 บิงโก

330 แจ๊ค หม่ำ ผู้เปิดขุมทรัพย์อำลีบำบำ เหยียน, ฉ่ีเฉิง. 2563 1 แสงดำว
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331 ฉันน่ีแหละคนบ้ำแห่งโลกธุรกิจ แอกรำวอล, มิคิ 2563 2 วีเลิร์น

332 ต่ง หมิงจู กุหลำบเหล็กต ำนำนกรี หงเหวิน, กัว 2563 1 แสงดำว

333 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2563 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

334 ท ำงำนฉลำด ฉับไว ไม่พลำดด้วยเทคนิคแบบนินจำ อัลคอต, เกรแฮม 2563 1 วีเลิร์น

335 ท ำงำนยังไงไม่ให้บ้ำไปซะก่อน! ไฟร์ด, เจสัน. 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

336 ท ำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง แมคคอร์ด, แพตต้ี 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

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

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

340 บทบำทองค์กรพัฒนำเอกชนกับผลกระทบท่ีมีต่อประเทศไทยในกำรขยำยกำรลงทุน... - 2563 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

341 ปล่อยใจคิด ไม่ติดกรอบ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 2563 1 มติชน

342 ภำษำจีนเพ่ือกำรล่ำมในธุรกิจ กนกพร นุ่มทอง 2563 1 ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

343 เม่ือวิธีคิดท่ีคุณมีใช้กับงำนในวันพรุ่งน้ีไม่ได้ นภดล ร่มโพธ์ิ. 2563 1 วีเลิร์น

344 ไม่ว่ำจะก้ำวเล็ก ก้ำวใหญ่ ขอให้ได้เร่ิม สุริพงษ์ ตันติยำนนท์ 2563 1 Shortcut

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

346 รัฐกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในบริบทของจีน : ภำยใต้กรอบงำนของคณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน- 2563 2 สถำบันพระปกเกล้ำ

347 เร่ิน เจ้ิงเฟย : มังกรทะยำนฟ้ำหัวเว่ย หล่ี, หงเหวิน 2563 1 แสงดำว

348 เรียบง่ำยเป็นบ้ำ เซกัล, เคน 2563 1 วีเลิร์น

349 เร่ืองแบบน้ีคนเก่งๆ เขำรับมือกันแบบไหน อุเอะดะ, จุนจิ 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

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

352 เลือดช่ัว แคร์รีย์รู, จอห์น. 2563 1 Salt
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353 โลกน้ีไม่ได้มีค ำตอบเดียว หนุ่มเมืองจันท์ 2563 1 มติชน

354 วิจัยธุรกิจ ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 2563 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ

355 วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด ฟลินน์, แพท 2563 1 บิงโก

356 วิธีแก้ปัญหำท่ีรวดเร็วท่ีสุดในโลก เทระชิตะ, คำโอรุ 2563 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

358 ไวยำกรณ์จีน ส ำหรับคนไทย หล่ี, เต๋อจิน 2563 2 หม่ืนอักษร

359 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัด ธุรกิจร้ำนอำหำร : อำหำรและเคร่ืองด่ืม - 2563 2 บริษัท เพชรประกำย จ ำกัด

360 ส ำเร็จได้ ไม่เห็นต้องรีบ คำร์ลกำร์ด, ริชชำร์ด 2563 1 เนช่ันบุ๊คส์

361 หนังสือส ำหรับหัวหน้ำท่ีอยำกให้ลูกน้องคิดเองเป็น ชิโนฮำระ, มำโคโตะ 2563 1 วีเลิร์น

362 หม่ำ ฮว่ำเถิง :  รำชำเพนกวิน QQ แห่งอำณำจักรเทนเซนต์เจ้ำแห่งโลกอินเทอร์เน็ต เหล่ิง, หู 2563 1 แสงดำว

363 หวัง เจ้ียนหลิน :จักรพรรดิแห่งอำณำจักรแวนด้ำ กรุ๊ป โจว, เสวียน 2563 2 แสงดำว

364 ออริจินอลล์ แกรนต์, อดัม เอ็ม. 2563 1 วีเลิร์น

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

366 100 ไอเดีย ป้ันงำนเสริม เพ่ือเติมเงิน กิลเลอโบ, คริส 2562 1 บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จ ำกัด

367 5 ทักษะกำรคิดฉบับญ่ีปุ่น ฉลำดแบบไม่ต้องพ่ึงใคร ชิบำโมโตะ, ฮิเดโนริ 2562 1 บิงโก

368 50 เคร่ืองมือ แก้ปัญหำยำก ๆ ให้เป็นเร่ืองง่ำย ดันแคน, เควิน 2562 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

369 52 วิธีตัดสินใจให้ไม่พลำด Dobelli, Rolf 2562 1 วีเลิร์น

370 COSO ERM 2017 : กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร กำรบูรณำกำรร่วมกับกลยุทธ์และผลกำรปฏิบัติงำน- 2562 1 สถำ

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

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

373 Dropship จับเสือมือเปล่ำออนไลน์ เปิดร้ำนไม่มีของก็ขำยได้ วิฑูร แสงทรัพย์ 2562 1 คอร์ฟ่ังก์ช่ัน

374 Futuration เปล่ียนปัจุบัน ทันอนำคต สันติธำร เสถียรไทย 2562 1 มติชน

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1297822122?queryString=1297822122&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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 HR โรงงำน (มหำสนุก) สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ 2562 1 สวนอักษรพร้ินต้ิง

376 Masa way start up เปล่ียนโลก วรพงษ์ ตรีประล ำ 2562 1 บ้ำนพระอำทิตย์

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

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

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

380 Smarter faster better Duhigg, Charles 2562 1 วีเลิร์น

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

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

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

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

385 The rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล อักษรศรี พำนิชสำส์น, 2511- 2562 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

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

387 Uber กลยุทธ์ครองโลก ลำชินสกี, อดัม 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

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

389 กฎกำรท ำงำนของ Google Bock, Laszlo 2562 1 วีเลิร์น

390 กลยุทธ์ระดับองค์กำร : ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนำ 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

391 กลยุทธ์อำวุธของผู้น ำ บูรชัย ศิริมหำสำคร 2562 1 แสงดำว

392 กล้ำท่ีจะ PAR : Participatory action research กำรวิจัยปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม วศิน ปล้ืมเจริญ 2562 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

393 กำรคิดเชิงกลยุทธ์ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2562 1 ซัคเซส มีเดีย

394 กำรคิดเป็นภำพ แบรนด์, วิลเลมเมียน 2562 1 สุขภำพใจ

395 กำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

396 กำรจัดกำรนวัตกรรม : จำกแนวคิดสู่กำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ พยัต วุฒิรงค์ 2562 2 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

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

398 กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 2562 1 บริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด

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

400 กำรจัดกำรระบบคุณภำพ จิรัฏฐ์ เหมือนวิหำร 2562 1 บพิธกำรพิมพ์

401 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่ อัจฉรำ จันทร์ฉำย 2562 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

402 กำรเดินทำงของเหล่ำยูนิคอร์น วิลำส ฉ่ ำเลิศวัฒน์ 2562 1 บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จ ำกัด

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

404 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ : เคร่ืองมือกำรพัฒนำองค์กำร จิรประภำ อัครบวร 2562 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

405 กำรประกันคุณภำพ ศุภชัย นำทะพันธ์ 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

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

407 กำรประเมินผลกระทบด้ำนนโยบำยกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศจีน : ภำยใต้ยุทธศำสตร์และ...- 2562 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

408 กำรปรับกระบวนคิดในยุคดิจิตอล ธนพล ก่อฐำนะ 2562 1 ลีโอซ่ำ

409 กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

410 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2562 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

411 กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศสมำชิกอำเซียนสู่ควำมเช่ือมโยงกับห่วงโซ่คุณค่ำโลก…- 2562 1 สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน)

412 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช 2562 1 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

413 กำรวิเครำะห์ในงำนทรัพยำกรมนุษย์ วุฒิไกร งำมศิริจิตต์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

414 กำรออกแบบกำรวิจัย : แนวทำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และผสำนวิธี จิระพงค์ เรืองกุน 2562 1 ทเวลล์พร้ินต์

415 แกะรอยหยักสมองยิว & จีน ทำงด้ำนกำรค้ำ จันท์ เสวิกุล 2562 1 Mass Publishing

416 คนรวยท ำงำนเร็ว โทคิโอะ, โกะโด 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

417 คล่ืนจีน : กำรผงำดของรัฐอำรยธรรม จำง, เหวยเหว่ย ค.ศ. 1957- 2562 1 บริษัท อินเทลเลคชวล พับลิชช่ิง จ ำกัด

418 ควำมส ำเร็จดีใจได้วันเดียว ธนินท์ เจียรวนนท์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

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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หน้าท่ี 20

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

419 คัมภีร์ฉุดธุรกิจปำกเหวให้ฟ้ืนคืนชีพ นำกำยำมะ, ยูอิจิโร่ 2562 1 สุขภำพใจ

420 ค ำส ำคัญเพ่ือเข้ำใจประเทศจีน. ฉบับหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทำง - 2562 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

421 คิดแบบ Bluefishing ชีวิตเนรมิตได้ ซิมส์, สตีฟ 2562 1 เชนจ์พลัส

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

423 คุณเด็ดผลไม้ลูกไหนในกำรท ำธุรกิจ อีเดน, เจเรมี 2562 1 วีเลิร์น

424 คุณมีควำมสุขกับงำนท่ีท ำอยู่หรือเปล่ำ? ดอเทน, เดล เอ. 2562 1 วีเลิร์น

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

426 แค่เร่ิมต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ำยแพ้ สรกล อดุลยำนนท์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มติชน

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

428 โครงสร้ำงทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน สวี, กุ้ยเซียง 2562 2 แสงดำว

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

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

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

432 ถอดรหัสกำรสร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจัยและกำรสร้ำงกลยุทธ์จำกฐำนกำรวิจัย สัญญำ เคณำภูมิ. 2562 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

433 ถำมเป็น ได้เปรียบ เซสโน, แฟรงก์ 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

435 ท ำทุกอย่ำงให้ง่ำยเข้ำไว้ คือหัวใจของควำมส ำเร็จ ลี, จีฮุน 2562 1 ฮำวทู

436 เทอร์ร่ี กัว : ผู้บริหำรท่ีสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงพลิกฝ่ำมือได้ตลอดเวลำ สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล 2562 1 เกรท ไอเดีย

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

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

439 ประยุกต์สร้ำงเว็บไซต์ และเปิดร้ำนออนไลน์ด้วย WordPress +WooCommerce Themes & Plugins ฉบับสมบูรณ์จีวำวุธ วำรินทร์ 2562 1 ซิมพลิฟำย

440 เปล่ียนวิกฤตสร้ำงธุรกิจ ด้วยวิธีคิดไม่ธรรมดำ ธเนศ จิระเสวกดิลก 2562 1 เพ่ือนคู่คิด
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

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

442 เปิดสวิตช์ประดิษฐ์ไอเดีย นำคำซำวะ, โก 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

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

444 ผู้น ำด้ำนควำมปลอดภัย ปรำโมทย์ โอภำสมงคลชัย 2562 3 เดอะเซฟต้ีโค้ช

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

446 พฤติกรรมองค์กำรและกำรพัฒนำองค์กำร กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

447 พ้ืนฐำนทำงระบบสำรสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลำย

448 พูดอย่ำงไรให้ลูกน้องรักและพูดอย่ำงไรให้เป็นผู้น ำแบบฉลำด ธรรมรส โชติกุญชร 2562 1 โอเพ่น ไอเดีย

449 เพรำะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้ำงใน - 2562 2 วีเลิร์น

450 มำซำโยชิ ซน แห่ง SoftBank มิกิ, ทำเคโนบุ 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

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

452 เม่ือหัวว่ำง จึงสร้ำงสรรค์ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 2562 2 มติชน

453 ระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือกำรพัฒนำองค์กำร ดำวิษำ ศรีธัญรัตน์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

454 ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน หวง, อีปิง 2562 1 แสงดำว

455 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ : จำกแนวคิดทฤษฎีสู่กำรปฎิบัติ ช ำนำญ ปำณำวงษ์ 2562 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

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

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

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

459 ลงทุนแมน 11.0 ลงทุนแมน 2562 1 บริษัท แอลทีแมน จ ำกัด

460 ลุยตลำดค้ำส่งจีน กวำงโจว-อ้ีอู+เซินเจ้ิน ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ 2562 1 D+Plus

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

462 ว่ำด้วยทรัพยำกรบุคคล : ฉบับภูมิปัญญำตะวันออก ไพศำล พืชมงคล, 2490- 2562 1 ธรรมนิติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

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

464 วิธีแก้ปัญหำยำกให้ง่ำยท่ีคนเก่ง (บริษัทระดับโลก) ใช้ วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ 2562 1 ไอแอมเดอะเบสท์

465 วิธีป้ันคนแบบโตโยต้ำ - 2562 1 วีเลิร์น

466 ศำสตร์แห่งกำรเปล่ียนทิศเม่ือชีวิตหมดไฟ เบลค, เจนน่ี 2562 1 อมรินทร์ฮำวทู

467 สงครำมกำรค้ำและสงครำมเย็นสมัยใหม่ในยุคเปล่ียนผ่ำนอ ำนำจโลก ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2499- 2562 1 มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ

468 สถิติเพ่ือกำรวิจัย ภัทรสินี ภัทรโกศล 2562 1 บริษัท ศรีเมืองกำรพิมพ์ จ ำกัด

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

470 หลักกำรจัดกำร อภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์ 2562 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

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

472 ห้องว่ำงสร้ำงธุรกิจหม่ืนล้ำน กัลเลเกอร์, ลีห์ 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

473 องค์กำรและกำรจัดกำร สมคิด บำงโม 2562 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

474 อยำกส ำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR วอดเก้, คริสตินำ. 2562 1 บิงโก

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

476 24 กตัญญู (ย่ีจับส่ีเฮ่ำ) - 2561 5 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

477 All-in-one Chinese ภำษำจีนครบ ณัชชำรีย์ พำณิชธนสิน 2561 2 พรำว

478 China 5.0 : สีจ้ินผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนกำรใหญ่ AI อำร์ม ต้ังนิรันดร 2561 1 Bookscape

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

480 Master of one page summary เปล่ียนยำกเป็นง่ำย ด้วยกำรคิดบนกระดำษ 1 ใบ ท่ีคุณญ่ีปุ่นใช้ศุภวิทย์ ภำษิตนิรันดร์ 2561 1 ไอแอมเดอะเบสท์

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

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

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

484 The power of business plan แผนธุรกิจพิชิตเงินล้ำน ภัทร เถ่ือนศิริ 2561 1 มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

485 กฎหมำยเก่ียวกับกำรจัดองค์กรธุรกิจ กำรจัดกำรและควำมรับผิด นเรศร์ เกษะประกร. 2561 1 วิญญูชน

486 กำรจัดกำรจริยธรรมทำงธุรกิจ จินตนำ บุญบงกำร 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

487 กำรจัดกำรธุรกิจกำรบริกำร ส ำหรับผู้สูงอำยุ อมรรักษ์ สวนชูผล. 2561 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

488 กำรจัดกำรฝึกอบรม นพเก้ำ ณ พัทลุง 2561 2 นีโอพ้อยท์ (1995)

489 กำรจัดท ำแผนท่ีน ำทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี ณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

490 กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2561 1 โรงพิมพ์สำมลดำ

491 กำรบริหำรคนด้วยหลัก 5 ธำตุ เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2561 1 สุขภำพใจ

492 กำรบริหำรจัดกำรยุคดิจิทัล วิรัช วิรัชนิภำวรรณ 2561 1 โฟร์เพซ

493 กำรบริหำรธุรกิจครอบครัว : ศำสตร์และศิลป์ของควำมย่ังยืน เอกชัย อภิศักด์ิกุล 2561 1 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

494 กำรบริหำรภำพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของสินค้ำและองค์กร วรวรรณ องค์ครุฑรักษำ 2561 1 โครงกำรต ำรำ คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

495 กำรบริหำรส ำนักงำน สุรัสวดี รำชกุลชัย 2561 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

497 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ไพฑูรย์ ศิริโอฬำร 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

498 กินกบตัวน้ันซะ! ฉบับลงมือท ำ เทรซ่ี, ไบรอัน 2561 1 วีเลิร์น

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

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

501 คนเก่ง ต้องเก่งคน เลอห์เคิน, ซิลเวีย 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

502 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ ปำริฉัตร จันโทริ 2561 1 บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน

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

504 คิดแบบซุนวู เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2561 1 ปรำชญ์

505 คิดแบบน ำหน้ำคนอ่ืน 1 ก้ำวเสมอ เทรซ่ี, ไบรอัน 2561 1 วีเลิร์น

506 คิดใหญ่เร่ิมให้เล็ก กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 2561 1 มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

507 คู่มือกำรท ำ Start Up 5.0 เทคนิคกำรพัฒนำกรองโครงกสร้ำงโมเดลธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2561 1 ภำริณำส

508 คู่มือกำรลงทุนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2561 2 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

509 คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design thinking เบอร์เนตต์, วิลเลียม 2561 1 Bookscape

510 แค่ใช้เวลำเป็น ไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่ำ ครูส, เควิน 2561 1 บิงโก

511 จงท้ิงส่ิงท่ีดีเพ่ือส่ิงท่ีดีท่ีสุด แม็กคีโอน, เกร็ก. 2561 1 วีเลิร์น

512 จะสร้ำงสรรค์ชีวิตต้องคิดนอกกรอบ โรบินสัน, เคน, ค.ศ.1950- 2561 1 เชนจ์พลัส

513 จีนมหำอ ำนำจโลก : จำกศตวรรษอัปยศสู่ยุคแห่งควำมรุ่งโรจน์ - 2561 1 มูลนิธิสถำบันสร้ำงสรรค์ปัญญำสำธำรณะ

514 แจ๊ค หม่ำ รองเท้ำกังฟูกับหลักคิดในกำรท ำธุรกิจ หวังล่ีเฟิน 2561 2 วีเลิร์น

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

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

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

518 ถำมเป็น ชีวิตเปล่ียน อำวำซึ, เคียวอิจิโร 2561 1 สุขภำพใจ

519 ท ำงำนยังไงไม่ให้เหน่ีอยคนเดียว คิม, ซองโฮ 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

521 ทุกส่ิงเริมต้นท่ีไอเดีย แคทมูล, เอ็ดวิน อี. 2561 1 ช็อร์ตคัต

522 ธุรกิจสร้ำงสุข วิรุณรัช พจน์เสถียรกุล. 2561 1 มติชน

523 นิสัยกำรท ำงำนท่ีไม่ธรรมดำขอบโตโยต้ำ โยชิฮิโตะ, วะกะมัตสึ 2561 1 วีเลิร์น

524 บทบำทจีนต่ออำเซียนในทศวรรษหน้ำ : กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคม - 2561 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

525 บริหำรธุรกิจ: ควำมส ำเร็จและควำมย่ังยืนบนกำรสร้ำงคุณค่ำ   วิทยำ ด่ำนธ ำรงกูล 2561 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

526 ประเทศจีนบนเส้นทำงสังคมนิยม = 中国特色社会主义道路 เจ้ิน, เชียง 2561 2 แสงดำว

527 ปัญญำวิชำชีวิต คริสเตนเซน, เคลย์ตัน เอ็ม. 2561 1 openbooks

528 พลิกธุรกิจด้วยวิถีไมโครซอฟท์ นำเดลลำ, สัตยำ 2561 1 วีเลิร์น
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

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

530 พิชิตไวยำกรณ์ภำษำจีน - 2561 4 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

531 เพรำะฉะน้ัน ฉันจึงถำม หนุ่มเมืองจันท์ 2561 1 มติชน

532 ภำวะผู้น ำทำงยุทธศำสตร์ กำรแปลงวิสัยทัศน์สู่ควำมจริง พิพัฒน์ นนทนำธรณ์ 2561 1 ศูนย์ผู้น ำธุรกิจเพ่ือสังคมแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

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

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

535 ร้อยเร่ืองเล่ำ เข้ำถึงแรงงงำน - 2561 1 กระทรวงแรงงำน

536 ริเน็น สร้ำงธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญ่ีปุ่น กฤตินี พงษ์ธนเลิศ 2561 1 วีเลิร์น

537 ลงทุนแมน 2.0 ลงทุนแมน 2561 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

538 โลกท่ีเห็น เป็นอย่ำงท่ีคิด หนุ่มเมืองจันท์ 2561 1 มติชน

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

540 ศิลปะกำรอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย ซัตตัน, โรเบิร์ต ไอ 2561 1 อมรินทร์ฮำวทู

541 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดธุรกิจกำรค้ำ - 2561 1 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

542 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง ส ำหรับธุรกิจ ส่ีว์, กวงฮุย 2561 1 บริษัท ส ำนักพิมพ์ประพันธ์สำส์น จ ำกัด

543 สร้ำงของให้คนติด Eyal, Nir. 2561 1 วีเลิร์น

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

545 สังสรรค์สไตล์อินำโมริ  มำซำโตะ, ฮปโป 2561 1 สุขภำพใจ

546 สำมก๊ก ฉบับ วินทร์ เลียววำริณ วินทร์ เลียววำริณ 2561 1 บริษัท 113 จ ำกัด

547 หลักธรรมำภิบำล : จำกแนวคิดสู่กำรปฏิบัติในสังคมไทย - 2561 1 สถำบันพระปกเกล้ำ

548 หุ่นยนต์ผงำด ฟอร์ด, มำร์ติน (มำร์ติน อำร์.) 2561 1 Salt

549 เหินห่ำว business อยำกเก่งธุรกิจต้องคิดอย่ำงจีน วรมน ด ำรงศิลป์สกุล. 2561 1 มติชน

550 องค์กรท่ีทุกคนสร้ำงก ำไร โมริตะ, นะโอยูกิ 2561 1 ตถำตำ พับลิเคช่ัน จ ำกัด
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

551 องค์กรแห่งควำมสุข ชำญวิทย์ วสันต์ธนำรัตน์ 2561 1 ศูนย์องค์กรสุขภำวะ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

552 อีลอน มัสก์ แวนซ์, แอชลี 2561 2 ช็อร์ตคัต

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

554 100 บทเรียนทำงธุรกิจของผู้ชนะ ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2560 1 บริษัท แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง จ ำกัด

555 101 วิธีคิดพิชิตเงินล้ำน สงครำม เจนกิจวัฒนำ 2560 2 ADJ

556 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้น ำ 4.0 ธชเศรษฐ์ ศักด์ิกมลภัสร์ 2560 2 สมำร์ท ไลฟ์

557 51 วิธีคิดของลูกน้องท่ีหัวหน้ำอยำกสนับสนุน อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- 2560 1 วีเลิร์น

558 7 วิธีคิดท่ีฉันน่ำจะรู้ต้ังแต่วันแรกท่ีท ำธุรกิจ เทรซี, ไบรอัน 2560 1 วีเลิร์น

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

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

561 Japan success ธุรกิจส ำเร็จได้ด้วยใจรัก พิชชำรัศม์ิ มำรุมูระ. 2560 1 มติชน

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

563 Sprint สร้ำงไอเดียไหนก็ได้ใจลูกค้ำใน 5 วัน แนปป์, เจค 2560 2 เนช่ันบุ๊คส์

564 StartUp คิดให้ดัง ท ำให้รวย ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ 2560 1 โมเมนต้ัม กรุ๊ป

565 กฎหมำยธุรกิจเพ่ือกำรจัดกำร บุญเพรำะ แสงเทียน. 2560 1 วิทยพัฒน์

566 กรอบกำรควบคุมภำยในแบบบูรณำกำร - 2560 3 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์

567 กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2560 1 ภำริณำส

568 กลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือองค์กรย่ังยืน เลิศชัย สุธรรมำนนท์ 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

569 กลยุทธ์กำรวำงแผนและกำรจัดกำร ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2560 3 ปัญญำชน

570 กลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรตลำด สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 2 21 เซ็นจูล่ี

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

572 กลวิธีเด็ดๆ สร้ำงควำมส ำเร็จให้ตัวเอง เทรซ่ี, ไบรอัน. 2560 1 ทัช พับลิเคช่ันส
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

573 กล้ำเลือกกล้ำท ำ สมิธ, แลร์รี. 2560 1 เนช่ันบุ๊คส์

574 กำรเขียนเพ่ือพัฒนำองค์กำร : หนังสือรำชกำร รำยงำนกำรประชุมภำษำไทยและอังกฤษ… วรวรรธน์ ศรียำภัย 2560 3 สัมปชัญญะ

575 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2560 1 ธนธัชกำรพิมพ์

576 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

577 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ สกล บุญสิน 2560 1 ศูนย์บริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

578 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2560 1 โรงพิมพ์รัตนไตร

579 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม สุธีรำ อะทะวงษำ. 2560 1 เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์

580 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงปฏิบัติจริง วิสูตร จิระด ำเกิง 2560 1 วรรณกวี

581 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในระดับนำนำชำติ จตุรงค์ นภำธร. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

582 กำรบริหำรทีมงำน เพนท์แลนด์, อเล็กซ์. 2560 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

583 กำรบริหำรเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ จำรุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์. 2560 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

584 กำรบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร : ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรน ำไปปฏิบัติ สุธรรม รัตนโชติ 2560 1 ท้อป

585 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ปัทมำวรรณ จินดำรักษ์ 2560 1 โรงพิมพ์จตุพร เชียงใหม่

586 กำรบริหำรพนักงำนหลำกหลำยกลุ่มวัย จตุรงค์ นภำธร 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

587 กำรพยำกรณ์ทำงธุรกิจ เอกจิตต์ จึงเจริญ 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

588 กำรพัฒนำควำมคิดเชิงกลยุทธ์ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 2560 1 พัฒนวิจัย จ ำกัด

589 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : หลักกำรและกำรประยุกต์ สุธินี ฤกษ์ข ำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

591 กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ ยุวดี ศิริยทรัพย์. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

592 กำรวิจัยธุรกิจ สุภำวดี ขุนทองจันทร์ 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

593 กำรวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์กำรวิจัยในศตวรรษท่ี 21 สัมฤทธ์ิ กำงเพ็ง. 2560 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

594 กำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน นพพิชญ์ ประหว่ัน 2560 6 เพชรประกำย

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


ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 28

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

595 กำรส่ือสำรในภำวะวิกฤต สมิทธ์ิ บุญชุติมำ 2560 1 21 เซ็นจูร่ี

596 กำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดกำร สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2560 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)

597 กินกบตัวน้ันซะ! ฉบับปรับปรุง เทรซี, ไบรอัน 2560 1 วีเลิรน์

598 เกลียดวันศุกร์ รักวันจันทร์ เอคัฟฟ์, จอน 2560 1 อมรินทร์ฮำวทู

599 คนกล้ำสร้ำงได้ : โมเดลบ้ำนสำมหลัง เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2560 1 บริษัท ซัคเซส มีเดีย

600 จดหมำยธุรกิจ กิตติ เวชสุภำพงษ์. 2560 1 ADJ

601 จริงๆ แล้วเจ้ำนำยต้องกำรอะไรจำกเรำ ฮำมำดะ, ฮิเดฮิโกะ 2560 1 อมรินทร์ฮำวทู

602 จีน-ไทยผูกพันฉันพ่ีน้อง สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. 2560 1 ย้อนรอย

603 เจำะอักษรจีน ชัยรัตน์ กิตติคุณผดุง 2560 2 ส. เอเชียเพรส (1989) จ ำกัด

604 ชีวิตผิดได้ สรกล อดุลยำนนท์ 2560 1 มติชน

605 ชีวิตเหนือกว่ำ แค่รู้จักหำคู่หู และรู้วิธีปรำบคู่แข่ง กำลินสกี, อดัม 2560 1 บิงโก

606 ได้ทุกส่ิงด้วยส่ิงเดียว เคลเลอร์, เกรย์ 2560 1 วีเลิร์น

607 ต่อรองตัวเองให้ชนะก่อนท่ีจะต่อรองกับคนอ่ืน ยูร่ี, วิลเล่ียม. 2560 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

608 ต่อรองให้ได้แบบไม่ถอย ฟิชเชอร์, โรเจอร์. 2560 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

609 ถ้ำบอกกันก่อนเรียนจบ คงไม่ตกขบวนเศรษฐี เพียร์สัน, เทเลอร์ 2560 2 บิงโก

610 ท ำถูกคร้ังเดียว อนำคตเปล่ียนตลอดชีวิต เลน, แรนดอล 2560 1 บิงโก

611 เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย ชูศรี วงศ์รัตนะ 2560 1 อมรกำรพิมพ์

612 เทคนิคกำรพัฒนำโมเดลธุรกิจและวิธีปฏิบัติทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2560 1 ภำริณำส

613 เทคนิคกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2560 1 บริษัท ภำริณำส จ ำกัด

614 ธุรกิจกติกำใหม่ - 2560 1 พำร์คพรอพ

615 ธุรกิจพอดีค ำ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร. 2560 1 มติชน

616 นอกระบบ : ห้ำมเจ็บ ห้ำมตำย ห้ำมมีปำกเสียง : รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมไม่เป็นธรรม ศยำมล เจริญรัตน์ 2560 1 เครือข่ำยวิชำกำรเพ่ือสังคมเป็นธรรม
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

617 น ำยังไงได้ท้ังใจได้ท้ังงำน Sinek, Simon. 2560 1 ทัช พับลิเคช่ันส

618 น ำเสนอตัวเองอย่ำงไร ให้ได้งำนดี รำยได้สูง มีโอกำสก้ำวหน้ำ พ่ีแนะน้อง 2560 1 เอ็ดดูเคช่ัน ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย

619 ในโลกท่ีมีแต่คนเก่ง อยำกส ำเร็จต้องกล้ำฉีก จอห์นสัน, วิทน่ี 2560 1 บิงโก

620 บทวิเครำะห์ข้อมูลสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรโทรคมนำคม - 2560 2 ส ำนักงำน กสทช.

621 บริหำรทรัพยำกรมนุษย์แบบเข้ำใจง่ำย ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 2560 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

622 บริหำรเวลำดี ชีวิตรุ่ง ค ำธีรภัทร 2560 1 BOOK MAKER

623 ประชุมยังไงให้ได้ผลคุ้มค่ำ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2560 1 ทัช พับลิเคช่ันส

624 ประวัติศำสตร์จีน รงรอง วงศ์โอบอ้อม. 2560 2 ทอร์ซ

625 ปรำกฏกำรณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทำงใหม่ - 2560 1 มติชน

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

627 เปล่ียนคนธรรมดำให้มีหัวผู้น ำใน 3 ช่ัวโมง ซุกิอุระ, มำซำคำสึ 2560 2 บิงโก

628 พจนำนุกรม จีน-ไทย ฉบับสมัยใหม่ (แก้ไขปรับปรุงเน้ือหำเพ่ิมเติม) - 2560 2 ส่ือรวิชญ

629 พฤติกรรมกำรบริหำรองค์กำร อรุณ รักธรรม 2560 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

630 พฤติกรรมองค์กำร สมชำย หิรัญกิตติ. 2560 1 Diamond in Business World

631 พัฒนำเศรษฐกิจลดวิกฤติเหล่ือมล้ ำ : รวมบทควำมวิเครำะห์เชิงนโยบำย - 2560 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

632 พิชิตไวยำกรณ์ภำษำจีน ระดับต้น - 2560 2 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

633 ภำวะผู้น ำของพนักงำนระดับจัดกำร : กรณีศึกษำ : บริษัทเรียลโซลูพลัส จ ำกัด โชติชวัล ฟูกิจกำญจน์ 2560 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

634 ภำวะผู้น ำทำงกำรบริหำร ณิรดำ เวชญำลักษณ์. 2560 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

635 มหำเศรษฐีโลกสอนลูกรวย ฉบับซีอีโอ สอนลูกให้เป็นมังกร ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2560 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

636 มังกรเล่ือมลำยนำค : จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ ศุภกำร สิริไพศำล 2560 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

637 มำยำคติในกำรบริหำรงำนบุคคล ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ 2560 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

638 มีบำงอย่ำงผิด ในธุรกิจคุณ ทำโร่ เลิศวัฒนำรักษ์ 2560 1 สต็อคทูมอร์โรว์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

639 ไม่เก่งก็ส ำเร็จได้ด้วยวิถีเล่ำป่ี เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2560 1 โนเบ้ิลบุ๊คส์

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

641 ระดมทุนร้อยล้ำน สร้ำงฝันสตำร์ทอัพ แบร์, อีแวน 2560 1 ไอดีซีฯ

642 ระเบียบวิธีวิจัย จำกแนวคิด ทฤษฎี สู่ภำคปฏิบัติ วนิดำ วำดีเจริญ. 2560 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

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

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

645 ลอดลำยมังกร : เส้นทำงสำยไหม แห่งศตวรรษท่ี 21 โครงกำรเปล่ียนโลก ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ 2560 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรังสิต

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

647 วิชำสร้ำงธุรกิจฉบับ MIT อูเล็ท, บิลล์. 2560 2 ส ำนักพิมพ์วีเลิร์น

648 วิธีกำรสอนคนแบบ Harvard MBA โอ้, ไมเคิล วำย 2560 1 คำร์เปเดียมเมอร์

649 วิธีสร้ำงควำมม่ันใจ ส ำเร็จได้ในทุกสถำนกำรณ์ เฌอมำณย์ รัตนพงศ์ตระกูล. 2560 1 Big Idea

650 วิธีอยู่ร่วมกับเจ้ำนำยอย่ำงสันติ วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2560 2 อมรินทร์ฮำวทู

651 ไวยำกรณ์จีนระดับกลำง เมชฌ สอดส่องกฤษ. 2560 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

652 ศัพท์จีนระดับกลำง จุรี สุชนวนิช. 2560 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

653 เศรษฐกิจจีน ปริศนำ ควำมท้ำทำย อนำคต อ้ีฟู, หลิน 2560 2 Openworlds

654 เศรษฐกิจภำคประชำชน : ทำงเลือกใหม่ของกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจให้กับทุกคนสมิคค์, เดวิด เอ็ม. 2560 1 ปัญญำชน

655 เศรษฐศำสตร์จุลภำค พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

656 เศรษฐศำสตร์ท่ัวไป พัชรำภำ สิงห์ธนสำร. 2560 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

657 สถิติเชิงบรรยำยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกรำฟิกทำงสถิติด้วยกำรเขียนโปรแกรม R...อำนนท์ ศักด์ิวรวิชญ์ 2560 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

658 สนทนำภำษำจีนกลำง จิงซิน 2560 1 Feel Good

659 สำมก๊กฉบับอ ำนำจเครือข่ำยคือควำมส ำเร็จ ส. ยศไกร. 2560 1 ปรำชญ์

660 หน่ึงวันท ำอะไรได้ต้ังเยอะ โช, จองชวำ 2560 1 สปริงบุ๊กส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

661 หลักกำรท ำและกำรเขียนวิทยำนิพนธ์และกำรวิจัย สุนทร โคตรบรรเทำ 2560 1 ส ำนักพิมพ์ปัญญำชน

662 หลักกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในศตวรรษ 21 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2560 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

663 หลักเศรษฐศำสตร์ ณรงค์ ธนำวิภำส. 2560 1 วิทยพัฒน์

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

665 หัวใจของกำรท ำงำนคือกำรใช้หัวหน้ำท ำงำน ทัลแกน, บรูซ 2560 2 อมรินทร์ฮำวทู

666 อยำกคว้ำแต้มใหญ่ต้องเล็งให้ตรงกลำงเป้ำ! เทรซ่ี, ไบรอัน. 2560 1 Move

667 อยำกได้อะไรก็ได้ เทคนิคกำรพูดคุยเพ่ือให้ได้ทุกส่ิงท่ีต้องกำร สุกิจ นวลจันทร์ 2560 3 ADJ

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

669 อย่ำมัวแต่ลับมีด ... ในวันท่ีคนอ่ืนใช้ปืน สุริพงษ์ ตันติยำนนท์. 2560 1 ส ำนักพิมพ์ช็อร์ตคัต

670 อุปนิสัยท่ีย่ิงใหญ่ : หลักแห่งชีวิต 12 ประกำร โควีย์, สตีเฟน อำร์. 2560 2 ดีเอ็มจี

671 25 ปี อำเซียน-จีน จำกเพ่ือนบ้ำนสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ - 2559 2 กรมอำเซียน กระทรวงต่ำงประเทศ

672 3 ปีข้ำงหน้ำคุณจะยังมีงำนท ำหรือไม่ โจ, จำง 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

673 4,000 ค ำศัพท์ 3 ภำษำ ไทย-จีนกลำง-อังกฤษ นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2559 1 Feel good

674 5 ทศวรรษกำรพัฒนำคนเกำหลีใต้ จิรประภำ อัครบวร 2559 3 กรกนกกำรพิมพ์

675 51 วิธีคิดของหัวหน้ำท่ีลูกน้องอยำกท ำงำนด้วย มัตสึโอะ, อิวะตะ 2559 1 วีเลิร์น

676 7,000 ค ำศัพท์จีนกลำง เล่มเดียวจบครบทุกหมวด เฉิงเหล่ำซือ 2559 1 เพชรประกำย

677 Alibaba อำณำจักรกำรค้ำในโลกออนไลน์ หลิวซืออิน 2559 1 ยิปซี กรุ๊ป

678 Chineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจ ำ เส่ียวหลัน. 2559 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

679 Li Ka-Shing จำกชำยขำยดอกไม้ผู้กลำยเป็นมหำเศรษฐี หล่ี, เจ๋อเหวิน 2559 1 ยิปซี กรุ๊ป

680 Samsung secret ใครอ่ำนอนำคตออกก่อนชนะ คิม, ยงจุน 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

681 Slang จีนสนุกจัง Maneeploy 2559 2 ส.เอเซียเพรส (1989)

682 The Alibaba model จำกธุรกิจรำกหญ้ำป้ันคนธรรมดำให้ก้องโลก หลิวอิง. 2559 1 Move Publishing



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 32

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

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

684 กฎแห่งควำมสนิท ใช้แค่วันละนิดเปล่ียนชีวิตได้ท้ังสองฝ่ำย Sobel, Andrew. 2559 1 วีเลิร์น

685 กระตุกต่อมคิด มองธุรกิจมุมใหม่ นำยขลุกขลิก 2559 1 เพ่ือนคู่คิด

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

687 กลยุทธ์กำรตลำด นภวรรณ คณำนุรักษ์. 2559 1 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

688 กลยุทธ์ซุนกวนชนะได้ไม่ต้องเหน่ือย เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2559 1 นำนำ

689 กำรเขียนภำษำอังกฤษธุรกิจ ณัฐวิภำ วิริยำ 2559 1 บิสคิต

690 กำรจัดกำรควำมรู้ ปิยะฉัตร จำรุธีรศำนต์ 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

691 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุงใหม่) พิบูล ทีปะปำล 2559 1 อมรกำรพิมพ์

692 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนำ 2559 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

694 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล พ้ืนฐำนแนวคิดเพ่ือกำรปฏิบัติ เดชำ เดชะวัฒนไพศำล. 2559 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

696 กำรจัดกำรส ำนักงำน เนตร์พัณณำ ยำวิรำช 2559 5 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

697 กำรจัดกำรให้ลูกจ้ำงกลับเข้ำท ำงำนหลังกำรเจ็บป่วย พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ. 2559 1 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

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

699 กำรบริหำรคนเก่ง : แนวคิดในต่ำงประเทศและประสบกำรณ์ในภำครัฐของไทย สุนิสำ ช่อแก้ว 2559 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

701 กำรบริหำรทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือมูลค่ำ นิสดำรก์ เวชยำนนท์. 2559 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

702 กำรบริหำรองค์กำร วันชัย มีชำติ 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

703 กำรเป็นผู้ประกอบกำร สมคิด บำงโม. 2559 1 เอส เค บุ๊คส์

704 กำรพัฒนำ Core Competency บนแนวคิด 70:20:10 อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2559 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

705 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โชติชวัล ฟูกิจกำญจน์ 2559 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

706 กำรพูดสไตล์ แจ็ค หม่ำ จำงเซ่ียวเหิง 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

707 กำรเมืองในองค์กรสไตล์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2559 1 แสงดำว

708 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ครรชิต เช้ือข ำ. 2559 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

709 กำรวิจัยทำงธุรกิจ : Business research สรชัย พิศำลบุตร. 2559 1 วิทยพัฒน์

710 กำรวิจัยปฏิบัติกำร ภัทรำพร เกษสังข์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

712 กำรเสริมทักษะภำษำจีน สำยฝน วรรณสินธพ 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

713 กำรออกเสียงภำษำจีนกลำงโดยระบบพินอิน ศิริเพ็ญ ก ำแพงแก้ว. 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

714 เก่งใช้คนอย่ำงเล่ำป่ี...ชนะใจคนท้ังแผ่นดิน เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2559 1 ปรำชญ์

715 เก่งศัพท์จีน 3,000 ค ำใน 30 วัน นภัทร อภิรักษ์เสนำ. 2559 1 คำร์เปเดียมเมอร์

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

717 คนท่ีท ำงำนเก่งท่ีสุดในโลกเขำท ำอะไรกัน แซนบอร์น, มำร์ค 2559 1 วีเลิร์น

718 คัมภีร์สนทนำจีนธุรกิจฉบับมืออำชีพ ลุย, ยำนฮุย 2559 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

719 คัมภีร์สร้ำงชีวิตสร้ำงธุรกิจให้ย่ิงใหญ่สไตล์ 3 บุรุษท่ีรวยท่ีสุดในเมืองไทย ทศ คณนำพร. 2559 1 กู๊ดไลฟ์

720 ค ำวิเศษณ์ท่ีใช้เสียงเฉพำะเจำะจง ไทย-จีน - 2559 1 ตถำตำ

721 คิดแค่ 1 แต่ได้ผล 100 โมะริกะวะ, อะกิระ 2559 2 วีเลิร์น

722 คิดนอกกรอบแบบซุนเซ็ก กลยุทธ์ควำมส ำเร็จคนรุ่นใหม่ ยศไกร ส.ตันสกุล 2559 1 นำนำส ำนักพิมพ์

723 คิดแบบขงเบ้งเปล่ียนแมวเป็นรำชสีห์ ปรีชำพล เสรีวิริยะกุล 2559 1 นำนำ

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

725 คิดให้เล็กลง แล้วลงมือท ำซะ ไกส์, สตีเฟน 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

726 เคร่ืองมือช่วยคิดผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงำน คะโต้, มำซำฮำรุ 2559 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

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

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

729 งำนของฉันสนุกเป็นบ้ำเลย! คิม, จงชิก. 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

731 จงท้ิงทุกอย่ำงท่ีคุณเคยรู้ก่อนเร่ิมท ำธุรกิจ Fried, Jason 2559 1 วีเลิร์น

732 จดหมำยจำกใจถึงอำจำรย์ป๋วย : ศำสตร์และศิลป์บนเส้นทำงของผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย- 2559 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

733 จริยธรรมและกำรบริหำรธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

734 จีนในอนำคต - 2559 1 ชุมศิลป์ธรรมดำ

735 เจ๋งสักอย่ำงสร้ำงควำมส ำเร็จได้ สุกิจ ศุภกิจเจริญ 2559 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

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

737 ชนะคนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอำถ่ำน ยูซุเกะ, นะกะโนะ 2559 3 วีเลิร์น

738 ชนะต้ังแต่ยังไม่ลงแข่ง กอร์ดอน, จอน 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

739 ใช้เงินน้อยกว่ำแต่รวยก่อน กิลเลอโบ, คริส 2559 1 วีเลิร์น

740 ถ้ำคุณไม่เปล่ียนโลก โลกก็จะเปล่ียนคุณ ไดอำมันดิส, ปีเตอร์ เฮช 2559 1 บิงโก

741 ทำงลัดเขียนอักษรจีน เหยียน, เกำ. 2559 2 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

742 ท้ิงคนเก่ำท่ีไม่เก่งมำเป็นคนใหม่ท่ีเจ๋งกว่ำ โอคุโบะ, ยูคิโอะ. 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

744 ท่ีหน่ึงของโลก แจ็ค หม่ำ กับ อำณำจักรอำลีบำบำ หลิวซ่ืออิง 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

745 เทคนิคกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

746 ธุรกิจพลิกอนำคต : ค้นหำโอกำสใหม่ทำงธุรกิจในยุควิกฤตทรัพยำกร เฮก, สเตฟำน. 2559 1 โอเพ่นเวิลด์ส

747 นักธุรกิจจีนก ำลังจะครองโลก เซ่ีย, เอ็ดเวิร์ด 2559 5 อมรินทร์ฮำวทู

748 แนวทำงเพ่ือกำรเรียนรู้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ พิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร. 2559 1 ปัญญำชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

749 ปรัชญำชีวิตของ แจ็ค หม่ำ จำงเย่ียน 2559 1 โพสต์บุ๊กส์

750 ปล้นคนจีน ส่งออกโกยเงินหยวน อรอุมำ กุลนำค 2559 1 ยูทูมอร์โรว์

751 ปัญหำไม่ใช่เร่ืองใหญ่ คิดยังไงให้สร้ำงสรรค์ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2559 1 ทัช

752 เป็นเจ้ำของกิจกำรท่ีรุ่งทะยำนเกินใคร เกอร์เบอร์, ไมเคิล อี. 2559 1 โอ้มำยก้อด

753 เปล่ียนคนธรรมดำให้มีหัวธุรกิจใน 3 ช่ัวโมง โคทัตสึ, ไซโตะ 2559 1 บิงโก

754 พิชัยสงครำมเง่ำค้ี : ศำสตร์ผู้น ำในภำวะวิกฤต อดุลย์ รัตนม่ันเกษม 2559 1 แสงดำว

755 พ้ืนฐำนภำษำจีน สุชำดำ ต้ังทำงธรรม. 2559 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

756 ภำษำจีน 360 องศำ พรรณิกำ ชวนำทนุสรณ์. 2559 1 Life Balance

757 ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำร รัตนำ จันทรสำรโสภณ 2559 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

758 ไม่ต้องลงทุนมำกก็ชนะใจคนด้วยวิถีเล่ำป่ี ภำณุมำศ เมืองพรหม. 2559 1 นำนำส ำนักพิมพ์

759 ยุทธศำสตร์จีนบนเวทีโลก ไชยสิทธ์ิ ตันตยกุล 2559 3 โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

760 รวมค ำศัพท์และตัวอย่ำงข้อสอบ YCT ระบบใหม่ พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบ HSK ระดับต้น - 2559 1 เพชรประกำย

761 รวยระดับอำเซียน เทพสิทฐ์ิ ประวำหะนำวิน 2559 1 อมรินทร์ฮำวทู

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

763 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

764 วิธีวิทยำกำรวิจัย ทิพย์สิริ กำญจนวำสี. 2559 1 ทรีบีกำรพิมพ์และตรำยำง

765 ศิลป์และศำสตร์ของกำรวิจัยเชิงคุณภำพทำงกำรส่ือสำรในองค์กร : จำกขนบสู่นวัตกรรม จุฑำพรรธ์ (จำมจุรี) ผดุงชีวิต 2559 1 ส ำนักพิมพ์สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

766 เศรษฐศำสตร์มหภำคพ้ืนฐำน สุภำณี หำญพัฒนะนุสรณ์. 2559 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

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

768 สติกก้ี พรีเซนเทช่ันส์ ธงชัย โรจน์กังสดำล 2559 2 ขัวญข้ำว' 94

769 สนทนำภำษำจีนในชีวิตประจ ำวันและในธุรกิจ ไอรีน เป 2559 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

770 สนทนำภำษำจีนในต่ำงแดน - 2559 1 แมนดำรินเอดูเคช่ัน
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771 สร้ำงธุรกิจขนำดย่อมแบบท่ี วอร์เรน บัฟเฟตต์ โปรดปรำน บรำวน์ลี, อดัม. 2559 1 แอร์โรว์ มัลติมีเดีย

772 สีจ้ินผิง ยุทธศำสตร์กำรบริหำรประเทศ สีจ้ินผิง. 2559 2 มติชน

773 หลักกำรจัดกำร สุธี ขวัญเงิน 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

774 หลักกำรตลำด อำร์มสตรอง, แกร่ี. 2559 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

775 หลักกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในศตวรรษ 21 นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์. 2559 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

776 หลักเศรษฐศำสตร์ สมถวิล จิตติมงคล 2559 2 แม็คเอ็ดดูเคช่ัน

777 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2559 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

778 หำวห่ำว Marketing กำรตลำดจีนยุคใหม่ท่ีคุณต้องร้องโอ้โห วรมน ด ำรงศิลป์สกุล. 2559 2 มติชน

779 องค์กำรและกำรจัดกำร ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2559 1 ธนธัชกำรพิมพ์

780 อย่ำปล่อยให้ใครฆ่ำวำฬของคุณ รวิศ หำญอุตสำหะ 2559 1 วีเลิร์น

781 อย่ำปล่อยให้ใครฆ่ำวำฬของคุณ รวิศ หำญอุตสำหะ 2559 1 วีเลิร์น

782 อักษรข้ำงในอักษรจีนตัวย่อ ส่วนประกอบตัวอักษรจีนสมัยใหม่ นพพิชญ์ ประหว่ัน. 2559 3 เพชรประกำย

783 อำเซียน-จีน ท้ังปีนเกลียวท้ังเก่ียวก้อย เกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ 2559 3 แสงดำว

784 อ่ำนคนทะลุใจ ด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2559 1 แสงดำว

785 อำลีบำบำ มังกรปฏิวัติโลก เอริสแมน, พอร์เตอร์ 2559 1 เนช่ันบุ๊คส์

786 อินเดีย-อำเซียน โอกำสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ - 2559 1 ศูนย์ภำรตะศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำฯ

787 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

788 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

789 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

790 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2559 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

791 10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก-รับตลำด AEC" - 2558 2 กระทรวงพำณิชย์

792 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนำ 100 ปรัชญำคุณธรรม - 2558 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

793 7 กระบวนกำรท่ีจ ำเป็นส ำหรับนักฝึกอบรมมืออำชีพ วรณัน พินิจดี. 2558 1 บัดด้ี ครีเอช่ัน

794 7 อุปนิสัยส ำหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง โคว่ี, สตีเฟน อำร์ 2558 1 ดีเอ็มจี

795 CEO ในสำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2558 1 ปันปัญญำ

796 CSR way บทเรียนแคิดควำมมุ่งหวัง เอนก นำคะบุตร. 2558 1 แปลน พร้ินท์ต้ิง

797 Enneagram ศำสตร์แห่งกำรวิเครำะห์คน บัญญัติ บุญญำ 2558 1 ปัญญำชน

798 Gear up เคล็ดลับปรับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ แรมเฟลท์, ลีนำ 2558 1 โพสต์

799 Principles of marketing : the modern business management lead to successful ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์. 2558 1 สเตรนเจอน์บุ๊ค

800 Quick Chinese ภำษำจีนพูดเลย! พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล 2558 1 พรำว

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

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

803 Xiaomi กลยุทธ์ป้ันแบรนด์หม่ืนล้ำนแบบเสียวหม่ี หลี, ว่ำนเฉียง 2558 1 Move

804 กำรจัดกำรสมัยใหม่ วิเชียร วิทยอุดม. 2558 1 ธนธัชกำรพิมพ์

805 กำรบริหำรกลยุทธ์กิจกำรข้ำมชำติ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,

806 กำรบริหำรงำนคุณภำพในองค์กำร อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศำล. 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

807 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมทฤษฎีรัฐประศำสนศำสตร์ ศิริรัตน์ ชุณหคล้ำย 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

808 กำรบริหำรนวัตกรรมแนวใหม่ เสน่ห์ จุ้ยโต. 2558 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

809 กำรบริหำรสไตล์ แจ็ค หม่ำ จ้ำวเหว่ย 2558 1 โพสต์บุ๊กส์

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

811 กำรพัฒนำองค์กำร กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล. 2558 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

812 กำรพัฒนำองค์กำรและกำรเปล่ียนแปลง เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2558 1 บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

813 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ รัชรินทร์ กุลชำติ. 2558 1 ท้อป

814 กำรวิจัยตลำด ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2558 1 โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชช่ิ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

815 ก้ำวท่ีพลำดของผู้น ำท่ีส ำเร็จ สวิงเกอร์, โจ 2558 1 พีอำร์

816 เก่งภำษำจีนง่ำยๆ อ่ำนออก พูดได้ เหมือนเจ้ำของภำษำ - 2558 1 นำนำส ำนักพิมพ์

817 เกำกลยุทธ์ ด ำรงค์ พิณคุณ 2558 1 ด.พิณคุณ

818 เกิดเป็นกระต่ำยต้องคิดให้ได้อย่ำงหมำป่ำ Trott, Dave 2558 1 วีเลิร์น

819 เขียน resume ภำษำอังกฤษพิชิตงำน ณฐำกร สิรินำนุวัติ 2558 1 Book Now Publishing

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

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

822 คิดในกรอบ บอยด์, ดรูว์ 2558 2 วีเลิร์น

823 คิดใหม่สู่อำเซียน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2558 1 แมคกรอ-ฮิล

824 คิดอย่ำงนักวำงกลยุทธ์ Montgomery, Cynthia A. 2558 1 วีเลิร์น

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

826 คู่มือกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ฉบับปรับปรุง - 2558 1 แมนดำริน

827 คู่มือแก้ปัญหำธุรกิจ 36 บอร์เกนิชต์, เดวิด. 2558 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

828 คู่มือเตรียมควำมพร้อมท ำธุรกิจส่วนตัว ทองพันช่ัง พงษ์วำรินทร์ 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

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

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

831 จัดกำรเวลำสร้ำงงำนให้ตรงเป้ำ ไกลย์, โจเซลีน เค. 2558 1 เบรนสตอร์ม

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

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

834 ชีวประวัติ แจ็ค หม่ำ มีชีวิตอยู่เพ่ือสะท้ำนโลก หลิวซ่ืออิง 2558 1 โพสต์ บุ๊กส์

835 ซูเปอร์แมน "หล่ี" ลี กำชิง บุญชัย ใจเย็น. 2558 1 เพชรประกำย

836 ดีท่ีสุดในจุดท่ีท ำ เจนนิงส์, เจสัน. 2558 1 ปรำณ

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

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

838 ตัวอย่ำงข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนประกำศสัญญำจ้ำงหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้ำง สิทธิศักด์ิ ศรีธรรมวัฒนำ. 2558 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

839 ไต้หวันในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ สิทธิพล เครือรัฐติกำล. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

840 ทฤษฎีองค์กำรและกำรออกแบบในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 นิตยำ เงินประเสริฐศรี. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

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

842 เทคนิคกำรบริหำร โชติ บดีรัฐ. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

843 เทคนิคสรุปทุกอย่ำงลงในกระดำษแผ่นเดียวท่ีฉันเรียนรู้มำจำกโตโยต้ำ ซุงุรุ, อะซะดะ. 2558 1 วีเลิร์น

844 นวัตกรรมธุรกิจข้ำมสำยพันธ์ุ วัลลิงส์, รำมอน. 2558 2 ด ำรงค์ พิณคุณ

845 นับหน่ึงกว่ำจะถึงสองหม่ืนห้ำพันล้ำนก้ำว ประภัสสร เสวิกุล. 2558 1 นิลุบล

846 นิวโรเทรนน่ิงผ่ำสมองสอนพนักงำน สุพจน์ นำคสวัสด์ิ. 2558 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

847 บทเรียนควำมพ่ำยแพ้ของผู้น ำในสำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2558 1 แสงดำว

848 บริษัทจดทะเบียนและธรรมำภิบำลบริษัทไทยภำยใต้แนวทฤษฎีควำมสมดุลของอ ำนำจ สุรศักด์ิ ไชยธนกิจ. 2558 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

849 บุคลิกภำพและควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร : จำกวัยเด็กสู่วัยท ำงำน รุ้ง ศรีอัษฎำพร 2558 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

851 เป็นได้มำกกว่ำน้ีถ้ำรีบเปล่ียน เหยิง, ร็อบ. 2558 1 ปรำณ

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

853 พจนำนุกรมจีน-ไทย ฉบับวำยซีที : ค ำหลักส ำหรับผู้เรียนภำษำจีนเบ้ืองต้น บุญเรือง มำนะสุรกำร 2558 2 ไอยรำ12

854 พรีเซนต์งำนด้วยไอเดียนักโฆษณำลีลำนักมำยำกล อุจิดะ, ชินยะ 2558 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

855 พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำร - 2558 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

856 พูดจีนเก่งมำก! หวงเหล่ำซือ 2558 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

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

858 เม่ือทุกอย่ำงปกติดีก็ถึงเวลำท่ีต้องเปล่ียนแปลง คอตเตอร์, จอห์น 2558 1 วีเลิร์น
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

859 ไม่ต้องลำออกก็ประสบควำมส ำเร็จได้ 50 เคล็ดลับของยอดมนุษย์เงินเดือน ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. 2558 1 มำยเบสท์บุคส์

860 ระบบสำรสนเทศเพ่ืองำนทรัพยำกรมนุษย์ยุคใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. 2558 1 รัตนไตร

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

862 รู้ศัพท์ 300 ค ำ ก็พูดอ่ำนเขียนภำษำจีนได้ วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์. 2558 1 อินส์พัล

863 เร่ิมต้นท ำเงินกับสินค้ำ Online จำกจีน ฉบับสมบูรณ์ กฤษฎำ กฤษณะเศรณี 2558 1 อินส์พัล

864 เรียนศัพท์จีนวันละนิด พูดจีนวันละหน่อย กวนเหล่ำซือ 2558 1 Dดี

865 โลกต่ืน เม่ือเอเชียเปล่ียน : แนวโน้มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในวันท่ีเอเชียลุกข้ึนและก้ำวเดิน - 2558 1 โพสต์บุ๊กส์

866 ไวยำกรณ์จีนระดับต้น เมชฌ สอดส่องกฤษ 2558 2 ภำษำและวัฒนธรรม

867 เศรษฐศำสตร์คอมมอนเซนส์ : คน เศรษฐกิจ ชีวิตเศรษฐศำสตร์ - 2558 1 มูลนิธิสถำบันอนำคตไทยศึกษำ

868 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สุจินดำ เจียมศรีพงษ์. 2558 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

869 สถำนกำรณ์และผลกระทบจำกกำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนเสรีในภูมิภำคอำเซียน ดนุพล อริยสัจจำกร. 2558 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

870 สนทนำจีนสุดฮิต พิชิตทุกสถำนกำรณ์ ด้วย real Chinese conversation คิม, ฮเยกยอง 2558 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

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

872 สำมก๊ก พิชัยยุทธ์ยุคดิจิตอล ยศไกร ส.ตันสกุล 2558 1 แสงดำว

873 ส ำนวนจีนย่ิงอ่ำนย่ิงสนุก - 2558 1 อมรินทร์

874 ส ำเร็จช้ำ ดีกว่ำไม่ท ำ เฌอมำณย์ รัตนพงศ์ตระกูล 2558 1 Double Days

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

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

877 สุดยอดเคล็ดลับกำรบริหำรจำกฮำร์วำร์ดส ำหรับนักบริหำรยุคใหม่ - 2558 1 เอ็กเปอร์เน็ท

878 สุดยอดศัพท์จีนควรรู้และเตรียมสอบ YCT & HSK (1 -3) - 2558 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

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

880 หนังสือคัดอักษรจีน. ภำค 3 - 2558 3 เดียร์ เดียร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

881 หลักกฎหมำยธุรกิจ พินิจ ทิพย์มณี. 2558 2 วิญญูชน

882 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2558 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

883 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำง ฉบับใช้บ่อย เหล่ำเจำซือ 2558 1 ห่ิงห้อย

884 หินสำมก้อน : หลักกำรจัดเวทีระดมจิตใจส ำหรับผู้เหน่ียวน ำกระบวนกำร ปกรณ์ สุวรรณประภำ 2558 1 มูลนิธิวิถีสุข

885 อ่ำนเหล่ียมขงเบ้ง กลวิธีสู่อ ำนำจ ภำณุมำศ เมืองพรหม. 2558 1 วิช่ัน พรีเพรส

886 10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก-รับตลำด AEC" - 2557 2 กระทรวงพำณิชย์

887 12 วิธี สู่วิถีผู้น ำ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2557 1 แมคกรอ-ฮิล

888 27 วิธีคิดแล้วรวยแบบเถ้ำแก่ใหญ่ กนต์นธี ณรงค์เดช 2557 1 อะเบ๊ำท์ บุ๊ค

889 52 ปรัชญำจีนสอนลูกให้มีหัวกำรค้ำ คนแซ่เล้ง 2557 1 Dดี

890 AHP กำรตัดสินใจข้ันสูง เพ่ือควำมก้ำวหน้ำขององค์กรและควำมอยู่ดีมีสุขของมหำชน วิฑูรย์ ต้ังตรงจิตต์. 2557 1 อัมรินทร์

891 Barron's new GMAT : graduate management admission test 17th edition Jaffe, Eugene D. 2557 1 เอ็มไอเอส

892 CEO code ข้ึนแท่นเบอร์หน่ึง ลิม คัมมำร์ 2557 1 ณ ดำ

893 CSR "จำกแนวคิดทำงธุรกิจสู่วิถีชีวิตตนเอง" ฌำนสิทธ์ิ ยอดพฤติกำรณ์. 2557 1 บริษัท สมบูรณ์กำรพิมพ์ จ ำกัด

894 e-book ฝันของนักเขียนรุ่นใหม่ ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2557 1 ปรำชญ์

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

896 Jack Ma คนธรรมดำท่ีกลำยป็นมหำเศรษฐีโลกในพริบตำ ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2557 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

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

898 กฎหมำยธุรกิจ ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์. 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

899 กลยุทธ์กำรควบรวมกิจกำรอย่ำงมืออำชีพ - 2557 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

900 กลยุทธ์กำรบริหำรจำกกำรอ่ำนคน สมชำติ กิจยรรยง. 2557 2 เพชรประกำย

901 กลยุทธ์พิชิตควำมส ำเร็จ - 2557 1 อินทรีย์

902 กล้ำคิด กล้ำท ำ แบบสตีฟ จ็อบส์ สมิทธ์ิ, ดำเนียล. 2557 1 ซัคเซส มีเดีย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

903 กำรโค้ชเพ่ือพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนท่ียอดเย่ียม ศิริรัตน์ ศิริวรรณ 2557 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

904 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ อนันต์ชัย คงจันทร์. 2557 1 ภำพพิมพ์

905 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ สิทธิชัย ตันศรีสกุล. 2557 1 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

906 กำรด ำเนินกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมบนพ้ืนฐำน competency อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2557 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

907 กำรบริหำรกำรปฏิบัติกำรเพ่ือควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน วิพุธ อ่องสกุล. 2557 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

908 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ธนำชัย สุขวณิช. 2557 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

909 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล 2557 1 ปัญญำชน

910 กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนองค์กร นภดล ร่มโพธ์ิ. 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

911 กำรวัดและประเมินทักษะกำรปฏิบัติ กมลวรรณ ตังธนกำนนท์ 2557 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

912 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนธุรกิจจีนของสถำนประกอบกำรเพ่ือรองรับ... - 2557 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

913 กำรส่ือสำรโน้มน้ำวใจ วิลเลียมส์, เกรย์ เอ. 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

914 กำรออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมบนพ้ืนฐำน competency อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2557 1 ปัญญมิตร

915 เก่งภำษำจีนด้วยตัวเอง นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ 2557 1 สถำพรบุ๊คส์

916 เขียวเปล่ียนโลก เฟรนด์, กิล. 2557 2 โอเพ่นเวิลด์ส

917 คนจะรวยช่วยไม่ได้ พฤกษ์ อชิตำนุกุล 2557 1 ปรำณ

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

919 ควำมม่ันคงอำเซียน พรเทพ จันทรนิภ 2557 1 เอ.เอส.เทคนิคกำรพิมพ์

920 ควำมลับของยิว บุญชัย ใจเย็น 2557 1 ปรำชญ์

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

922 คิดแบบ CEO ส ำเร็จด้วยกฎ CSR ปรำชญ์ ศรีอักษร 2557 1 ปรำชญ์

923 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและควำมสุข  ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 2557 1 โครงกำรจับตำสถำนกำรณ์ควำมสุขของคนท ำงำนในประเทศไทย สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม

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

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
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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หน้าท่ี 43

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

925 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจและอีเมลในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เศรษฐวิทย์. 2557 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

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

927 คู่มือสร้ำงนวัตกรรมใน 4 สัปดำห์ แอนโทน่ี, สก็อต ดี. 2557 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

928 คู่มือองค์กรกำรเงินชุมชน : แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรกำรเงินชุมชน สฤณี อำชวำนันทกุล. 2557 3 มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ

929 เคร่ืองช้ีสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค รัตนำ สำยคณิต 2557 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

930 เคล็ดลับวิธีสร้ำงสภำวกำรณ์ อ่ำนสภำวกำรณ์และรู้ทันนักสร้ำงสภำวกำรณ์ เจีย เง้ียม. 2557 2 เต๋ำประยุกต์

931 จริยธรรมทำงธุรกิจ กัลยำรัตน์ ธีระธนชัยกุล. 2557 1 ปัญญำชน

932 จิตวิทยำกำรบริหำรบุคลำกร อริสำ ส ำรอง 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

933 จิตวิทยำกำรเป็นผู้น ำ สิริอร วิชชำวุธ 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

934 เจำะลึกอำชีพชีวิตอิสระคนพันธ์ุ y - 2557 1 เพชรประกำย

935 ใช้คน 2 คน ให้ได้ผลเท่ำ 7 คน เทรซ่ี, ไบรอัน. 2557 1 วีเลิร์น

936 ตัวอย่ำงกำรใช้มำตรกำรทำงวินัยอย่ำงสร้ำงสรรค์ สิทธิศักด์ิ ศรีธรรมวัฒนำ. 2557 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

937 เถ้ำแก่จีนสอนลูกให้รวย คนแซ่เล้ง 2557 1 Dดี

938 ธรรมนูญครอบครัว เขียนอย่ำงไรให้ส ำเร็จ นวพล วิริยะกุลกิจ. 2557 1 กำรเงินธนำคำร

939 ธุรกิจเรำเอำไงดี? - 2557 1 Dดี

940 น ำเข้ำสินค้ำจำกท่ัวโลก Pre-Order มณีนุช สมำนหมู่. 2557 1 รีไวว่ำ

941 นิทำนคนรวย เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2557 1 ปรำชญ์

942 ปลำไม่ตำยว่ำยทวนน้ ำ - 2557 1 มติชน

943 เปิดต ำนำนผ่ำนอักษรจีน โจว, เซ่ียวเทียน 2557 2 มติชน

944 ผู้น ำ ปริญญำ ตันสกุล. 2557 1 จิตจักรวำล

945 พิชิตศัพท์จีน กำนเชียงกัว 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

946 พูดจีนกันเถอะ กวนเหล่ำซือ 2557 1 Dดี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

947 พูดจีนให้แตกต้องแหกปำก กวนเหล่ำซือ 2557 1 Dดี

948 พูดได้พูดดีภำษำจีน ภัณฑิลำ เลิศเภสัชวิทยำ 2557 1 อมรินทร์

949 ภำวะผู้น ำ : ทฤษฎีและนำนำทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน วิโรจน์ สำรรัตนะ. 2557 1 ทิพยวิสุทธ์ิ

950 ภำวะผู้น ำเชิงกลยุทธ์ จตุพร สังขวรรณ. 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

951 ภำวะผู้น ำแบบบริกำร : แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัย สัมฤทธ์ิ กำงเพ็ง. 2557 1 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

952 ภำวะผู้น ำร่วมสมัย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2557 1 ปัญญำชน

953 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. 2557 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

954 ภำษำจีนส ำหรับโรงแรมและกำรบริกำร ตงจิง 2557 1 บรรเทิง นรำภิรมย์

955 มนุษยสัมพันธ์และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ วิชุดำ จันทร์เวโรจน์. 2557 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

956 เมนูคอร์รัปชันและกำรแสวงหำผลประโยชน์ - 2557 1 มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

957 รวมค ำศัพท์และตัวอย่ำงข้อสอบ HSK ระบบใหม่ - 2557 1 เพชรประกำย

958 รวยออนไลน์ น ำเข้ำสินค้ำจำกจีน มณีนุช สมำนหมู่. 2557 1 รีไวว่ำ

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

960 เร่ิมธุรกิจอย่ำงฉลำด ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง 2557 1 เรสเตอร์บุ๊ค

961 เรียนจีนกลำงจำกค ำพ้องควำมหมำย ตงจิง 2557 1 เคล็ดไทย

962 เรียนรู้สู่อำเซียน - 2557 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

963 เรียนศัพท์จีนจำกภำพ จ ำแม่น - คัดสนุก - ฝึกสมอง - 2557 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

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

965 ลำออกซะถ้ำอยำกรวย เมษ พิชญพล 2557 1 ปรำณ

966 ลำออกซะถ้ำอยำกรวย 2, ตอนปลดล็อกควำมคิดพิชิตควำมรวยด้วยส่ิงท่ีรัก เมษ พิชญพล 2557 1 ปรำณ

967 วิถีชุมชน : กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือยกระดับธุรกิจชำวบ้ำน ล่ันทม จอนจวบทรง. 2557 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

968 ศำสตร์และศิลป์กำรบริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ - 2557 1 สมำคมส่งเสริมคุณธรรม

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

969 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น สุดำรัตน์ พิมลรัตนกำนต์. 2557 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

970 สถิติธุรกิจ กิตติศักด์ิ จังพำนิช 2557 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

971 สนทนำภำษำจีนในต่ำงแดน - 2557 1 แมนดำรินเอดูเคช่ัน

972 สำมก๊กฉบับอ ำนำจเครือข่ำยคือควำมส ำเร็จ ส. ยศไกร 2557 1 ปรำชญ์

973 สำมก๊กพกพำ คมเดือน เจิดจรัสฟ้ำ. 2557 6 แสงดำว

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

975 ส่ิงไม่ส ำคัญ ควรท ำกว่ำ! แม็คแคลทช่ี, สตีฟ 2557 1 Be Better

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

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

978 หนีห่ำว พูดจีนได้ทันใจ - 2557 1 ทัช พับลิเคช่ันส

979 หลักกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ชมสุภัค ครุฑกะ 2557 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

980 หลักกำรจัดกำรและองค์กำร - 2557 1 บริษัท ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน จ ำกัด

981 หลักกำรตลำด - 2557 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

982 หลักกำรตลำด ศุภชำต เอ่ียมรัตนกูล. 2557 1 แสงดำว

983 หลักคิดเร่ืองกลยุทธ์และกำรแข่งขัน มำเกรตตำ, โจแอน. 2557 1 เอ็กเปอร์เน็ท

984 หลักทฤษฎีเศรษฐศำสตร์และกำรเงินกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคม - 2557 2 สถำบัน

985 หลักบริหำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ชุติกำญจน์ ศรีวิบูลย์ 2557 1 ณ เพชรส ำนักพิมพ์

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

987 หลุมพรำง 100 ข้อท่ีต้องเล่ียงเพ่ือสรรค์สร้ำงธุรกิจข้ันเทพ วูดส์, แคสเปียน 2557 1 โพสต์

988 อำเซียนศึกษำ ดนัย ไชยโยธำ. 2557 1 โอเดียนสโตร์

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

990 100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ เคอร์ดิ, เจเรมี. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

991 3 มหำเศรษฐีคนรุ่นใหม่ ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2556 1 ปรำชญ์

992 4,000 ค ำศัพท์จีนกลำงท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ ำวัน ม. อ้ึงอรุณ. 2556 6 Feel good

993 50 เคล็ดลับบริหำรธุรกิจ : ฉบับ CEO ระดับโลก สมพงษ์ อยู่สุนทร 2556 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

994 50 วิธีแก้ปัญหำ & กำรตัดสินใจอย่ำงฉลำด! โครเกอรัส, มิคำเอล 2556 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

995 AEC : เสน่ห์สีสันและควำมหมำยในโลกทุนนิยมแห่งศตวรรษท่ี 21 เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ 2556 2 สยำมปริทัศน์

996 CEO ต้องรู้ ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง 2556 1 เรสเตอร์บุ๊ค

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

998 Daily Chinese สนทนำภำษำจีนในชีวิตประจ ำวันแบบทันท่วงที นีน่ำ กัว 2556 1 Book Caff

999 Forbes billionaires ไอดอลนักล่ำฝัน เศรษฐีพันล้ำน แม่ขวัญข้ำว 2556 1 busy-day

1000 I hate my job Buffo 2556 1 อะบุ๊ก

1001 Performance indicators (PIs) dictionary. เล่ม 2 อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2556 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1002 Select A-Class workforce เลือกคนท่ี "ใช่" สร้ำงองค์กรให้ย่ิงใหญ่ด้วย CBI ชัชวำล อรวงศ์ศุภทัต 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค

1003 Startup เส่ียยุคใหม่ - 2556 1 สต๊อคทูมอร์โรว์

1004 กลยุทธ์ Lanchester ยุทธกำรล้มเบอร์หน่ึงของมือรอง เรียว, นำวำตะ. 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1005 กลยุทธ์ทำงธุรกิจเพ่ือพัฒนำตลำดข้ำวหอมมะลิไทยในประเทศจีน ธิดำรัตน์ โชคสุชำติ. 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1006 กลยุทธ์สำมก๊กกับกำรสร้ำงธุรกิจเครือข่ำย สมชำติ กิจยรรยง. 2556 1 เพชรประกำย

1007 กลยุทธ์ิพิชิตภัยร้ำยในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ บุญชนะ บุญเลิศ. 2556 3 ที เค พร๊ินต้ิง

1008 กลับหัวคิด มองชีวิต 60 % ไซโต้, ชิเงตะ 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1009 กำรจัดกำรกำรบริกำร กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2556 1 กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

1010 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ สุดใจ วันอุดมเดชำชัย. 2556 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1011 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : กำรสร้ำงและกำรด ำเนินกลยุทธ์ - 2556 1 แมคกรอ-ฮิล

1012 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก ภักดี มำนะหิรัญเวท. 2556 1 กรีนแอปเป้ิล กรำฟฟิค พร้ินต้ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1013 กำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ส ำหรับ CEO  บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 2556 1 บริษัท พี. เพรส จ ำกัด

1014 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม ฉัตยำพร เสมอใจ. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1015 กำรจัดกำรเปล่ียนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำร เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2556 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

1016 กำรจัดกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ Managing for results - MFR : หลักกำรและแนวทำงปฏิบัติ... บรรจง อมรชีวิน. 2556 1 ภำพพิมพ์

1017 กำรเจรจำต่อรอง วัทกินส์, ไมเคิล. 2556 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1018 กำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมืออำชีพ จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ. 2556 2 แมคกรอ-ฮิล

1019 กำรบริหำรโครงกำร : เคร่ืองมือและเทคนิคในกำรบริหำรโครงกำร สุทัศน์ รัตนเก้ือกังวำน. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1020 กำรบริหำรโครงกำร : แนวคิดและแนวทำงในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ ปกรณ์ ปรียำกร. 2556 1 เสมำธรรม

1021 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ รัตนำ สำยคณิต. 2556 1 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1022 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง : วิธีกำรลดควำมเส่ียงและก ำจัดควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กำร... บรรยงค์ โตจินดำ. 2556 1 รวมสำส์น (1977)

1023 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแนวใหม่ : ทฤษฏีและปฏิบัติ ส ำรำญ มีแจ้ง. 2556 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1024 กำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจ ธนวุฒิ พิมพ์กิ. 2556 1 โอเดียนสโตร์

1025 กำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคโลกำภิวัตน์ บุญฑวรรณ วิงวอน 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1026 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1027 กำรฝึกอบรมและพัฒนำเชิงกลยุทธ์ สุพำนี สฤษฎ์วำนิช. 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1028 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1029 กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์องค์กรไอซีทีแห่งกำรเรียนรู้ตำมกรอบรำงวัลคุณภำพกำร... มีโชค ทองไสว. 2556 1 -

1030 กำรพัฒนำและกำรเปล่ียนแปลงองค์กำร ชำญชัย อำจินสมำจำร. 2556 2 สถำบันเพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร

1031 กำรเมืองเร่ืองสำมก๊ก ฐำปนีย์ อตีตำ 2556 2 เพชรประกำย

1032 กำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมบนพ้ืนฐำนของ competency อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2556 1 บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด

1033 เก่งพินอินได้ใน 3 วัน เจ้ิงเซียง, เฉิน 2556 1 อมรินทร์

1034 เกมคน...กลศึกแบบสำมก๊ก วณิพก พเนจร 2556 4 แสงดำว

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

1035 เกมและกิจกรรมพัฒนำทีมงำน เคล็กก์, ไบรอัน มำร์ติน, ค.ศ. 1955- 2556 1 บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ำกัด

1036 เกิดมำเพ่ือย่ิงใหญ่ ทศ คณนำพร. 2556 2 แฮปป้ีบุ๊ค

1037 คนเก่งองค์กรแกร่ง ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1038 คนในถ้วย ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง 2556 1 เรสเตอร์บุ๊ค

1039 คนย่ิงใหญ่ ต้อง''โง่"และ"แพ้"ให้เป็น! ทศ คณนำพร. 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

1040 คลุกฝุ่นกับงำน 3 : เรียนรู้อดีต วิเครำะห์ปัจจุบัน สร้ำงสรรค์อนำคต ศิริพล ยอดเมืองเจริญ 2556 1 บพิธกำรพิมพ์

1041 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ - 2556 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1042 ควำมรู้พ้ืนฐำนภำษำจีนกลำงแบบง่ำยๆ ชำตรี แซ่บ้ำง. 2556 1 ปัญญำชน

1043 ควำมลับเปล่ียนชีวิตแค่คิดต่ำง...งำนไหนๆก็สุขและสนุกได้ทุกวัน ลันดิน, สตีเฟน ซี. 2556 1 วีเลิร์น

1044 คัมภีร์กลยุทธ์ขงเบ้ง ผู้ไร้เทียมทำน ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

1045 ค ำสำรภำพของผู้เร่ิมต้นธุรกิจ Robson, Chris 2556 1 Dดี

1046 คิดต้องท ำคันต้องเกำ Wasmund, Shaa 2556 1 วีเลิร์น

1047 คิดบวกปลุกพลังไอเดีย ชำมีน, ชีร์ซอด. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

1048 คิดและท ำแบบ สตีฟ จอบส์ แซนเดอร์, ปีเตอร์ 2556 1 ปรำณ

1049 คิดและท ำแบบ"โจโฉ"ผู้น ำตลอดกำล ภัทระ ฉลำดแพทย์ 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค

1050 คิดและท ำอย่ำงไรให้ก้ำวไกลอย่ำง "มืออำชีพ". 1 ชัชวำล อรวงศ์ศุภทัต. 2556 1 บริษัท แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง จ ำกัด

1051 คิดและท ำอย่ำงไรให้ก้ำวไกลอย่ำง "มืออำชีพ". 2 ชัชวำล อรวงศ์ศุภทัต. 2556 1 บริษัท แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง จ ำกัด

1052 คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพฉบับท่ี 1 ส ำหรับส ำนักงำนขนำดกลำง...- 2556 1 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมป์

1053 คู่มือบริหำรธุรกิจส่วนตัว ฉบับสมบูรณ์ ชูศีล ตรังตรีชำติ 2556 1 ธิงค์ ปียอนด์ บุ๊คส์

1054 เคร่ืองมือทำงยุทธศำสตร์ อภิรัชศักด์ิ รัชนีวงศ์. 2556 1 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักฯ

1055 เคล็ดลับวิธีรวยท่ีพวกเศรษฐีไม่ยอมบอก อธิคม สวัสดิญำณ. 2556 1 เต๋ำประยุกต์

1056 โค้ชตัวเองให้เป็นซูเปอร์หัวหน้ำ อภิชัย ศรีเมือง. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1057 งำนไม่ประจ ำ 2 : อิสระเรำรำคำเท่ำไหร่ วิสูตร แสงอรุณเลิศ. 2556 1 สต็อคทูมอร์โรว์

1058 งำนไม่ประจ ำท ำเงินกว่ำ วิสูตร แสงอรุณเลิศ 2556 1 สต็อคทูมอร์โรว์

1059 จ ำเป็นต้องพูดได้เม่ือไปเท่ียว Chinese edition นีน่ำ กัว 2556 1 Book Caff

1060 จีนโพ้นทะเลผู้ร่ ำรวย วริศรำ ภำนุวัฒน์ 2556 1 แสงดำว

1061 จีนมุ่งลงใต้ อินเดียมุ่งตะวันออก อำเซียนตอนบนในยุคบูรพำภิวัตน์ เอนก เหล่ำธรรมทัศน์. 2556 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมฯ

1062 เจำะลึกเซ่ียเหมิน : ค้ำเอง เรียนเอง เท่ียวเอง ชุติมำ อริยะวัตรกุล 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1063 ฉุกคิด! เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ 2556 1 โพสต์บุ๊กส์

1064 ชำติน้ีคงไปไม่ถึงไหนถ้ำท ำอะไรแค่พอผ่ำน Colvin, Geoff 2556 1 วีเลิร์น

1065 ใช้ควำมสุขท ำก ำไร Hsieh, Tony 2556 1 วีเลิร์น

1066 ตะวันออกท่ีเมืองไทย : บันทึกชีวิตนำยซิวซี แซ่ต้ัง จริยำ ธำรมรรค. 2556 1 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

1067 ติดปีกธุรกิจนวัตกรรมร้อยล้ำน - 2556 1 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรฯ

1068 เติมควำมเป็นผู้น ำในช่องว่ำง โคจิ, ทะคะงิ 2556 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1069 ถึงเวลำพลิกชีวิต ภำนุศร เครือปัญญำดี 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค

1070 ทำงลัดหัดพูดจีนสุดจ๊ีด!! หลิน, เฟย 2556 1 Life Balance

1071 ท ำเงินด้วยอำชีพ Outsource ไม่ยำก พระจันทร์ อมย้ิม. 2556 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1072 ท่ีสุดประเทศจีน 100 สถำนท่ีท่ีต้องไปเยือน เย่ำ, เผิง 2556 3 ทองเกษม

1073 เทคนิคดึงลูกค้ำเข้ำร้ำนดูดเงินล้ำนเข้ำบัญชี ธวัชชัย พืชผล. 2556 1 Dดี

1074 ธุรกิจแค่รักท่ีจะเร่ิมก็ส ำเร็จ วิสุทธ์ิ ตันติตยำพงษ์ 2556 2 ไวส์คอน แบงค็อก

1075 ธุรกิจสร้ำงสรรค์ พันธมิตรสังคม - 2556 4 มูลนิธิ

1076 ธุรกิจส่วนตัวเร่ิมไม่ยำก แจ๊ค ธนกฤต. 2556 2 ส.เอเชีย เพรส (1989)

1077 นโยบำยต่ำงประเทศของจีนต่อพม่ำ : อดีตและปัจจุบัน (ค.ศ. 1949-2010) สิทธิพล เครือรัฐติกำล 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1078 นวัตกรพลิกโลก ไดเยอร์, เจฟฟ์. 2556 1 ปรำณ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1079 น ำเข้ำออนไลน์สินค้ำจำกจีน สุพัตรำ ห.เพียรเจริญ 2556 1 ไอดีซี พรีเมียร์

1080 บทเรียนด้วยตนเองกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรและธุรกิจ ประวีณ ณ นคร. 2556 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

1081 บริหำรคนแบบสำมก๊ก วริศรำ ภำนุวัฒน์ 2556 2 แสงดำว

1082 บริหำรสมัยใหม่ด้วยคุณธรรมขงจ๊ือ คิเมอิ, อิโรโคะ. 2556 4 แสงดำว

1083 บุคลำกรอัจฉริยะ สมชำติ กิจยรรยง. 2556 3 เพชรประกำย

1084 แบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1085 ประวัติศำสตร์จีนฉบับย่อ หล่ีเฉวียน 2556 5 มติชน

1086 ปรัชญำทองธุรกิจ - 2556 2 เกลอเรียน

1087 ป๊ิงด้วยภำพ : ส่ือสำรทุกแนวคิด แก้ไขทุกวิกฤติ ด้วย "กำรคิดเป็นภำพ" โรม, แดน 2556 1 สุขภำพใจ

1088 เป็นผู้น ำอย่ำงไรให้ย่ังยืน อูลริช, เดฟ. 2556 1 แมคกรอ-ฮิล

1089 เปล่ียนอุปสรรคเป็นพลังฮึด สุพัตรำ มะโนนัย 2556 1 Dดี

1090 ผู้ค้ำจีน : ในชำยแดนลุ่มน้ ำโขง อรัญญำ ศิริผล. 2556 1 คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1091 ผู้น ำแบบทวีปัญญำ : ผู้น ำคนเก่งท่ีท ำให้คนอ่ืนเก่งตำมไปด้วย ไวสแมน, ลิซ 2556 1 นกฮูก

1092 ฝึกพูดภำษำจีนจำกค ำศัพท์  (ฉบับเปล่ียนปกใหม่) - 2556 1 Book Caff

1093 พฤติกรรมองค์กำร รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2556 1 กรีนแอปเป้ิล กรำฟฟิค

1094 พิชัยสงครำมสำมก๊ก : ฉบับ 137 ตัวอย่ำงเคล็ดลับวิธีใช้สำมสิบหกกลยุทธ์ อธิคม สวัสดิญำณ. 2556 1 เต๋ำประยุกต์ 2011

1095 พูดคุยจีนกลำงตำมเส้นทำงส ำนวนจีน ตงจิง 2556 1 เกลอเรียน

1096 พูดจีนกลำงได้ภำยใน 69 ช่ัวโมง - 2556 1 อินทรีย์

1097 ภำวะผู้น ำ : ทฤษฎี กำรวิจัย และแนวทำงสู่กำรพัฒนำ รัตติกรณ์ จงวิศำล. 2556 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1098 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร สัมมำ รธนิธย์. 2556 1 ข้ำวฟ่ำง

1099 ภำวะผู้น ำเชิงปฏิบัติกำร : Life model พิพัฒน์ นนทนำธรณ์. 2556 2 ศูนย์ผู้น ำธุรกิจเพ่ือสังคม

1100 ภำวะผู้น ำและผู้น ำเชิงกลยุทธ์ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2556 3 ทริปเพ้ิล กรุ๊ป
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1101 ภำษำจีน 2 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2556 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1102 มหำอ ำนำจ 4 ชำติสอนรวย สุวรรณำ ตปยำนีกรกช. 2556 1 busy-day

1103 โมเดลธุรกิจ : ค ำตอบสุดท้ำย ส ำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน สุรศักด์ิ ไชยธนกิจ 2556 1 เกรทไอเดีย

1104 รวยแบบ Samsung มุ่งสร้ำงแบรนด์ Samsung Electronics ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ. 2556 2 ปรำชญ์

1105 ระเบียบวิธีกำรวิจัยเบ้ืองต้น - 2556 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1106 รับมือกับคนอย่ำง"โดนใจ"และ"ได้งำน" ชัชวำล อรวงศ์ศุภทัต 2556 1 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

1107 ลักษมี Lucky in game ลักษมี เหมนิธิ 2556 1 ไอฟ้ำ พำรำไดซ์

1108 เลือกคนให้ถูกงำนทุกหน่วยงำนควรรู้ - 2556 1 มำยิก

1109 วอร์เร็น บัฟเฟตต์ : อภิมหำเศรษฐีใจบุญ โลเว็นสไตน์, รอเจอร์. 2556 2 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

1110 วิธีจัดท ำแผนธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2556 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1111 วิธีประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด๊ิก โกรเต้. 2556 1 เอ็กซเปอร์เน็ต

1112 วิธีป่ันหัวคนด้วยสถิติ Huff, Darrell 2556 1 วีเลิร์น

1113 วิธีพำตัวเองออกจำก"กล่อง"ใบเล็ก - 2556 1 วีเลิร์น

1114 วิวัฒนำกำรแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย. 2556 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

1115 เศรษฐกิจอำเซียน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2556 2 แสงดำว

1116 เศรษฐศำสตร์จุลภำค : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดำกำร. 2556 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1117 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1118 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น กฤตยำ ตติรังสรรค์สุข. 2556 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1119 สนำมธุรกิจฝึกคิดสร้ำงสรรค์ สจ๊วต, เดฟ. 2556 1 เนช่ันบุ๊คส์

1120 สำมก๊กฉบับอ่ำนธุรกิจพิชิตคน กิมตังไล้ 2556 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1121 สุดยอด 50 เคร่ืองมือบริหำรจัดกำรอมตะ ท่ีใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย สุธี ปิงสุทธิวงศ์. 2556 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1122 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 52

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1123 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1124 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต. 2556 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1125 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1126 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค ภรำดร ปรีดำศักด์ิ. 2556 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1127 หัวใจเศรษฐศำสตร์ ออร์เรลล์, เดวิด. 2556 2 มูลนิธิเด็ก

1128 องค์กรแห่งทศวรรษใหม่ เพรำะสนุกจึงส ำเร็จ พัฒนะ บุรำศิริ. 2556 1 Minibear Publishing

1129 องค์กำร : ทฤษฎี โครงสร้ำง และกำรออกแบบ อัมพร ธ ำรงลักษณ์. 2556 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1130 อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงใต้ชะเง้ือมส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ยศ สันตสมบัติ. 2556 1 ศูนย์ศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพฯ

1131 อัพเกรดกำรท ำงำนสู่ยุค AEC Panda Smile 2556 1 ปรำชญ์

1132 อำชีพอิสระในอำเซียน โสภำพรรณ. 2556 1 แสงดำว

1133 อิสรภำพท่ีใช่รำยได้ท่ีปรำรถนำ อมิตำ อริยอัชฌำ. 2556 2 ภำพพิมพ์

1134 100 ประโยครอบรู้ธุรกิจจีน จำงหง 2555 5 ตถำตำ

1135 100 ประโยครอบรู้วัฒนธรรมจีน ซุนอ้ี 2555 5 ตถำตำ

1136 100 วลีฮิตภำษำจีน หวังเส่ียวหนิง 2555 5 ตถำตำ

1137 36 กลยุทธ์ "ซุนวู" กุญแจไขควำมส ำเร็จ อนันต์ จันทร์เจริญ. 2555 2 ณ ดำ

1138 40 วำทะชนะใจในสำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2555 5 คุณธรรม

1139 7 อุปนิสัยส ำหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง โควีย์, สตีเฟน อำร์. 2555 1 ดีเอ็มจี

1140 8 K's+5 K's : ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชำคมอำเซียน จีระ หงส์ลดำรมภ์ 2555 2 Chira Academ

1141 Competency-based training road map (TRM) อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2555 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1142 Easy Chinese ฝึกพูดภำษำจีนได้ง่ำยนิดเดียว นีน่ำ กัว 2555 1 Book Caff

1143 KPI และ action plan : จัดท ำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติกำร (action plan) ให้ไม่พลำดเป้ำ ทองพันช่ัง พงษ์วำรินทร์ 2555 1 บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ำกัด

1144 St-A-R interview กำรสัมภำษณ์งำนอย่ำงมืออำชีพ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2555 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1145 SWOT : เทคนิควิเครำะห์ธุรกิจอย่ำงเฉียบคม (สไตล์ผู้บริหำรมืออำชีพ) อภิชัย ศรีเมือง. 2555 3 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1146 กฎหมำยธุรกิจ บุญเพรำะ แสงเทียน. 2555 2 วิทยพัฒน์

1147 กฎหมำยธุรกิจ สมคิด บำงโม. 2555 10 เอสเค บุ๊คส์

1148 กลยุทธ์ = HBR's 10 must resds: on strategy พอร์ตเตอร์, ไมเคิล อี. 2555 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1149 กลยุทธ์กำรสรรหำบุคลำกร กฤติน กุลเพ็ง. 2555 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1150 กลยุทธ์กุนซือ : ฉบับเจ็ดยอดกุนซือในสำมก๊ก อดุลย์ รัตนม่ันเกษม. 2555 5 เต๋ำประยุกต์ 2011

1151 กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอำเซีย สิทธิชัย ฝร่ังทอง. 2555 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1152 กลยุทธ์ยุทธวิธีผู้น ำแบบซุนวู - 2555 2 ก้ำวแรก

1153 กลยุทธ์และวิธีเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ หล่ี, ผูเหลียง. 2555 1 เต๋ำประยุกต์

1154 กลยุทธ์สำมก๊ก : หลักกำรบริหำรส ำหรับผู้ชนะในทุกสถำนกำรณ์ เซ่ียซูจัง. 2555 2 ศรีปัญญำ

1155 กะเทำะชีวิตนักสร้ำงสรรค์ข้ันเทพ ดลชัย บุณยะรัตเวช. 2555 1 เนช่ันบุ๊คส์

1156 กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ ฉลำด จันทรสมบัติ 2555 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

1157 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2555 2 แมคกรอ-ฮิล

1158 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : กำรสร้ำงและกำรด ำเนินกลยุทธ์ Thompson, Arthur A. 2555 3 แมคกรอ-ฮิล

1159 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1160 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพ่ือควำมได้เปรียบทำง… พิชิต เทพวรรณ์. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1161 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กร : เพ่ือสร้ำงและรักษำควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันไว้ให้… สำโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. 2555 3 ซีวีแอลกำรพิมพ์

1162 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เบ้ืองต้น กรอฟฟ์, ทอดด์ อำร์. 2555 3 ไอกรุ๊ปเพรส

1163 กำรตลำดระดับโลก นันทสำรี สุขโต. 2555 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1164 กำรบริหำรควำมขัดแย้งในองค์กำร วิเชียร วิทยอุดม. 2555 3 ธนธัชกำรพิมพ์

1165 กำรบริหำรโครงกำรส ำหรับผู้บริหำร วิสูตร จิระด ำเกิง. 2555 2 วรรณกวี

1166 กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง อิริคสัน, ทำมำรำ เจ. 2555 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1167 กำรประเมินโครงกำร เชำว์ อินใย. 2555 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1168 กำรแปลจีน-ไทยเบ้ืองต้น ศศรักษ์ เพชรเชิดชู, 2518- 2555 5 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1169 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ นภดล ร่มโพธ์ิ 2555 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1170 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช. 2555 1 วิทยพัฒน์

1171 เก่งจีนเล่มเดียวเอำอยู่ อรุณำ บัณฑิตย์ด ำรงกุล 2555 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1172 ข้อเท็จจริง 7 ปัญหำของประชำชนจีน - 2555 6 ตถำตำ

1173 คนฉลำดท ำงำนใหญ่คนท่ัวไปท ำงำนเล็ก สเตเนียร์, ไมเคิล บังกีย์ 2555 1 ปรำณ

1174 คนฉลำดท ำงำนใหญ่คนท่ัวไปท ำงำนเล็ก สเตเนียร์, ไมเคิล บังกีย์ 2555 1 ปรำณ

1175 คนฉลำดท ำงำนใหญ่คนท่ัวไปท ำงำนเล็ก สเตเนียร์, ไมเคิล บังกีย์ 2555 3 ปรำณ

1176 คนฉลำดท ำงำนใหญ่คนท่ัวไปท ำงำนเล็ก สเตเนียร์, ไมเคิล บังกีย์. 2555 1 ปรำณ

1177 คมเฉือนคมลูกน้องกะเจ้ำนำยสไตล์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2555 2 ปรำชญ์

1178 คัมภีร์พิชัยสงครำมซุนวู ซุนวู. 2555 2 ตถำตำ

1179 ค ำจีนสยำม : ภำพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2555 5 อมรินทร์

1180 เค่ียวคน 5% เห็นผลท้ังองค์กร คะซุฮิโระ, ฮำเซงำวะ. 2555 1 อินสปำยร์

1181 เค่ียวคน 5% เห็นผลท้ังองค์กร คะซุฮิโระ, ฮำเซงำวะ. 2555 1 อินสปำยร์

1182 ใครๆ ก็ท ำธุรกิจส่วนตัวให้รวยได้ง่ำยๆ ฉบับลงทุนน้อยไม่เส่ียงได้ก ำไรสูง กฤษฎำ กฤษณะเศรณี. 2555 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1183 จริยธรรมธุรกิจ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2555 3 บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

1184 เจินกวนเจ้ิงเย่ำ : ยอดกุศโลบำยจีน อู๋จิง. 2555 3 เต๋ำประยุกต์

1185 ซีอีโอสอนรวย (แบบย่ังยืนไร้ขีดจ ำกัด) ภัทระ ฉลำดแพทย์. 2555 2 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

1186 โด่ง โพนยำงค ำ เจ้ำพ่อโคขุน 100 ล้ำน กฤตพล คงตระกูลชัย 2555 1 ไลฟ์ นิวส์

1187 ตระกูลมหำเศรษฐีโลก ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. 2555 1 กรุงเทพธุรกิจ

1188 ท ำธุรกิจส่วนตัวใครว่ำยำก ชำย กิตติคุณำภรณ์. 2555 2 เอฟ พี เอ็ม
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1189 เทคนิคกำรเขียน Job Description และ JR Matrix อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2555 4 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1190 เทคนิคกำรมอบหมำยงำน บรำวน์, โทมัส แอล. 2555 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1191 บริหำรนอกต ำรำ ทวีป อภิสิทธ์ิ. 2555 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1192 บริหำรแรงงำนสัมพันธ์อย่ำงไรให้สัมฤทธิผล อภิชัย ศรีเมือง. 2555 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1193 ปูยี ส้ินสุดรำชบัลลังก์มังกร เส้ียวจันทร์ 2555 2 เพชรประกำย

1194 ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภำยใต้ผู้น ำรุ่นท่ี 5 จุลชีพ ชินวรรโณ 2555 1 Openbooks

1195 ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภำยใต้ผู้น ำรุ่นท่ี 5 จุลชีพ ชินวรรโณ 2555 1 Openbooks

1196 พรำงลวงลับ...สไตล์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2555 2 ปรำชญ์

1197 พิชัยสงครำมซุนวู : ฉบับ 189 ตัวอย่ำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ อธิคม สวัสดิญำณ. 2555 2 เต๋ำประยุกต์ 2011

1198 พิชิตค ำศัพท์ HSK ระดับ 1-6 - 2555 3 เพชรประกำย

1199 พูดจีนให้ได้ด่ังใจ อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2555 5 ตถำตำ

1200 ภำวะผู้น ำ 5 ระดับ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2555 1 เนช่ันบุ๊คส์

1201 ภำษำจีนท่ีคนไทยใช้สับสน อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2555 5 ตถำตำ

1202 ภำษำจีนธุรกิจกำรประชุมและสรุปงำน ไลฟ์เอบีซี. 2555 5 อินสปำยร์

1203 ภำษำจีนธุรกิจเม่ืออยู่ในท่ีท ำงำน ไลฟ์เอบีซี. 2555 5 อินสปำยร์

1204 ภำษำจีนธุรกิจสมัครและสัมภำษณ์งำน ไลฟ์เอบีซี. 2555 5 อินสปำยร์

1205 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 2 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2555 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1206 มหำพิชัยสงครำม ประดิษฐ์ พีระมำน 2555 1 สุขภำพใจ

1207 มหำพิชัยสงครำม ประดิษฐ์ พีระมำน 2555 1 สุขภำพใจ

1208 มหำอ ำนำจจีนบนทำงแพร่ง เฉ่ียตง 2555 3 มติชน

1209 มังกรไร้ส้ินบัลลังก์ หยวนซือไข่ ซุนยัตเซน เจียงไคเชก เส้ียวจันทร์ 2555 2 เพชรประกำย

1210 รวมศัพท์ไทย-จีน ตงจิง 2555 5 เกลอเรียน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1211 ระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์ พรรณี สวนเพลง. 2555 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1212 รับมือ AEC ด้วยกลยุทธ์ซุนวู เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป 2555 2 ปรำชญ์

1213 รู้ภำษี SMEs มีก ำไร ปภำสร แก้วกอบสิน. 2555 1 สุขุมวิทมีเดีย มำร์เก็ตต้ิง

1214 เรียนลัดกำรบริหำรจัดกำร ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2555 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1215 เร่ืองรำวหลำกหลำยในแดนมังกร ณัฐวุฒิ สุวรรณช่ำง. 2555 3 เพชรภูมิกำรพิมพ์

1216 ลูกน้องก็เติบใหญ่เจ้ำนำยก็เบิกบำน พัชยะอร. 2555 2 แสงดำว

1217 วิชำเศรษฐี พังฮยอน,ชอล 2555 1 อมรินทร์ How-To

1218 วิธีปรับค่ำจ้ำง ภำคปฏิบัติ สุพจน์ นำคสวัสด์ิ. 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1219 วิพำกษ์ประธำนเหมำ เชำวน์ พงษ์พิชิต. 2555 4 มติชน

1220 ศัพท์ธุรกิจกำรค้ำไทย-จีน-อังกฤษ จุรี สุชนวนิช. 2555 7 จีนสยำม

1221 เศรษฐกิจกับส่ิงแวดล้อมจีน : สู่สมดุลใหม่แห่งกำรพัฒนำ ยุวดี คำดกำรณ์ไกล. 2555 3 ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค

1222 สนทนำภำษำจีนแบบเร่งรัดธุรกิจกำรค้ำ - 2555 1 แมนดำริน เอดูเคช่ัน

1223 สร้ำงควำมส ำเร็จเหนือขีดจ ำกัดในตัวคุณ อำนันท์ ชินบุตร. 2555 2 แฮปป้ีบุ๊ค พับลิชช่ิง

1224 สอนลูกน้องให้เก่งและเป็นงำน อำกิฮิโตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1967- 2555 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1225 สำมก๊กฉบับเสน่ห์ผู้น ำ อ้ึงมงคล 2555 1 โพสต์บุ๊กส์

1226 สำมก๊กสอนพิชิตธุรกิจให้ย่ิงใหญ่ ทศ คณนำพร. 2555 2 แฮปป้ีบุ๊ค

1227 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2555 2 ท้อป

1228 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1229 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำง : ฉบับรู้ค ำสร้ำงประโยคสนทนำได้ง่ำยนิดเดียว ม. อ้ึงอรุณ. 2555 5 เอ็มทีบุ๊ค

1230 หัดอ่ำนภำษำจีนกลำงฉบับพ้ืนฐำน ม. อ้ึงอรุณ. 2555 5 เอ็มทีบุ๊ค

1231 หัวใจของกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮังเกอร์, เจ. เดวิด. 2555 2 เพียร์สัน

1232 แหกคอกควำมคิด สุชิน ยำปัน 2555 1 คิดดี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1233 องค์กำรและกำรจัดกำร สมคิด บำงโม. 2555 3 วิทยพัฒน์

1234 อ่ำนสำมก๊กถกยอดคน ก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ. 2555 1 บุ๊คสไมล์

1235 อำรมณ์ดีกับชีวิต หนุ่มเมืองจันท์. 2555 1 มติชน

1236 100 รูปแบบประโยคจีน. ชุดท่ี 2 อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2554 5 ทฤษฎี

1237 100 สุดยอดไอเดียกำรลดต้นทุน ฮอว์กินส์, แอนน์. 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

1238 157 นิทำนมังกร สอนสร้ำงตัวให้รวยเร็ว วิชัย ตระกูลพัฒนกร 2554 1 Feel Good

1239 35 หมวดค ำศัพท์เฉพำะภำษำจีนท่ีควรรู้ จิรวรรณ จิรันธร. 2554 5 พงศ์ภรณ์

1240 500 อักษรจีนจ ำง่ำยใช้ได้จริง เมชฌ สอดส่องกฤษ 2554 5 ภำษำและวัฒนธรรม

1241 Being the best จำก A-Z สร้ำงพลังใจ สู่ควำมส ำเร็จ เบต, นิโคลัส 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1242 CSR = Harvard business review on corporate responsibility พรำฮำลำด, ซี. เค. 2554 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1243 Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ สุ่ย หลิน 2554 5 ไลฟ์บำลำนซ์

1244 Performance indicators (Pls) dictionary อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2554 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1245 กลยุทธ์และวิธีเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ หล่ี, ผูเหลียง. 2554 2 เต๋ำประยุกต์

1246 กลยุทธ์อัจฉริยะเอำชนะคู่แข่ง แชมป้ี, จิม. 2554 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1247 กล้ำล้ม...เพ่ือท่ีจะชนะ ศริยำ ต้ังโฉลก. 2554 1 Feel Good So Cool

1248 กำรจัดกำรธุรกิจ พนิดำ พำนิชกุล. 2554 1 เคทีพี

1249 กำรจัดกำรวัสดุและกำรจัดซ้ือ - 2554 2 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1250 กำรตัดสินข้อพิพำท ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

1251 กำรบริหำรสไตล์ญ่ีปุ่น : ญ่ีปุ่นในไทย ไทยในญ่ีปุ่น ท ำงำนในบริษัทญ่ีปุ่นอย่ำงไรให้มี... ฮิโรชิ, อิมำอิ. 2554 1 โพสต์บุ๊คส์

1252 กำรประเมินผลโครงกำร : หลักกำรและกำรประยุกต์ สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. 2554 2 สำมลดำ

1253 กำรเรียนรู้ลักษณะกำรจัดกำร : กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม เพ็ชรี รูปะวิเชตร์. 2554 2 ดวงกมล

1254 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2554 1 เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1255 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในมุมมองด้ำนกำรบริหำร ปำนใจ ธำรทัศนวงศ์. 2554 3 สินทวีกำรพิมพ์

1256 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2554 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1257 กำรวิจัยธุรกิจ Cooper, D. 2554 1 แมคกรอ-ฮิล

1258 กำรสัประยุทธ์ ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

1259 กำรส่ือสำรในองค์กำร ณัฏฐ์ชุดำ วิจิตรจำมรี. 2554 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1260 ก่ึงศตวรรษ วิถีแห่งยำมำฮ่ำ เอ้ือง ยิปโซ. 2554 3 ฟ็อกซ์ เฮ้ำส์

1261 ควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - จีน แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. 2554 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1262 คัมภีร์กำรใช้คน ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

1263 คัมภีร์พิเครำะห์สถำนกำรณ์ ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

1264 คัมภีร์พิชัยสงครำมซุนวู : กำรปรับใช้ในงำนจัดกำร อ ำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่ำพงศ์. 2554 2 บุ๊กเน็กซต์

1265 คัมภีร์พูดไทย-จีน ยงชวน มิตรอำรี 2554 5 เกลอเรียน

1266 เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนองค์กร นภดล ร่มโพธ์ิ. 2554 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1267 เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ คำทะสึ, คำมำตะ 2554 1 เต๋ำประยุกต์

1268 เคล็ดลับวิธีรวยท่ีพวกเศรษฐีไม่ยอมบอก เฉิน, สฺว้ีกวง 2554 2 เต๋ำประยุกต์

1269 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงไทย-จีน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2554 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1270 เจ้ำสัวแสนล้ำน : สำยทำงควำมส ำเร็จแห่งชีวิต - 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1271 โจวเอินไหล ผู้ปลูกไมตรีไทย-จีน วรรณไว พัธโนทัย. 2554 2 ประโคนชัย

1272 ซุนวูกับกำรจัดกำร อ ำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่ำพงศ์ 2554 2 บุ๊กเน็กซต์

1273 ซุนวูสอน "เอำชนะใจคน" และพิชิตธุรกิจกำรค้ำเพ่ือควำมย่ิงใหญ่แห่งชีวิต ทศ คณนำพร. 2554 2 แฮปป้ีบุ๊ค

1274 ดูแลคนอย่ำง SMEs ไพศำล เตมีย์ 2554 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1275 ถอดรหัสลับยุทธศำสตร์จีน วิบูลย์ ต้ังกิตติภำภรณ์. 2554 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1276 ทักษะกำรเจรจำต่อรอง อำรอน, มำร์เจอรี คอร์แมน 2554 6 เอ็กซเปอร์เน็ท
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1277 ทุนจีนรุกอำเซียน อักษรศรี (อติสุธำโภชน์) พำนิชสำส์น 2554 4 กรุงเทพธุรกิจ

1278 เทคนิคกำรจูงใจ สุรพล เพชรไกร. 2554 1 เทียนวัฒนำพร้ินท์ต้ิง

1279 บริหำรงำนบริหำรคนแบบเต๋ำ สมภพ โรจนพันธ์ 2554 2 เบสบุ๊ค

1280 แบบแผนกำรวิจัยและสถิติ สุทิติ ขัตติยะ. 2554 5 ประยูรวงศ์พร้ินต้ิง

1281 แบบฟอร์มกำรจดทะเบียนธุรกิจ ธีระวัฒน์ ต้ังวณิชชำกุล. 2554 1 ธรรมนิติ

1282 ปรัชญำกำรบริหำรจัดกำร ธร สุนทรำยุทธ. 2554 2 เนติกุลกำรพิมพ์

1283 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำมต้องกำรเลือกเรียนภำษำจีนธุรกิจ มนัสนันท์ มงกุฎวิสุทธ์ิ. 2554 2 -

1284 เปิดร้ำนเคล่ือนท่ี Hyoronsya, Gijutsu 2554 1 บลู สกำย บุ๊คส์

1285 ผม...สตีฟ จ๊อบส์ บีห์ม, จอร์จ 2554 1 อมรินทร์ HOW-TO

1286 พัฒนำคนบนควำมย่ังยืน จิรประภำ อัครบวร. 2554 1 เต๋ำ (2000)

1287 พิชัยสงครำมซุนวูฉบับ 189 ตัวอย่ำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ อธิคม สวัสดิญำณ 2554 2 เต๋ำประยุกต์

1288 พูดจีนจำกจินตภำพ Mind Map Chinese Noo Mei 2554 3 พรำว

1289 ภำษำจีนเพ่ือกำรสมัครงำน จิรวรรณ จิรันธร. 2554 7 พงศ์ภรณ์

1290 ภูมิปัญญำจีนสอนท ำกำรค้ำ - 2554 3 Dดี

1291 ภูมิปัญญำสตรี ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

1292 มังกรผลัดแผ่นดิน วริษฐ์ ล้ิมทองกุล. 2554 2 ผู้จัดกำร 360

1293 ยุทธศำสตร์ก ำลังคนเพ่ือรองรับกระแส จีนภิวัฒน์ อักษรศรี พำนิชสำส์น 2554 1 สถำบันฯ

1294 รวยด้วยปัญญำจีน : ปฐมบทแห่งกำรเรียนรู้จำกปัญญำสู่ควำมส ำเร็จ อนันต์ จันทร์เจริญ 2554 2 ณ ดำ

1295 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล. 2554 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1296 เร็วง่ำยพูดได้ทันใจ 100 ประโยคสนทนำภำษำจีน ชญำนี วำตสกุล 2554 1 Life Balance

1297 เรียนภำษำจีนจำกชีวิตประจ ำวันบ้ำนของติงหนิง พรพรรณ จันทโรนำนนท์. 2554 1 วิทยพัฒน์

1298 ศิลปะแห่งวำทะ ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1299 เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศำสตร์ไทย อักษรศรี (อติสุธำโภชน์) พำนิชสำส์น 2554 3 open books

1300 สถำนกำรณ์โลกกับกำรทูตจีน เฉียน, ฉีเชิน 2554 1 มติชน

1301 สถิติเบ้ืองต้นเพ่ือธุรกิจ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2554 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกณ์มหำวิทยำลัย

1302 สิบค ำนิยำมจีน หยูหัว 2554 8 อินสปำยร์

1303 สุดยอดกำรจัดกำรมืออำชีพ เมธำพันธ์ (ศิ-ต) รอดเครือวัลย์. 2554 2 ไออุ่น

1304 หนีห่ำวพูดภำษำจีนคล่องเหมือนเจ้ำของภำษำ (ฉบับพกพำไปเท่ียวประเทศจีน) กัว, นีน่ำ 2554 5 Book Caff

1305 เหล่ียมเล่ห์เพทุบำย ฝงเม่ิงหลง 2554 2 แสงดำว

1306 อ่ำนควำมคิด "ขงเบ้ง" ไป่ล่ีหมิง. 2554 1 ณ ดำ ส ำนักพิมพ์

1307 เอกสำรประกอบกำรบรรยำยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กรรณิกำร์ เฉกแสงรัตน์. 2554 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1308 1,000 ประโยคภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เร่ิมต้น Smith, Nathan 2553 3 Feel good

1309 100 รูปแบบประโยคจีน อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2553 10 ทฤษฎี

1310 100 ส ำนวนควรรู้ไทย-จีน อำศรมสยำม-จีนวิทยำ 2553 6 ทฤษฎี

1311 100 สุดยอดไอเดียกำรเป็นผู้น ำ กิฟฟอร์ด, โจนำธำน. 2553 1 เนช่ันบุ๊คส์

1312 35 ปี ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518-2553 : อดีต ปัจจุบัน อนำคต จุลชีพ ชินวรรโณ 2553 1 โอเพ่นบุ๊กส์

1313 Competency สมรรถนะเข้ำใจใช้เป็นเห็นผล ศิริรัตน์ พิริยธนำลัย. 2553 2 ซิกเนเจอร์ โซลูช่ันส์

1314 Dialogue สุนทรียสนทนำ ฉบับนักปฏิบัติ มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร. 2553 4 โมโนธีม คอนซัสต้ิง

1315 กรณีศึกษำกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง เคอร์, สตีฟ. 2553 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1316 กลยุทธ์กับธุรกิจ ขจรวุฒิ น ำศิริกุล. 2553 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1317 กลยุทธ์สร้ำงควำมย่ิงใหญ่และสูตรลับสร้ำงภำวะผู้น ำของเจงกิสข่ำนผู้พิชิตโลก บรรยง บุญฤทธ์ิ. 2553 1 อนิเมทกรุ๊ป

1318 กำรควบคุมและตรวจสอบระบบสำรสนเทศ นิตยำ วงศ์ภินันท์วัฒนำ. 2553 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1319 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ : ภำคปฏิบัติ มอร์แกน, มำร์ค. 2553 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1320 กำรจัดท ำเส้นทำงกำรฝึกอบรมระยะยำวบนพ้ืนฐำนของขีดควำมสำมำรถ อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2553 4 เอช อำร์ เซ็นเตอร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1321 กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงองค์กร ธนำ ศิริวัลลภ. 2553 2 โรงพิมพ์มติชนปำกเกร็ด

1322 กำรบริหำรโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2553 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

1323 กำรบริหำรจัดกำรเชิงจิตวิทยำ : หลักกำรกำรประยุกต์และกรณีศึกษำ - 2553 1 เนติกุลกำรพิมพ์

1324 กำรประเมินผลระยะส้ัน : ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อแรงงำนในประเทศไทย... - 2553 2 สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์ฯ

1325 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ - 2553 1 บริษัท ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์ฯ

1326 กำรวำงต ำแหน่งใหม่ Trout, Jack. 2553 3 แมคกรอ-ฮิล

1327 กำรวำงแผนกลยุทธ์แบบง่ำยๆท่ีปฏิบัติได้จริง จิตติ รัศมีธรรมโชติ. 2553 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1328 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ วริพัสย์ เจียมปัญญำรัช. 2553 3 สุวรรณสิริกำรพิมพ์

1329 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2553 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1330 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ : เคร่ืองมือสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ จ ำเนียร จวงตระกูล. 2553 1 บริษัท ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์ฯ

1331 เกำจัดกำร ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง. 2553 1 เรสเตอร์บุ๊ค

1332 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ นภำพร ขันธนภำ. 2553 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

1333 คัมภีร์เจ้ำสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ บุรุษท่ีรวยท่ีสุดในเมืองไทย!!! ทศ คณนำพร. 2553 3 แฮปป้ีบุ๊ค

1334 คำรมคมควำมคิด : ภูมิปัญญำเพ่ือชีวิตและกำรบริหำร ประสิทธ์ิ ฉกำจธรรม 2553 1 สุขภำพใจ

1335 คู่มือกำรค้ำและกำรลงทุนด้ำนอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศจีน เณศรำ สุขพำนิช. 2553 1 ศูนย์บริกำรวิชำกำรเศรษฐศำสตร์ (ERTC)

1336 คู่มือผู้เรียนรำยวิชำ 2001-0007 ธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร : รู้จริงท ำจริง หลักสูตร... วินัยชำญ สรรพโรจน์พัฒนำ. 2553 1 แม็ค

1337 จีนกลำงมำตรฐำน หล่ีเต๋อจ้ำว. 2553 10 ทฤษฎี

1338 ตัวอย่ำงกำรบันทึกเหตุกำรณ์หลัก ST-A-R เทคนิค อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2553 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1339 ทุนควำมคิด เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ศักด์ิชัย เกียรตินำคินทร์. 2553 1 ไว้ลำย

1340 เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและนักฝึกอบรม ทวีป อภิสิทธ์ิ 2553 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1341 บริหำรคนและองค์กรในโลกยุคคล่ืนลูกท่ี 4 เสำวคนธ์ ศิรกิดำกร. 2553 1 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

1342 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 2 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. 2553 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1343 มหำเศรษฐีหญิงรวยท่ีสุดของจีน : จำกคนยำกไร้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตำ รวิโรจน์ 2553 2 อนิเมทกรุ๊ป

1344 ระบบกำรบริหำรผลงำน อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, 2514- 2553 1 บริษัท พิมพ์ดีกำรพิมพ์ จ ำกัด

1345 ศัพท์ธุรกิจรำยวัน สิริบุปผำ อุทำรธำดำ. 2553 2 ปัญญำชน

1346 ศัพท์ภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี. 2553 3 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

1347 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2553 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1348 สถิติธุรกิจ ประสพชัย พสุนนท์ 2553 3 ท้อป

1349 สถิติธุรกิจ สรชัย พิศำลบุตร. 2553 2 วิทยพัฒน์

1350 สัมมนำ ผล ยำวิชัย. 2553 6 โอเดียนสโตร์

1351 สำมก๊ก ฉบับนักบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เจริญ วรรธนะสิน. 2553 1 วิสดอมเฮำส์

1352 สำมก๊ก ฉบับนักบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 3) เจริญ วรรธนะสิน. 2553 4 วิสดอมเฮำส์

1353 สำมก๊ก ฉบับนักบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 4) เจริญ วรรธนะสิน. 2553 2 วิสดอมเฮำส์

1354 ส ำนวนจีนสุดฮิต = 流行汉语口语 หวำง, เส่ียวหมิง. 2553 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1355 สุดยอดกรณีศึกษำ : เพ่ือฝึกบริหำรจัดกำร ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. 2553 3 ยูบีซีแอล บุ๊คส์

1356 สู้งำนสู้ชีวิตแบบมังกร เว่ยจ่ำง 2553 2 เลิฟ บุ๊คส์

1357 หนทำงสร้ำงชำติของจีนใหม่ บุญศักด์ิ แสงระวี. 2553 5 สุขภำพใจ

1358 หลินเจ้ียนหลงนักเลงข้ีคุกผู้พลิกชะตำคว้ำควำมส ำเร็จ หลินเจ้ียนหลง 2553 1 อินสปำยร์

1359 อย่ำเช่ือซุนวู อย่ำชูสำมก๊ก : วิธีชนะโดยไม่ต้องรบ ประสบควำมส ำเร็จโดยไม่ต้องแข่งขัน อำนันท์ ชินบุตร. 2553 1 Powerful life

1360 อ่ำนสำมก๊กต่อยอดควำมคิดพินิจกำรใช้คน ฐำปนีย์ อตีตำ 2553 1 ปรำชญ์

1361 อ่ำนสำมก๊กต่อยอดควำมคิดพินิจกำรใช้คน ฐำปนีย์ อตีตำ. 2553 1 ปรำชญ์

1362 เอกสำรค ำสอนวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ. BA 1313 - 2553 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1363 $O$! คู่มือเอำตัวรอดในภำวะธุรกิจขำลง ครูด้ี, เจอเรม่ี 2552 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1364 36 กลยุทธ์กับธุรกิจกำรค้ำ บุญศักด์ิ แสงระวี. 2552 2 สุขภำพใจ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1365 36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะภำคปฏิบัติ (ต ำรำพิชัยสงครำมฉบับพิสดำร) บุญศักด์ิ แสงระวี. 2552 4 สุขภำพใจ

1366 52 กิจกรรมสบำยใจไกลควำมเครียด เอลคิน, อัลเลน 2552 1 ดีไลท์พับลิชช่ิง

1367 China vision มังกรฝ่ำวิกฤต วริษฐ์ ล้ิมทองกุล. 2552 3 ผู้จัดกำร 360

1368 Competency development roadmap (CDR) อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ. 2552 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1369 Dialogue สุนทรียสนทนำ ฉบับนักปฏิบัติ มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร. 2552 2 โมโนธีม คอนซัสต้ิ

1370 Super quick พูดจีนชัดลัดทันใจ สิวิณี เตรียมชำญชูชัย 2552 1 ทฤษฎี

1371 TQM เศรษฐกิจพอเพียง ปรีดำ กุลชล 2552 2 อนิเมทกรุ๊ป

1372 กฎแห่งควำมโชคดี บัณฑิต อ้ึงรังษี 2552 3 อินสไปร์มิวสิค

1373 กลยุทธ์กำรบริหำรธุรกิจในภำวะวิกฤตจำกสำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2552 1 คุณธรรม

1374 กลยุทธ์น่ำนน้ ำสีขำว ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย 2552 2 ดีเอ็มจี

1375 กล้ำท่ีจะเปล่ียน...กล้ำท่ีจะเก่ง... เคส, ลำรีนำ 2552 4 แมคกรอ-ฮิล

1376 กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินโครงกำร พิสณุ ฟองศรี 2552 2 เพชรรุ่งกำรพิมพ์

1377 กำรค้นคว้ำและกำรเขียนรำยงำน - 2552 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1378 กำรจัดกำร : จำกมุมมองนักบริหำร สำคร สุขศรีวงศ์ 2552 5 จี.พี.ไซเบอร์พรินท์

1379 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน สุมน มำลำสิทธ์ิ 2552 3 สำมลดำ

1380 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ อนิวัช แก้วจ ำนงค์ 2552 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

1381 กำรจัดกำรแห่งอนำคต ฮำเมล, แกร่ี 2552 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1382 กำรโต้ตอบทำงธุรกิจแนวใหม่ ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี. 2552 1 ดวงกมลสมัย

1383 กำรท ำธุรกิจในประเทศจีน บลำฟเกอร์ เทด. 2552 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1384 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน HR ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ. 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1385 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ รัตนำ สำยคณิต. 2552 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1386 กำรบริหำรโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ วรำภรณ์ จิรชีพพัฒนำ 2552 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1387 กำรบริหำรงำนภำครัฐแบบเครือข่ำย : มิติใหม่ของภำครัฐ โกลด์สมิท, สตีเฟน 2552 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1388 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงยุทธศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ จ ำเนียร จวงตระกูล 2552 1 บริษัท ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์ฯ

1389 กำรบริหำรธุรกิจแบบอะมีบำ คำชุโอะ, อินำโมริ 2552 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1390 กำรบัญชีบริหำร กชกร เฉลิมกำญจนำ 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1391 กำรประเมินค่ำงำนและกำรท ำโครงสร้ำงเงินเดือน : ภำคปฏิบัติ ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ 2552 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1392 กำรพูดในท่ีชุมนุม คำร์เนกี, เดล., 1888-1955 2552 2 แสงดำว

1393 กำรวำงแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทำงเชิงประยุกต์ ปกรณ์ ปรียำกร 2552 3 เสมำธรรม

1394 กำรวำงแผนและนโยบำยทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ยงยุทธ เกษสำคร. 2552 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

1395 กำรวำงแผนและวิเครำะห์อัตรำก ำลังเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กฤติน กุลเพ็ง 2552 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1396 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช. 2552 1 วิทยพัฒน์

1397 กำรสรรหำกำรคัดเลือกและกำรประเมินผล : กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ชูชัย สมิทธิไกร 2552 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1398 กูรูแห่งกำรบริหำรคน Kermally, Sultan 2552 3 ดวงกมลพับลิชช่ิง

1399 เก่งจีน 30 ชม.(พิมพ์คร้ังท่ี 1) เมชฌ สอดส่องกฤษ 2552 3 ภำษำและวัฒนธรรม

1400 เก่งจีน 30 ชม.(พิมพ์คร้ังท่ี 2) เมชฌ สอดส่องกฤษ 2552 2 ภำษำและวัฒนธรรม

1401 ขงเบ้งช้ีทำงรวย เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2552 1 คุณธรรม

1402 ควำมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย - จีน แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. 2552 1 -

1403 ควำมสำมำรถหลักขององค์กร : ควำมได้เปรียบทำงธุรกิจท่ีย่ังยืน สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ 2552 2 บริษัท ออฟเซ็ท จ ำกัด

1404 ควำมส ำเร็จออกแบบได้ ด ำรงค์ วงษ์โชติป่ินทอง 2552 2 เรสเตอร์ บุ๊ค

1405 คุณคืออัจฉริยะ! เซียร์ไบรอำคอฟฟ์, วิกเตอร์ 2552 1 บิสคิต

1406 เคล็ด(ไม่)ลับกับกำรจ้ำงคนดีท่ีสุด ฟย์อค, แคธ่ี. 2552 1 ดีเอ็มจี

1407 เคล็ด(ไม่)ลับกับกำรบริหำร 'ฅ' คน ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี. 2552 1 ดีเอ็มจี

1408 เคล็ดลับดีๆ วิธีบริหำรโครงกำร บรูซ, แอนดี. 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1409 จิตวิทยำกำรบริหำร หลุย จ ำปำเทศ. 2552 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1410 จุดหมำยท่ีปลำนเท้ำ (ฟำสต์ฟู้ดธุรกิจสุข 13) หนุ่มเมืองจันท์ 2552 1 มติชน

1411 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ. 2552 1 สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์

1412 เจินกวนเจ้ิงเย่ำ : ยอดกุศโลบำยจีน อู๋จิง. 2552 1 เต๋ำประยุกต์

1413 ซี อี โอ สลับร่ำง นงค์นำถ ศรีสกุล ห่ำนวิไล 2552 4 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1414 ซี อี โอ สลับร่ำง นงค์นำถ ศรีสกุล ห่ำนวิไล 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1415 ซุนวูสอนเจ้ำสัว ทศ คณนำพร 2552 2 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

1416 ตลำดจีน - 2552 2 กรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงฯ

1417 ต ำรำพิชัยยุทธ์ซุนวู สุดยอดแม่ไม้ธุรกิจเคล็ด(ไม่)ลับส ำหรับธุรกิจยุคใหม่ หวำง ซวนหมิง 2552 2 เนช่ันบุ๊คส์

1418 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน Mr.China's ต ำนำนกวนซ่ี ยุทธวิธีเช่ือม SMEs ไทย-จีน พิษณุ เหรียญมหำสำร 2552 5 ส.เอเชียเพรส

1419 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน คัมภีร์ช้ีช่องรวย พิษณุ เหรียญมหำสำร 2552 1 ส.เอเชียเพรส

1420 เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำรหนังสือโต้ตอบและรำยงำนกำรประชุม นภำลัย สุวรรณธำดำ 2552 3 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดภำพพิมพ์

1421 น ำธุรกิจสู่ชัยชนะสไตล์บำรัค โอบำมำ ลิเบิร์ต, แบร์รี 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

1422 น ำเสนอให้เพอร์เฟกต์ ชิปไซด์, สตีฟ. 2552 1 เนช่ันบุ๊คส์

1423 บทบำท HR ในโลก KM อีวำนส์, คริสติน่ำ 2552 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1424 บทเรียนธุรกิจร้อนๆจำก Silicon valley กระทิง พูนผล 2552 2 เนช่ันบุ๊คส์

1425 บทสนทนำในชีวิตประจ ำวัน ลี, ซูเจวียน. 2552 1 ดวงกมล

1426 บริหำรใจให้ไร้เครียด แมงค์เทอโลว์, เจมส์. 2552 2 เนช่ันบุ๊คส์

1427 ปฏิวัติควำมรู้ในถ้วยน้ ำชำ : กำรจัดกำรควำมรู้แบบไทยๆ ท่ีปฏิบัติได้จริง วิศิษฐ์ วังวิญญู 2552 2 วงน้ ำชำ

1428 ประเมินกำรจัดกำรกระบวนกำรอย่ำงเหนือช้ัน สุทธิ สินทอง 2552 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1429 เปิดตัวตนเปิดควำมคิดปิดควำมล้มเหลว พรหมมำตร์ ชำยสิม 2552 2 คิดดี

1430 เปิดตัวตนเปิดควำมคิดปิดควำมล้มเหลว (พิมพ์คร้ังท่ี 2) พรหมมำตร์ ชำยสิม 2552 2 คิดดี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1431 แผนกลยุทธ์ : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนและธุรกิจ ประดิษฐ์ ภิญโญภำสกุล. 2552 1 เคล็ดไทย

1432 พรีเซนต์งำนให้เป็นเลิศ บำร์เนส, มำร์ค 2552 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1433 พฤติกรรมองค์กำร วิภำส ทองสุทธ์ิ. 2552 2 อินทภำษ

1434 พลิกกลยุทธ์ผ่ำวิกฤตเศรษฐกิจสไตส์เจ้ำสัวธนินท์ เจียวรวนนท์ ทศ คณนำพร 2552 2 บุ๊คเวิร์มพับลิชช่ิง

1435 พิชิต 7 leadership competencies ด้วยเอ็นเนียแกรม. เล่ม 1 ลำพิด-บ็อกดำ, จินเจอร์ 2552 1 สยำมเอ็นเนียแกรม คอนซัลต้ิง

1436 พูดจีนกลำงฉบับกระเป๋ำ นพพิชญ์ ประหว่ัน 2552 1 ทฤษฎี

1437 พูดจีนคล่องใน 30 วัน สุภำณี ปิยพสุนทรำ 2552 2 ทฤษฎี

1438 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์. 2552 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1439 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรและกำรท ำงำน กมลชนก ช่ืนมนุษย์ 2552 3 Dดี

1440 ยุทธศิลป์เหมำเจ๋อตง บุญศักด์ิ แสงระวี. 2552 2 สุขภำพใจ

1441 รวยล้ำนเหรียญ : 10 เศรษฐีไทยในอเมริก (พิมพ์คร้ังท่ี 1) จุฑำมำศ สุกิจจำนนท์ 2552 1 ส ำนักพิมพ์นิตยสำรแพรว

1442 รวยล้ำนเหรียญ : 10 เศรษฐีไทยในอเมริก (พิมพ์คร้ังท่ี 2) จุฑำมำศ สุกิจจำนนท์ 2552 1 ส ำนักพิมพ์นิตยสำรแพรว

1443 ร้อยคนร้อยคม. ภำคพิเศษ : ฝ่ำวิกฤตและสร้ำงธุรกิจใหม่ให้ย่ังยืน ทศ คณนำพร 2552 2 ริช

1444 ร้อยหมวดค ำจ ำอักษรจีน นริศ วศินำนนท์ 2552 1 ตถำตำ พับลิเคช่ัน

1445 โลกใหม่แห่งนวัตกรรม พรำฮำลำด, ซี. เค. 2552 1 แมคกรอ-ฮิล

1446 วลีท่ีใช้บ่อย อังกฤษ-จีน-ไทย ยงชวน มิตรอำรี 2552 2 เกลอเรียน

1447 วิชำผู้น ำ(ถ้ำได้ลงมือท ำแล้วจะมีควำมสุข) แซนเดอรส์, แดน เจ. 2552 3 แมคกรอ-ฮิล

1448 วิถีแห่งผู้น ำ องค์ทะไลลำมะ 2552 2 เนช่ันบุ๊คส์

1449 วิธีหลอกลวงอย่ำงสร้ำงสรรค์ : (กล้ำลวง : หลอกลวงอย่ำงสร้ำงสรรค์ ฉบับปรับปรุง) เจ้ิงซู, โจว 2552 2 เต๋ำประยุกต์

1450 ศิลปะกำรทูตของโจวเอินไหล - 2552 4 สุขภำพใจ

1451 ศิลปะกำรผูกมิตรพิชิตใจคน ฮอว์ชอว์, โรเจอร์ 2552 2 ดีไลท์พับลิชช่ิง

1452 เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ : เขำม่ังค่ังจำกควำมคิดกันอย่ำงไร ฮำวกินส์, จอห์น 2552 2 ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1453 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น กฤตยำ ตติรังสรรค์สุข. 2552 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1454 สถิติส ำหรับงำนวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2552 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1455 สอนลูกเป็นเถ้ำแก่ อัษมำ จิว. 2552 1 แสงดำว

1456 สำมก๊กฉบับนักบริหำร เจริญ วรรธนะสิน. 2552 11 วิสดอมเฮำส์

1457 สืบทอดธุรกิจครอบครัว นวพล วิริยะกุลกิจ 2552 2 กำรเงินธนำคำร

1458 สุชนสโมสร : ผู้น ำทำงควำมคิดขับเคล่ือนประเทศไทย - 2552 1 มติชน

1459 เส้นทำงคนส ำเร็จ น้ ำฝน กสินชัยศักด์ิ 2552 2 พิชญ

1460 เส้นทำงสู่ขุมทอง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2552 1 ดีเอ็มจี

1461 หลักกำรจัดกำร อนิวัช แก้วจ ำนงค์ 2552 2 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

1462 หลักกำรบริหำรกำรปกครองคัมภีร์หล่ีซ่ือชุนชิว ทองแถม นำถจ ำนง. 2552 2 สุขภำพใจ

1463 หลักเศรษฐศำสตร์ I นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2552 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1464 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1465 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2552 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1466 หัดพูดจีนกลำงเพ่ือธุรกิจและกำรท่องเท่ียว สุชล ฉินทปรปักษ์ 2552 2 ทฤษฎี

1467 เหนือกว่ำท่ีคิดธุรกิจจะพลิกผัน : ปรับปรุงส ำนักงำนต้อนรับควำมร่ ำรวยตำมหลักฮวงจุ้ย ม. อ้ึงอรุณ 2552 2 เพชรประกำย

1468 องค์กรแห่งนวัตกรรม : แนวคิดและกระบวนกำร กีรติ ยศย่ิงยง 2552 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1469 องค์กำรและกำรจัดกำร คินิกก้ี, แอนเจโล. 2552 1 แมคกรอ-ฮิล

1470 องค์กำรและกำรบริหำรจัดกำร พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2552 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

1471 อัจฉริยะฉลำดเขียน ลุงไอน์สไตน์ 2552 2 บิสคิต

1472 อัจฉริยะฉลำดฟัง ลุงไอน์สไตน์ 2552 2 บิสคิต

1473 อ่ำนสำมก๊กถกบริหำร ก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ. 2552 3 บุ๊คสไมล์

1474 อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มยุคหลังควำมตกลง ATC สมคิด พุทธศรี. 2552 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1475 อุบำยเฉียบ จังซิงแซ 2552 2 คุณธรรม

1476 10 เหตุผลท่ีคนรุ่นใหม่ประสบควำมส ำเร็จเร็วและแรง ทศ คณนำพร 2551 2 ริช

1477 100 คนคิด 10 คนท ำ 1 คนส ำเร็จ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) พรหมมำตร์ ชำยสิม. 2551 1 คิดดี

1478 100 คนคิด 10 คนท ำ 1 คนส ำเร็จ (พิมพ์คร้ังท่ี 5) พรหมมำตร์ ชำยสิม. 2551 1 คิดดี

1479 100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ เคอร์ดิ, เจเรมี 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1480 14 ศิลปะสู่ควำมร่ ำรวยด้วยธุรกิจของคุณเอง นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2551 2 ฐำนบัณฑิต

1481 17 สูตรส ำเร็จสร้ำงทีมเวิร์ก แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2551 1 ดีเอ็มจี

1482 4 แม่ทัพหญิงแห่งวงกำรธุรกิจไทย ณัตตินำ สุวัฒวิตยำกร 2551 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

1483 50 วิธีเตรียมพร้อมฉกฉวยโอกำส ทิภำพร เย่ียมวัฒนำ 2551 1 คุณธรรม

1484 65 วิธีพูดดีดีได้ใจคน - 2551 1 คุณธรรม

1485 A+ working attitude = ทัศนคติก ำหนดทุกส่ิง - 2551 3 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1486 AQ พลังแห่งควำมส ำเร็จ สตอลทซ์, พอล จี. 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1487 Be with ดีหรือแย่แล้วแต่จะคิด ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ 2551 2 ดีโฟ คอนซัลแท็นท์

1488 CEO ในสำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป. 2551 2 คุณธรรม

1489 CEO สอนพลิกเกมธุรกิจเปล่ียนวิกฤติให้เป็นทุน ทศ คณนำพร 2551 2 ริช

1490 Competency เพ่ือกำรสรรหำและคัดเลือก - 2551 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1491 Creative สร้ำงสรรค์สร้ำงได้ มนต์ทิวำ มหำคุณ 2551 2 Dดี

1492 Foreign exchange risk management - 2551 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1493 MD ช้ีชะตำธุรกิจ กัลณพัฒน์ รัศมีเมฆินทร์ 2551 1 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1494 Samsung ปะทะ Sony : เบ้ืองหลังสมรถูมิเพ่ือเป๋นท่ีสุดในระดับโลกของบริษัทยักษ์.. ชำง, ซี-จิน. 2551 1 อี.ไอ.สแควร์ ส ำนักพิมพ์

1495 Secrets of CEOs เคล็ดลับผู้บริหำรระดับโลก - 2551 1 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1496 TQM for SMEs วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2551 1 สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1497 True story เม่ือโลกน้ีคือ...หน่ึงเดียว ทศ คณนำพร 2551 1 แฮปป้ีบุ๊ค

1498 Winning negotiation = เทคนิคและศิลปะในกำรเจรจำต่อรอง - 2551 4 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1499 กฎทองกำรค้ำของเถำจูกง สีฮุย 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1500 กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2551 2 บริษัท ภำริณำส จ ำกัด

1501 กลยุทธ์คิดใหญ่ ชมิตต์, เบิร์นด์ เอช. 2551 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1502 กลยุทธ์ผู้น ำพิชิตกำรแข่งขัน สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ 2551 1 แบงคอก เทรนน่ิง  อินเตอร์เนช่ันนัล

1503 กลยุทธ์พญำมังกรแรงขับเคล่ือนสู่ควำมม่ังค่ัง พิรพัฒน์ ศุรัตนลักข์. 2551 3 เจ พลัส มีเดีย

1504 กลยุทธ์พิชิตเป้ำหมำย แอนดี, สมิท. 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1505 กลยุทธ์หำนเฟย : หลักกำรบริหำรคนท่ีจ๋ินซีฮ่องเต้น ำมำใช้ในกำรสร้ำงมหำอำณำจักร - 2551 1 ศรีปัญญำ

1506 กล่ันสำมก๊ก ฉบับนักบริหำร บูรชัย ศิริมหำสำคร. 2551 1 แสงดำว

1507 กล้ำเปล่ียนแปลง ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1508 กล้ำฝันกล้ำท ำ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2551 1 ดีเอ็มจี

1509 กล้ำหวังกล้ำเปล่ียน โอบำมำ, บำรัค 2551 1 มติชน

1510 กลุ่มสัมพันธ์ส ำหรับกำรฝึกอบรม นิรันดร์ จุลทรัพย์ 2551 1 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

1511 กวำนซี (ศิลปะแห่งควำมสัมพันธ์) บิวเดอรี โรเบิร์ต. 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1512 ก่อนตำยค่อยมำคุยกัน ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2551 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

1513 ก่อนพ่อตำย 4 ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2551 2 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

1514 กะเทำะระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ยุดำ รักไทย. 2551 1 ครีเอทีฟ เวย์

1515 กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินโครงกำร พิสณุ ฟองศรี 2551 1 เพชรรุ่งกำรพิมพ์

1516 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร ไฮเซอร์, เจย์ 2551 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1517 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ อนิวัช แก้วจ ำนงค์ 2551 5 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

1518 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮิต, ไมเคิล เอ. 2551 5 เจเอสที พับลิชช่ิง
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1519 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  พิบูล ทีปะปำล 2551 1 อมรกำรพิมพ์

1520 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม อ ำนำจ ธีระวนิช. 2551 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1521 กำรจัดกำรส ำนักงำน เนตร์พัณณำ ยำวิรำช 2551 1 บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป

1522 กำรจูงใจท่ีเป็นเลิศ สปิทเชอร์, ดีน อำร์. 2551 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1523 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2551 2 บพิธกำรพิมพ์

1524 กำรบริหำรควำมเส่ียง : กำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงชำญฉลำด ปรำชญำ กล้ำผจัญ 2551 3 ปรำชญำ

1525 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน HR ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ 2551 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1526 กำรบริหำรโครงกำร มยุรี อนุมำนรำชธน 2551 2 บริษัท ดูมำยเบส จ ำกัด

1527 กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี วิภำส ทองสุทธ์ิ 2551 1 อินทภำษ

1528 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ สมยศ นำวีกำร. 2551 4 บรรณกิจ

1529 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ สมชำติ กิจยรรยง 2551 2 อมรินทร์

1530 กำรบริหำรผลงำนเชิงกลยุทธ์ ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1531 กำรบริหำรเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ 2551 2 ดีโฟ คอนซัลแท็นท์

1532 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ผุสดี รุมำคม 2551 2 ธนำเพรส

1533 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน อลงกรณ์ มีสุทธำ 2551 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1534 กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ แคมป์เบล, สก็อต. 2551 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1535 กำรวำงมำตรฐำนกำรบริหำรควำมเส่ียง. เล่ม 2, กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรด ำเนิน เจริญ เจษฎำวัลย์ 2551 1 พอดี

1536 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ : เพ่ือกำรจัดกำรทำงธุรกิจ วินัย พุทธกูล. 2551 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

1537 กำรวิจัยทำงธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) สรชัย พิศำลบุตร 2551 2 วิทยพัฒน์

1538 กำรวิจัยทำงธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สรชัย พิศำลบุตร 2551 1 วิทยพัฒน์

1539 กำรส่ือสำรทำงธุรกิจ วิเชียร วิทยอุดม. 2551 1 ธนธัชกำรพิมพ์

1540 เก่ง จิรวรำ วีรยวรรธน 2551 2 อมรินทร์ How To

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

1541 แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้ำคู่มือภำคสนำม ไลเคอร์, เจฟฟรีย์ เค. 2551 1 อี.ไอ.สแควร์

1542 ข้อมูล VS ข่ำวสำรและระบบสำรสนเทศส ำหรับงำนทรัพยำกรมนุษย์ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2551 3 เสมำธรรม

1543 ขับเคล่ือนกลยุทธ์ : กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จ เรบินิเอก, ลอเรนซ์ จี. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1544 เข็มทิศเศรษฐี : พุทธจริยธรรมทำงธุรกิจ พระอำจำรย์มนตรี สุปุตฺติโก 2551 1 สัมปชัญญะ

1545 คนเก่ง สร้ำงได้ = Naze "dekiru hito" wa "dekiru hito" o sodaterarenai noka? เทนเซ, โยชิดะ. 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1546 ครบเคร่ืองเร่ืองกำรเจรจำต่อรอง วิชัย โถสุวรรณจินดำ. 2551 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1547 ครบเคร่ืองเร่ืองงำนธุรกำร วิชัย โถสุวรรณจินดำ. 2551 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1548 ควำมคิดท่ีออกแบบได้ สำโรจน์ มณีรัตน์ 2551 2 มติชน

1549 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ อนิวัช แก้วจ ำนงค์. 2551 3 มหำวิทยำลัยทักษิณ

1550 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว. 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1551 คิดเชิงกลยุทธ์สู่ชัยชนะ บรูซ, แอนดี. 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1552 คิดนอกกฎท ำนอกกรอบ : 101 วิธีปลดพันธนำกำรทำงควำมคิด อีสอะเวย์, ร็อบ. 2551 1 เนช่ันบุ๊คส์

1553 คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง : ธุรกิจเล็กไม่ใช่แค่เงินล้ำน แคทลียำ ท้วมประถม 2551 4 ผู้จัดกำรรำยสัปดำห์

1554 คิดอย่ำงอัจฉริยะ ฮอร์สัน, ทิม 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

1555 คู่มือ...นักธุรกิจใหม่ไฟแรง สมิท, จอน. 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1556 คู่มือกลยุทธ์บริหำรองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ : คู่มือสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร กลุ่มนักวิชำกำรบริหำรธุรกิจ 2551 1 พัฒนวิทย์กำรพิมพ์

1557 คู่มือทดสอบควำมถนัดบุคลิกภำพและแรงจูงใจ บำร์เร็ตต์, จิม. 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1558 คู่มือมนุษย์ท ำงำน บวร ปภัสรำทร 2551 2 ฐำนบุ๊คส์

1559 คู่มือสัมภำษณ์งำน คอลร์ฟิลด์, รีเบกกำ 2551 1 บิสคิต

1560 เคล็ดลับรวยด้วยกำรเป็นเจ้ำของกิจกำร - 2551 1 คุณธรรม

1561 โครงกำรศึกษำพลวัตรตลำดสินค้ำผลไม้ : อันเน่ืองมำจำกควำมตกลงกำรลดภำษีสินค้ำทันทีระหว่ำงไทยกับจีนปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2551 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1562 ใครว่ำประสบกำรณ์หำซ้ือไม่ได้? : 12 ประสบกำรณ์ชีวิตจำกนักธุรกิจแถวหน้ำของ... พจน์ สุขเมือง 2551 1 ส.เอเชียเพรส (1989)

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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1563 เงินเดือนต้ังเยอะต้องใช้งำนให้หนักท่ีสุด : 66 วิธีรีดงำนจำกลูกน้องให้ได้มำกท่ีสุด อภิชำติ สิริผำติ 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1564 เงินเดือนนิดเดียวต้องเหน่ีอยให้น้อยท่ีสุด : 66 วิธีกำรท ำงำนให้ฉลำดข้ึนและสบำยข้ึน อภิชำติ สิริผำติ 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1565 จัดกำรกระบวนกำรอย่ำงไรให้เหนือช้ัน สุทธิ สินทอง. 2551 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1566 จัดกำรควำมรู้อย่ำงไรให้ได้ผลกับทุกระบบ สุประภำดำ โชติมณี 2551 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1567 จัดหำสินค้ำจำกแฟร์จีน จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์. 2551 1 Phisit Thaioffset

1568 จีนกับกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรเข้ำเป็นสมำชิก WTO รำยงำน USTR ปี 2549 สุนทร ตันมันทอง. 2551 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลันธรรมศำสตร์

1569 จีนกับกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรเข้ำเป็นสมำชิก WTO รำยงำน USTR ปี 2550 ชนัญนิษฐ์ ลำภวิไล 2551 1 ท้อป

1570 เจำะตลำดจีน ไพจิตร วิบูลย์ธนสำร. 2551 3 ท้อป

1571 ฉลำดข้ึน, เร็วข้ึน, ดีข้ึน : กลยุทธ์สู่ควำมเป็นเลิศของผู้น ำ สโลน, คำร์ลิน 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1572 ชีวิตท่ีดี...คุณมีทำงเลือก วิลสัน, คีธ 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1573 ซัพพลำยเชนส ำหรับผู้จัดกำร เทเลอร์, เดวิด เอ. 2551 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1574 เดอะลำลต์เลกเชอร์ เพำช์, แรนดี 2551 1 อมรินทร์ How To

1575 เดำะโลกดีดีแล้วตีลังกำ หนุ่มเมืองจันท์. 2551 1 มติชน

1576 ต่อรองและครองเกม : เทคนิคกำรจูงใจโน้มน้ำวและต่อรองให้ได้ด่ังใจคุณ หัชพันธ์ เอ้ือโชติคุณ 2551 4 บริษัท ยูบีซีแอล บุ๊คส์ จ ำกัด

1577 ต่อรองให้ไม่เป็นรอง แลงดอน, เคน. 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1578 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน Mr.China พำ SMEs ไทยหำช่องรวย พิษณุ เหรียญมหำสำร 2551 8 ส.เอเชียเพรส

1579 ถอดรหัสบุคลิกภำพและควำมฉลำดของคุณ คำร์เตอร์, ฟิลิป 2551 2 บิสคิต

1580 ถอดรหัสอ่ำนเร็ว ลุงไอน์สไตน์ 2551 2 บิสคิต

1581 ถ้ำไม่อยำกเป็น"ขงเบ้งหลังเหตุกำรณ์"!? จำง, กวงอ้ี 2551 1 เต๋ำประยุกต์

1582 ทรัพย์สินทำงปัญญำน่ำรู้และวิธีกำรประเมินมูลค่ำ ปรีดำ ยังสุขสถำพร 2551 1 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงฯ

1583 ทฤษฎีบุคลิกภำพและกำรปรับตัว นพมำศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน) 2551 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1584 ท ำไมโรงแรมจึงล้มเหลว กมล รัตนวิระกุล 2551 1 แอดวำนซ์ ฮอสปิตำลิต้ี คอนซัลแตนท์
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หน้าท่ี 73

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1585 ทุนโลกบุกจีน สมภพ มำนะรังสรรค์. 2551 3 มติชน

1586 เทคนิคกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ทำกำฮำชิ, มำโกโตะ 2551 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1587 เทคนิคกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ทำกำฮำชิ, มำโกโตะ. 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1588 เทคนิคกำรน ำเสนอด้วยวำจำ : กำรน ำเสนอแบบมืออำชีพส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ. ทวีศักด์ิ นพเกษร. 2551 2 โชคเจริญมำร์เก็ตต้ิง

1589 เทคนิคกำรส่ือสำรเพ่ือกำรบริหำรงำนแรงงำนสัมพันธ์ อภิชัย ศรีเมือง 2551 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1590 ธุรกิจคุณธรรม : ปลุกจิตส ำนึกผนึกควำมรับผิดชอบตอบแทนสังคม - 2551 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ

1591 ธุรกิจจีนในต่ำงแดน สมภพ มำนะรังสรรค์. 2551 2 มติชน

1592 ธุรกิจท่ีดีงำม : กำรสร้ำงภำวะผู้น ำงำนท่ีให้ควำมหมำยและควำมสุข ชิเซนต์มิฮำยยี, มิฮำย 2551 3 สวนเงินมีมำ

1593 ธุรกิจเบ้ืองต้น เฟอร์เรลล์, โอ.ซี. 2551 2 ท้อป

1594 ธุรกิจร้ำนกำแฟสด สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2551 1 สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ

1595 นวัตกรรมเพ่ือกำรแข่งขันท่ีย่ังยืน - 2551 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1596 แนวคิดและหลักกำรบริหำรคนเพ่ือผลงำน มณีวรรณ ฉัตรอุทัย 2551 1 วี.เจ.พร้ินต้ิง

1597 บทเรียนชีวิตและธุรกิจบนโต๊ะอำหำร ฟอคซ์, เจฟฟรีย์ เจ. 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1598 บรรษัทบริบำล : (ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) ท ำกำรกุศลเพ่ือภำพลักษณ์. คอตเลอร์, ฟิลิป. 2551 3 ยูนิเวอร์แซล พับลิชช่ิง

1599 บริษัทอำยุยืน โยโกตะ, โคทำโร่. 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1600 บริหำรแบบย้อนศร สุจินต์ จันทร์นวล. 2551 2 มติชน

1601 บริหำรเวลำบริหำรชีวิตและควำมส ำเร็จ แมงค์เทอโลว์, เจมส์ 2551 3 เนช่ันบุ๊คส์

1602 ปฏิบัติกำรเปล่ียนชีวิตสะกิจจิตตัวเองเป็นคนใหม่ อิชิอิ, ฮิโระยุกิ 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1603 ปฏิวัติกำรประชุม 2 - 2551 4 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1604 ประมวลสำระชุดวิชำทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค. หน่วยท่ี 11-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1605 ประมวลสำระชุดวิชำทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค. หน่วยท่ี 6-10 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2551 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1606 ปรัชญำซำมูไรท่ีสร้ำงคนให้เป็น"ยอดคน" รจนำ นำกำชิม่ำ 2551 2 ริช
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หน้าท่ี 74

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1607 เปล่ียนแค่ 20% ได้ชีวิตท่ีดีกว่ำเดิม แลนคัสเตอร์, แกรแฮม. 2551 3 ซีเอ็คยูเคช่ัน

1608 โปรแกรมบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ HRMI 1 เพ่ือก้ำวสู่กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์... - 2551 2 โรงพิมพ์ตะวันออก

1609 ผมจะเป็นคนดีก่อร่ำงสร้ำงธุรกิจ : วิกรม กรมดิษฐ์ ประภัสสร เสวิกุล 2551 3 กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค

1610 ผู้จัดกำรมือใหม่ เบเคอร์, ลอริน บี 2551 1 โนวเลดจ์ เมคเกอร์

1611 ผู้น ำไฮสปีด ศรีศักด์ิ จำมรมำน. 2551 1 ฐำนบุ๊คส์

1612 แผนท่ีชีวิตเข็มทิศกำรท ำงำน ตมิสำ นำรำ 2551 2 Book Caff

1613 ฝันใกล้ใกล้ไปช้ำช้ำ หนุ่มเมืองจันท์. 2551 1 มติชน

1614 ฝันเร่ือยเร่ือยเหน่ือยก็พัก หนุ่มเมืองจันท์ 2551 2 มติชน

1615 ฝึกใจให้แกร่ง พริตเชตต์, ไพรซ์ 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

1616 พจนำนุกรมศัพท์ธุรกิจและกฎหมำย ฉบับย่อ ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย โรห์เรอร์, โยเซฟ 2551 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

1617 พล้ังพลำดพ่ำย มิตเทลสเตดต์ จูเนียร์, โรเบิร์ต อี. 2551 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1618 พลิกค ำถำมเปล่ียนชีวิต : ค ำถำมท่ีดีมีค่ำกว่ำค ำตอบท่ีถูกต้อง อดัมส์, แมร่ีลี จี 2551 2 มูลนิธิเด็ก

1619 พลิกชีวิต"เด็กเกรดซี"สู่วิถีแห่งควำมส ำเร็จ บลิวำส, รอน 2551 2 เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี

1620 พลิกชีวิตคิดเชิงบวก ฮิลล์, นโปเลียน 2551 2 ซีเอ็คยูเคช่ัน

1621 พลิกมุมคิดชีวิตเปล่ียน หนุ่มเมืองจันท์. 2551 1 มติชน

1622 พัฒนำคนและองค์กร : ด้วยเกมและกิจกรรมสันทนำกำร สมชำติ กิจยรรยง 2551 2 ฟีลกูด

1623 พัฒนำทักษะผู้น ำ - 2551 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1624 พิชิตงำนจัดกำรคนด้วยกลยุทธ์ ถนอมศักด์ิ จิรำยุสวัสด์ิ 2551 1 อนิเมทกรุ๊ป

1625 พูดอย่ำงฉลำด : คู่มือพัฒนำทักษะกำรพูดอย่ำงชำญฉลำด ยุดำ รักไทย. 2551 1 บิสคิต

1626 เพ่ิมควำมเช่ือท่ันเพ่ิมพลังชีวิต เทเลอร์, รอส 2551 3 เนช่ันบุ๊คส์

1627 แพ้ได้แต่ไม่ยอม หนุ่มเมืองจันท์. 2551 1 มติชน

1628 ฟำสต์ฟู้ดธุรกิจ หนุ่มเมืองจันท์ 2551 1 มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1629 ภำวะผู้น ำ สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 2551 4 เอ.อำร์.อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ พับลิเคชัน

1630 ภำษำจีนระดับกลำง 1 เหยิน จ่ิงเหวิน 2551 10 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1631 ภำษำอังกฤษในส ำนักงำน เนตรปรียำ (มุสิกไชย) ชุมไชโย. 2551 3 อมรินทร์

1632 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม สุกัลยำ ปรีชำ. 2551 1 ทริบเพ้ิล กรุ๊ป

1633 มองโลกง่ำยง่ำยสบำยดี (พิมพ์คร้ังท่ี 10) หนุ่มเมืองจันท์ 2551 1 มติชน

1634 มองโลกง่ำยง่ำยสบำยดี (พิมพ์คร้ังท่ี 11) หนุ่มเมืองจันท์ 2551 1 มติชน

1635 มำเป็นนำยของควำมรุ่งเรืองกันเถอะ อำนันท์ ชินบุตร 2551 2 ริช พับลิชช่ิง

1636 ไม่กล้ำเปล่ียนก็ไม่มีโอกำส เจิง เส่ียวเกอ 2551 1 บี ไบรท์

1637 ไม่จ ำเป็นต้องเป็นท่ีหน่ึง ทศ คณนำพร 2551 2 ริช

1638 ไม่ต้ังใจแต่ท ำไมจึงสุข (ฟำสต์ฟู้ดธุรกิจ 12) หนุ่มเมืองจันท์. 2551 1 มติชน

1639 ยกท่ี 2 ต่อยอดธุรกิจ โคลินด์, ลำร์ส. 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1640 ย้ิมได้ใน 1 นำที มำดำ ดำรำ 2551 1 Dดี

1641 ยุทธศิลป์ซุนจ่ือในแดนบูชิโด ซุนจ่ือ 2551 3 สุขภำพใจ

1642 รวมสุดยอดแนวคิดกำรจัดกำรสมัยใหม่ แครนเนอร์, สจ็วต. 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1643 รวยด้วยอำชีพท ำเงิน. เล่ม 1 - 2551 1 นีออน บุ๊ค มีเดีย

1644 รวยลัดด้วยธุรกิจอพำร์ตเมนต์ - 2551 2 มติชน

1645 ร้ำนไหน? ก ำไรมำกกว่ำ! ฮำยำชิ, อัทสึมุ 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1646 รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ืองกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของกองทุนประกัน... สมชำย สุขสิริเสรีกุล 2551 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1647 เร่งพลังใจให้เต็มร้อย รีส์, จิม 2551 3 เนช่ันบุ๊คส์

1648 ลูกน้องกับนำยสไตล์สำมก๊ก : หลักวิธีใช้คน บริหำรคน จำกพงศำวดำรจีน อัมพร สุขเกษม 2551 1 ข้ำวฟ่ำง

1649 ลูกผู้ชำยไม่ได้มีควำมหมำยแค่ตัวสะกดคุณสำมำรถเป็นคนท่ีใครต่ำงยอมรับ จุลจักร นนทกร 2551 1 Dดี

1650 วิถีสู่แก่นแท้องค์กรแห่งนวัตกรรม ปรีดำ ยังสุขสถำพร 2551 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1651 ไวยำกรณ์ภำษำจีน ฉบับเปรียบเทียบ : คู่มือไวยำกรณ์ส ำหรับคนไทย เหยิน จ่ิงเหวิน. 2551 2 อมรินทร์

1652 ไวยำกรณ์ภำษำจีน ฉบับเปรียบเทียบ : คู่มือไวยำกรณ์ส ำหรับคนไทย เหยิน จ่ิงเหวิน. 2551 4 อมรินทร์

1653 ศิลปของผู้น ำ โคเฮน, วิลเลียม เอ. 2551 1 เดลฟี

1654 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง ส่ีว์, กวงฮุย 2551 1 ประพันธ์สำส์น

1655 สร้ำงพลังทีมงำนตำมหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประดินันท์ อุปรมัย 2551 2 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์ฯ

1656 สร้ำงองค์กรด้วยยอดคน จ ำลักษณ์ ขุนพลแก้ว. 2551 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1657 สำมเหล่ียมอัจฉริยะสู่ควำมส ำเร็จในชีวิต เฉลียว วิทูรปกรณ์ 2551 1 แปลนพร้ินท์ต้ิง

1658 ส่ือสำรอย่ำงมีตรรกะชนะ(ใจ)ทุกสถำนกำรณ์ คัตสึมิ, นิชิมูระ. 2551 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1659 สุดยอดกลยุทธ์กำรบริหำรงำนแบบญ่ีปุ่น บรรจง อมรชีวิน 2551 1 โรงพิมพ์ภำพพิมพ์

1660 สุดยอดกลยุทธ์ผู้น ำแห่งอนำคต แซนเดอร์ส, แดน เจ. 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

1661 สุดยอดเคล็ดลับคิดอย่ำงเซียนเขียนแผนธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ ระภีพงศ์ จันทวีสมบูรณ์ 2551 2 โรยัล ฟำร์ม

1662 สุดยอดปีเตอร์ดรักเกอร์ Edersheim, Elizabeth Haas 2551 1 แมคกรอ-ฮิล

1663 สู่ชัยชนะ เวลช์, แจ๊ค. 2551 2 อมรินทร์ How To

1664 หนทำงสู่ควำมม่ังค่ัง ทศ คณนำพร 2551 1 แฮปป้ีบุ๊ค

1665 หยวน หยวน รู้ทันเล่ห์ค้ำจีน : ส่ิงท่ีต้องรู้ก่อนเร่ิมค้ำขำยน ำเข้ำ-ส่งออกจีน พงษ์อนันต์ จิรธรำวัฒน์. 2551 3 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

1666 หลักกำรตลำด ฉัตยำพร เสมอใจ. 2551 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1667 หลักกำรบัญชีบริหำร : แนวคิดพ้ืนฐำนและกำรประยุกต์ส ำหรับผู้บริหำร สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์. 2551 3 แมคกรอ-ฮิล

1668 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น - 2551 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1669 หลุมพรำงควำมส ำเร็จ เฮอร์โบลด์, โรเบิร์ต เจ. 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

1670 หำงำนได้ตรงใจตำมท่ีฝัน แลงดอน, เคน 2551 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1671 หำโอกำสในวิกฤติ แบรด์, แกร่ี. 2551 2 แมคกรอ-ฮิล

1672 เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด (พิมพ์คร้ังท่ี 4) หนุ่มเมืองจันท์ 2551 1 มติชน
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1673 เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด (พิมพ์คร้ังท่ี 5) หนุ่มเมืองจันท์ 2551 1 มติชน

1674 ให้ควำมรักก่อนให้ควำมรู้ วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2551 1 อริยชน

1675 องค์กรเปล่ียนสู่ควำมย่ิงใหญ่ ลอว์เลอร์, เอ็ดเวิร์ด อี. 2551 2 ผู้จัดกำร

1676 องค์กรไม่ใช่เคร่ืองจักร : กำรบริหำรจัดกำรกระบวนทัศน์ใหม่ - 2551 1 ดีดี กรำฟฟิค

1677 องค์กำร : ทฤษฎี โครงสร้ำง และกำรออกแบบ อัมพร ธ ำรงลักษณ์ 2551 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1678 องค์กำรท่ีเป็นทำงกำร : กรณีผู้ว่ำฯ CEO - 2551 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1679 อ่ำน-เขียนเรียนจีนกลำง ยงชวน มิตรอำรี 2551 6 เยลโล่กำรพิมพ์

1680 อำรมณ์ดีกับชีวิต หนุ่มเมืองจันท์. 2551 1 มติชน

1681 1 ล้ำนคนหน่ึงควำมวำงใจ นวพร เรืองสกุล 2550 1 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ฯ

1682 100 ปัญหำ 1000 ทำงออก สุจินต์ จันทร์นวล 2550 1 สมำร์ท ทู เวิร์ค

1683 1001 วิธีกล้ำคิดริเร่ิมในท่ีท ำงำน เนลสัน, บ๊อบ 2550 1 อินสปำยร์

1684 16 กลยุทธ์บริหำรคน หวังเซียนหมิง 2550 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1685 50 คุณแม่ผู้น ำสร้ำงองค์กรดี เซแลกเค้ำสก้ี, โม. 2550 1 ผู้จัดกำร

1686 50 วิธีสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ียอดเย่ียม : ควำมลับของควำมส ำเร็จน้ันไม่ยำกเม่ือคุณ... แชนด์เลอร์, สตีฟ 2550 2 ต้นไม้

1687 6 กำรตัดสินใจท้ำทำยชีวิตวัยรุ่น (พิมพ์คร้ังท่ี 2) โควีย์, ฌอน 2550 1 ดีเอ็มจี

1688 80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษำมหำมงคล : คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพ่ือประโยชน์สุขของ - 2550 2 ศูนย์

1689 94 เคร่ืองมือส ำหรับผู้บริหำรยุคใหม่ Turner, Suzanne 2550 2 แมคกรอ-ฮิล

1690 Active leader ผู้น ำ 360 เสรี วงษ์มณฑำ 2550 3 ฐำนกำรพิมพ์

1691 Alignment : กำรใช้ Balanced scorecard ประสำนพลังท้ังองค์กำร แคปแลน โรเบิร์ต เอส. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1692 Behind the scenes : TQC Winner 2005 - 2550 4 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1693 Competency based HRM/HRD case study อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2550 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1694 Competency เพ่ือกำรประเมินผลงำนประจ ำปี ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 2550 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1695 Cost down 3 - 2550 1 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1696 Double lives พบควำมย่ิงใหญ่บนทำงคู่ขนำน : เร่ืองรำวอันน่ำเหลือเช่ือของบุคคล… ฮีนัน, เดวิด 2550 4 ผู้จัดกำร

1697 Lean : วิถีแห่งกำรสร้ำงคุณค่ำสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศ เกียรติขจร โฆมำนะสิน 2550 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1698 Q ท่ีคุณควรมี ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1699 กรณีศึกษำ Best practices : TQA Winner 2005 Thai Paper Co., Ltd. - 2550 3 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1700 กรณีศึกษำ Best practices : TQC Winner 2004 - 2550 5 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1701 กลยุทธ์ HR ท่ีจับต้องได้ วิโรจน์ ลักขณำอดิศร 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1702 กลยุทธ์กำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนดำวเด่น อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2550 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1703 กลยุทธ์รู้ใจคน แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2550 1 ดีเอ็มจี

1704 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จส ำหรับเจ้ำของธุรกิจและ CEO ยุคใหม่ เมคกูก้ิน, ฟรำนเซส 2550 2 โนวเลจเบสท์

1705 กลยุทธ์ิกำรบริหำรธุรกิจอัจฉริยะระดับสำกล - 2550 2 ส. เจริญกำรพิมพ์

1706 ก่อร่ำง...สร้ำงกิจกำร เรวัต ตันตยำนนท์. 2550 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1707 กำรควบรวมกิจกำร : โอกำสของธุรกิจไทย - 2550 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1708 กำรจัดกำร : จำกมุมมองนักบริหำร สำคร สุขศรีวงศ์ 2550 2 จี.พี.ไซเบอร์พรินท์

1709 กำรจัดกำรกองทุนชุมชนในชนบท : กรณีศึกษำชุมชนพ้ืนรำบ วิชุลดำ มำตันบุญ. 2550 1 สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชีย

1710 กำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง เบียร์, ไมค์. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1711 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กร ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2550 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1712 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งและกำร "ขอโทษ" มอร์ริส, แคทเธอรีน. 2550 1 สถำบันพระปกเกล้ำ

1713 กำรจัดกำรควำมรู้ KM : ฉบับขับเคล่ือน LO ประพนธ์ ผำสุขยืด. 2550 1 ใยไหม

1714 กำรจัดกำรควำมรู้ฉบับปฐมบท อัญญำณี คล้ำยสุบรรณ์ 2550 3 เพชรเกษม พร้ินต้ิง กรุ๊ป

1715 กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กำรและกรณีศึกษำ กีรติ ยศย่ิงยง 2550 3 มิสเตอร์ ก๊อปป้ี (ประเทศไทย)

1716 กำรจัดกำรคุณภำพ : จำก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และกำรประกันคุณภำพ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 2550 5 บพิธกำรพิมพ์
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1717 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน : กรณีศึกษำปฏิบัติกำรจำกภำคธุรกิจ ธนัญญำ วสุศรี 2550 2 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

1718 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เดสเลอร์, ตัน 2550 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1719 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ : มุ่งสู่อนำคต ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2550 3 พิมพ์ตะวัน

1720 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRM สุกัญญำ รัศมีธรรมโชติ 2550 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1721 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดเล็ก Hatten, Timothy S. 2550 3 ไอกรุ๊ป เพรส

1722 กำรจัดกำรมุมมองนักบริหำร จุฑำ เทียนไทย 2550 1 แมคกรอ-ฮิล

1723 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2550 3 ธีระฟิล์มและไซเท๊กซ์

1724 กำรจัดกำรสำรสนเทศส ำหรับผู้น ำองค์กรและผู้บริหำร ชนวัฒน์ โกญจนำวรรณ. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1725 กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ โรวี อลัน เจ. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1726 กำรบริหำรควำมเส่ียง เจริญ เจษฎำวัลย์. 2550 2 พอดี

1727 กำรบริหำรควำมเส่ียง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2550 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1728 กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร นฤมล สอำดโฉม 2550 2 ฐำนกำรพิมพ์

1729 กำรบริหำรค่ำตอบแทน วรำรัตน์ เขียวไพรี. 2550 1 ธนะกำรพิมพ์

1730 กำรบริหำรโครงกำรในระบบงำนไอที สุพจน์ โกสิยะจินดำ 2550 4 วิทยพัฒน์

1731 กำรบริหำรจัดกำรคนเก่ง โทรน, เคย์ 2550 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1732 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เดวิด, เฟร็ด อำร์. 2550 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1733 กำรบริหำรนวัตกรรม : อย่ำงย่ังยืนและพอเพียง วรภัทร์ ภู่เจริญ 2550 5 อริยชน

1734 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ฮอลล์ ไบรอัน เจ. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1735 กำรบริหำรมนุษย์ให้สุดยอด - 2550 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1736 กำรประเมินผลเพ่ือสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ : ทำงออกท่ีท้ำทำย อรทัย อำจอ่ ำ 2550 2 มหำวิทยำลัยมหิดล

1737 กำรพัฒนำกลไกลสนับสนุนกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ ไว จำมรมำน 2550 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศำสตร์

1738 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2550 3 -
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หน้าท่ี 80

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1739 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สุจิตรำ ธนำนันท์ 2550 3 Prantawan

1740 กำรระงับข้อพิพำททำงกำรค้ำของไทยใน WTO ประสิทธ์ิ เอกบุตร. 2550 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

1741 กำรลงทุน : แนวคิดและทฤษฎี Bodie Zvi. 2550 7 แมคกรอ-ฮิล

1742 กำรวำงแผนกลยุทธ์ : ศิลปะกำรก ำหนดแผนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ - 2550 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1743 กำรว่ำจ้ำงและรักษำบุคลำกร แคปเพลลี ปีเตอร์ 2550 7 เอ็กซเปอร์เน็ท

1744 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร. 2550 1 วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน

1745 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2550 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1746 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ. เล่ม 1 : เคร่ืองมือสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ... จ ำเนียร จวงตระกูล 2550 2 ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์เนช่ันแนล

1747 กำรวิจัยทำงธุรกิจ อังคณำ ธรรมสัจกำร 2550 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

1748 กำรวิจัยและกำรสืบค้นข้อมูลทำงธุรกิจ วิชิต อู่อ้น 2550 3 พรินท์แอทมี (ประเทศไทย)

1749 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 2550 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1750 กำรสมัครงำนและสอบสัมภำษณ์ ล ำดวน จำดใจดี 2550 2 ธนพล วิทยำกำร

1751 กำรสรรหำกำรคัดเลือกและกำรประเมินผล : กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ชูชัย สมิทธิไกร 2550 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1752 กำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ 2550 1 ซี แอนด์ เอ็น

1753 กำรสอนงำน ปรึกษำและดูแล ไอบำร่ำ เฮอร์มีเนีย 2550 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

1754 กำรสอบสัมภำษณ์เพ่ือให้ได้งำน ล ำดวน จำดใจดี 2550 2 ไทยเจริญกำรพิมพ์

1755 กำรสัมภำษณ์งำน นเรศ สุรสิทธ์ิ 2550 1 พี.เอส.เพรส

1756 กำรส ำรวจค่ำใช้จ่ำยและบุคลำกรทำงกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย ปี 2550 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและฯ 2550 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

1757 ก้ำวข้ึนสู่ผู้บริหำรมืออำชีพ : จำกประสบกำรณ์สู่กำรเรียนรู้ บุหงำ วัฒนะ 2550 2 โอเดียนสโตร์

1758 ก้ำวแรกสู่ควำมเป็นเลิศ สุธี ปิงสุทธิวงศ์ 2550 3 ส ำนักเลขำนุกำรคณะกรรมกำรรำงวัล

1759 ก ำจัดจุดอ่อนเพ่ิมควำมม่ันใจ : Your erroneous zones ดำยเออร์, เวนย์ ดับเบิลยู 2550 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1760 ก ำไรเพ่ิมธุรกิจรอด : ลดต้นทุน (อย่ำงต่อเน่ือง) ยรรยง ธรรมธัชอำรี. 2550 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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หน้าท่ี 81

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1761 กิจกำรเล็กก ำไรโลด! แรมป์ลีย์-สเตอร์เจียน, นิค 2550 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1762 กุญแจสู่...พนักงำนช้ันเลิศ - 2550 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1763 เกมและกิจกรรมพัฒนำทีมงำน เคลกก์ ไบรอัน. 2550 2 ธรรกมลกำรพิมพ์

1764 เกมเศรษฐีในชีวิตจริง วัชระ พงษ์สุวรรณ 2550 2 Dดี

1765 เกร็ดควำมรู้พร้อมประเด็นชวนคิดจำก HR พันธ์ุแท้ อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยำ 2550 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1766 แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้ำน. ชุดท่ี 1-10 - 2550 20 สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ

1767 ขงจ๊ือ : ฉบับกลยุทธ์และจริยธรรมนักบริหำร คิเมอิ, อิโรโคะ 2550 1 เต๋ำประยุกต์

1768 ขยันถูกท่ีคิดถูกทำงรวยทันเวลำเศรษฐีตัวเป็นๆ ธวัชชัย พืชผล 2550 1 Dดี

1769 เขียนแผนธุรกิจใน 7 วัน เมทแลน, เอียน. 2550 2 บิสคิต

1770 เขียนอีเมลภำษำอังกฤษแบบมือโปร สุรีรัตน์ ทองอินทร์. 2550 1 บิสคิต

1771 ค้นหำธุรกิจของตัวเองใน 7 วัน อภิชำติ สิริผำติ 2550 3 Busy-Day

1772 คมคิด...เพ่ือผู้บริหำร นิเชต สุนทรพิทักษ์ 2550 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

1773 คร่ึงท่ีถูกลืม : มนตรำแห่งจินตนำกำรโรงงำนควำมคิดและบ่อเกิดแห่งกำรเปล่ียนแปลง บรำบองแดร์, ลุค เดอ 2550 1 บี พลัส พับลิชช่ิง

1774 ควำมสมบูรณ์พร้อมส ำหรับกำรท ำงำน - 2550 2 กรุงเทพเวชสำร

1775 คัมภีร์เจ้ำของกิจกำรใหม่ (ฉบับเข้ำใจง่ำย) ปวรวรรณ 2550 2 สมูทบุค

1776 คัมภีร์พัฒนำมนุษย์ จิตรจ ำนงค์ สุภำพ. 2550 2 ธรรมสภำ

1777 คัมภีร์แห่งแบรนด์ บรำวน์, ทอม 2550 1 ผู้จัดกำร

1778 ค ำบุพบทและค ำสันธำนท่ีใช้บ่อยในภำษำจีน จิตรลัดดำ สวัสดิพงษ์ 2550 5 เต๋ำประยุกต์

1779 คิดด้วยภำพ คัตสึมิ, นิชิมูระ. 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1780 คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง : คัมภีร์คนอยำกรวย แคทลียำ ท้วมประถม 2550 4 ผู้จัดกำร

1781 คุณคือแบรนด์ คำปุต้ำ, แคทเธอรีน. 2550 2 ผู้จัดกำร

1782 คุณถำม คอตเลอร์ตอบ คอตเลอร์, ฟิลิป. 2550 2 Brand Agebooks
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1783 คุณธรรมธุรกิจ โสภณ พรโชคชัย 2550 2 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งฯ

1784 คู่มือกำรเขียนแผนธุรกิจ รัชกฤช คล่องพยำบำล 2550 6 แอลเทอร์เนท เอ็น จ ำกัด

1785 คู่มือกำรจัดท ำงบประมำณธุรกิจอย่ำงง่ำย ยรรยง ธรรมธัชอำรี 2550 1 ปรัชญ์รัฐ

1786 คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร - 2550 12 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ม.เกษตรฯ

1787 คู่มือคนน่ำคบ อัจจิรำ วันบรรจบ 2550 2 Dดี

1788 คู่มือจัดหำสินค้ำจีน - 2550 7 บิสซ่ีเดย์

1789 คู่มือทดสอบควำมถนัด เบอร์เร็ต, จิม 2550 3 เนช่ันบุ๊คส์

1790 คู่มือนักบริหำรกำรจัดกำรแบบมืออำชีพ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2550 1 เอ็ม เพรส

1791 คู่มือผูกมิตรกับคนท่ีท ำให้ชีวิตคุณมีปัญหำ ! ลิลล่ิง, ไมค์. 2550 1 บิสคิต

1792 คู่มือสร้ำงโชคดี ซัมเมอร์, ฮีทเทอร์. 2550 2 บิสคิต

1793 เคร่ืองช้ีวัดภำวะแรงงำน กระทรวงแรงงำน 2550 1 กลุ่มงำนวิจัย ส ำนักนโยบำยและยุทธฯ

1794 เคล็ดลับนวัตกรรม เคลลีย์, ทอม 2550 2 ขวัญข้ำว' 49

1795 แค่เก่งไม่พอ : ทะยำนสู่ควำมส ำเร็จสูงสุดให้ไกลเกินค ำว่ำเก่ง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2550 2 เนช่ันบุ๊คส์

1796 จงเป็น...เจ้ำง่ัง...ท่ีชำญฉลำด ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธ์ิ 2550 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1797 จดหมำยสมัครงำนและประวัติย่อ ล ำดวน จำดใจดี 2550 2 ดวงกมล

1798 จริยธรรมทำงธุรกิจ จินตนำ บุญบงกำร 2550 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1799 จัดเอกสำรง่ำยๆให้งำนทันสมัยและลดต้นทุน ดุจดำว ดวงเด่น 2550 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1800 จำนด่วนภำษำจีนธุรกิจ จิรวรรณ จิรันธร 2550 12 เนช่ันบุ๊คส์

1801 จิตวิทยำกำรประชุม อบรม สัมมนำ นิรันดร์ จุลทรัพย์. 2550 2 คณะศึกษำศำสตร์ ม.ทักษิณ

1802 จีน : กลยุทธ์กำรพัฒนำ SME's สมภพ มำนะรังสรรค์. 2550 4 สถำบันวิถีทรรศน์

1803 จุดชนวนคิดพลิกสถำนกำรณ์ แกลดเวลล์, มัลคอล์ม, 1963- 2550 2 ดีเอ็มจี

1804 จุดประกำยผู้น ำแห่งอนำคต - 2550 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1805 เจำะเกรำะสุดยอดยุทธบริหำร มำร์ตินส์, ชัค 2550 1 เอ. อำร์. อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ พับลิฯ

1806 ชีวิตพลิกได้ด้วยตัวคุณ ซีเกอร์, โรบิน 2550 2 ดีเอ็มจี

1807 ชีวิตไม่ยำกถ้ำต้ังโจทย์ง่ำย (พิมพ์คร้ังท่ี 6) หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1808 ชีวิตไม่ยำกถ้ำต้ังโจทย์ง่ำย (พิมพ์คร้ังท่ี 7) หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1809 ชีวิตเหนือควำมส ำเร็จ : กำรแสวงหำของผู้น ำทุกคน แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2550 1 ดีเอ็มจี

1810 ชุดตัวอย่ำงค ำถำมเพ่ือกำรสัมภำษณ์คัดเลือกบุคลำกร อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2550 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1811 โชคช่วยด้วยประสบกำรณ์ : รำยกำรช่ัวโมงเศรษฐกิจ สถำนีวิทยุจุฬำฯ FM 101.5... โชค บูลกุล 2550 2 พงษ์วรินกำรพิมพ์

1812 โชคดีท่ีเคยล้ม ฟำร์สัน, ริชำร์ด 2550 2 มติชน

1813 ซีอีโอ ของ วอเร็น บัฟเฟตต์ เล่ม 1 ไมลส์, โรเบิร์ต พี. 2550 3 ฟิเดลลิต้ี

1814 ซุนวูสอนพลิกเกมธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) ทศ คณนำพร 2550 3 เพชรประกำย

1815 ดึงดูดเวทมนตร์ยุคใหม่แห่งควำมส ำเร็จ : เพ่ือดึงดูดส่ิงท่ีคุณต้องกำรให้มำกข้ึนและ... โลเซียร์, ไมเคิล เจ. 2550 1 ต้นไม้

1816 เดำะโลกดีดีแล้วตีลังกำ หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1817 ตำมรอยเดลล์ โฮลซ์เนอร์, สตีเวน 2550 5 อี.ไอ.สแควร์

1818 ตำมล่ำ...หำงำน เบญจมำศ อยู่เป็นแก้ว. 2550 1 โรงพิมพ์เฟ่ืองฟ้ำ

1819 เตรียมตัวลำออกให้เป็น : พร้อมหรือยังกับเส้นทำงใหม่หำกเส้นทำงเดิมตีบตันไร้... ปรัณญำ วันบรรจบ 2550 1 แซทโฟร์พร้ินต้ิง

1820 ถนนสำยน้ีมีทำงลัด สำโรจน์ มณีรัตน์ 2550 1 มติชน

1821 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน Mr.China พำ SMEs ไทยหำช่องรวย พิษณุ เหรียญมหำสำร 2550 1 ส.เอเชียเพรส

1822 ถอดรหัสอำร์เอส 25 ปีท ำวันน้ีให้ดีกว่ำเม่ือวำน พัฒนพันธ์ุ วงษ์พันธ์ุ. 2550 1 มติชน

1823 ถ้ำไม่อยำกเป็น"ขงเบ้งหลังเหตุกำรณ์"!? จำง, กวงอ้ี. 2550 1 เต๋ำประยุกต์

1824 ทรัมป์ 101 หนทำงสู่ควำมส ำเร็จ ทรัมพ์, ไดนัลด์ เจ. 2550 1 ต้นไม้

1825 ทฤษฎีองค์กำรสมัยใหม่ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2550 1 รัตนไตร

1826 ทองค ำโลหะมหัศจรรย์ : เร่ืองรำวของมนุษยชำติท่ีต้องมนตร์เสน่ห์ของทองค ำอย่ำงไม่ Bernstein, Peter L. 2550 1 ผู้จัดกำร
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1827 ทัศนคติ คิดบวก โอคูลิคซ์, แคเร็น 2550 1 เอ. อำร์. อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ พับลิฯ

1828 ทำงลัดสู่ธุรกิจจีน - 2550 4 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1829 ทำงลัดสู่ธุรกิจจีน - 2550 2 บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จ ำกัด

1830 ท ำไม Team ไม่เวอร์ค ปริญญำ ตันสกุล 2550 1 จิตจักรวำล

1831 ท ำให้ส ำเร็จ แจ็คแมน, แอน 2550 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1832 ทุนกำรเงินจีนยุคใหม่ สมภพ มำนะรังสรรค์. 2550 7 บริษัทเอดิสันเพรส

1833 ทุนมนุษย์ : กำรก ำหนดตัวช้ีวัดเพ่ือพัฒนำ ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ 2550 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1834 เทคนิคกำรไล่ล่ำและสัมภำษณ์พนักงำน - 2550 1 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1835 เทคนิคงำนเลขำนุกำร บุศรินทร์ เทพยศ 2550 2 โอเดียนสโตร์

1836 เทพเจ้ำแห่งกำรบริหำร แฮนด้ี, ชำร์ล. 2550 2 ผู้จัดกำร

1837 ธุรกิจ 3.0 : 15 ขบถผู้ก ำหนดเกมใหม่ พงษ์ ผำวิจิตร 2550 1 เนช่ันบุ๊คส์

1838 ธุรกิจเบ้ืองต้น เฟอร์เรลล์, โอ.ซี. 2550 1 ท้อป

1839 ธุรกิจส่วนตัวคุณเองก็ท ำได้ง่ำยนิดเดียว ! วุฒิ สุขเจริญ 2550 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1840 ธุรกิจหยอดเหรียญสุดฮอต พำคุณไปรวยแบบสบำยๆ - 2550 1 พีเพิลมีเดีย

1841 แนวทำงควบคุมและก ำกับกำรระบำดของยำสูบ อมรรัตน์ โพธิพรรค 2550 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

1842 บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงโทรศัพท์ : เพ่ือกำรเลิกบุหร่ี กรองจิต วำทีสำธกกิจ. 2550 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

1843 บริหำรก ำไรให้ธุรกิจปิดทุกช่องทำงควำมเส่ียง หทัยชนก จรณะ 2550 4 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

1844 บริหำรงำนสไตล์คลำสสิก คลีเม็นส์, จอห์น เค 2550 1 ผู้จัดกำร

1845 บริหำรด้วยรัก โสภณ พรโชคชัย 2550 1 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินไทย

1846 บัญญัติ 36 ประกำรส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก : คู่มือส ำคัญส ำหรับนักธุรกิจท่ีต้องกำร... อบรม ภิบำลแทน. 2550 3 แสงดำว

1847 เบ้ิลควำมรอยเบ้ิลควำมส ำเร็จ เทรซ่ี, ไบรอัน 2550 2 ต้นไม้

1848 แบบเรียนลัดภำษำจีนกลำงแนวใหม่. เล่มท่ี 2 : ฉบับเรียนด้วยตนเอง ชำตรี แซ่บ้ำง 2550 3 ปัญญำชน
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1849 ปฏิวัติกำรประชุม ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธ์ิ 2550 2 พรทรัพย์กำรพิมพ์

1850 ประมวลสำระชุดวิชำทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1851 ประมวลสำระชุดวิชำทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1852 ปักธงรุกตลำดจีน อักษรศรี (อติสุธำโภชน์) พำนิชสำส์น 2550 10 Busy-day Co., Lrd.

1853 ปัญหำคือยำวิเศษ(พิมพ์คร้ังท่ี 1) หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1854 ปัญหำคือยำวิเศษ(พิมพ์คร้ังท่ี 2) หนุ่มเมืองจันท์. 2550 2 มติชน

1855 ป้ันคนให้เก่งคน . (2) : ให้ฟีดแบ็ค สร้ำงทีมงำน เปล่ียนตัว บ็อกดำ, จินเจอร์ ลำพิค 2550 2 สยำมเอ็นเนียแกรม คอนซัลต้ิง จ ำกัด

1856 เปิดปูมมังกร ฟิชแมน เท็ด ซี. 2550 3 เนช่ันบุ๊คส์

1857 ผลกระทบของกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรปรับตัวในห่วงโซ่อุปทำนในภำคอุตสำหกรรม เกรียงไกร เตชกำนนท์. 2550 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

1858 ผู้จัดกำรป้ำยแดง...ซ่ิงแรงแซงมือโปร สุพิชญำ ชัยโชติรำนันท์ 2550 2 ไอ เอ็ม บุ๊คส์

1859 ผู้น ำท่ีทรงพลัง : ผู้น ำท่ีผลักดันองค์กรไปสู่ควำมย่ิงใหญ่ โบยำต์ซิส, ริชำร์ด 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1860 ผู้บริหำรองค์กรอัจฉริยะ : ฉบับนักปฏิบัติ วิจำรณ์ พำนิช 2550 6 สถำบันส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือฯ

1861 ผู้หญิงเก่งวงกำรธุรกิจ - 2550 1 มติชน

1862 แผนธุรกิจส ำหรับมือใหม่หัดเขียน สุธี พนำวร 2550 1 ยูไนเต็ด บิสซิเนส คอนซัลแตนท์

1863 ฝันใกล้ใกล้ไปช้ำช้ำ หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1864 ฝันใหญ่และท ำให้ส ำเร็จ เลเวสค์, พอล 2550 2 ต้นไม้

1865 ฝึกพูดภำษำจีนไว้ใช้งำนในสถำนภำรณ์ต่ำง ๆ ปฐวี ภูผำสิทธ์ิ 2550 5 เจ.บี.พับลิชช่ิง

1866 พนักงำนเบอร์ 1 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2550 2 ซัคเซล มีเดีย

1867 พลังกำรพูด จิตรจ ำนงค์ สุภำพ. 2550 2 ธรรมสภำ

1868 พลังสู่ควำมส ำเร็จ วิชัย ปิติเจริญธรรม 2550 1 บุ๊คแบงก์

1869 พลำนุภำพแห่งควำมไว้วำงใจ โควีย์, สตีเฟน เอ็ม. อำร์ 2550 3 ดีเอ็มจี

1870 พลิกโฉมองค์กรด้วยกลยุทธ์กำรส่ือสำรช้ันเซียน พจน์ ใจชำญสุขกิจ 2550 4 ฐำนกำรพิมพ์
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1871 พลิกมุมคิดชีวิตเปล่ียน หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1872 พัฒนำองค์กรให้เป็นเลิศด้วยกลยุทธ์ิง่ำยๆ สุทธิ สินทอง 2550 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1873 พิชัยสงครำมซุนวูฉบับ 189 ตัวอย่ำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ อธิคม สวัสดิญำณ 2550 2 ขุนเขำ

1874 พูดอังกฤษในชีวิตกำรท ำงำน อิสรีย์ แจ่มข ำ 2550 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1875 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2550 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

1876 เพ่ือนร่วมงำน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2550 2 ซัคเซล มีเดีย

1877 แพ้ได้แต่ไม่ยอม หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1878 ฟำสต์ฟู้ดธุรกิจ หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1879 ภำษำจีนกลำงข้ันพ้ืนฐำน 1 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. 2550 3 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

1880 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน สุธิดำ วิมุตติโกศล. 2550 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

1881 มนุษยสัมพันธ์ในกำรท ำงำน รังสิมำ ม่ันใจอำรย์ 2550 3 แม็ค

1882 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร พูลสุข สังข์รุ่ง 2550 2 หนังสือมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

1883 มองให้รอบทิศแล้วค่อยคิดออกมำ ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์ 2550 1 The Knowledge Center

1884 มังกรก๊ำก : เรียนภำษำจีนจำกเร่ืองชวนหัว พรพรรณ จันทโรนำนนท์. 2550 1 วิทยพัฒน์

1885 มำรู้จัก competency กันเถอะ ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2550 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1886 เม้ำท์มันๆ สำรพันปัญหำคนท ำงำน อลิส (อลิสซำเบต) 2550 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1887 เม่ือ SAMSUNG ผงำดสู่ตลำดโลก คิม, ซอง-ฮอง 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1888 ยุทธศิลป์ของสุดยอดผู้น ำ หวังเซียนหมิง 2550 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1889 รวยด้วยคุณภำพกำรบริกำรท่ีเหนือช้ัน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2550 1 ชบำ พับลิชช่ิง เวิร์กส

1890 ระบบขนส่ง : แนวคิดและำรพัฒนำช่วงรัฐบำลปี 2550 สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2550 1 ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจฯ

1891 ระบบบริหำรมำตรฐำนพุทธ ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์. 2550 2 Pluspress

1892 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร เลำดอน, เคนเนท ซี. 2550 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ
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1893 ระเบียบวิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550 1 วิทยำออฟเซทกำรพิมพ์

1894 รักผลิบำนงำนผลิผลเข้ำใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม. เล่ม 1 : เข้ำถึงคนเก้ำลักษณ์ พำล์มเมอร์, เฮเลน. 2550 3 มูลนิธิโกมลคีมทอง

1895 รำยงำนผลกำรวิจัยเพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพของ... - 2550 1 สถำบันเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

1896 รำยงำนวิจัยเร่ืององค์กำรกับกำรจัดกำรควำมรู้ : ศึกษำองค์กำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 2550 1 ส ำนักวิจัย สถำบันบัณฑิตพัฒนฯ

1897 รู้ทันควำมเส่ียง แอพกำร์ เดวิด. 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1898 รู้ไว้...ไม่เสียค่ำโง่ มำนิดำ ซินเมอร์แมน 2550 1 เอ. อำร์. อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ พับลิฯ

1899 เร่ิมจำกศูนย์ : เคล็ดลับจำก 21 คนธรรมดำท่ีกระโดดข้ึนมำเป็นเจ้ำของกิจกำร มอสส์, เวส 2550 2 บี พลัส พับลิชช่ิง

1900 เร่ืองของ Team กับลูกน้องท่ีนำยต้องรู้ ปริญญำ ตันสกุล 2550 2 จิตจักรวำล

1901 ลงหลักปักฐำนสกัดก้ันยำสูบ - 2550 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

1902 ลดต้นทุนกำรบริหำรกลยุทธ์เอำชนะคู่แข่ง นิรมิต เทียมทัน 2550 2 พิมพ์ตะวัน

1903 ล้วงลึกธรรมเนียมกำรค้ำจีน โชคชัย เดชศิริอุดม. 2550 6 Phisit Thaioffset

1904 ลับสมองเรียนภำษำจีน 1 - 2550 8 จีนสยำม

1905 เล่ำเร่ืองอย่ำงผู้น ำ เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย 2550 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1906 วำงหมำกปรับกลยุทธ์ วัสคอนเซลลอสอีชำ, จอร์จ เอ 2550 1 อี.ไอ.สแควร์

1907 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2550 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1908 ศัพท์ธุรกิจกำรงำน : ญ่ีปุ่น-ไทย-อังกฤษ สุภำ ปัทมำนันท์ 2550 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1909 ศัพท์ธุรกิจรำยวัน สิริบุปผำ อุทำรธำดำ 2550 2 ปัญญำชน

1910 ศิลปะกำรพูดส ำหรับผู้บริหำร นิรัตน์ จรจิต. 2550 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

1911 เศรษฐศำสตร์จุลภำค ศิริรักษ์ จวงทอง 2550 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

1912 เศรษฐศำสตร์จุลภำค สุจิตรำ กุลประสิทธ์ิ. 2550 5 ออฟเซ็ท

1913 เศรษฐศำสตร์จุลภำค : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ ชยันต์ ตันติวัสดำกำร 2550 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1914 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทย พ.ศ. 2534-2549 ศรัณญำ เบญจกุล 2550 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 88

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

1915 สนทนำภำษำธุรกิจ สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. 2550 3 วิทยพัฒน์

1916 สนธิ บุญยรัตกลิน อัศวินม้ำขำวหรือทรรำชย์แผ่นดิน? ธงชัย แม่กลอง. 2550 3 ไทยวัฒนำพำนิช

1917 สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ จินตนำ บุญบงกำร 2550 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1918 สัมภำษณ์อย่ำงไรให้ได้คนท่ีใช้ส ำหรับองค์กร ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ 2550 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1919 สิบหัวโขนโจนสร้ำงนวัตกรรม เคลลีย์, ทอม 2550 1 มิลเลนเนียม มำยด์

1920 สุดยอดบอสใหญ่ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2550 2 ซัคเซล มีเดีย

1921 เส้นทำงกำรฝึกอบรมบุคลำกร ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2550 3 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1922 หน่ึงมณฑลหน่ึงประเทศ : ภำพรวมเศรษฐกิจจีนอีก 9 มณฑล วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2550 4 ผู้จัดกำร

1923 หลัก 5 ประกำรสู่กำรเป็นผู้น ำ : สะพำนเช่ือมช่องว่ำงของกำรเป็นผู้น ำ เมเยอร์, พอล เจ. 2550 3 ดีเอ็มจี

1924 หลักกำรจัดกำร อนิวัช แก้วจ ำนงค์ 2550 8 ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ

1925 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2550 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1926 หลักคิดสู่ควำมเป็นผู้น ำ รัถยำ สำรธรรม. 2550 3 สุขภำพใจ

1927 หัวหน้ำงำนพันธ์ุแท้ วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2550 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1928 องค์กรพอเพียง ยุทธนำ ภำระนันท์ 2550 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

1929 องค์กรไร้หัว : พลังมหัศจรรย์ไร้ขีดจ ำกัดของกำรบริหำรจัดกำรแบบพิเศษเน้นกำร... Brafman, Ori 2550 1 ยูเรก้ำ

1930 องค์กำรและกำรจัดกำร วิเชียร วิทยอุดม 2550 3 ธนธัชกำรพิมพ์

1931 อัจฉริยะสร้ำงได้ วนิษำ เรซ 2550 3 Red

1932 อ่ำนคนอ่ำนใจ ใน 7 วัน ริบเบนส์, เจฟ. 2550 1 บิสคิต

1933 อำรมณ์ดีกับชีวิต หนุ่มเมืองจันท์ 2550 1 มติชน

1934 อุปนิสัยท่ี 9 ฐำนปรัชญำแห่งอุษำคเนย์เพ่ือกำรพัฒนำทุนมนุษย์บนกระบวนทัศน์… โคชิ, อำกีระ 2550 1 ปรำชญ์สยำม

1935 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2550 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

1936 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. MG 3333 ชรินพร งำมกมล. 2550 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียร
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1937 เอำชนะด้วยควำมสำมำรถเชิงวิเครำะห์ ดำเวนพอร์ต โทมัส เอช 2550 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1938 เอำต์ซอร์ส (Outsource) : ใครเก่งส่ิงไหนก็ท ำส่ิงน้ัน โดมิงเกอสซ์, ลินดำ อำร์ 2550 5 อี.ไอ.สแควร์

1939 10 ข้อคิดเปล่ียนชีวิตเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ ซุลลิแวน, แดน 2549 2 เนช่ันบุ๊คส์

1940 100 ปัญหำ 1000 ทำงออก สุจินต์ จันทร์นวล 2549 1 สมำร์ท ทู เวิร์ค

1941 1001 วิธีชำร์จแบตพนักงำน เนลสัน, บ๊อบ 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1942 108 แบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม ธีรยุส วัฒนำศุภโชค 2549 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

1943 202 คิดวิธีช้ีทำงรวยแบบครบเคร่ือง 360 องศำ เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1944 26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้ำสุดยอด ซี. อี. โอ. นวพร เรืองสกุล 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1945 31 เคล็ด(ไม่)ลับนักบริหำร ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2549 1 อักษรข้ำวสวย

1946 50 กฎทองแห่งควำมส ำเร็จ บริลสไตน์, เบอร์น่ี 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1947 63 หลักคิดและปรัชญำกำรท ำงำน บุญเกียรติ โชควัฒนำ 2549 1 สุขภำพใจ

1948 7 อุปนิสัยส ำหรับครอบครัวท่ีทรงประสิทธิผลย่ิง โควีย์, สตีเฟน อำร์. 2549 1 ดีเอ็มจี

1949 Balanced scorecard ภำคปฏิบัติ : วิธีสร้ำงสมดุลระหว่ำงกลยุทธ์และกำรควำมคุม โอลฟ์, นีล โยรัน 2549 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1950 China inside-out มังกรกลำงคล่ืนโลกำนุวัตร วริษฐ์ ล้ิมทองกุล. 2549 5 แมเนเจอร์คลำสิก

1951 EQ ดีใน 7 วัน แดนน์, จิล 2549 1 บิสคิต

1952 iCon สตีฟ จอบส์ : ควำมย่ิงใหญ่ของผู้สร้ำง Apple, Pixar และ iPod Young, Jeffrey S. (Jeffrey Seth) 2549 1 BrandAgebooks

1953 It's alive ธุรกิจมีชีวิต : กำรบรรจบกันของสำรสนเทศชีววิทยำและธุรกิจ เมเยอร์, คริสโตเฟอร์ 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1954 Kellogg สุดยอดกลยุทธ์ : แนวคิด ทฤษฎี เคร่ืองมือและวิธีกำรท่ีส ำคัญส ำหรับนักปฏิบัติ เดรนอฟ เดวิด. 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1955 KM วันละค ำ : จำกนักปฏิบัติ KM สู่นักปฏิบัติ KM วิจำรณ์ พำนิช 2549 3 สุขภำพใจ

1956 Q&A ปัญหำกำรตรวจประเมินระบบคุณภำพภำยใน (IQA) สุประภำดำ โชติมณี 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1957 Smart entrepreneur : ผู้ประกอบกำรใหม่ - 2549 4 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

1958 Transport logistics management อรุณ บริรักษ์ 2549 1 ไอทีแอล เทรด มีเดีย
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1959 กฎหมำยธุรกิจ สุจินต์ เสนำแพทย์. 2549 2 มหำวิทยำลัยรังสิต

1960 กฎเหล็ก 100 ข้อท่ีผู้น ำ ผู้บริหำร ผู้จัดกำรต้องรู้ ภูริฑัต รัศมีเพชร 2549 1 กู๊ดมอร์น่ิง

1961 กรณีศึกษำ Best practices : TQA Winner 2003 Thai Paper Co., Ltd. - 2549 4 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1962 กลยุทธ์ ลุกซ์ ริชำร์ด. 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1963 กลยุทธ์ Logistics รุก-รับ FTA สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์ 2549 1 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

1964 กลยุทธ์กำรคิดแบบ CEO บุญเกียรติ โชควัฒนำ 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์

1965 กลยุทธ์กำรคิดแบบ CEO (พิมพ์คร้ังท่ี 2) บุญเกียรติ โชควัฒนำ 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์

1966 กลยุทธ์หยุดควำมขัดแย้ง ดำนำ, แดเนียล 2549 4 แมคกรอ-ฮิล

1967 กลยุทธ์เหนือผู้น ำ Jack Welch เครมส์, เจฟฟรีย์ เอ 2549 3 แมคกรอ-ฮิล

1968 กลวิธีปกครองคน รีอำร์ดอน แคทลีน เค. 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1969 กองทุนหมู่บ้ำนพลังหมู่บ้ำน พลังชุมชน แก้ควำมยำกจนของชำติ - 2549 1 จูปิตัส

1970 กับดักควำมสุขรุกฆำตควำมส ำเร็จ สุกิจ ศุภกิจเจริญ 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1971 กำรเงินธุรกิจ - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1972 กำรจัดกำร : จำกมุมมองนักบริหำร สำคร สุขศรีวงศ์ 2549 3 จี.พี.ไซเบอร์พรินท์

1973 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร ไฮเซอร์, เจย์ 2549 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1974 กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ แลนโด, ซำย 2549 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

1975 กำรจัดกำรควำมรู้ KM ภรำดร จินดำวงศ์ 2549 3 ซีดับบลิวซี พร้ินต้ิง

1976 กำรจัดกำรควำมรู้...จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ - 2549 3 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1977 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ วิชิต อู่อ้น 2549 3 พรินท์แอทมี (ประเทศไทย)

1978 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ฮิต, ไมเคิล เอ. 2549 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1979 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แนวใหม่ ธนพรรณ ธำนี. 2549 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

1980 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 2549 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
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1981 กำรจัดกำรภำวะวิกฤติ บำร์ตัน ลำร์ร่ี. 2549 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1982 กำรจัดกำรยุคใหม่ : กลยุทธ์กำรบริหำรผลกำรด ำเนินงำน จักร ติงศภัทิย์ 2549 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1983 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหำและค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง พจนำ ทรัพย์สมำน 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

1984 กำรจัดกำรและออกแบบโซ่อุปทำน ซิมอิชิ-เลวิ, เดวิด 2549 3 ท้อป

1985 กำรจัดกำรสมัยใหม่ เซอร์โต, ซำมูเอล ซี 2549 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

1986 กำรจัดท ำ Job description สมัยใหม่ (ภำคปฏิบัติ) ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2549 4 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

1987 กำรเจรจำต่อรอง วัทกินส์ ไมเคิล. 2549 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

1988 กำรตลำดแบบบูรณำกำรของ Kellogg ไอโคบัคซี ดอน. 2549 2 ทรี ฟอซ คอมมูนิเคช่ัน

1989 กำรโต้ตอบทำงธุรกิจแนวใหม่ ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี 2549 1 ดวงกมลสมัย

1990 กำรทบทวนและวิเครำะห์ทิศทำงกำรวิจัยกำรควบคุมยำสูบของประเทศไทย พ.ศ.... มณฑำ เก่งกำรพำนิช 2549 2 ศูนย์วิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือฯ

1991 กำรทบทวนองค์ควำมรู้เก่ียวกับกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ - 2549 2 ศูนย์กำรพิมพ์แก่นจันทร์

1992 กำรท ำงำนเป็นทีม วรำภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ 2549 3 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

1993 กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง เบียร์, ไมค์ 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

1994 กำรบริหำรคุณค่ำท่ัวท้ังองค์กร. เล่ม 1 : ทฤษฎีใหม่ในกำรบริหำรเพ่ือกำรเจริญเติบโต วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2549 1 ทีคิวเอ็มเบสท์

1995 กำรบริหำรงำนส ำนักงำน พูลสุข สังข์รุ่ง 2549 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต

1996 กำรบริหำรจัดกำรของ TOYOTA ในประเทศไทย ฮิโรชิ, อิมำอิ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1997 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโทรคมนำคมและ ICT ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ 2549 2 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

1998 กำรบริหำรจัดกำรด้วยข้อมูลจริง Kobata, Tomozo 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

1999 กำรบริหำรจัดกำรทีมงำน ลุกซ์, ริชำร์ด 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2000 กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม แคทซ์, รำล์ฟ 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2001 กำรบริหำรจัดกำรเวลำ โรเบอร์โต, ไมเคิล 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2002 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ : คู่มือส ำหรับกำรน ำไปปฏิบัติ อำร์สตรอง, ไมเคิล 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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2003 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2549 3 โฟร์เพช

2004 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ฉบับแนวใหม่ วิเชียร วิทยอุดม 2549 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

2005 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์หลักกำรและแนวคิด สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ 2549 3 เวิลด์เทรด ประเทศไทย

2006 กำรบริหำรแบบมำสโลว มำสโลว, อับรำฮัม เอช. 2549 1 ผู้จัดกำร

2007 กำรบริหำรและจัดกำรมนุษย์ในองค์กร : มิติทัศน์สู่ควำมเป็นเลิศในยุคโพสโมเดิร์น ธงชัย สมบูรณ์ 2549 1 ปรำชญ์สยำม

2008 กำรบริหำรและพฤติกรรมองค์กำร สมยศ นำวีกำร 2549 5 บรรณำกิจ 1991

2009 กำรบริหำรวิถีพุทธ. ตอนกำรบริหำรคุณภำพแบบองค์รวม วรภัทร์ ภู่เจริญ. 2549 2 อริยชน

2010 กำรประชุมระดับรัฐมนตรีองค์กำรกำรค้ำโลกคร้ังท่ี 6 ท่ีฮ่องกง สิทธิกร นิพภยะ 2549 1 โครงกำร WTO Watch (จับกระแสองค์ฯ

2011 กำรพัฒนำองค์กรเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2549 2 พิมพ์ตะวัน

2012 กำรพัฒนำองค์กำร นรินทร์ แจ่มจ ำรัส 2549 5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2013 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล : แนวทำงสร้ำงควำมพึงพอใจแก่พนักงำน ธัญญำ ผลอนันต์ 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2014 กำรเรียนรู้ท่ีแท้และพอเพียง : "แล้วเรำจะเอำหลักไหนไปสู้กับชีวิต" เกษม วัฒนชัย 2549 2 ซัคเซสมีเดีย

2015 กำรวัดสมรรถนะอธิบำยได้ง่ำยนิดเดียว แอนเดอร์สัน, บีจอน 2549 1 อี.ไอ.สแควส์ พับลิชช่ิง

2016 กำรวำงแผนกลยุทธ์ อุทิศ ขำวเธียร 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2017 กำรวำงแผนกลยุทธ์ : ศิลปะกำรก ำหนดแผนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ - 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2018 กำรวำงแผนกำรเปล่ียนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำรเชิงกลยุทธ์ กีรติ ยศย่ิงยง 2549 2 Misterkopy

2019 กำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำร สุภำพร พิศำลบุตร 2549 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต

2020 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช 2549 3 วิทยพัฒน์

2021 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ - 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2022 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2549 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2023 กำรสมัครงำนและกำรสัมภำษณ์งำน นเรศ สุรสิทธ์ิ 2549 2 พี.เอส.เพรส

2024 กำรสัมภำษณ์งำน นเรศ สุรสิทธ์ิ 2549 1 พี.เอส.เพรส
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2025 กำรสัมภำษณ์งำนแบบมีโครงสร้ำง : จำกหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติท่ีดี วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย. 2549 3 ทีพีเอ็น เพรส

2026 กำรส่ือสำรทำงธุรกิจ มุนเตอร์, แมรี 2549 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2027 กำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดกำร สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2549 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2028 กำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดกำรในชุมชน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2549 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2029 ก้ำวเล็กๆ สู่ควำมย่ิงใหญ่ด้วยวิถีไคเซน มอเรอร์, โรเบิร์ต 2549 1 เนช่ันมัลติมีเดีย

2030 ก ำลังแห่งควำมม่ังค่ัง นิธิวดี มณีวัฒนำ 2549 1 โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.

2031 แกะรอยผู้พิชิตรำงวัล Baldrige - 2549 5 จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส

2032 ขำยแบบไม่กลัวใคร เจฟฟ่ี, แอซริลำ. 2549 2 บิสคิต

2033 ขำยอย่ำงไรถึงมัดใจลูกค้ำ คำสซำรำ ลู. 2549 1 โนวเลจ เบสท์

2034 ขีดควำมสำมำร กีรติ ยศย่ิงยง 2549 1 มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย)

2035 เข็มทิศควำมคิด 2 โอม พัฒนโชติ 2549 2 ก็อด กีฟว่ิง

2036 คมควำมคิด. 3 รหัสแห่งควำมส ำเร็จ ; คมควำมคิด. 4 รำงวัลแด่ควำมม่ันใจ เทรซ่ี, ไบรอัน 2549 2 ดีเอ็มจี

2037 คมควำมคิด. 5 ผู้น ำท่ีเป็นหน่ึง ; คมควำมคิด. 6 กฎทองของกำรบริหำรเวลำ เทรซ่ี, ไบรอัน 2549 2 ดีเอ็มจี

2038 ควำมรู้พ้ืนฐำนเร่ืองกำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริหำร เดชน์ จรูญเรืองฤทธ์ิ 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2039 คัมภีร์กำรเงินส ำหรับผู้จัดกำร ฮำเยส, ซำมู แอล. 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2040 คัมภีร์เจ้ำของกิจกำร ออสบอร์น, แอลเฟร็ด อี. 2549 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2041 คัมภีร์นักกำรตลำด บำร์ไวส์, แพ็ททริค 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2042 คัมภีร์ผู้จัดกำร ลุกซ์, ริชำร์ด 2549 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2043 คิดให้ใหญ่ท ำให้ได้ แม็กอิงเวล, จิม 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2044 คู่มือเขียนแผนธุรกิจอย่ำงง่ำยส ำหรับผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ ทันฉลอง รุ่งวิทู 2549 3 สำมลดำ

2045 คู่มือผู้น ำผู้บริหำรและผู้จัดกำร นันทิพัฒน์ ธัญพิสิษฐ์ 2549 2 กู๊ดมอร์น่ิง

2046 คู่มือพัฒนำบุคลิกภำพและกลยุทธ์กำรบริหำร นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2549 1 สนุกอ่ำน
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2047 คู่มือพัฒนำผู้น ำ : 10 บทบำทผู้น ำสมัยใหม่ วิเชียร ชุติมำเทวินทร์ 2549 1 ยู-เน็ท ศูนย์สัมมนำผู้น ำระหว่ำงประเทศ

2048 คู่มือมำตรฐำนและกำรทดสอบเคร่ืองเรือน ทวี แก้วมณี 2549 1 ส่วนอุตสำหกรรมเคร่ืองเรือนและฯ

2049 คู่มือสร้ำงตัวคุณข้ึนมำใหม่ แชนด์เลอร์, สตีฟ 2549 1 ต้นไม้

2050 คู่มือส่ือกำรสอน. รำยวิชำ รศ.722 : กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แนวใหม่ ธนพรรณ ธำนี 2549 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2051 คู่มือหลักสูตรส ำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชำชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ - 2549 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2052 เคล็ดลับผู้น ำ ลอมบำร์ดี, วินซ์. 2549 1 แมคกรอ-ฮิล

2053 ใครว่ำโลกกลม. เล่ม 1 เฟรดแมน, โทมัส แอล. 2549 2 วีเลิร์น

2054 จดหมำยธุรกิจฉบับใหม่ กิตติ เวชสุภำพงษ์ 2549 2 รำมำกำรพิมพ์

2055 จริยธรรมกับกำรบริหำรธุรกิจ จ ำเนียร จวงตระกูล 2549 3 ศูนย์กฎหมำยธุรกิจอินเตอร์เนช่ันแนล

2056 จริยธรรมทำงธุรกิจ จินตนำ บุญบงกำร 2549 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2057 จริยธรรมทำงธุรกิจ สมคิด บำงโม 2549 1 พัฒนวิทย์กำรพิมพ์

2058 จริยธรรมทำงธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 17) สุภำพร พิศำลบุตร 2549 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต

2059 จริยธรรมทำงธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 18) สุภำพร พิศำลบุตร 2549 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต

2060 จีน...มหำอ ำนำจโลก? เชนคำร์, โอเด็ด 2549 5 ฐำนบุ๊คส์

2061 จีนพิชิตโลก : บทสรุปพลิกหน้ำประวัติศำสตร์ยุคเดินเรือ โยธิน เอ้ือคณำรักษ์ 2549 2 ผู้จัดกำร

2062 จีนลัทธิสังคมนิยมหรือลัทธิทุนนิยม บุญศักด์ิ แสงระวี. 2549 5 สุขภำพใจ

2063 จีนใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (สำรนิพนธ์เร่ืองจีนช่วงปี ค.ศ. 1999-2005) เขียน ธีระวิทย์. 2549 2 มติชน

2064 จุดเปล่ียนประเทศไทย : เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกำภิวัตน์ สุวิทย์ เมษินทรีย์ 2549 2 กำรเงินธนำคำร

2065 เจำะเกรำะ cu-tep แนวใหม่ - 2549 5 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

2066 เจำะตลำดจีน : คู่มือกำรด ำเนินธุรกิจในจีนอย่ำงประสบผลส ำเร็จ - 2549 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

2067 เจำะลึก cu-best : business entrance scholastic test เดอะ เมนเตอร์ 2549 2 สกำยบุ๊กส์

2068 เจำะลึกองค์กรเรียนรู้และกำรบริหำรควำมรู้ วรภัทร์ ภู่เจริญ 2549 1 อริยชน
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2069 แฉ! วงกำรกรำฟิก... ใครว่ำพวกเขำมืออำชืพ ธนพร จินโต 2549 2 ไอเดียดี พับบลิชช่ิง

2070 ชนะใจ ก ำไรชีวิต คู, อำดัม 2549 3 ขวัญข้ำว' 94

2071 ใช้หัวใจให้บริกำร สเป็กเตอร์ โรเบิร์ต. 2549 2 บิสคิต

2072 โซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ : ทฤษฎี-งำนวิจัย-กรณีศึกษำ ดวงพรรณ กริชชำญชัย ศฤำคำรินทร์ 2549 1 ไอทีแอล เทรด มีเดีย

2073 ตัวแบบเชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ ชะเอม สำยทอง. 2549 2 โอเดียนสโตร์

2074 ทฤษฎีองค์กำรสมัยใหม่ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2549 1 รัตนไตร

2075 ทำงเลือกกำรบริหำรทำงอยู่รอดขององค์กร ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2549 2 พิมพ์ตะวัน

2076 ท ำไม Team ไม่เวอร์ค ปริญญำ ตันสกุล 2549 1 จิตจักรวำล

2077 เทคนิคกำรเขียนจดหมำยธุรกิจและ E-mail บังอร สว่ำงวโรรส 2549 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

2078 เทคนิคกำรควบคุมดูแลด้วยกำรมอง วำตำนำเบ, ทำคำชิ 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2079 เทคนิคกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือพิชิตเป้ำหมำยธุรกิจ ยรรยง ธรรมธัชอำรี 2549 2 ปรัชญ์รัฐ

2080 เทคนิคกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์ 2549 3 ภำริณำส

2081 เทคนิคกำรสร้ำงระบบบริกำรให้เป็นเลิศ : Customer service excellence พิสิทธ์ิ พิพัฒน์โภคำกุล 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2082 เทคนิควิธีประเมินโครงกำร พิสณุ ฟองศรี 2549 1 พิมพ์งำม

2083 ธุรกิจเบ้ืองต้น เฟอร์เรลล์, โอ. ซี. 2549 4 ท้อป

2084 ธุรกิจภำพรวม : ยุทธศำสตร์ธุรกิจท่ี Daddy ไม่ได้สอน ปรีชำ ทิวะหุต 2549 1 ผู้จัดกำร

2085 ธุรกิจสปำ - 2549 3 เจเอสที พับลิชช่ิง

2086 แนวทำงกำรควบคุมภำยในท่ีดี - 2549 8 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2087 แนวทำงและตัวอย่ำงกำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ : ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้อง ปำนใจ สุภำพ 2549 2 ธรรมสภำ

2088 บรรยำกำศใหม่เพ่ือกำรตัดสินใจท่ีท้ำทำยกว่ำ วีระเดช เช้ือนำม 2549 2 เฟ่ืองฟ้ำ พร้ินต้ิง

2089 บริหำรงำนอย่ำงมีศิลปะ สู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ เดวิส, สแตน 2549 3 เนช่ันบุ๊คส์

2090 บันได 6 ข้ันสู่กำรเป็นองค์กรช้ันน ำ หริรักษ์ สูตะบุตร 2549 3 จำมจุรีโปรดักท์
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2091 แบบฟอร์มเอกสำรในกำรบริหำรงำนบุคคลและธุรกำร วิทยำ ตันติเสวี 2549 1 ธรรมนิติ

2092 ประมวลสำระชุดวิชำทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค. หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2549 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2093 ป้ันคนให้เก่งคน : ขจัดปัญหำในกำรส่ือสำรฝึกจัดกำรควำมขัดแย้ง...(พิมพ์คร้ังท่ี 1) บ็อกดำ, จินเจอร์ ลำพิค 2549 2 สยำมเอ็นเนียแกรม คอนซัลต้ิง จ ำกัด

2094 ป้ันคนให้เก่งคน : ขจัดปัญหำในกำรส่ือสำรฝึกจัดกำรควำมขัดแย้ง...(พิมพ์คร้ังท่ี 2) บ็อกดำ, จินเจอร์ ลำพิค 2549 1 สยำมเอ็นเนียแกรม คอนซัลต้ิง จ ำกัด

2095 ป้ันคนให้เก่งคน : ขจัดปัญหำในกำรส่ือสำรฝึกจัดกำรควำมขัดแย้ง...(พิมพ์คร้ังท่ี 5) บ็อกดำ, จินเจอร์ ลำพิค 2549 1 สยำมเอ็นเนียแกรม คอนซัลต้ิง จ ำกัด

2096 ป้ันดินให้เป็นดำว : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรแข่งขันระดับโลก วิทยำ มำนะวำณิชเจริญ 2549 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2097 ไปให้ถึงดวงดำว : สำระแห่งควำมรอบรู้เพ่ือควำมสุขและควำมส ำเร็จในหน้ำท่ีกำรงำน มงคล ย้ิมประยูร 2549 1 ฟอร์แมทแอสโซซิเอทส์

2098 ผ่ำ DNA องค์กร โฮนอลด์, ลินดำ. 2549 1 เบรนนิกซ์ บุ๊คส์

2099 ผ่ำกลยุทธ์สู่ควำมร่ ำรวยและม่ังค่ังในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ บุญชนะ บุญเลิศ. 2549 1 ทองพูลกำรพิมพ์

2100 ผู้น ำทะลุคัมภีร์ พสุ เดชะรินทร์ 2549 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

2101 ผู้น ำเป็นได้...ง่ำยนิดเดียว โอเวนม, โจ 2549 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2102 ผู้น ำเป็นได้...ง่ำยนิดเดียว (พิมพ์คร้ังท่ี 2) โอเวนม, โจ 2549 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2103 ผู้น ำเป็นได้...ง่ำยนิดเดียว (พิมพ์คร้ังท่ี 3) โอเวนม, โจ 2549 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2104 ผู้น ำพันธ์ุแท้. เล่ม 2, มุขบริหำรสู่กำรเป็นผู้น ำ บูรชัย ศิริมหำสำคร 2549 2 แสงดำว

2105 ผู้น ำสำยพันธ์ุใหม่ กฤษณ์ รุยำพร 2549 1 มติชน

2106 ผู้น ำหลำยมิติ ชัยวัฒน์ ชยำงกูร, ม.ล. 2549 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2107 ผู้น ำแห่งควำมส ำเร็จ คอฟลิน, แดน. 2549 1 บิสคิต

2108 ผู้ประกอบกำร อ ำนำจ ธีระวนิช 2549 1 โรงพิมพ์มำเธอร์ บอส แพคเก็จจ้ิง

2109 ฝร่ังไม่เข้ำใจ คนไทยไม่เก็ท ไรท์, คริสโตเฟอร์. 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์

2110 พลังแห่งควำมเป็นหน่ึง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2549 3 ดีเอ็มจี

2111 พลิกสมองเปล่ียนโลก พิงค์, แดเนียล เอช. 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2112 พัฒนำจิตพิชิตงำน : เข้ำใจงำนเพ่ือนร่วมงำนลูกน้องด้วยมุมมองเชิงจิตวิทยำ วัลลภ ปิยะมโนธรรม 2549 1 ฐำนกำรพิมพ์
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2113 พิชิต CU-Best ภำควิเครำะห์ทำงธุรกิจ ภำณุ ปรัชญะวิสำล 2549 2 ดวงกมลสมัย

2114 พิชิตควำมส ำเร็จสไตล์ ดร. อดิศัย โพธำรำมิก อดิศัย โพธำรำมิก 2549 1 โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์

2115 ภำวะผู้น ำ. เล่ม 1 : พลังขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ นิตย์ สัมมำพันธ์ 2549 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2116 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรมืออำชีพ : กรณีผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศักด์ิไทย สุรกิจบวร 2549 1 สุวีริยำสำส์น

2117 ภำวะผู้น ำองค์กรยุคใหม่ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2118 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2549 6 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2119 ภำษำจีนพ้ืนฐำน บุญญนุช ชีวะก ำจร 2549 15 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

2120 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 1 บุญญนุช ชีวะก ำจร 2549 5 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

2121 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรเจรจำต่อรอง ปัทมำ กิตติถำวร 2549 1 ศูนย์พัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ฯ

2122 มติคณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ พ.ศ.2545-2549 - 2549 1 ส ำนักงำนฯ

2123 มนุษยสัมพันธ์กับกำรบริหำร ทองทิพภำ วิริยะพันธ์ุ 2549 1 สหธรรมิก

2124 มองจีนมองไทย อักษรศรี พำนิชสำส์น 2549 2 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2125 มองโลก 360 องศำ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2549 1 ดีเอ็มจี

2126 มองโลก 360 องศำ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2549 1 ดีเอ็มจี

2127 มีแค่น้ีก็เป็นเศรษฐีได้ คอร์โคแรน, บำร์บำรำ 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์

2128 มีเศรษฐีเป็นพ่ีเล้ียง รีด, เกรก เอส. 2549 1 ฟรีมำยด์

2129 ยอดคน 8 คอชม ริชำร์ด. 2549 2 สมำร์ท แวลู

2130 รวมบทควำมวิชำกำรกำรบริหำร ทวีศักด์ิ สูทกวำทิน 2549 2 ที พี เอ็น เพรส

2131 รวยด้วยสินค้ำจีน ไชยกร ปล้ืมเจริญกิจ 2549 3 บิสซ่ีเดย์

2132 รวยด้วยสินค้ำจีน (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ไชยกร ปล้ืมเจริญกิจ. 2549 1 บิสซ่ีเดย์

2133 รอยทำงท่ีสร้ำง "ฅน" สมลักษณ์ วงษ์รัตน์. 2549 1 อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์

2134 ร้อยแปดวิสำหกิจ (ใน) ชุมชน : แนวทำงวิจัย กลยุทธ์ กรณีศึกษำ - 2549 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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2135 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรใช้โปรแกรม ArcGIS desktop เวอร์ช่ัน 9.1 สุเพชร จิรขจรกุล 2549 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

2136 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2549 12 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2137 รำยงำนกำรวิจัยกำรพัฒนำกลไกลสนับสนุนกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ ไว จำมรมำน 2549 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2138 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เสนอ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ… - 2549 4 สถำบันฯ

2139 รู้จักวิจัย...ท ำให้เป็น สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2549 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2140 เรียนจำกแชมป์เพ่ือเป็นแชมป์ : ส ำหรับองค์กรกำรศึกษำ - 2549 3 จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส

2141 เรียนจำกแชมป์เพ่ือเป็นแชมป์ : ส ำหรับองค์กรด้ำนกำรดูแลสุขภำพ - 2549 2 จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส

2142 เร่ืองน่ำคิดชีวิตคนท ำงำน ธีระชัย เชมนะสิริ 2549 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2143 ล้มได้ก็ลุกได้ พอล, แฮร่ี. 2549 2 แมคกรอ-ฮิล

2144 ละคร HR ตอนพูดจำภำษำคน วิชัย อุตสำหจิต 2549 4 ทองประดิษฐ์

2145 ล ำดับขีดกำรเขียนตัวอักษรจีน 3,500 ค ำ ฮ่ัน จ้ือ กง อภิชำติ สวัสด์ิธนำกุล 2549 3 เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค จ ำกัด

2146 ลูกน้องท ำงำนไม่คุ้มเงินเดือนท ำไงดี ปิยะ พิศำลบุตร 2549 1 รำมำกำรพิมพ์

2147 เลือก?ควำมส ำเร็จคือกำร"เลือก" ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 2549 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2148 วำทะของ บิล เกตส์ : สำยตำท่ีเฉียบคมของเจ้ำพ่อ Microsoft ธุรกิจยักษ์ใหญ่ท่ี... โลว์, เจเน็ต. 2549 1 ซัคเซสมีเดีย

2149 วำทะของ วอร์เรน บัฟเฟทท์ : ไหวพริบและสติปัญญำของนักลงทุน ผู้ย่ิงใหญ่ท่ีสุด... โลว์, เจเน็ต. 2549 3 ซัคเซสมีเดีย

2150 วำทะคมเฉียบจำกท ำเนียบขำว ฝ่ัง แปซิฟิก 2549 2 ศูนย์ภำษำ I.O.U.

2151 วิกฤตสร้ำงผู้น ำ ค็อกซ์, แดนน่ี 2549 1 แมคกรอ-ฮิล

2152 วิจัย...ยังมีอะไรท่ีไม่รู้ (ว่ำไม่รู้) สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2549 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2153 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2154 วิชำชีพ : ประเมินค่ำทรัพย์สิน โสภณ พรโชคชัย 2549 2 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งฯ

2155 วิถี 80/20 กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีสุข คอช, ริชำร์ด 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2156 วิธีชนะใจคนในทุกสถำนกำรณ์ เทรซ่ี, ไบรอัน. 2549 3 ต้นไม้
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2157 วิธีสร้ำงดัชนีช้ีวัดท่ีได้ผลจริง วสิษฐ์ พรหมบุตร 2549 3 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2158 เศรษฐกิจกำรเมืองจีน วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2549 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2159 เศรษฐศำสตร์จุลภำค. I - 2549 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2160 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น กฤตยำ ตติรังสรรค์สุข. 2549 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2161 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น รัชนี โตอำจ 2549 8 วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน

2162 เศรษฐีสำรภำพท ำได้ไงห้ำปีมีเงินพันล้ำน คังดะ, มำซำโนริ. 2549 3 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

2163 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทย พ.ศ. 2534-2547 ศรัณญำ เบญจกุล 2549 2 ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรฯ

2164 สถิติเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2549 6 มิสเตอร์ก๊อปป้ี (ประเทศไทย)

2165 สร้ำงคนสร้ำงผลงำน จิรประภำ อัครบวร 2549 1 เต๋ำ (2000)

2166 สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 24 ช่ัวโมงตลอด 7 วัน ชำพิโร, สตีเฟน เอ็ม. 2549 1 BrandAgebooks

2167 สุดยอดผู้บริหำร ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. 2549 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2168 สุดยอดศิลปะผู้น ำ ประสำน วงศ์ใหญ่. 2549 3 ชมนิยม

2169 สู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจคู่มือกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรจัดท ำ BSC อัจฉรำ จันทร์ฉำย 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2170 เส้นทำงนักบริหำร มำนิต รัตนสุวรรณ 2549 1 มณีทัศน์

2171 หน่ึงมณฑล หน่ึงประเทศ : เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลท่ีมีนัยส ำคัญต่อไทย วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2549 4 ผู้จัดกำร

2172 หลักกำรจัดกำร คินิคกิ, แองเจโล. 2549 1 แมคกรอ-ฮิล

2173 หลักกำรตลำดเพ่ือธุรกิจ อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนำนนท์. 2549 3 โรงพิมพ์เสิมมิตร

2174 หลักกำรตลำดสมัยใหม่ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2549 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2175 องค์กรแห่งกำรต่ืนรู้ เกศรำ รักชำติ 2549 2 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

2176 องค์กรแห่งกำรเรียนรู้--และกำรบริหำรควำมรู้ วรภัทร์ ภู่เจริญ 2549 1 อริยชน

2177 องค์กรแห่งควำมสุข : เจ็ดข้ันตอนสร้ำงควำมเป็นผู้น ำส ำหรับเปล่ียนองค์กรให้เป็น... มำร์กอลิส, เชย์ลำ 2549 1 มำร์เก็ตเธียร์

2178 อัจฉริยะแห่งผู้น ำ ริวำส-ไมคูด, มิเกล. 2549 1 แมคกรอ-ฮิล
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2179 อีสปพบผู้น ำมือโปร นูแนน, เดวิด 2549 1 ดีเอ็มจี

2180 อีสปพบผู้น ำมือโปร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) นูแนน, เดวิด 2549 2 ดีเอ็มจี

2181 อีสปพบผู้น ำมือโปร (พิมพ์คร้ังท่ี 3) นูแนน, เดวิด 2549 1 ดีเอ็มจี

2182 อุดรูร่ัว(ในองค์กร)ก่อนล่ืนล้ม : ระบบกำรควบคุมภำยในส ำหรับองค์กรธุรกิจ ยรรยง ธรรมธัชอำรี. 2549 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2183 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรบริหำรค่ำตอบแทน. HR 3253 มณฑล สรไกรกิติกูล 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2184 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำจิตวิทยำธุรกิจ เล่ม 1. MG 3073 ชัชรำวรรณ มีทรัพย์ทอง 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2185 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำพฤติกรรมองค์กำร. MG 3313 มนต์รัก ไสยสมบัติ 2549 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2186 เอำตัวรอดให้ได้ในท่ีท ำงำน อมิตำ อริยอัชฌำ 2549 1 บลิสสิเนส

2187 ไอเดียเด็ดๆ & เคล็ดลับสร้ำงธุรกิจใหม่ในสไตล์ของคุณเอง ไอกำวะ, โนบุฮิโกะ. 2549 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2188 "งำนวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน" ส่ือควำมหมำยผ่ำนฐำนคิดและประสบกำรณ์ - 2548 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2189 101 ประสบกำรณ์สร้ำงธุรกิจส่วนตัว นอร์แมน, แจน 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2190 17 เคร่ืองมือนักคิด วันรัตน์ จันทกิจ 2548 3 ซีโน ดีไซน์

2191 21 นวัตกรรมของคนธรรมดำท่ีไม่ธรรมดำ ปรีดำ ยังสุขสถำพร 2548 1 พิมพ์ดีกำรพิมพ์

2192 42 นวัตกรรมทำงธุรกิจ : ยุทธวิธีสู่ควำมเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง    พงษ์ ผำวิจิตร 2548 2 เนช่ันบุ๊คส์

2193 50 ปัญหำสุดฮิต ชีวิตคนท ำงำน ธีระชัย เชมนะสิริ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2194 6 อันตรำยของกำรจ่ำยค่ำจ้ำง เฟฟเฟอร์, เจฟฟรีย์ 2548 4 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2195 7 เซียนซีอีโอ : ศึกษำวิธีกำรของสุดยอดผู้น ำ เพ่ือเปล่ียนธุรกิจคุณให้กลำยเป็น...  เครมส์, เจฟฟรีย์ เอ. 2548 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

2196 7 อุปนิสัยส ำหรับผู้ทรงประสิทธิผลย่ิง โควีย์, สตีเฟน อำร์. 2548 1 ดีเอ็มจี

2197 AQ อึดเกินพิกัด สตอลทซ์, พอล จี. 2548 2 บิสคิต

2198 Basel II & กำรบริหำรควำมเส่ียง วันทนี สุรไพฑูรย์กร. 2548 1 สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย

2199 Benchmarking ทำงลัดสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ บุญดี บุญญำกิจ 2548 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2200 CEO PR & Image : ยุทธวิธีกำรสร้ำงภำพลักษณ์ผู้บริหำร ด้วยกำรจัดกำรส่ือสำร... พจน์ ใจชำญสุขกิจ 2548 1 ฐำนมีเดีย เน็ตเวิร์ค
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2201 CEO โลกตะวันออก ก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ 2548 1 สยำมอืนเตอร์บุ๊คส์

2202 Competency เพ่ือกำรประเมินผลงำนประจ ำปี ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2548 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

2203 Core competency : ควำมสำมำรถหลักขององค์กร พรำไฮแล็ด, ซี.เค. 2548 2 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2204 E.Q.บริหำรอำรมณ์อย่ำงฉลำด สัณห์ ศัลยศิริ 2548 2 ชบำ พับลิชช่ิง เวิร์กส

2205 English for communication and study skill - 2548 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2206 Enterpreneur ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 2548 1 Thaicoon Book

2207 FedEx วิถีแห่งผู้น ำ เบอร์ลำ, มำดัน 2548 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2208 HR for non HR อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2548 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

2209 Logistics case study : แม่น้ ำโขง...เส้นทำงสำยไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของกำรค้ำจีน-... ธนิต โสรัตน์. 2548 3 เรำบริกำร

2210 Management best practices : MBP-HRM-1-1 : กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรมนุษย์ วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2548 1 ทีคิวเอ็มเบสท์

2211 MBA handbook สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์. 2548 1 ซี แอนด์ เอ็น

2212 Niche strategy : กลยุทธ์คิดเล็กให้รวย ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร. 2548 2 บริษัท ยูนิค คอมมูนิเคช้ั

2213 Personal productivity เพ่ิมผลผลิตในตนเองเพ่ือควำมส ำเร็จ นพเก้ำ ศิริพลไพบูลย์ 2548 1 ซีโน ดีไซน์

2214 Ptt and Oil 26 ปียักษ์ใหญ่ ปตท."ย่ิงวิกฤต ย่ิงโต" ณัฐรพี วิวัฒนำกันตัง 2548 1 แมเนเจอร์คลำสิก

2215 Q ท่ีคุณควรมี ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2216 Revolution ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. 2548 3 Thaicoon Book

2217 Shinovation ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. 2548 3 Thaicoon Book

2218 Sigve's way ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. 2548 3 Thaicoon Book

2219 Thai-Chinese Guru III = 10 ผู้น ำธุรกิจไทยเช้ือสำยจีน ไขปริศนำคัมภีร์แห่งควำมส ำเร็จ - 2548 1 บริษัท อินฟอร์ มีเดีย แอนด์ พับลิเคช่ัน

2220 The balanced scorecard : ตัวอย่ำงกำรน ำไปใช้ในองค์กำร ณรงค์วิทย์ แสนทอง. 2548 2 เอชอำร์เซ็นเตอร์

2221 Wal-Mart กลยุทธ์กำรแข่งขันระดับโลก เบิร์กดำลห์, ไมเคิล. 2548 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

2222 กฎแห่งควำมส ำเร็จ : สิบหกบทเรียนเพ่ือไขว่คว้ำควำมส ำเร็จ ฮิลล์, นโปเลียน 2548 4 บุ๊คแบงก์
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2223 กรณีศึกษำ Best practices : TQA Winner 2002 Thai Acrylic Fibre Co., Ltd. - 2548 8 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2224 กรณีศึกษำ Best practices : กำรบริหำรกระบวนกำร. เล่ม 2 - 2548 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2225 กรณีศึกษำ Best practices : ภำวะผู้น ำ - 2548 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2226 กรณีศึกษำ Best practices : สำรสนเทศและกำรวิเครำะห์ - 2548 1 สถำบันกำรเพ่ิมผลผลิต

2227 กระตุ้นควำมจ ำให้ท ำงำน : 10 ข้ันตอนง่ำยๆ ท่ีช่วยกระตุ้นและเพ่ิมพลังควำมจ ำ... อิดดอน, โจ. 2548 1 บิสคิต

2228 กระตุ้นควำมม่ันใจให้ท ำงำน : 10 ข้ันตอนง่ำยๆ ท่ีจะเปล่ียนคุณเป็นคนใหม่ท่ีม่ันใจ... เปอร์ร่ี, มำร์ติน 2548 1 บิสคิต

2229 กลยุทธ์กับอินเทอร์เน็ต : กำรสร้ำงข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน พอร์ตเตอร์, ไมเคิล อี. 2548 2 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2230 กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์. 2548 2 บริษัท ภำริณำส จ ำกัด

2231 กลยุทธ์กำรเติบโตอย่ำงถูกต้องและได้ผล - 2548 1 เอ็กเปอร์เน็ท

2232 กลยุทธ์กำรบริหำรผลงำน : 24 บทเรียนส ำหรับกำรพัฒนำผลงำนในองค์กรของคุณ   Bacal, Robert 2548 1 แมคกรอ-ฮิล

2233 กลยุทธ์มหำเศรษฐี : 30 กลยุทธ์เคล็ดลับปรัชญำเพ่ือนักบริหำรรุ่นใหม่ อภิศักด์ิ สุริยำปกรณ์ 2548 2 โอม

2234 กลยุทธ์สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม Fujita, Shirou 2548 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2235 กำรเขียนส ำหรับผู้บริหำรงำนบุคคล กฤษณเนตร พันธุมโพธิ 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2236 กำรเงินธุรกิจ เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล 2548 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2237 กำรเงินธุรกิจ อภิชำติ พงศ์สุพัฒน์. 2548 2 อินโฟไมน่ิง

2238 กำรเงินธุรกิจ พรรณุภำ ธุวนิมิตรกุล 2548 1 ภำควิชำกำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2239 กำรเงินธุรกิจ - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2240 กำรจัดกำร ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2241 กำรจัดกำร : มุมมองนักบริหำร จุฑำ เทียนไทย. 2548 1 แมคกรอ-ฮิล

2242 กำรจัดกำรกำรตลำดบริกำร ยุพำวรรณ วรรณวำณิชย์. 2548 10 แสงดำว

2243 กำรจัดกำรควำมรู้...จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ - 2548 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2244 กำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ส ำหรับ CEO บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. 2548 1 สุขุมและบุตร
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2245 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนเชิงกลยุทธ์ สำธิต พะเนียงทอง. 2548 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2246 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ : หลักกำร แนวคิด และทฤษฎี สุกัญญำ เอมอ่ิมธรรม. 2548 1 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

2247 กำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนำ 2548 2 ซี.พี.บุ๊ค สแตนดำร์ด

2248 กำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2548 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2249 กำรจัดกำรสมัยใหม่ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2548 2 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส

2250 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2548 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2251 กำรต่อรองแบบ 3 มิติ : คุมเกมแบบเบ็ดเสร็จ แลกซ์, เดวิด เอ. 2548 3 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2252 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจและจดหมำยส่วนตัว นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2548 1 พี.เอส.เพรส

2253 กำรท ำงำนเชิงรุกปลุกไฟในตัวคุณ วิชัย ปิติเจริญธรรม 2548 1 บุ๊คแบงก์

2254 กำรท ำงำนด้วยหัวใจ วิชัย ปิติเจริญธรรม 2548 1 บุ๊คแบงก์

2255 กำรบริหำรควำมเส่ียง เจริญ เจษฎำวัลย์ 2548 1 พอดี

2256 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงระดับองค์กร : จำกหลักกำรสู่ภำคปฏิบัติ - 2548 5 ซัม ซิลเท็ม

2257 กำรบริหำรจัดกำรแบบมืออำชีพ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 2548 2 บุ๊คแบงก์

2258 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เดวิด, เฟร็ด อำร์ 2548 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2259 กำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2260 กำรบริหำรนวัตกรรมแนวใหม่ เสน่ห์ จุ้ยโต 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2261 กำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ - 2548 1 กระทรวงศึกษำธิกำร

2262 กำรบริหำรอุตสำหกรรม กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2548 2 เท็กซ์ แอนด์ พับลิเคช่ัน

2263 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ผุสดี รุมำคม 2548 2 ธนำเพรส

2264 กำรประเมินโครงกำร : แนวคิดและแนวปฏิบัติ เยำวดี รำงชัยกุล วิบูลย์ศรี 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2265 กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจไทย นันทวัฒน์ บรมำนันท์ 2548 1 วิญญูชน

2266 กำรพัฒนำท่ีย่ังยืน สุเมธ ตันติเวชกุล 2548 1 สถำบันคลังสมองของชำติ
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2267 กำรพัฒนำระบบกำรตรวจแรงงำนของประเทศ - 2548 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

2268 กำรพัฒนำองค์กำร สุนันทำ เลำหนันทน์ 2548 3 วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน

2269 กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ มำร์ควอดต์, ไมเคิล เจ. 2548 3 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2270 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ : สร้ำงองค์กรอัจฉริยะ ยุทธนำ แซ่เตียว. 2548 7 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2271 กำรวัดทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน ส ำหรับควำมพร้อมเชิงกลยุทธ์ แคปแลน, โรเบิร์ต เอส. 2548 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2272 กำรวำงแผนกลยุทธ์. เล่ม 2 : ศิลปะกำรก ำหนดแผนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ - 2548 4 อินโนกรำฟฟิกส์

2273 กำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ กีรติ ยศย่ิงยง 2548 1 มิสเตอร์ ก๊อปป้ี (ประเทศไทย)

2274 กำรวำงแผนปฏิบัติงำน สมิต สัชฌุกร 2548 1 สำยธำร

2275 กำรวำงแผนและนโยบำยทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ยงยุทธ เกษสำคร 2548 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2276 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร 2548 5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2277 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ - 2548 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2278 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย 2548 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2279 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ นิศำ ชูโต 2548 2 พร้ินต์โพร

2280 กำรศึกษำตลำดพลอยเน้ือแข็งเพ่ือกระตุ้นควำมต้องกำรบริโภคในประเทศจีน - 2548 1 สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและฯ

2281 กำรศึกษำและพัฒนำดัชนีวัดมำตรฐำนควำมม่ันคงของมนุษย์ - 2548 2 ส ำนักมำตรฐำนกำรพัฒนำสังคมฯ

2282 กำรสมัครงำนและสอบสัมภำษณ์ ล ำดวน จำดใจดี 2548 1 ธนพล วิทยำกำร

2283 กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกรแบบมืออำชีพ ยุดำ รักไทย 2548 1 ธรรกมลกำรพิมพ์

2284 กำรสร้ำงกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ - 2548 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2285 กำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำน อุทุมพร จำมรมำน 2548 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

2286 กำรสัมภำษณ์งำน นเรศ สุรสิทธ์ิ 2548 1 พี.เอส.เพรส

2287 กำรส่ือสำรทำงกำรบริหำร สถำพร ป่ินเจริญ 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2288 ก้ำวสู่นักบริหำร พำร์กินสัน, ซี นอร์ทโคท 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 105

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2289 เกม : เทคนิคในกำรฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภำพ วิทยำ ตันติเสวี 2548 5 ธรรมนิติ เพรส

2290 เกมกำรจัดกำรธุรกิจ สมิท, เจอรัลด์ อำริ 2548 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2291 คณิตศำสตร์และสถิติพ้ืนฐำน ระดับมหำวิทยำลัย - 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2292 ค้นหำโอกำส...สร้ำงธุรกิจ สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2293 คมควำมคิด. 1 กฎเหล็กเพ่ือควำมส ำเร็จ เทรซ่ี, ไบรอัน 2548 1 ดีเอ็มจี

2294 ครบเคร่ืองเร่ืองบริหำรธุรกิจขนำดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษำ) วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2295 ครบเคร่ืองเร่ืองสมัครงำน ออมทรัพย์ บุตรแก้ว 2548 2 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรฯ

2296 คัมภีร์มหำเศรษฐี 50 อภิมหำกลยุทธ์ อภิศักด์ิ สุริยำปกรณ์. 2548 4 กู๊ดมอร์น่ิง

2297 คัมภีร์ร้อยกลยุทธ์ ธีรยุส วัฒนำศุภโชค. 2548 3 เนช่ันบุ๊คส์อินเตอร์เนช่ันแนล

2298 ค่ำตอบแทนตำมผลส ำเร็จ ดนัย เทียนพุฒ 2548 1 โครงกำร Human Capital

2299 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว. 2548 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2300 คิด พูด ท ำ รวย ศุภกิจ รุ่งโรจน์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2301 คิดแนวข้ำงส ำหรับนักบริหำร เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด 2548 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2302 คิดเป็น...ก็รวยได้ โทโยะชำวะ, โทโย. 2548 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2303 คิดอย่ำงไรให้รวย ฮิลล์, นโปเลียน 2548 1 เรืองบุญ

2304 คู่มือ TQM สู่ควำมเป็นเลิศในภำคธุรกิจบริกำร Kano, Noriaki 2548 6 โรงพิมพ์ตะวันออก

2305 คู่มือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จักร อินทจักร 2548 1 บุ๊คแบงก์

2306 คู่มือคนอยำกท ำธุรกิจ ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2548 1 ธรรมนิติ เพรส

2307 คู่มือบริหำรจัดกำรตนเอง - 2548 3 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2308 คู่มือผู้บริหำร พสุ เดชะรินทร์ 2548 1 ผู้จัดกำร

2309 คู่มือแผนปฏิบัติงำนส ำหรับกิจกำร SMEs อภิชำติ สิริผำติ. 2548 3 Phisit Thaioffset

2310 คู่มือส ำหรับผู้จัดกำรใหม่ : 24 บทเรียนท่ีใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนของคุณ Stettner, Morey 2548 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ
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2311 เคล็ด(ไม่)ลับ : กำรบริหำร+กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ประทีป ต้ังมติธรรม 2548 2 เอ็น.พีสกรีนพร้ินต้ิง

2312 โค้ชชีวิตพิชิตควำมส ำเร็จ แกรนท์, แอนโทนี เอ็ม. 2548 1 บุ๊คแบงก์

2313 โครงกำรศึกษำวิจัยเร่ืองศึกษำควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรให้สัตยำบัน... วิจิตรำ พรหมพันธุม 2548 1 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

2314 งำนศิลปะฝีมือไทย...แปลกใหม่ด้วยไอเดีย สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2315 จริยธรรมทำงธุรกิจ จินตนำ บุญบงกำร 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2316 จริยธรรมทำงธุรกิจ สุภำพร พิศำลบุตร 2548 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต

2317 จัดกำรคนเจ้ำปัญหำใน 1 สัปดำห์ ซอลเตอร์, ไบรอัน 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2318 จัดกำรอย่ำงนักบริหำรมืออำชีพ : ผู้บริหำรระดับสูงและประธำนบริหำรเผยหลักกำร… วินสตัน, สเตฟำนี 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

2319 จ ำได้ในส่ิงท่ีพ่อแม่สอน จอมพล สุภำพ. 2548 2 ดี เอส ครีเอช่ัน

2320 จิตวิทยำธุรกิจ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2548 3 ธรรมสำร

2321 จ้ิมก้องและก ำไร : กำรค้ำไทย-จีน 2195-239 สำรสิน วีระผล. 2548 4 มูลนิธิโตโยต้ำประเทศ

2322 จีน : เศรษฐกิจกำรเงินกำรธนำคำร สมภพ มำนะรังสรรค์. 2548 2 สถำบันวิถีทรรศน์

2323 เจ็ดทำงลัดผู้ประกอบกำรจำกลูกไก่เป็นพญำอินทรีย์ ภพศักดิ ปำนสีทอง 2548 2 โกลบอล แอสเสท (ประเทศไทย)

2324 เจ้ำประคู้น..น ขอเป็นหัวหน้ำงำนตัวจริงเสียงจริงซะทีเถอะ วีระ บุญญำดีวงศ์ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2325 เจำะลึก 25 กลยุทธ์รู้ใจคน แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2548 1 ดีเอ็มจี

2326 ชีวิต+งำนใต้หลังคำเดียวกัน ซีบำร์, เจฟฟ์ ดี 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2327 ดัชนีช้ีวัดกำรเติบโตท่ีแท้จริง ริชเฮลด์, เฟรดเดอริค 2548 4 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2328 เดินหมำกคน กลยุทธ์ HR ยุดำ รักไทย 2548 2 ครีเอทีฟเวย์

2329 ตัดสินใจสไตล์ผู้น ำ - 2548 2 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2330 เติมใจให้เต็มแก้ว มำเฮอร์, แบร์รี 2548 1 ดีเอ็มจี

2331 เติมแรงใจให้เต็มถัง แร็ธ, ทอม 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

2332 ถอดเกร็ดมังกร, ตอน ลัดเลำะรำยมณฑล พิษณุ เหรียญมหำสำร 2548 2 ไซออนมีเดีย
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2333 ถึง"หัวไม่ดี"ก็ประสบควำมส ำเร็จได้ โทรำโอะ, โทขุดะ. 2548 2 เต๋ำประยุกต์

2334 ทรัพย์สินทำงปัญญำและเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ปรีดำ ยังสุขสถำพร 2548 1 BrandAgebooks

2335 ทรัมพ์เส้นทำงสู่ควำมส ำเร็จ ทรัมพ์, ไดนัลด์ เจ. 2548 1 เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป

2336 ท้ังรักท้ังกลัว : คู่มือนักปกครองและนักบริหำรรุ่นใหม่ จ ำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยำ. 2548 2 พิมพ์ค ำ

2337 ท ำงำนอย่ำงไรให้ HAPPY อำภร ภู่วิทยพันธ์ุ 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

2338 ทิศทำงกิจกำรไฟฟ้ำ : ประเด็นท่ีควรจับตำมอง - 2548 2 บริษัท พี.เพรส

2339 ทุนมนุษย์ - 2548 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2340 เทคนิคประชุมและน ำเสนอแบบมืออำชีพ นุชรัตน์ สิริประภำวรรณ 2548 1 ศิริวัฒนำ อินเตอร์พร้ืนท์

2341 ธุรกิจกล้วยไม้ส่งออก สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2342 ธุรกิจกับนโยบำยสำธำรณะในศตวรรษใหม่ นพดล อินนำ 2548 2 จำมจุรีโปรดักท์

2343 ธุรกิจขนมไทย สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2344 ธุรกิจเพำะเล้ียงปลำสวยงำม สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2345 ธุรกิจรับติดต้ังและซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2346 ธุรกิจร้ำนขำยหนังสือ สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2347 ธุรกิจร้ำนเบเกอร่ี สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2348 ธุรกิจร้ำนอำหำรเวียดนำม สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2349 ธุรกิจอพำร์ทเมนต์ให้เช่ำ สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2350 ธุรกิจไอศกรีมโฮมเมด สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2351 นโยบำยธุรกิจและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ - 2548 1 ธรรมสำร

2352 นวัตกรรมสินเช่ือเพ่ือกำรก่อสร้ำงห้องสมุดประชำชน : รำยงำนเสร็จส้ินกำรด ำเนิน... ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือสังคม 2548 1 ส ำนักงำน

2353 นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : กำรบริหำรธุรกิจ ชัยวัฒน์ ชยำงกูร, ม.ล. 2548 1 เอ. อำร์.บิชิเนสเพรส

2354 แนวคิดและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.... ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ 2548 1 ส ำนักงำน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2355 แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ด้วย Competency based learning สุกัญญำ รัศมีธรรมโชติ 2548 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2356 บริษัท กระรอกน้อย จ ำกัด เดนน่ิง, สตีเฟน 2548 2 วีเลิร์น

2357 บริษัท กระรอกน้อย จ ำกัด (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เดนน่ิง, สตีเฟน 2548 1 วีเลิร์น

2358 บริสัตว์ จ ำกัด : ต ำนำนแห่งกำรบริหำรธุรกิจส ำหรับศตวรรษท่ี ทัคเกอร์, เคนเน็ธ เอ. 2548 2 เนช่ันบุ๊คส์

2359 บริหำรเจ้ำนำยให้ได้ใน 1 สัปดำห์ แซนด้ี, แมนน์. 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2360 บริหำรให้ได้ผลงำนสูง โกรฟ, แอนดรูว์ เอส. 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2361 บุคลิกภำพสู่ควำมเป็นผู้น ำ ชินน์, จอร์จ 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2362 บุญชู โรจนเสถียร สอน CEO ทองแถม นำถจ ำนง. 2548 2 แม่โพสพ

2363 ประชำสัมพันธ์ให้ได้ผล ชัยนันท์ นันทพันธ์ 2548 2 สถำบันพัฒนำส่ือสำรมวลชนและฯ

2364 ปรุง "ธุรกิจอำหำร" ให้รอด...รวย สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2365 ปำกเป็นเอกเลขเป็นโท แมคฟำร์แลน, บิล 2548 1 ดีเอ็มจี

2366 เปล่ียนให้สุด ๆ ปฏิบัติกำรเพ่ือควำมส ำเร็จ แฮมเมอร์, ไมเคิล. 2548 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2367 เปิดขุมทรัพย์ไอเดียฝ่ำวิกฤติ : พลิกฟ้ืนธุรกิจด้วยกำรปลดปล่อยพลังควำมคิดของ... โรบินสัน, อแลน จี. 2548 1 วีเลิร์น

2368 ผลกระทบของกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำรและกำรลงทุนสำขำโทรคมนำคมต่อประเทศ... สมเกียรติ ต้ังกิจวำนิชย์ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2369 ผู้จัดกำร ตรงเป้ำ ตรงเวลำ : วิธีท่ีผู้จัดกำรนำทีสุดท้ำยเอำชนะกำรผัดวันประกันพรุ่ง แบลนชำร์ด, เคน 2548 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

2370 ผู้น ำท่ีย่ิงใหญ่...ฉลำดใช้ EQ โกลแมน, แดเนียล. 2548 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2371 แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน เสรี พงศ์พิศ 2548 1 พลังปัญญำ

2372 พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร ธงชัย สันติวงษ์ 2548 1 ไทยวัฒนำพำนิช

2373 พฤติกรรมองค์กำร ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2374 พฤติกรรมองค์กำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2375 พลิกชีวิตกำรท ำงำน - 2548 2 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2376 พิชิตธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ กฤษฎำ เสกตะกูล 2548 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2377 พูดอังกฤษธุรกิจ แสงระวี ทองดี 2548 3 เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

2378 ภำวะผู้น ำ ฉบับก้ำวล้ ำยุค วิเชียร วิทยอุดม 2548 3 ธีระฟิล์ม และ ไซเท็กซ์

2379 ภำวะผู้น ำ. เล่ม 1 : พลังขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ นิตย์ สัมมำพันธ์ 2548 2 อินโนกรำฟฟิกส์

2380 ภำษำจีน "สบำยๆ" หลักและกำรใช้ภำษำ วัชริน เอกพลำกร 2548 13 ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-กำรพิมพ์

2381 ภำษำจีนกลำงระดับต้น. (3) เหว่ยหมิน, หวัง. 2548 3 รวมสำส์น (1977)

2382 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 2 บุญญนุช ชีวะก ำจร 2548 5 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

2383 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 3 บุญญนุช ชีวะก ำจร 2548 4 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

2384 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. เล่ม 1 วิทวัส ประทีปพรณรงค์ 2548 5 พี. รุ่งโรจน์กำรพิมพ์

2385 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร อนุสรณ์ สรพรหม. 2548 8 สกำยบุ๊กส์

2386 มนุษย์เงินเดือนมืออำชีพ ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2387 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร พูลสุข สังข์รุ่ง. 2548 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2388 มุมมองจำกประสบกำรณ์ บุญคลี ปล่ังศิริ (พิมพ์คร้ังท่ี 5) พัฒนพันธ์ุ วงษ์พันธ์ุ 2548 1 มติชน

2389 มุมมองจำกประสบกำรณ์ บุญคลี ปล่ังศิริ (พิมพ์คร้ังท่ี 6) พัฒนพันธ์ุ วงษ์พันธ์ุ. 2548 3 มติชน

2390 ยังไม่เคยท ำไม่ได้แปลว่ำท ำไม่ได้ นวพันธ์ ปิยะวรรณกร 2548 1 อมรกำรพิมพ์

2391 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน... - 2548 1 ส ำนักงำน

2392 ยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรบริหำรประเทศ. เล่ม 4 ทักษิณ ชินวัตร 2548 1 ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

2393 ยุทธศิลป์กำรบริหำรจัดกำร : ศำสตร์และศิลป์ส ำหรับผู้สร้ำงอนำคตใหม่ นิรมิต เทียมทัน. 2548 2 ตะวัน

2394 รวมแนวคิดกำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ - 2548 6 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2395 รวมแผนท่ีควำมคิดเพ่ือชีวิตและกำรท ำงำน ประชำสรรณ์ แสนภักดี 2548 3 ภูมิปัญญำสู่สำกล

2396 รหัสลับควำมส ำเร็จ เฮิร์ด, มำร์ค 2548 2 เนช่ันบุ๊คส์

2397 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร จรัส อติวิทยำภรณ์ 2548 2 มหำวิทยำลัยทักษิณ

2398 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 7) เลำดอน, เคนเนท ซี. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ
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2399 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 8) เลำดอน, เคนเนท ซี. 2548 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2400 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ สุภำพร พิศำลบุตร 2548 3 วี.เจ.พร้ินต้ิง

2401 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2548 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2402 ร่ ำรวยและก้ำวหน้ำเทคนิคกำรค้ำและกำรสร้ำงตัว อดุลยศักด์ิ เขตนำวำ. 2548 1 ไพลิน

2403 รู้เขำรู้เรำเท่ำๆ กัน : ท ำงำนอย่ำงไรโดนใจฝร่ัง เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย 2548 1 ดีเอ็มจี

2404 รู้มูลค่ำบ้ำนตัวเอง - 2548 4 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินไทย

2405 เรียนจำกแชมป์เพ่ือเป็นแชมป์ : ส ำหรับองค์กรธุรกิจกำรผลิตและบริกำร - 2548 3 จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส

2406 เรียนจีนกลำงแนวใหม่ ยงชวน มิตรอำรี 2548 5 เกลอเรียน

2407 เรียนลัดบนโลกธุรกิจ...แฟรนไชส์ สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2408 แรงงำนสัมพันธ์ ตรีเนตร สำระพงษ์ 2548 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2409 ลำยเซ็นคนดัง ตะวันณำ 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

2410 ลำยมือเศรษฐี เบญจะ ชินปัญชนะ 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

2411 ลูกน้องท่ีดีลูกพ่ีท่ีน่ำรัก จอมพล สุภำพ. 2548 2 สยำมธุรกิจฟิล์ม

2412 เลขำหมำยเลขหน่ึง ซูเปอร์เลขำ 2548 1 แสงดำว

2413 วำจำเจำะใจ จิตรจ ำนงค์ สุภำพ. 2548 2 ธรรมสภำ

2414 ว่ิงล่ำฝัน...ท ำงำนให้สนุก สมฤดี ศรีจรรยำ 2548 1 สุขขุมวิทกำรพิมพ์

2415 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์ 2548 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2416 ศำสตร์แห่งควำมร่ ำรวย วัตเทิลส์, วอลเลส ดี. 2548 1 Mentor Book

2417 ศิลปะกำรให้บริกำร สมิต สัชฌุกร 2548 1 สำยธำร

2418 ศิลปะแห่งควำมสุขและควำมส ำเร็จ แซนเดอร์, โรสมุนด์ สโตน 2548 1 ต้นไม้

2419 เศรษฐศำสตร์จุลภำค - 2548 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต

2420 เศรษฐศำสตร์จุลภำค บัณฑิต ผังนิรันดร์. 2548 3 ธรรมสำร



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 111
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2421 เศรษฐศำสตร์จุลภำค ฉบับสมบูรณ์ เบดล์, โรบินส์. 2548 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2422 เศรษฐศำสตร์จุลภำค. I เสำวลักษณ์ ปโกฏิประภำ. 2548 3 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2423 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร รัตนำ สำยคณิต. 2548 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2424 เศรษฐศำสตร์มหภำค : ทฤษฎี นโยบำย และกำรวิเครำะห์สมัยใหม่ ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์. 2548 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2425 สงครำมรำคำ : วิธีเอำชนะและเอำตัวรอด รำโอ, อำคเชย์ อำร์. 2548 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2426 สถิติเพ่ือกำรวิจัยและตัดสินใจ มัลลิกำ บุนนำค 2548 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2427 สถิติส ำหรับกำรวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2548 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2428 สนุกกับกำรเรียนภำษำจีนด้วยตนเอง ส่ีว์ กวงฮุย 2548 1 ประพันธ์สำส์น

2429 สนุกกับงำนวิจัย สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2548 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2430 สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ จินตนำ บุญบงกำร 2548 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2431 สร้ำงทีมให้เวิร์ก : 24 เคล็ดลับเพ่ือกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงผู้ชนะ Maginn, Michael 2548 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

2432 สร้ำงมำตรฐำนงำน : บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับองค์กรในอนำคต ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2548 2 พิมพ์ตะวัน

2433 ส่องอสังหำฯต่ำงแดน โสภณ พรโชคชัย 2548 1 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งฯ

2434 สอนทีมของคุณให้จับปลำ โจนส์, ลอรี เบธ 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

2435 สำรพันประโยคค ำถำมภำษำจีนกลำง วีระชำติ วงศ์สัจจำ 2548 4 ทฤษฎี

2436 สำรำนุกรมเศรษฐกิจจีน วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2548 2 ผู้จัดกำร

2437 ส ำคัญกว่ำ ท ำก่อน โควีย์, สตีเฟน อำร์. 2548 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2438 ส ำเร็จได้โดยไม่ต้องท ำเอง Genett, Donna M. 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

2439 สุดยอดนักบริหำร พำร์คินสัน, ซี นอร์ทโคท. 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2440 สุดยอดผู้น ำ : 24 บทเรียนส ำหรับผู้น ำท่ีไม่ธรรมดำ เซ็นเจอร์, จอห์น เอช 2548 2 แมคกรอ-ฮิล

2441 สูตรส ำเร็จ 90 วันผู้น ำคนใหม่ : บทพิสูจน์ควำมสำมำรถของคุณว่ำจะอยู่หรือไป! วัตกินส์, ไมเคิล 2548 1 ดีเอ็มจี

2442 เส้นทำงสู่ Six sigma คำวำนำช, อำร์ 2548 2 ท้อป

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%A2%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2443 หลักกำรจัดกำรกำรผลิต ริชแมน, ลำร์ร่ี พี 2548 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2444 หลักกำรตลำด Bearden, William O. 2548 3 แมคกรอ-ฮิล

2445 หลักกำรบัญชี วสันต์ กำญจนมุกดำ. 2548 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

2446 หลักกำรบัญชี สุพำดำ สิริกุตตำ. 2548 1 ธรรมสำร

2447 หลักกำรวำงแผน สุภำพร พิศำลบุตร 2548 6 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2448 หลักปฏิบัติท่ีช้ีวัดผู้ชนะ นอห์เรีย, นิทิน. 2548 2 เอ็กเปอร์เน็ท

2449 หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี 2547-2548 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2548 1 โรงพิมพ์คลังนำนำวิทยำ

2450 หัวหน้ำ QC สอนลูกน้อง สุทธิ สินทอง 2548 2 บริษัท ศิริวัฒนำ อินเตอร์พร้ินท์

2451 องค์กรฉลำดคิด : วิธีพิฆำตหรือขับเคล่ือนควำมคิดสร้ำงสรรค์ในองค์กร - 2548 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2452 องค์กรช้ันยอด กำรจัดกำรคน + ควำมรู้ - 2548 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2453 อยำกกู่ร้องบอกรักให้ก้องโลก คำตำยำมะ, เคียวอิจิ 2548 1 เนช่ันบุ๊ค

2454 อสังหำฯช่วยชำติ โสภณ พรโชคชัย 2548 2 มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งฯ

2455 อำหำรสมองส ำหรับผู้บริหำร ไพศำล สุริยะวงศ์ไพศำล 2548 2 น ำอักษรกำรพิมพ์

2456 อุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม : กำรปรับตัวยุคกำรค้ำเสรี                      - 2548 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2457 อุปนิสัยท่ี 8 : จำกประสิทธิผลสู่ควำมย่ิงใหญ่! โควีย์, สตีเฟน อำร์ 2548 4 ดีเอ็มจี

2458 อุปนิสัยท่ี 8 : จำกประสิทธิผลสู่ควำมย่ิงใหญ่! (พิมพ์คร้ังท่ี 2) โควีย์, สตีเฟน อำร์ 2548 1 ดีเอ็มจี

2459 อุปนิสัยผู้จัดกำรประสิทธิผลสูง - 2548 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

2460 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2461 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2462 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2463 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2464 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2465 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับนักธุรกิจ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2466 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำอังกฤษส ำหรับนักธุรกิจ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2467 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2468 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2548 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2469 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 ปยุต ถำวรสถิตย์ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2470 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013(พิมพ์คร้ังท่ี 5) สุภำภรณ์ ทัดบุบผำ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2471 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013(พิมพ์คร้ังท่ี 6) สุภำภรณ์ ทัดบุบผำ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2472 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. MG 3333 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ชรินพร งำมกมล 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2473 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. MG 3333 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ชรินพร งำมกมล 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2474 เอกสำรประกอบกำรสอน (Power point) วิชำกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำก ทรงสิทธ์ิ จงวรเศรษฐ 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2475 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน. BA 3153 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2548 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2476 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรวำงแผนและควบคุมกำรจัดกำร. MG 3353(คร้ังท่ี 2) มณฑล สรไกรกิติกูล 2548 11 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2477 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรวำงแผนและควบคุมกำรจัดกำร. MG 3353(คร้ังท่ี 3) มณฑล สรไกรกิติกูล 2548 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2478 โอกำสธุรกิจ & แฟรนไชส์ - 2548 1 แฟรนไชส์โฟกัส จ ำกัด

2479 100 ปัญหำในกำรส่ังงำนและแนวทำงแก้ไข. 2 สมิต สัชฌุกร.                                                                                    2547 2 ผู้จัดกำร

2480 12 มหำเศรษฐีสอนบริหำรกิจกำรแบบน้ีจึงจะรวย เกรำต์, เจฟฟ์ 2547 1 วันเวิลด์

2481 3,500 ค ำ ล ำดับขีดอักษรจีน นพพิชญ์ ประหว่ัน 2547 4 ทฤษฎี

2482 33 นักธุรกิจช้ันน ำ ชำวไทยเช้ือสำยจีน วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์. 2547 1 วรรณสำส์น

2483 360 องศำใน...จีน - 2547 1 อมรินทร์พร้ินต่ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2484 50 โรคซ่ือ (บ้ือ) ของหัวหน้ำงำน - 2547 1 พงษ์วรินกำรพิมพ์

2485 60 เร่ืองน่ำรู้เ คียงคู่ธุรกิจ ธวัช ภูษิตโภยไคย 2547 1 อินโนกรำฟฟิกส์

2486 7 กลยุทธ์สู่ควำมม่ังค่ังและควำมสุข รอห์น, จิม. 2547 1 ต้นไม้
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2487 9 กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง อำภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ 2547 1 เนช่ันมัลติมีเดียกรุ๊ป

2488 Balanced scorecard กับกำรเน้นกลยุทธ์ แคปแลน, โรเบิร์ต เอส.                                                                        2547 3 Be Bright Boosk

2489 Being e-Citizen e-Government : โฉมหน้ำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ--เพ่ือคน… สมชัย อักษรำรักษ์.                                                                             2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2490 Big boss big idea : ภำรกิจเถ้ำแก่ยุคใหม่ พิสชำ เดือนเพ็ญ 2547 2 แสงดำว

2491 CEO โลกตะวันออก ฉบับลีลำบริหำรสำมมิติ ก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ 2547 1 สยำมอืนเตอร์บุ๊คส์

2492 Gray Matters : กำร์ตูนแสนสนุก แฝงควำมรู้เชิงบริหำรท่ีคุณต้องไม่พลำด โรสเนอร์, บ็อบ 2547 1 เอ.อำร์.บิชิเนส

2493 Loyalty วิถีท่ีถูกต้อง = Put a new lens on loyalty to magnify profitability Reichheld, Frederick F.                                                                     2547 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2494 MBO ญ่ีปุ่น : กำรบริหำรเพ่ือมุ่งอนำคต ฮองโง, ทำคำโนบุ.                                                                              2547 2 Good Morning

2495 OTOP นักสู้ชำวบ้ำนนักกำรตลำดชุมชน เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม. 2547 3 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

2496 Practical PDCA : แก้ปัญหำและปรับปรุงงำนเพ่ือควำมส ำเร็จ ศุภชัย อำชีวระงับโรค. 2547 4 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2497 Wharehouse : กำรบริหำรกำรจัดกำรคลังสินค้ำในประเทศไทย อรุณ บริรักษ์. 2547 4 บริรักษ์ พับลิสช่ิง

2498 กฎของเจ้ำนำยเพ่ือสรรหำและรักษำลูกน้องช้ันยอดเอำไว้ ฟอกซ์, เจฟฟรีย์ เจ.                                                                            2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2499 กฎหมำยกำรลงทุนในประเทศจีน - 2547 11 ไทยยูเน่ียนกรำฟฟิกส์

2500 กรณีศึกษำ Best practices : กำรบริหำรกระบวนกำร - 2547 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2501 กรณีศึกษำ Best practices : กำรมุ่งเน้นท่ีทรัพยำกรบุคคล - 2547 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2502 กลยุทธ์กำรบริหำรฅนส ำหรับคนบริหำร ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2547 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

2503 กลยุทธ์ปรำบผีในองค์กร โกแมน, แคโรล คินเซย์ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2504 กล้ำฉลำด หลิวช่ิงเจำ 2547 1 คุณธรรม

2505 กำรเขียนคู่มือธุรกิจคัมภีร์สร้ำงมำตรฐำนระบบงำน - 2547 1 บริษัทแฟรนไชส์โฟกัส

2506 กำรเขียนวิทยำนิพนธ์ นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2547 3 พี.เอส.เพรส

2507 กำรเงินธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2547 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2508 กำรจัดกำร อ ำนำจ ธีระวนิช 2547 2 ซี.วี.แอล.กำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2509 กำรจัดกำร ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2547 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2510 กำรจัดกำร อ ำนำจ ธีระวนิช. 2547 4 ซี.วี.แอล.กำรพิมพ์

2511 กำรจัดกำร : มุมมองนักบริหำร จุฑำ เทียนไทย 2547 3 ท้อป

2512 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2513 กำรจัดกำรควำมรู้ : พ้ืนฐำนและกำรประยุกต์ใช้ พรธิดำ วิเชียรปัญญำ 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2514 กำรจัดกำรควำมรู้สู่ปัญญำปฎิบัติ บดินทร์ วิจำรณ์ 2547 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2515 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์ศิริ 2547 1 เสมำธรรม

2516 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2547 5 วี.เจ. พร้ินต้ิง

2517 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษำ พรพิมล วิริยะกุล 2547 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

2518 กำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ส ำหรับ CEO บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 2547 1 สุขุมและบุตร

2519 กำรจัดกำรด ำเนินงำน ศลิษำ ภมรสถิตย์ 2547 1 ท้อป

2520 กำรจัดกำรธุรกิจด้ำนส่ิงแวดล้อม นอร์ธ, คลอส 2547 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

2521 กำรจัดกำรธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทำงกำรจัดกำรในกำรสร้ำงและพัฒนำ… ผลิน ภู่จรูญ 2547 2 เอกพิมพ์ไท

2522 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2547 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

2523 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2547 6 ยงพลเทรดด้ิง

2524 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ อดุลย์ จำตุรงคกุล. 2547 5 คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2525 กำรจัดกำรมุมมองนักบริหำร จุฑำ เทียนไทย. 2547 2 ท้อป

2526 กำรจัดกำรยุคใหม่ มัลลิกำ ต้นสอน 2547 3 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2527 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี. 2547 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2528 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ขุมพลังของธุรกิจยุคใหม่ วิโรจน์ พุทธวิถี. 2547 4 วอเตอร์ แปซิฟิก

2529 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ในประเทศไทย - 2547 3 เวลำดี

2530 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์. 2547 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2531 กำรจัดกำรสมัยใหม่ ธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์ศิริ 2547 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2532 กำรตรวจสอบธรรมำภิบำล : ทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เจริญ เจษฎำวัลย์ 2547 1 พอดี

2533 กำรตลำดระดับโลก นันทสำรี สุขโต. 2547 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2534 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์. 2547 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2535 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อัควรรณ์ แสงวิภำค. 2547 4 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2536 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2537 กำรตลำดส ำหรับกำรบริกำร : แนวคิดและกลยุทธ์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยำ. 2547 8 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2538 กำรตัดสินใจในกำรจัดกำรกำรผลิต บดินทร์ รัศมีเทศ. 2547 5 อินโฟไมน่ิง

2539 กำรโต้ตอบทำงธุรกิจแนวใหม่ ล ำดวน (ธนพล) จำดใจดี 2547 1 ดวงกมลสมัย

2540 กำรท ำแผนท่ีกลยุทธ์ส ำหรับ Balanced scorecard นอร์ตัน, เดวิด พี 2547 4 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2541 กำรบริหำรกำรตลำด อัจจิมำ เศรษฐบุตร. 2547 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2542 กำรบริหำรกำรผลิต ยุทธ กัยวรรณ์ 2547 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

2543 กำรบริหำรคนด้ือ วรภัทร์ ภู่เจริญ 2547 1 อริยชน

2544 กำรบริหำรควำมเส่ียงโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน เจริญ เจษฎำวัลย์. 2547 3 พอดี

2545 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ อดุลย์ จำตุรงคกุล 2547 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2546 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2547 3 โฟร์เพช

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

2548 กำรบ ำรุงรักษำทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ธำนี อ่วมอ้อ 2547 2 พีค บลูส์

2549 กำรประชุมท่ีเกิดประสิทธิผล สมิต สัชฌุกร 2547 1 สำยธำร

2550 กำรประชุมวิชำกำรสถิติประยุกต์ระดับชำติ ประจ ำปี 2547 หัวข้อ"กำรวัดผลและกำร... กำรประชุมวิชำกำรสถิติประยุกต์... 2547 1 คณะ

2551 กำรประเมินโดยอิงกับควำมสำมำรถ เฟลทเชอร์, เชอร์ลีย์ 2547 2 Be Bright Books

2552 กำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนแรงงำนไทย มรท. 8001-2546 ในสถำนประกอบกิจกำร มนตรี ชูนำมชัย 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2553 กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กันตยำ เพ่ิมผล 2547 1 ศูนย์พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

2554 กำรพัฒนำองค์กรเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2547 2 วิทยไพบูลย์ พร้ินท์ต้ิง

2555 กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรแนวคิดใหม่ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 2547 4 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

2556 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล. เล่ม 5 : แนวทำงสร้ำงควำมพึงพอใจแก่พนักงำน ธัญญำ ผลอนันต์ 2547 2 อินโนกรำฟฟิกส์

2557 กำรวำงแผนและกำรจัดรำยกำรน ำเท่ียว ฉันทัช วรรณถนอม 2547 1 เฟ่ืองฟ้ำพร้ินต้ิง

2558 กำรวำงแผนและนโยบำยทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ยงยุทธ เกษสำคร 2547 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2559 กำรวำงมำตรฐำนธรรมำภิบำล เจริญ เจษฎำวัลย์ 2547 2 พอดี

2560 กำรวิจัยทำงมนุษยศำสตร์ (บทสรุปจำกท่ีประชุมนักมนุษยศำสตร์) - 2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2561 กำรสรรหำกำรคัดเลือกและกำรประเมินผล : กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ชูชัย สมิทธิไกร 2547 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2562 กำรสร้ำงกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมรู้ - 2547 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2563 กำรออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ - 2547 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

2564 เขำว่ำผมคือมืออำชีพ. ภำค 2 สุจินต์ จันทร์นวล 2547 1 มติชน

2565 เขำว่ำผมคือมืออำชีพ. ภำค 3 สุจินต์ จันทร์นวล 2547 1 มติชน

2566 ไขค ำจีน ทะเลดำว. 2547 7 บ้ำนพระอำทิตย์

2567 คมควำมคิด ทักษิณ ชินวัตร. เล่ม 2 - 2547 1 วรรณสำส์น

2568 คลังสมองเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ : ปำฐกถำพิเศษโดย ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี… - 2547 5 สถำบันคลังสมองของชำติ

2569 คล่ืนลูกท่ี 4 กำรขยำยดำวไลน์ โพ, ริชำร์ด.                                                                                       2547 1 วันเวิลด์

2570 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรวัดกำรเพ่ิมผลผลิตภำคบริกำร วัฒนำ พัฒนพงศ์ 2547 3 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2571 ควำมสัมพันธ์จีน-ไทย ฟู่, เจิง โหย่ว. 2547 1 ส ำนักงำนสำรนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีฯ

2572 ควำมสำมำรถหลักขององค์กร พรำไฮแล็ด, ซี. เค. 2547 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2573 คอมพิวเตอร์กับงำนบัญชี ฉวีวรรณ โสภำจำรีย์. 2547 2 ศ. ศิริชัยกำรพิมพ์

2574 คัมภีร์...กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ : จำกปรมำจำรย์ระดับโลก เมำริก, จอห์น แวน 2547 1 เอ็กชเปอร์เน็ท
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2575 คัมภีร์กำรบริหำร ธิติภพ ชยธวัช. 2547 5 มีโชค

2576 คิดท่ีแตกต่ำงกรณีศึกษำจำกฮำร์วำร์ด ไพศำล สุริยะวงศ์ไพศำล 2547 1 ผู้จัดกำร

2577 คิดแนวข้ำง เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด 2547 1 Be Bright Books

2578 คิดบวก : ควำมส ำเร็จของคนคิดใหญ่ พีลล์, นอร์แมน วินเซนต์ 2547 1 Good Morning

2579 คิดเป็นรวยได้ ท ำได้รวยเร็ว โมลท์ซ, แบร่ี เจ. 2547 1 โอเดียนสโตร์

2580 คิดแล้วรวยด้วยใจสุข ฮิลล์, นโปเลียน 2547 1 มังกำพย์

2581 คิดและบริหำรแบบน้ีสิรวยแน่ บิล เกตส์ บุรุษท่ีร่ ำรวยท่ีสุดในโลก : เคล็ดลับ 10 ประกำร… เดียร์เลิฟ, เดส. 2547 1 Good Morning

2582 คิดใหม่! ปีเตอร์ส, ทอม 2547 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2583 คิดอย่ำงซีอีโอ สำรสิน วีระผล 2547 1 วรรณสำส์น

2584 คิดอย่ำงทักษิณ ชินวัตร พิจิตรำ 2547 1 ฐำนมีเดีย เน็ตเวิร์ค

2585 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหำร ธำนินทร์ กรัยวิเชียร. 2547 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฯ

2586 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจภำษำจีน กำรุณย์, หล่ี. 2547 5 ทฤษฎี

2587 คู่มือเขียนจดหมำยธุรกิจ จรรยำ อินทร์อ๋อง 2547 1 ศูนย์ภำษำ I.O.U

2588 คู่มือเชิงปฏิบัติวิธีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) - 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น

2589 คู่มือในกำรจัดต้ัง-บริหำรธุรกิจขนำดเล็กและร้ำนค้ำของคุณ Practical but simple สุธี พนำวร 2547 1 Khum Tong Industry & Printing Co.

2590 คู่มือปฏิบัติ Six sigma เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศในองค์กำร เบรย์โฟกี ทรี, ฟอร์เรส ดับบลิว 2547 2 Be Bright Books

2591 คู่มือผู้จัดกำรหญิงยุคใหม่ไฟแรง Willen, Sharon Lamhut 2547 1 Good Morning

2592 คู่มือพัฒนำตนเองและพัฒนำภำวะผู้น ำ วิทยำกร เชียงกูล 2547 2 สำยธำร

2593 เคร่ืองมือส ำหรับนักบริหำรยุคใหม่ โกศล ดีศีลธรรม 2547 2 อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์

2594 เคล็ดลับควำมส ำเร็จของมหำเศรษฐี Gilding, Michael 2547 1 Good Morning

2595 เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ คำทะสึ, คำมำตะ 2547 1 เต๋ำประยุกต์

2596 โครงกำรวิจัยเชิงนโยบำยกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรกำรวิจัยของไทย : สรุปผลกำรวิจัย จินตนำภำ โสภณ 2547 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
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2597 ใครคือคู่แข่งของคุณ : วิธีช้ีตัวผู้ท่ีจะมำเป็นคู่แข่งก่อนจะถูกโจมตี Rafii, Farshad. 2547 4 ธรรกมลกำรพิมพ์

2598 ใครว่ำช้ำงเต้นระบ ำไม่ได้? : เบ้ืองหลังกำรฟ้ืนฟูไอบีเอ็มท่ีจะต้องจำรึกไว้ในประวัติ… เกิร์สตเนอร์, หลุยส์ วี. 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

2599 จริยธรรมและสภำวะแวดลัอมทำงธุรกิจ นภำพร ขันธนำภำ 2547 3 ท้อป

2600 จ้อภำษำจีนให้เพลินกับอำจำรย์เหยิน จ่ิงเหวิน. เล่ม 2 : คู่มือส ำหรับผู้เรียนและผู้สอน เหยิน จ่ิงเหวิน. 2547 2 สุดสัปดำห์

2601 จำกลูกโอ๊ก...สู่ธุรกิจเงินล้ำน : วิธีกำรสร้ำงธุรกิจเงินล้ำนจำกจุดเร่ิมต้น  วู๊ดส์, แคสพีน 2547 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2602 จิตวิทยำกำรบริหำรงำนบุคคล ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2547 2 ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ

2603 เจำะจุดแข็ง : วิธีพัฒนำพรสวรรค์ของลูกน้องและของตัวคุณเอง บัคก้ิงแฮม, มำร์คัส 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

2604 แจ้งเกิดเถ้ำแก่รุ่นท่ี 1 ณรงค์ จิวังกูร 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

2605 ชนะใจลูกน้อง ครองใจเพ่ือนร่วมงำน สมศักด์ิ เหลืองอัครเดช 2547 1 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

2606 ชีวิตท่ีแสนวิเศษ วันชัย ประชำเรืองวิทย์ 2547 1 ต้นไม้

2607 ชีวิตและงำนมนุษย์เงินเดือน นพรัตน์ ยศวัฒน 2547 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2608 ชุบชีวิตกลยุทธ์ธุรกิจ : กลยุทธ์กำรบริหำรองค์กรท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลำง แกรตตัน, ลีนดำร์ 2547 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2609 ชุมชนจัดกำรควำมรู้ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและฯ 2547 1 โครงกำรศูนย์กลำงควำมรู้แห่งชำติ

2610 ชุมชนแนวปฏิบติ : กำรจัดกำรควำมรู้สำยพันธ์ุใหม่ เวนเกอร์ เอเตียน. 2547 4 วีเลิร์น

2611 ซุนวูสอนเจ้ำสัว ทศ คณนำพร 2547 1 วรรณสำส์น

2612 ได้เวลำโต้คล่ืนกันแล้ว! : โต้คล่ืนให้สูงท่ีสุด โดยไม่ให้ทรำยเป้ือนกำงเกง พิลเลอร์, สกอต์ 2547 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2613 ต้องคิดว่ำคุณท ำได้ พีล, นอร์แมน วินแซนต์.                                                                       2547 1 ต้นไม้

2614 ต ำรำเศรษฐศำสตร์จุลภำค. 1 วิไล เอ้ือปิยฉัตร. 2547 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ

2615 โตแล้วแบ่งกันรวย สุวภำ เจริญย่ิง 2547 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2616 เถ้ำแก่แค่เอ้ือม วิทยำ มำนะวำณิชเจริญ 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2617 ทักษะกำรพูดภำษำจีน. เล่ม 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2618 ทักษิณผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง ธีรชัย วรรณกิจ.                                                                                  2547 1 สถำพรบุ๊คส์
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2619 ทำงของเวลซ์ : 24 บทเรียนจำกแจ็ก เวลซ์ CEO ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก  เกรมส์, เจฟฟรี เอ. 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

2620 ท ำอย่ำงไรให้เขำยอม สิทธิโชค วรำนุสันติกุล 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2621 ท ำอย่ำงไรให้คิดเก่ง จิตรำ ก่อนันทเกียรติ.                                                                           2547 1 จิตรำ

2622 เทคนิคกำรแก้ไขควำมขัดแย้ง ชำญชัย อำจินสมำจำร 2547 3 Forepace Publishing House

2623 เทคนิคกำรเขียนแผนธุรกิจ ศรีสุภำ สหชัยเสรี 2547 3 Higher Press

2624 เทคนิคกำรจัดประชุม สมิต สัชฌุกร 2547 1 สำยธำร

2625 เทคนิคกำรฝึกอบรมแบบมีส่ำนร่วม ชำญชัย อำจินสมำจำร 2547 1 วรรณสำส์น

2626 เทคนิคกำรสอนงำน สมิต สัชฌุกร 2547 1 สำยธำร

2627 ไทยแลนด์ ซีอีโอ วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์. 2547 2 วรรณสำส์น

2628 ธุรกิจซักอบรีด สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2547 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2629 ธุรกิจนวดแผนไทย สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2547 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2630 ธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรปรับตัวของธุรกิจไทย ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2547 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2631 ธุรกิจเร่ืองง่ำย ๆ พงษ์ศักด์ิ สวัสดิเกียรติ.                                                                        2547 1 โกเมนเอก

2632 ธุรกิจศพ : เจำะลึกเร่ืองจริงในธุรกิจควำมตำย ศรำวุธ เอ่ียมเซ่ียม.                                                                              2547 2 เวิร์คพอยท์ พับลิชช่ิง

2633 นโยบำยธุรกิจและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 2547 3 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

2634 นักบริหำรแบบเชิงบูรณำกำร : 14 กรณีศึกษำท่ีส ำคัญส ำหรับนักบริหำร กิตติ บุนนำค. 2547 5 -

2635 แนวคิดและหลักกำรจัดกำรในองค์กำรสำธำรณะ สมพร เฟ่ืองจันทร์.                                                                              2547 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2636 บริษัท 100 ปี - 2547 1 แมเนเจอร์คลำสสิก

2637 บริหำร SMEs ด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก เป่ียมศักด์ิ คุณำกรประทีป.                                                                    2547 1 เคล็ดไทย

2638 บริหำรงำนบริหำรใจ วรภัทร์ ภู่เจริญ.                                                                                   2547 1 อริยชน

2639 บริหำรโปรเจคท์ให้สัมฤทธ์ิผล : แบบตำบอดคล ำช้ำง ชมำลทซ์, เดวิด เอ. 2547 1 อี.ไอ.สแควร์ พับลิชช่ิง

2640 ปฏิบัติกำรฝ่ำวิกฤต - 2547 2 เอ็กซเปอร์เน็ท
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2641 ประสบกำรณ์บริหำรจัดกำร Node. เล่มท่ี 2 : วิจัยชำวบ้ำน... ในบริบทของควำม... - 2547 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2642 เปล่ียนวิถีชีวิตใน 90 วัน เฮพเพ็ล, ไมเคิล 2547 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2643 เปล่ียนวิธีคิด--พลิกชีวิตคุณ เทรซ่ี, ไบรอัน.                                                                                   2547 1 ดีเอ็มจี

2644 เป้ำหมำยและวิธีก ำหนดเป้ำหมำย รูอิลำรด์, ลำร์ริ เอ.                                                                              2547 1 Be Bright Books

2645 เปิดร้ำน Steak House ให้ได้ดังใจนึก - 2547 1 Editor 1999

2646 เปิดเส้นทำงกำรค้ำ-ลงทุน 6 เหล่ียมเศรษฐกิจ (จีนตอนใต้ พม่ำ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ) สุรกิจ จุฑำเทศ. 2547 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2647 ผู้ต่ืนตัวเท่ำน้ันท่ีอยู่รอด กรอฟ, แอนดรูว์ เอส 2547 1 ดอกหญ้ำ

2648 ผู้น ำท่ีย่ิงใหญ่...ฉลำดใช้ EQ โกลแมน, แดเนียล.                                                                             2547 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2649 แผนท่ีผลลัพธ์ (Outcome mapping) : กำรสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรสะท้อนกลับใน... เอล, ซำรำล 2547 1 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือฯ

2650 แผนท่ียุทธศำสตร์ Kaplan, Robert S.                                                                           2547 1 แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป

2651 แผนพิชิตวิกฤติกำรณ์ Callan, James 2547 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2652 ฝึกให้เป็นยอดผู้น ำ กอร์ดอน, ธอมัส 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2653 พจนำนุกรมวิทยำกำรจัดกำร (อังกฤษ-ไทย) วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม 2547 2 รวมสำส์น (1977)

2654 พลังแห่งควำมรู้สึก แกร็บฮอร์น, ลีนน์.                                                                              2547 1 ต้นไม้

2655 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2547 1 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

2656 ภำวะผู้น ำส ำหรับกำรพลิกฟ้ืนบริษัท กันเตอร์, โรซำเบท มอส 2547 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2657 ภำษำจีนกลำงระดับต้น. (2) เหว่ยหมิน, หวัง. 2547 3 รวมสำส์น (1977)

2658 ภำษำจีนพ้ืนฐำน บุญญนุช ชีวะก ำจร. 2547 8 โรงพิมพ์ศรีเมืองกำรพิมพ์

2659 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร พูลสุข สังข์รุ่ง 2547 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

2660 มหัศจรรย์จำกเร่ืองเล่ำ ปำร์คกิน, มำร์กำร์เล็ท 2547 2 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

2661 มือปรำบธุรกิจ : นวนิยำยธุรกิจ เฮิร์สท์, ฟิลิป. 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

2662 ยอดผู้น ำยุคใหม่ พสุ เดชะรินทร์ 2547 1 ผู้จัดกำร
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2663 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน - 2547 1 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน

2664 รวมควำมคิด 45 กูรู เคนเนด้ี, คำรอล 2547 1 ผู้จัดกำร

2665 ร้อยเร่ืองเมืองพำณิชย์ จำกท่ำเตียนสู่สนำมบินน้ ำ - 2547 4 สันติภำพ พรินท์

2666 ระเบียบและวิธีกำรวิจัย โกสินทร์ จ ำนงไทย 2547 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2667 รำกเหง้ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นเลิศ ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล 2547 1 ดอกหญ้ำ

2668 รำยงำนกำรวิจัยกำรประกันภัย. ฉบับท่ี 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 2547 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

2669 รำยงำนวิจัยกำรพัฒนำสำธิตและเผยแพร่เคร่ืองอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับ.. - 2547 2 จิรังรัชต์

2670 รู้หลักค้ำปลีกหลีกหนีควำมล่มสลำย ธิติภพ ชยธวัช. 2547 6 ซี.พี. บุ๊ค สแตนดำร์ด

2671 เรียนจีนกลำงกับหวังเหม่ยล่ี เฉิงเซ่ียงเหวิน. 2547 9 ทฤษฎี

2672 เรียนภำษำจีนกลำงจำกเร่ืองข ำขัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2547 1 บริษัท แสงสว่ำงเวิลด์เพลส จ ำกัด

2673 เร่ืองเล่ำ เขย่ำคิด เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2547 1 ซัคเซลมีเดีย

2674 ลูกน้องกับนำยสไตล์สำมก๊ก : หลักวิธีใช้คน บริหำรคน จำกพงศำวดำรจีน อัมพร สุขเกษม       2547 1 ข้ำวฟ่ำง

2675 เลือกคนให้ตรงกับงำนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธ ำรงศักด์ิ คงคำสวัสด์ิ 2547 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน)

2676 วำย-น็อท เนลบัฟฟ์, แบร์รีย์ 2547 2 เอ.อำร์ บิซิเนส เพรส

2677 วิถีสู่ผู้น ำองค์กร ฟอกซ์, เจฟฟรีย์ เจ. 2547 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2678 วิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทำน 2 : หนทำงแห่งควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจท่ำมกลำง… วิทยำ สุหฤทด ำรง. 2547 4 อี.ไอ สแควร์ พัลลิชช่ิง

2679 วิธีท ำงำนร่วมกับเจ้ำนำยให้ประสบควำมส ำเร็จ ไวซินสก้ี, เจอร์รีย์ 2547 2 Be Bright Books

2680 วิธีเลือกผู้น ำ ซอร์เซอร์, เมลวิล 2547 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2681 วิธีวิทยำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ : กำรวิจัยปัญหำปัจจุบันและกำรวิจัยอนำคตกำล สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ 2547 3 เฟ่ืองฟ้ำ พร้ินต้ิง

2682 ศัพท์กำรบริหำรธุรกิจ - 2547 1 ธรรมสำร

2683 เศรษฐกิจกำรเมืองจีน วรศักด์ิ มหัทธโนบล. 2547 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2684 เศรษฐศำสตร์จุลภำค - 2547 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2685 เศรษฐศำสตร์มหภำค อมรทิพย์ แท้เท่ียงธรรม. 2547 3 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2686 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2547 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2687 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น กฤตยำ ตติรังสรรค์สุข. 2547 12 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2688 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ นิฐิตำ เบญจมสุทิน. 2547 3 ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2689 สร้ำงบริษัทของคุณเอง...จำกธุรกิจเจ้ำนำย อภิชำติ สิริผำติ 2547 1 P. Vatin Printing

2690 สร้ำงวัฒนธรรมกำรบริกำร - 2547 1 ผู้จัดกำร

2691 สร้ำงเว็บไซต์เพ่ือขำยสินค้ำบน Internet สันติ ศรีลำศักด์ิ. 2547 4 ออฟเซ็ท เพรส

2692 สำมประสำนเพ่ือควำมเป็นเลิศของธุรกิจบริกำร - 2547 4 เวลำดี

2693 สุดยอดกำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่ส ำหรับวิสำหกิจชุมชนไทย - 2547 1 กรม

2694 สุดยอดผลงำนของ Drucker ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. 2547 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2695 สุดยอดผลงำนของ Drucker (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. 2547 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2696 สุดยอดผู้น ำระดับ 5 คอลลินส์, จิม 2547 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2697 สู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจคู่มือกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรจัดท ำ BSC อัจฉรำ จันทร์ฉำย 2547 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2698 สู้ด้วยกำรจัดกำร สหัสโรจน์ โรจน์เมธำ 2547 1 Higher Press

2699 สู้ด้วยกำรวำงแผน ศรีสุภำ สหชัยเสรี 2547 2 Higher Press

2700 หลักกำรจัดกำร หลักกำรบริหำร ตุลำ มหำพสุธำนนท์.                                                                           2547 1 พ.ศ. พัฒนำ

2701 หลักกำรตลำด ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. 2547 2 ท้อป

2702 หลักกำรตลำด - 2547 3 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

2703 หลักกำรบริหำรงำนบุคคล                                          สุดำ สุวรรณำภิรมย์ 2547 1 ไพศำลกรำฟฟิค

2704 หลักกำรบัญชี วสันต์ กำญจนมุกดำ. 2547 1 มหำวิทยำลัยทักษิณ

2705 หลักไวยำกรณ์จีนฉบับปรับปรุง ฝูเจินจู 2547 9 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2706 หำงำนต้องได้งำน นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2547 1 ฏ ปฏัก
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2707 องค์กำรและกำรจัดกำร สมคิด บำงโม. 2547 3 วิทยพัฒน์

2708 องค์กำรสมัยใหม่ เสน่ห์ จุ้ยโต 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

2709 อธิบำยศัพท์กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ วิทยำกร เชียงกูล 2547 4 สำยธำร

2710 อยำกจะบ้ำตำย..ท ำไม? ต้อง "ประชุม" : นวนิยำยเชิงปรัชญำท่ีว่ำด้วยศิลปะ… เลนซีโอน่ี, แพทริก 2547 1 ดีเอ็มจี

2711 อังกฤษธุรกิจในองค์กร ลินดำ มอสเนอร์. 2547 3 รวมสำส์น (1977)

2712 อัจฉริยะ CEO เกนเนส-รอสส์.                                                                                   2547 1 กู๊ดมอร์น่ิง

2713 อำก๋งสอนว่ำ... อำกู๋ คนแซ่จัง 2547 2 วันเวิลด์

2714 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2715 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2716 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2547 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2717 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 11) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2547 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2718 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 12) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2547 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2719 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013(พิมพ์คร้ังท่ี 3) สุภำภรณ์ ทัดบุบผำ 2547 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2720 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013(พิมพ์คร้ังท่ี 4) สุภำภรณ์ ทัดบุบผำ 2547 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2721 เอกสำรประกอบกำรสอน (Power point) กำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกร. MG 4363 ทรงสิทธ์ิ จงวรเศรษฐ.                                                                          2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2722 เอกสำรประกอบกำรสอนกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกร. MG 4363 ทรงสิทธ์ิ จงวรเศรษฐ.                                                                          2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2723 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำกำรวำงแผนและควบคุมกำรจัดกำร. MG 3353            มณฑล สรไกรกิติกูล.                                                                          2547 7 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2724 เอกสำรรำยงำนสรุปกำรสัมมนำ เร่ือง "กำรบริหำรงำนสู่ควำมส ำเร็จ" วันอำทิตย์ท่ี 7... กำรสัมมนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย... 2547 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2725 108 เกมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกร สมชำติ กิจยรรยง.                                                                              2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2726 117 สุดยอดควำมคิดส ำหรับธุรกิจใหม่ แอปเป้ิลเกต, เจน.                                                                               2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

2727 14 เทคนิคกำรบริหำรกิจกำร stlye SMES จำรุณี จันทร์ลอยนภำ. 2546 1 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

2728 17 เคร่ืองมือนักคิด (พิมพ์คร้ังท่ี 1) วันรัตน์ จันทกิจ.                                                                                  2546 1 ชีโน ดีไซด์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2729 17 เคร่ืองมือนักคิด (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วันรัตน์ จันทกิจ 2546 2 ชีโน ดีไซด์

2730 21 กลยุทธ์ไทย ชติช่วง นำดอน.                                                                                2546 1 สถำพรบุ๊คส์

2731 26 เจ้ำสัวผู้เย่ียมวรยุทธ์ ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.                                                                        2546 1 พิมพ์ค ำ

2732 29 เคล็ดลับผู้น ำจำกแจ็ค เวลช์ สเลเตอร์, โรเบิรต์.                                                                              2546 1 ดอกหญ้ำ 2000

2733 7 อุปนิสัย เพ่ือควำมส ำเร็จ ม่ังค่ังและร่ ำรวย วิลเล่ียมส์, นิค.                                                                                   2546 1 วันเวิลด์

2734 7 อุปนิสัยพัฒนำสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โคว่ี, สตีเฟน อำร์.                                                                               2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2735 99 กฎทองส ำหรับเจ้ำของ SMEs วรภัทร.                                                                                             2546 1 Good Morning

2736 Balanced scorecard รู้ลึกในกำรปฏิบัติ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) พสุ เดชะรินทร์ 2546 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2737 Balanced scorecard รู้ลึกในกำรปฏิบัติ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) พสุ เดชะรินทร์ 2546 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2738 Easy English at work สุกัญญำ อัศวสุนทรำ. 2546 1 เอส.พี.ซี. พร้ินต้ิง

2739 EQ ส ำหรับคนท ำงำน เครวิทซ์, เอส. มิเชล.                                                                           2546 1 เอ็กชเปอร์เน็ท

2740 EQ ส ำหรับผู้น ำ เฟลด์แมน, แดเนียล.                                                                           2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

2741 Handbook เจ้ำของบริษัท ชำย กิตติคุณำภรณ์ 2546 1 เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

2742 Logistics : case study in Thailand อรุณ บริรักษ์.                                                                                     2546 2 ส. พิจิตรกำรพิมพ์

2743 Logistics. 2 : case study in Thailand อรุณ บริรักษ์. 2546 4 ส. พิจิตรกำรพิมพ์

2744 Made in China ไฮเออร์-เหลียนเส่ียง (เลโนโว) แบรนด์ดังมังกรพันธ์ุแท้ สันติ ต้ังรพีพำกร. 2546 5 มติช

2745 Maintenance บริหำรอย่ำงไรเพ่ิมผลก ำไรให้องค์กำร ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช.                                                                           2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2746 Make it short ทำงลัด ทำงรวย ศรินธร อมำตยกุล.                                                                              2546 1 ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์

2747 Management cook book สุกำนดำ แสงเดือน 2546 2 โรงพิมพ์ตะวันออก

2748 Management cook book tips สุกำนดำ แสงเดือน 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2749 Management cook book tips (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สุกำนดำ แสงเดือน 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2750 MOP กระบวนกำรสู่ควำมส ำเร็จ บุญเกียรติ โชควัฒนำ.                                                                         2546 1 สุขภำพใจ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2751 Pearls of wisdom = ปรัชญำวำทีจำกผู้บริหำรระดับชำติ - 2546 4 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย

2752 Productivity : สูตรควำมส ำเร็จองค์กรในอนำคตองค์ประกอบกำร            - 2546 3 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2753 Smart people, smart work สุกัญญำ ติรวุฒิพร 2546 3 ซีโน ดีไซน์

2754 SMEs good practices : กรณีศึกษำ วิธีปฏิบัติท่ีดีของวิสำหกิจขนำดกลำงและย่อม สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ. ฝ่ำยวิจัยฯ 2546 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2755 Thaksino's model ปฏิรูปควำมม่ังค่ังสู่ฐำนอ ำนำจใหม่  รัตนพงษ์ สอนสุภำพ.                                                                          2546 1 สุพีเรียพร้ินต้ิงเฮำส์

2756 The balanced scorecard : ตัวอย่ำงกำรน ำไปใช้ในองค์กำร ณรงค์วิทย์ แสนทอง.                                                                         2546 3 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

2757 TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร - 2546 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

2758 TQM กลยุทธ์กำรสร้ำงองค์กำรคุณภำพ - 2546 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

2759 กฎ 80/20 กฎมหัศจรรย์แห่งจักรวำล คอช, ริชำร์ด.                                                                                    2546 1 Good Morning

2760 กฎทอง 17 ประกำรของกำรเป็นทีมเวิร์กท่ีดี แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.                                                                         2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

2761 กฎหมำยธุรกิจ ภมร ขันธหัตถ์ 2546 3 ทิพยวิสุทธ์ิ

2762 กรณีศึกษำ Best practices : กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ               - 2546 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2763 กรณีศึกษำ Best practices : ภำวะผู้น ำ - 2546 5 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2764 กรณีศึกษำ Best practices : สำรสนเทศและกำรวิเครำะห์ - 2546 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2765 กรณีศึกษำ Best practices. เล่ม 2 : กำรจัดกำรกระบวนกำร - 2546 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

2766 กระตุ้นคนเพ่ือชัยชนะ เฮลเลอร์, โรเบิร์ต.                                                                              2546 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2767 กระเทำะหน้ำกำก ทอม ปีเตอร์ส : บทเรียนสอนใจอย่ำเช่ือกูรู                   - 2546 1 แปลนพรินท์ต้ิง

2768 กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำณุ ลิมมำนนท์                                                                       2546 1 ควอลิต้ี ครีเอช่ัน

2769 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง (อย่ำงชนิดท่ีจบลงด้วยดี) ฟิชเชอร์, โรเจอร์ 2546 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2770 กลยุทธ์กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำองค์กำร ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2546 1 เอ็กช์เปอร์เน็ท

2771 กลยุทธ์กำรสร้ำงภำพพจน์ รีส์, อัล.                                                                                            2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2772 กลยุทธ์ชีวิตพิชิตควำมส ำเร็จ แมคกรอว์, ฟิลลิป ซี.                                                                           2546 1 บริษัทเพิร์ล พับลิชช่ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2773 กลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ ก่ิงพร ทองใบ. 2546 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2774 กลยุทธ์สำมก๊ก เซ่ีย, ซูจัง.                                                                                        2546 2 ชุมศิลป์ธรรมดำ

2775 กลยุทธ์ใหม่ในกำรจัดกำร พสุ เดชะรินทร์. 2546 3 ผู้จัดกำร

2776 กลยุทธ์ใหม่ในกำรจัดกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) พสุ เดชะรินทร์.                                                                                  2546 1 ผู้จัดกำร

2777 กลอุบำยท ำลำยล้ำงอย่ำงสำมก๊ก อัมพร สุขเกษม  2546 1 ข้ำวฟ่ำง

2778 ก่อร่ำง...สร้ำงกิจกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เรวัต ตันตยำนนท์ 2546 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2779 ก่อร่ำง...สร้ำงกิจกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เรวัต ตันตยำนนท์ 2546 3 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2780 กำรก ำหนดและวิเครำะห์ : นโยบำยและกำรวำงแผนเพ่ือกำรพัฒนำองค์กำร... สถำพร ป่ินเจริญ 2546 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2781 กำรคัดเลือกบุคคลและกำรบริหำรค่ำตอบแทน นพ ศรีบุญนำค.                                                                                  2546 1 สูตรไพศำล

2782 กำรคิดเชิงบูรณำกำร เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2546 3 ซัคเซส มีเดีย

2783 กำรคิดเชิงมโนทัศน์ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2546 1 ซัคเซส มีเดีย

2784 กำรคิดอย่ำงเป็นระบบและเทคนิคกำรแก้ปัญหำ วรภัทร์ ภู่เจริญ 2546 1 อริยชน

2785 กำรเงินธุรกิจ วิมล ประคัลภ์พงศ์. 2546 1 สุภำ

2786 กำรเงินธุรกิจ จันทนำ โรจน์รุ่งศศิธร. 2546 1 สถำบันรำชภัฏนครปฐม

2787 กำรเงินธุรกิจ - 2546 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2788 กำรเงินธุรกิจ รอสส์, สตีเฟน เอ. 2546 10 ท้อป

2789 กำรเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2546 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

2790 กำรเงินธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 6) วรำนี เวสสุนทรเทพ. 2546 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

2791 กำรเงินธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 7) วรำนี เวสสุนทรเทพ. 2546 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

2792 กำรจัดกำรกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 7 บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2793 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ เพียร์ซ, จอห์น เอ.                                                                              2546 4 ท้อป

2794 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษำ - 2546 1 Diamond in Business World
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2795 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ.                                                                          2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2796 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย. 2546 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

2797 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ซอพปรำ, ซูนิล.                                                                                 2546 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2798 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ แลมเบอร์ต, เดำก์ลัส เอ็ม.                                                                    2546 4 ท้อป

2799 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม อ ำนำจ ธีระวนิช.                                                                                 2546 5 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2800 กำรจัดกำรธุรกิจเบ้ืองต้น. รหัสวิชำ 2001-0002 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2546 1 วังอักษร

2801 กำรจัดกำรธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทำงกำรจัดกำรในกำรสร้ำงและพัฒนำ… ผลิน ภู่จรูญ. 2546 1 เอกพิมพ์ไท

2802 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.                                                                       2546 1 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

2803 กำรจัดกำรผลิต/กำรด ำเนินงำน สุมน มำลำสิทธ์ิ.                                                                                 2546 2 เฟ่ืองฟ้ำ พร้ินต้ิง

2804 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี.                                                                             2546 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโคไชน่ำ

2805 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์. 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2806 กำรจัดกำรสมัยใหม่ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช. 2546 2 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส

2807 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ไฮเนซ, สตีเฟน จี.                                                                              2546 1 Be Bright Books

2808 กำรจัดท ำแผนธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2546 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

2809 กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ วิชัย ปิติเจริญธรรม 2546 1 บุ๊คแบงก์

2810 กำรใช้ระบบ Balanced scorecard โอลซ์, นิลส์-โกรำน.                                                                            2546 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

2811 กำรตรวจสอบกำรบริหำร เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2546 4 พอดี

2812 กำรตรวจสอบภำครัฐ เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2546 1 พอดี

2813 กำรตลำดทำงตรง อรชร มณีสงฆ์. 2546 3 The Knowledge Center

2814 กำรตลำดบริกำร เลิฟล็อก, คริสโตเฟอร์ เอช. 2546 6 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินไดไชน่ำ

2815 กำรตลำดบริกำร ชัยสมพล ชำวประเสริฐ. 2546 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2816 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ สุดำพร กุณฑลบุตร. 2546 6 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2817 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ อดุลย์ จำตุรงคกุล. 2546 7 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2818 กำรบริกำรเพ่ือควำมพึงพอใจ เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์.                                                                         2546 1 Editor 1999

2819 กำรบริหำร วิทยำ ด่ำนธ ำรงกูล.                                                                             2546 8 เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคข่ัน

2820 กำรบริหำรกระบวนกำรผลิต นำกำงำมิ, โยชิโอะ.                                                                            2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2821 กำรบริหำรกลยุทธ์ เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2546 4 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2822 กำรบริหำรกลยุทธ์และผลสัมฤทธ์ิขององค์กรด้วยวิธี Balanced scorecard สิทธิศักด์ิ พฤกษ์ปิติกุล. 2546 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2823 กำรบริหำรกำรเงินส ำหรับ SMEs ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม.                                                                              2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

2824 กำรบริหำรกำรจัดกำรสังคมแห่งอนำคต ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2546 1 ไพศำลกำรพิมพ์ิ

2825 กำรบริหำรกำรด ำเนินงำนและกำรผลิต - 2546 1 เอ็กช์เปอร์เน็ท

2826 กำรบริหำรกำรตลำด : กลยุทธ์ และยุทธวิธี อดุลย์ จำตุรงคกุล. 2546 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2827 กำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง ยุดำ รักไทย. 2546 3 ธีระป้อมวรรณกรรม

2828 กำรบริหำรควำมเส่ียง เจริญ เจษฎำวัลย์. 2546 3 พอดี

2829 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน นพ ศรีบุญนำค.                                                                                  2546 3 สูตรไพศำล

2830 กำรบริหำรค่ำตอบแทน ธงชัย สันติวงษ์ 2546 1 ประชุมช่ำง

2831 กำรบริหำรโครงกำร สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์.                                                                            2546 1 เสมำธรรม

2832 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ รัตนำ สำยคณิต. 2546 2 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

2833 กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยในกับ Audit committee เจริญ เจษฎำวัลย์.                                                                               2546 1 พอดี

2834 กำรบริหำรงำนบุคคล บรรยงค์ โตจินดำ.                                                                               2546 2 รวมสำส์น

2835 กำรบริหำรงำนวิจัย : แนวคิดจำกประสบกำรณ์ วิจำรณ์ พำนิช.                                                                                   2546 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

2836 กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยรวม ณรงค์ ณ ล ำพูน 2546 1 The Knowledge Center

2837 กำรบริหำรจัดกำรระดับมำสเตอร์คลำส - 2546 2 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

2838 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ เดวิด, เฟร็ด อำร์.                                                                                2546 7 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2839 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกรณีศึกษำ สมยศ นำวีกำร.                                                                                  2546 1 บรรณกิจ 1991

2840 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ธงชัย สันติวงษ์ 2546 2 ประชุมช่ำง

2841 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นพ ศรีบุญนำค.                                                                                  2546 1 สูตรไพศำล

2842 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ศิริพงษ์ เศำภำยน. 2546 1 บุ๊ค พอยท์

2843 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ สุนันทำ เลำหนันทน์                                                                         2546 3 ธนะกำรพิมพ์

2844 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ : ภำคปฏิบัติ ณรงค์วิทย์ แสนทอง.                                                                          2546 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

2845 กำรบริหำรทุนมนุษย์ ธงชัย สันติวงษ์. 2546 4 ประชุมช่ำง

2846 กำรบริหำรธุรกิจระดับโลก - 2546 5 เอ.อำร์ บิซิเนส เพรส

2847 กำรบริหำรบุคคลระดับรำกหญ้ำ บรำวน่ิง, กำย 2546 2 Good Morning

2848 กำรบริหำรภำยใต้ศูนย์รับผิดชอบ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม 2546 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

2849 กำรบริหำรระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์ ชัยยศ สันติวงษ์ 2546 4 ประชุมช่ำง

2850 กำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบ : กำรบริหำรจัดกำรในโลกยุคหลังสงครำมเย็น                 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร 2546 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2851 กำรบริหำรลูกค้ำประจ ำ : ลูกค้ำ ผู้ซ้ือ ผู้ขำย ผู้จ ำหน่ำยโอกำสทำงธุรกิจ                     วนัส วำริชมงคล 2546 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2852 กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ. 2546 2 ทิปป้ิง พอยท์

2853 กำรบริหำรและกำรจัดกำรเทศบำลในยุคปฏิรูปกำรเมือง วิรัช วิรัชนิภำวรรณ 2546 1 Forepace

2854 กำรบริหำรและพฤติกรรมองค์กำร สมยศ นำวีกำร. 2546 1 บรรณำกิจ

2855 กำรบริหำรเวลำ บลิสส์, เอ็ดวิน ซี. 2546 1 สร้ำงสรรบุ๊คส์

2856 กำรบริหำรส ำนักงำน สุรัสวดี รำชกุลชัย. 2546 3 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2857 กำรบริหำรส ำนักงำน เนตร์พัณณำ ยำวิรำช 2546 2 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส

2858 กำรบริหำรสู่ศตวรรษท่ี 21 ธงชัย สันติวงษ์. 2546 3 ประชุมช่ำง

2859 กำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจ รัตนำวดี ศิริทองถำวร 2546 2 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2860 กำรประเมินโครงกำร : แนวคิดและแนวปฏิบัติ                  เยำวดี รำงชัยกุล วิบูลย์ศรี 2546 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2861 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิผล แมดดุกส์, โรเบิร์ท บี. 2546 2 ส ำนักพิมพ์ Be Bright Books

2862 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต 2546 1 โครงกำรศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏฯ

2863 กำรพัฒนำ Balanced scorecard โอลซ์, นิลส์-โกรำน 2546 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

2864 กำรพัฒนำบุคคลและกำรฝึกอบรม สุภำพร พิศำลบุตร 2546 5 วี.เจ.พร้ินต้ิง

2865 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำหรับผู้ไม่รู้ด้ำนเทคนิค สุพจน์ โกสิยะจินดำ. 2546 3 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และฯ

2866 กำรเพ่ิมมูลค่ำเวลำ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2546 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

2867 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล. เล่ม 5 : แนวทำงสร้ำงควำมพึงพอใจแก่พนักงำน(คร้ังท่ี1) ธัญญำ ผลอนันต์ 2546 3 อินโนกรำฟฟิกส์

2868 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล. เล่ม 5 : แนวทำงสร้ำงควำมพึงพอใจแก่พนักงำน(คร้ังท่ี2) ธัญญำ ผลอนันต์. 2546 1 อินโนกรำฟฟิกส์

2869 กำรวำงแผนกลยุทธ์ อุทิศ ขำวเธียร 2546 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2870 กำรวำงแผนกลยุทธ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) อุทิศ ขำวเธียร 2546 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2871 กำรวำงแผนกลยุทธ์. เล่ม 2 : ศิลปะกำรก ำหนดแผนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ - 2546 2 อินโนกรำฟฟิกส์

2872 กำรวำงแผนกลยุทธ์. เล่ม 2 : ศิลปะกำรก ำหนดแผนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ(คร้ังท่ี2) - 2546 1 อินโนกรำฟฟิกส์

2873 กำรวำงแผนและกำรควบคุมทำงกำรบริหำร สุรัสวดี รำชกุลชัย 2546 7 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2874 กำรวำงแผนและนโยบำยทำงด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ยงยุทธ เกษสำคร. 2546 1 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

2875 กำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม แม็คอำร์เดิล, เกรี อี. เอช. 2546 1 บีไบรทบุ๊คส์

2876 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร 2546 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

2877 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล 2546 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

2878 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ไอยเรศ ลิบลับ 2546 1 ศูนย์หนังสือรำชภัฏพระนคร

2879 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ. 2546 3 พี.เอ.ลีฟว่ิง

2880 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรจัดกำร ประพันธ์ ชัยกิจอุรำใจ 2546 2 สุมนพับลิชช่ิง

2881 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2546 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2882 กำรวิจัยกำรตลำด กุณฑลี เวชสำร. 2546 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2883 กำรศึกษำบนเส้นทำงธุรกิจ ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2546 1 เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์

2884 กำรส่งผ่ำนธุรกิจสู่รุ่น 3 ธงชัย สันติวงษ์ 2546 3 ประชุมช่ำง

2885 กำรสรรหำและบรรจุพนักงำน สุภำพร พิศำลบุตร 2546 3 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

2886 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ โกศล ดีศีลธรรม.                                                                                2546 1 เอ็กช์เปอร์เน็ท

2887 กำรสร้ำงคุณค่ำผลิตภัณฑ์และบริกำร คอฟแมน, เจ. เจอร์รี. 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2888 กำรสัมมนำสภำธุรกิจไทย-จีน เร่ืองจีนโอกำสทองของไทย วันศุกร์ท่ี 16 ตุลำคม 2546 กำรสัมมนำสภำธุรกิจไทย-จีน (2546 :… 2546 2 สภำธุรกิจไทย-จีน

2889 กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบผสมผสำน ภำคปฏิบัติ สมวงศ์ พงศ์สถำพร. 2546 2 Nut republic

2890 กำรส่ือสำรเพ่ือธุรกิจ ชัชนิต มุสิกไชย. 2546 2 นัท รีพับลิค

2891 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรเพ่ิมพูนศักยภำพเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรทำงธุรกิจ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำร… 2546 2 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

2892 ก้ำวอย่ำงผู้ชนะหรือแพ้ตลอดกำล เชำว์ศิลป์ จินดำละออง.                                                                        2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2893 กุญแจสู่ควำมส ำเร็จ ตอนควำมส ำเร็จอยู่ในมือเรำ โชคชัย ชยธวัช.                                                                                 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2894 กุญแจสู่ควำมส ำเร็จ. ตอนเรำคือลูกจ้ำงท่ีประสบผลส ำเร็จ โชคชัย ชยธวัช.                                                                                 2546 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2895 เก่งเทียมฟ้ำหรือว่ำโชค ทำเล็บ, นำซิม นิโคลัส 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

2896 เกิดมำเพ่ือ...ประสบควำมส ำเร็จ เทอร์เนอร์, คอลิน.                                                                              2546 1 Good Morning

2897 แก้ปัญหำง่ำยๆ สไตล์สุจินต์ - 2546 2 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

2898 ขว้ำงช้ำง : เซนกับศิลปะของกำรจัดกำรเจ้ำนำย บิงก์, สแตนลี.                                                                                    2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

2899 ข้อเสนอต่อกำรปฏิรูประบบกำรเงินกำรคลังเพ่ือกำรวิจัยของประเทศ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2546 1 โครงกำรพัฒนำระบบวิจัยของประเทศ

2900 เขำว่ำผมคือมืออำชีพ สุจินต์ จันทร์นวล 2546 1 มติชน

2901 คน-ศูนย์กลำงของกำรแก้ปัญหำ : หลักกำรบริหำรเพ่ือกำรปรับปรุง                      คำวำเซ, ทำเกะชิ.                                                                               2546 2 ซีโน ดีไซน์

2902 ค้นหำควำมเป็นเลิศ ส ำหรับผู้บริหำร Doyle, William.                                                                                2546 5 Good Morning

2903 คนเหนือคน ซูเฟลท์, แจ็ค เอ็ม.                                                                              2546 1 อนิเมทกรุ๊ป

2904 คมควำมคิดจำกผู้ชนะ สุรัตนำ 2546 2 บันลือกิจ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2905 ครบเคร่ืองเร่ืองบริหำรธุรกิจขนำดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษำ) (พิมพ์คร้ังท่ี 2) วิชัย โถสุวรรณจินดำ.                                                                          2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2906 ครบเคร่ืองเร่ืองบริหำรธุรกิจขนำดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษำ) (พิมพ์คร้ังท่ี 3) วิชัย โถสุวรรณจินดำ.                                                                          2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2907 ควำมฉลำดรู้ของผู้น ำ สมชำติ กิจยรรยง.                                                                              2546 2 เอ็มไอที คอนซัลต้ิง

2908 ควำมส ำเร็จสร้ำงได้ด้วยตัวคุณเอง เดนน่ี, ริชำร์ด.                                                                                  2546 1 Good Morning

2909 คัมภีร์ Manager CEO Boss Leader Executive ธีรภัทร อัศวชัยคิน.                                                                              2546 2 วันเวิลด์

2910 คัมภีร์แห่งควำมส ำเร็จ เทรซ่ี, ไบรอัน.                                                                                   2546 1 ต้นไม้

2911 ค่ำนิยมวิสัยทัศน์และพันธกิจ : ส ำหรับกำรสร้ำงองค์กำรยุคใหม่ สก็อตต์, ซินเทีย ดี.                                                                             2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

2912 ค ำสอนเป็นมังกร : สอนลูกเป็นมังกรฉบับสมบูรณ์ ใบไผ่เขียว.                                                                                        2546 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

2913 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว.                                                               2546 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2914 คิดแนวข้ำง เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด.                                                                           2546 2 Be Bright Books

2915 คิดแบบน้ีจึงย่ิงใหญ่ Dobrev, Mirasalaf.                                                                           2546 1 Good Morning

2916 คิดเพ่ือเป็นมหำเศรษฐี ชว้ำร์ตซ์, เดวิด เจ.                                                                              2546 3 Good Morning

2917 คิดและท ำอย่ำงผู้น ำ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.                                                                     2546 1 สนุกอ่ำน

2918 คิดและบริหำรแบบน้ีสิรวยแน่ บิล เกตส์ บุรุษท่ีร่ ำรวยท่ีสุดในโลก : เคล็ดลับ 10 ...                         เดียร์เลิฟ, เดส.                                                                                  2546 2 Good Morning

2919 คิดใหม่ ท ำใหม่ ก้ำวไกลในอำชีพ สมชำติ กิจยรรยง.                                                                              2546 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2920 คิดใหม่...ท ำใหม่สไตล์ผู้น ำยุคโลกำภิวัฒน์ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.                                                                         2546 1 Good Morning

2921 คิดใหม่กำรตลำด เอเชีย - 2546 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

2922 คิดใหม่เพ่ืออนำคต - 2546 1 ผู้จัดกำร

2923 คิดใหม่เพ่ืออนำคต (พิมพ์คร้ังท่ี 8) - 2546 1 ผู้จัดกำร

2924 คิดอย่ำงทักษิณ ชินวัตร - 2546 1 ฐำนมีเดีย เน็ตเวิร์ค

2925 คิดอย่ำงเป็นระบบและเทคนิคกำรแก้ปัญหำ วรภัทร์ ภู่เจริญ.                                                                                   2546 3 เฟ่ืองฟ้ำ

2926 คิดอย่ำงมีก๋ึน : เหลำควำมคิดธุรกิจให้ชัดเจน เฉียบคมโดยไม่มีข้อยกเว้น!                      มำร์คัม, เดฟ.                                                                                     2546 1 ดีเอ็มจี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2927 คุณคือนักสร้ำงสรรค์ : คนส ำคัญของทุกธุรกิจ กแมน, คำร์รอล คินซ่ี.                                                                        2546 1 เอ็กเปอร์เน็ท

2928 คู่มือ...เกมและกิจกรรมฝึกสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ เคลกก์ ไบรอัน.                                                                                  2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

2929 คู่มือ...เกมและกิจกรรมสร้ำงสรรค์และพัฒนำทีมงำน เคลกก์ ไบรอัน.                                                                                  2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

2930 คู่มือ...ปฏิบัติกำรค้ำปลีก. เล่มท่ี 1 : รู้จักลูกค้ำ...เพ่ือควำมส ำเร็จในธุรกิจค้ำปลีก - 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

2931 คู่มือ...ฝึกหัดพัฒนำทักษะผู้น ำ เบิร์ช, พอล.                                                                                     2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

2932 คู่มือ...วิธีจัดท ำแฟ้มงำนโครงกำรธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2933 คู่มือกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพ่ืองำนพัฒนำ - 2546 1 ถำบันวิจัยและพัฒนำ ม.ขอนแก่น

2934 คู่มือกำรสร้ำงควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำยในส่วนรำชกำร - 2546 1 ส ำนักงำน ก.พ.

2935 คู่มือในกำรจัดต้ัง-บริหำรธุรกิจขนำดเล็กและร้ำนค้ำของคุณ Practical but simple    สุธี พนำวร 2546 1 Khum Tong Industry & Printing Co.

2936 คู่มือปฏิบัติ Six sigma เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศในองค์กำร เบรย์โฟกี ทรี, ฟอร์เรส ดับบลิว.                                                             2546 2 Be Bright Books

2937 คู่มือปฏิบัติ...วิธีวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เกอร์สัน, ริชำร์ด. 2546 2 บีไบร์ทบุ๊คส์

2938 คู่มือผู้จัดกำรท่ีเก่งกว่ำเหนือช้ันกว่ำ อำร์มสตรอง, ไมเคิล.                                                                           2546 1 Good Morning

2939 คู่มือผู้น ำ ทักษะควำมคิดด้ำนขวำง Sloane, Paul.                                                                                   2546 3 กู๊ดมอร์น่ิง

2940 คู่มือผู้สมัครงำน กระทรวงแรงงำน. กรมกำรจัดหำงำน 2546 1 กรมกำรจัดหำงำน

2941 คู่มือวิธีบริหำรโครงกำรธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2942 คู่มือส ำหรับหัวหน้ำงำนยุคใหม่. เล่ม 1 แกทโต, เร็กซ์ พี.                                                                               2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

2943 เคล็ดพิชัยสงครำม.ภำค 2 : วีรบุรุษผู้กล้ำและวิชำพิชัยสงครำมจีน ชูศักด์ิ จงธนะพิพัฒน์.                                                                         2546 2 -

2944 โครงกำรวำงแผนผังกำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงกำรบินสุวรรณภูมิ : รำยงำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ 2546 7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

2945 จดทะเบียนธุรกิจด้วยตนเอง จินตนำ โตสิตระกูล.                                                                             2546 2 ปำปิรุส พับลิเคช่ัน

2946 จริยธรรมทำงธุรกิจ อภิรัฐ ต้ังกระจ่ำง.                                                                               2546 1 Diamond in Business World

2947 จริยธรรมทำงธุรกิจ พิภพ วชังเงิน. 2546 6 รวมสำส์น

2948 จริยธรรมทำงธุรกิจ สุภำพร พิศำลบุตร.                                                                             2546 2 วี.เจ. พร้ินต้ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2949 จริยธรรมธุรกิจยุคโลกำภิวัฒน์ พรนพ พุกกะพันธ์ุ. 2546 6 โรงพิมพ์จำมจุรีโปรดักท์

2950 จะเลือกเงินหรือชีวิต : เปล่ียนทัศนคติต่อเงินสู่อิสรภำพของชีวิต โดมิงเกซ, โจ. 2546 1 มูลนิธิโกมลคีมทอ

2951 จัดงำน จัดกำล ให้ลงตัว มอสส์, จีออฟเฟอร์ร่ี. 2546 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2952 จับจ้องท่ีจุดหมำยมิใช่ท่ีอุปสรรค ธวัชชัย พืชผล.                                                                                  2546 2 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

2953 จำกคนตัวใหญ่สู่ใจดวงน้อย : ประมวลวิสัยทัศน์นำยกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ... - 2546 2 มติชน

2954 จำกบริษัทดีสู่ควำมเป็นบริษัทท่ีย่ิงใหญ่ คอลลินส์, จิม.                                                                                    2546 2 ผู้จัดกำร

2955 จิตวิทยำกำรท ำงำนร่วมกัน คมเพชร ฉัตรศุภกุล.                                                                            2546 1 พัฒนำศึกษำ

2956 จิตวิทยำอุตสำหกรรมเบ้ืองต้น กำนดำ จันทร์แย้ม. 2546 6 โอเดียนสโตร์

2957 จีน : หุ้นส่วนใหญ่น ำไทยม่ังค่ัง พิษณุ เหรียญมหำสำร. 2546 1 สภำธุรกิจไทย-จีน

2958 จีนมหำอ ำนำจในศตวรรษท่ี 21 สมภพ มำนะรังสรรค์ 2546 7 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2959 จุ๊กจ๊ิกจอจีน. เล่ม 1 : คู่มือส ำหรับผู้เรียนและผู้สอนภำษำจีนทุกระดับเพ่ือเสริมควำมรู้ เหยิน จ่ิงเหวิน. 2546 2 สุดสัปดำห์

2960 เจรจำต่อรอง ฮินเดิล, ทิม.                                                                                      2546 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2961 เจรจำต่อรองธุรกิจกำรค้ำแบบน้ีจึงจะรวย Wallacy, Hugo. 2546 3 กู๊ดมอร์น่ิง

2962 เจำะลึกกลยุทธ์สู่ควำมเป็นเลิศ : 11 CEO รำงวัล Set Awards                 - 2546 2 กำรเงินธนำคำร

2963 เจินกวนเจ้ิงเย่ำ : ยอดกุศโลบำยจีน อู๋จิง.                                                                                                2546 1 เต๋ำประยุกต์

2964 ฉลำดคิด ธุรกิจย่ังยืน : แนวคิดกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือควำมย่ังยืนของกิจกำร ประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์. 2546 3 ออปจูน อินเตอร์เนช่ันแนล

2965 ชำยชรำสอนกำรจัดกำรสำกล : กรณีศึกษำกำรจัดกำรธุรกิจ--ท่ีในต ำรำไม่ได้สอน ชำย กิตติคุณำภรณ์. 2546 1 ส.เอเชียเพรส (1989)

2966 ชีวิตบนฟ้ำ : กว่ำจะได้มำเป็นแอร์-สจ๊วต ปิโย จันทรำภรณ์.                                                                               2546 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2967 แซป เดอะ แก๊ปส์! แบลนชำร์ด, เคน.                                                                               2546 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

2968 ด้วยบุญด่ังน้ีจึงมีชัย บุญชัย เบญจรงคกุล ดิษนีย์ นำถเจริญ 2546 1 มติชน

2969 ดัชนีวัดผลส ำเร็จธุรกิจ (KPIs) และกำรประเมินองค์กรแบบสมดุล (BSC : the...                ดนัย เทียนพุฒ.                                                                                  2546 2 ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

2970 ได้เงินเดือนสูงข้ึนเล่ือนต ำแหน่งเร็วข้ึน : 21 สุดยอดวิธีก้ำวหน้ำในงำนอำชีพของคุณ              เทรซ่ี, ไบรอัน.                                                                                   2546 2 ต้นไม้
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2971 ต้นแบบจดหมำยธุรกิจ ประไพศรี สงวนวงศ์ 2546 2 บุ๊คส์แอนด์แม๊กกำซีน ดิสทริบิวเตอร์

2972 ตระกูลเจียรวนนท์ : ผู้น ำพำ "ซี.พี." สู่ "บรรษัทข้ำมชำติ" ระดับโลก อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์. 2546 3 วรรณสำส์น

2973 ตัดสินใจอย่ำงได้ผล เฮลเลอร์, โรเบิร์ต 2546 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

2974 ต ำนำนแห่งควำมเป็นเลิศ ครอว์ฟอร์ด, เฟรด 2546 2 สยำมศิลป์ พร้ินท์ แอนด์ แพค

2975 ต ำรำหลักกำรตลำด วิทวัส รุ่งเรืองผล 2546 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2976 ถนนไปสู่งำนเอกสำรสมัครงำน : หนังสือแนะน ำกำรเตรียมเอกสำรสมัครงำนให้… ธัญญำ ผลอนันต์ 2546 1 ขวัญข้ำว'94

2977 ถนนสู่ชัยชนะ แม็คเคย์, ฮำร์ว่ีย์ 2546 3 Good Morning

2978 เถ้ำแก่พันธ์ุใหม่ โชคชัย ชยธวัช 2546 1 วรรณสำส์น

2979 เถ้ำแก่พันธ์ุใหม่. ภำค 2, ตอนโลกกำรค้ำไร้พรมแดน โชคชัย ชยธวัช 2546 1 วรรณสำส์น

2980 เถ้ำแก่มือโปร : เคล็ดลับ 25 ข้อ ส ำหรับผู้บริหำรในโลกยุคไร้พรมแดน ไฮเนคก้ี วิลเล่ียม อี. 2546 2 ดีเอ็มจี

2981 ทฤษฎีและกำรจัดรูปองค์กำร สถำพร ป่ินเจริญ 2546 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2982 ทฤษฎีองค์กำร สมิหรำ จิตตลดำกร. 2546 3 คงวุฒิคุณำกร

2983 ทฤษฎีองค์กำรสมัยใหม่ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2546 1 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

2984 ท ำงำนอย่ำงไรจึงจะได้เล่ือนข้ัน? Cambridge, Diana 2546 1 Be Bright Books

2985 ท ำเนียบองค์กรพัฒนำเอกชน 2546 คณะกรรมกำรเผยแพร่และส่งเสริมฯ                                        2546 1 แซทโฟร์ พร้ินต้ิง

2986 ทีมเวิร์ค : สุดยอดกำรบริหำรงำนและบริหำรคน แม็กเวลล์, จอห์น ซี. 2546 1 Good Morning

2987 ทุนจีนปักษ์ใต้ ภูมิหลังเบ้ืองลึกทุนใหญ่โพ้นทะเล ภูวดล ทรงประเสริฐ. 2546 4 ทิปป้ิง พอยท์

2988 เทคนิค...กำรระดมสมอง บำร์เกอร์, อลัน 2546 3 Be Bright Books

2989 เทคนิคกำรจัดตำรำงกำรด ำเนินงำน ปำรเมศ ชุติมำ 2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2990 เทคนิคกำรจัดท ำ Job description บนพ้ืนฐำนของ Competency และ KPI     ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2546 3 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

2991 เทคนิคกำรถ่ำยทอดอย่ำงมีประสิทธิภำพ สมชำติ กิจยรรยง 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

2992 เทคนิคกำรบริหำรทีมงำน สไตล์ CEO ครรชิต พิริยะเพียร 2546 2 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

2993 เทคนิคกำรประชุม ประชุม โพธิกุล 2546 1 สำยใจ

2994 เทคนิคกำรประสำนงำน สมิต สัชฌุกร 2546 1 สำยธำร

2995 ธนรำชันย์อมตะ ชิน โสภณพนิช : คัมภีร์กำรบริหำรธุรกิจของ "นำยธนำคำร" … จิรวัฒน์ รจนำวรรณ 2546 1 วรรณสำส์น

2996 ธุรกิจขนำดย่อมควำมส ำเร็จท่ีคุณสร้ำงได้ เกอร์เบอร์, ไมเคิล อี. 2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

2997 ธุรกิจของ HR B2E : business to employee ดนัย เทียนพุฒ 2546 1 นำโกต้ำ

2998 ธุรกิจเจียระไนพลอย สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2999 ธุรกิจท่ัวไป : ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ - 2546 2 ธรรมสำร

3000 ธุรกิจท่ัวไป. 2200-10001 จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล 2546 1 ไทยร่มเกล้ำ

3001 ธุรกิจท ำเงิน - 2546 1 Edition 1999

3002 ธุรกิจท่ีพักแรมแบบประหยัด สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2546 1 สถำบันฯ

3003 ธุรกิจน ำเท่ียวภำยในประเทศ สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3004 ธุรกิจเบ้ืองต้น เฟอร์เรลล์, โอ. ซี. 2546 4 ท้อป

3005 ธุรกิจร้ำนเสริมสวยสุนัข สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงฯ 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3006 ธุรกิจส่วนตัว SMEs จะท ำอะไรกันดี? วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2546 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

3007 ธุรกิจส่วนตัว...คุณท ำได้ โสภณ ด่ำนศิริกุล 2546 2 ส.เอเซียเพรส

3008 นกยูงตัวหน่ึงในดินแดนของนกเพนกวิน เฮทเลย์, บีเจ กัลแล็กเฮอร์ 2546 1 ส. เอเชียเพรส

3009 นโปเลียน ฮิลล์ สอน...คิดอย่ำงผู้น ำท ำแบบเศรษฐี ฮิลล์, นโปเลียน 2546 2 Good Morning

3010 นโยบำยธุรกิจและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 2546 1 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3011 นวัตกรรมเชิงรุก ชัยวัฒน์ ชยำงกูร, ม.ล. 2546 6 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3012 แนะน ำกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม 2546 1 กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม

3013 บทเรียนเศรษฐี. 4, ชุดเขำสู้กันขนำดไหนใน U.S.A นิมิตร วัฒนำวำรินทร์ 2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

3014 บริษัทรับจัดกำรเปล่ียนแปลง แมคลำเกน, แพท 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3015 บริหำรทีมงำน เฮลเลอร์, โรเบิร์ต 2546 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3016 บริหำรเวลำ ฮินเดิล, ทิม 2546 3 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3017 บุรุษท่ีรวยท่ีสุดในประเทศไทย : เจริญ สิริวัฒนภักดี บุญชัย ใจเย็น 2546 1 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

3018 บุรุษท่ีรวยท่ีสุดในประเทศไทย : เจริญ สิริวัฒนภักดี (พิมพ์คร้ังท่ี 6) บุญชัย ใจเย็น 2546 3 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

3019 ปรัชญำและกลยุทธ์ CRM : คู่มือปฏิบัติกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ ไนแคมพ์, เมลินดำ 2546 7 เอพีเอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล

3020 ปลดปล่อยวิญญำณธุรกิจสู่กำรเป็นยอดองค์กร บำร์เร็ต, ริชำร์ด.                                                                                 2546 6 สวนเงินมีมำ

3021 ป้ันลูกน้องให้เป็นมือโปร เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย.                                                                    2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

3022 ปิดม่ำนโลกำภิวัตน์ : เปิดแนวคิดใหม่เพ่ือจัดกำรเศรษฐกิจโลก เบลโล, วอลเดน.                                                                                2546 2 สวนเงินมีมำ

3023 เป็นได้ด่ังใจฝัน Maxwell, John C.                                                                             2546 2 Good Morning

3024 เป็นผู้น ำท่ีดีให้ได้ค ำว่ำ เจ้ำนำย จะตำมมำเอง อแดร์, จอห์น.                                                                                    2546 1 Good Morning

3025 เป็นเศรษฐีด้วยสูตรส ำเร็จ 5 ข้อ ไวเทล โจ.                                                                                         2546 2 Good Morning

3026 เป้ำหมำย = Goals! : วิธีได้ทุกส่ิงท่ีคุณต้องกำรเร็วกว่ำท่ีคุณคิดว่ำจะเป็นไปได้    เทรซ่ี, ไบรอัน.                                                                                   2546 1 ต้นไม้

3027 เปิดประตูสู่ Six Sigma ฮวีต, บำร์บำร่ำ 2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3028 แปลงรูปเปล่ียนรำก : บริหำรรัฐกิจในศตวรรษท่ี 21 - 2546 1 คบไฟ

3029 ผู้จัดกำร 1 นำที แบลนชำร์ด เคนเนท.                                                                           2546 1 เพิร์ล พับลิชช่ิง

3030 ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลมืออำชีพ อนุพันธ์ กิจพันธ์พำนิช.                                                                        2546 1 ฝ่ำยวิชำกำรฮิวแมน เฮอริเทจ

3031 ผู้จัดกำรมือใหม่ไฟแรง Markener, Peter.                                                                             2546 2 Good Morning

3032 ผู้จัดกำรอำรมณ์ดีมีก๋ึนแบบน้ี--สิลูกน้องต้องกำร แคมป์, ได.                                                                                        2546 1 Good Morning

3033 ผู้น ำรุ่นใหม่สไตล์ CEO เบนเน็ตต์, วิคก้ี.                                                                                  2546 2 Good Morning

3034 ผู้น ำวิวัฒน์! อันนันซิโอ, ซูซำน.                                                                              2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

3035 ผู้ประกอบกำรชำญฉลำด โชคชัย ชยธวัช.                                                                                 2546 1 ซี.พี.บุ๊คสแตนดำร์ด

3036 แผนธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จ สำโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน 2546 3 โนเบ้ิลบุ๊ค
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3037 ฝ่ำกฎกูรู : พัฒนำบุคลำกรครบวงจรองค์กรอัจฉริยะ "โรงฟักเถ้ำแก่"        มำโนช พุ่มไพจิตร.                                                                             2546 1 ขุมทรัพย์กำรพิมพ์

3038 พฤติกรรมผู้บริโภค ฉัตยำพร เสมอใจ. 2546 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

3039 พลวัตกำรบริหำรคน ดนัย เทียนพุฒ. 2546 2 ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

3040 พลังไร้ขีดจ ำกัด : วิทยำศำสตร์สมัยใหม่ท่ีว่ำด้วยควำมส ำเร็จส่วนตน  ร็อบบินส์, แอนโทน่ี.                                                                            2546 1 ต้นไม้

3041 พลังแห่งกำรเปล่ียนแปลง ศุภกิจ รุ่งโรจน์.                                                                                   2546 1 เอ็ม.เอ.เอช.พร้ินต้ิง

3042 พลิกกฎหมำยเป็นกลยุทธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์ สมชำย รัตนช่ือสกุล. 2546 6 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3043 พัฒนำสมองซีกซ้ำยให้เป็นอัจฉริยะ Bragdon, Allen D.                                                                            2546 1 กู๊ดมอร์น่ิง

3044 พิชิตธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ กฤษฎำ เสกตะกูล.                                                                              2546 2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3045 พิชิตเป้ำหมำยคุณท ำได้ Molden, David.                                                                                2546 2 Good Morning

3046 พิมพ์ดีดไทย. 1-2 รหัสวิชำ 2200-1006 รหัส 2200-1007 อรศรี จำรุไพบูลย์ 2546 1 วังอักษร

3047 พูดอังกฤษประสำธุรกิจ เศรษฐวิทย์ 2546 3 โรงพิมพ์เม็ดทรำย

3048 เพ่ือน..คู่คิด มิตรคนท ำงำน ศิริ ทรัพย์สมบูรณ์ 2546 1 Good Morning

3049 เพ่ือนรักนักบริหำร CEO : เพ่ือนนักบริหำรธุรกิจและรำชกำรยุคใหม่      ประสิทธ์ิ สำรธรรม 2546 1 ธรรมสูตรพรินต้ิง

3050 ภำวะผู้น ำ. เล่ม 1 : พลังขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ     นิตย์ สัมมำพันธ์ 2546 3 อินโนกรำฟฟิกส์

3051 ภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม ยงยุทธ เกษสำคร 2546 1 management of teamwork

3052 ภำวะผู้น ำและผู้น ำเชิงกลยุทธ์ เนตร์พัณณำ ยำวิรำช 2546 4 เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส

3053 ภำษำจีน. 1 2201-3801 : ฉบับตัวย่อ จงพวง มณีวัฒนำ 2546 1 21 เซ็นจูร่ี เอ็ดดูเคช่ัน

3054 ภำษำจีนกลำงระดับต้น. (1) เหว่ยหมิน, หวัง 2546 4 รวมสำส์น (1977)

3055 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2546 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3056 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 3 เร่ือง กำรสนทนำภำษำจีน เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2546 1 คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3057 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร. 1 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร

3058 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร. 2 วัชรพร น่ิมนวล 2546 1 วังอักษร
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3059 ภำษำอังกฤษส ำหรับพนักงำนบริษัท หน่วยงำนธุรกิจท่ีต้องติดต่อกับชำวต่ำงประเทศ แฮมป์เดน, เทด. 2546 1 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

3060 มนุษยสัมพันธ์กับกำรบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 1) ทองทิพภำ วิริยะพันธ์ุ 2546 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

3061 มนุษยสัมพันธ์กับกำรบริหำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ทองทิพภำ วิริยะพันธ์ุ 2546 2 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

3062 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร พูลสุข สังข์รุ่ง.                                                                                   2546 1 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3063 มหัศจรรย์นิสสัน : คำร์ลอส กอส์น ผู้สร้ำงควำมย่ิงใหญ่ให้กับ Nissan                       แม็กกี, เดวิด.                                                                                     2546 1 Good Morning

3064 มหำอำณำจักรแสนล้ำนธุรกิจส่ือสำรโทรคมนำคม อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.                                                                        2546 1 พ่ึงตน

3065 มุมมองจำกประสบกำรณ์ บุญคลี ปล่ังศิริ (พิมพ์คร้ังท่ี 6) พัฒนพันธ์ุ วงษ์พันธ์ุ 2546 3 มติชน

3066 เม่ือบรรษัทครองโลก คอร์เตน, เดวิด ซี. 2546 1 มูลนิธิเด็ก

3067 เม่ืออนำคตไล่ล่ำคุณ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เอนริเกซ์, ฮวน. 2546 1 เนช่ันบุ๊คส์

3068 เม่ืออนำคตไล่ล่ำคุณ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) เอนริเกซ์, ฮวน.                                                                                  2546 1 เนช่ันบุ๊คส์

3069 เม่ืออนำคตไล่ล่ำคุณ (พิมพ์คร้ังท่ี 4) เอนริเกซ์, ฮวน.                                                                                  2546 1 เนช่ันบุ๊คส์

3070 โมเดลกำรจัดกำรแห่งศตวรรษท่ี 21 - 2546 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3071 โมติเหวตเพ่ือชัยชนะ เดนน่ี, ริชำร์ด.                                                                                    2546 2 Good Morning

3072 ไมโครซอฟท์องค์กรอัจฉริยะ เดย์ต้ัน, ด๊ัก.                                                                                      2546 1 กู๊ดมอร์น่ิง

3073 ยอดกลยุทธ์กำรบริหำรส ำหรับองค์กำรยุคใหม่ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2546 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

3074 ยุทธวิธีกำรท ำข้อตกลงและกำรส่งมอบสินค้ำระหว่ำงประเทศ : Incoterms 2000... อดุลย์ เมณฑ์กูล. 2546 2 เมอร์ซ่ี คำร์โก้ เอ๊กเพรส (ประเทศไทย)

3075 รวมบทคัดย่องำนวิจัย ปี 2525 - 2545 : ฉลองครบรอบ 40 ปี มหำวิทยำลัยหอกำร... มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 2546 1 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

3076 รวยให้ได้ย่ิงใหญ่ให้เป็นเช่น พี แอนด์ จี เด็คเกอร์, ชำร์ลี.                                                                                 2546 2 Good Morning

3077 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร - 2546 3 วิรัตน์

3078 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ สุภำพร พิศำลบุตร 2546 1 วี.เจ.พร้ินต้ิง

3079 รับสมัครด่วน! นำยแวม.                                                                                          2546 1 โซเฟีย บุ๊คส์

3080 รำยงำนผลกำรวิจัย"กำรวิจัยเร่ืองลักษณะของปัญหำทำงจริยธรรมธุรกิจท่ีเกิดข้ึน... วำรีญำ ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม. 2546 2 มหำวิทยำลัยมหิดล
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3081 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ืองกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรรับและส่ังสมองค์ควำม… สุปรำณี ศรีฉัตรำภิมุข 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3082 ร่ ำรวยได้เพรำะ 'ให้' ก่อน บลองชำร์ด, เคน.                                                                               2546 2 Good Morning

3083 เรำจะป้องกันแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในยุคปฏิรูปกันอย่ำงไร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ือง "เรำจะ... 2546 1 สมำคม

3084 ลดควำมเครียด ฮินเดิล, ทิม.                                                                                      2546 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3085 ลอจิสติกส์และกำรจัดกำรโซ่อุปทำนอธิบำยได้... ง่ำยนิดเดียว วิทยำ สุหฤทด ำรง. 2546 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3086 ลูกน้องท่ีดีลูกพ่ีท่ีน่ำรัก จอมพล สุภำพ.                                                                                  2546 1 สยำมธุรกิจฟิล์ม

3087 วำงแผนอย่ำงมีส่วนร่วมแบบมืออำชีพตำมวิธีของ LogFrame อินทวัตน์ บุรีค ำ.                                                                                  2546 3 ธรรมสูตรพรินต้ิง

3088 ว่ำท่ี...กรรมกำรผู้จัดกำร MD - 2546 1 บริษัทสำรสำรมำร์เก็ตต้ิง

3089 วิจัยธุรกิจยุคใหม่ วัชรำภรณ์ สุริยำภิวัฒน์. 2546 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3090 วิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทำน : หนทำงแห่งควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจท่ำมกลำง... วิทยำ สุหฤทด ำรง. 2546 6 อี.ไอ สแควร์ พัลลิชช่ิง

3091 วิทยำกรมือโปร : 50 ข้อควรปฏิบัติอย่ำงง่ำยๆ และได้ผล ดำเอล, คำร์รี เอ. ฟอน.                                                                        2546 2 Be Bright Books

3092 วิธีเขียนคู่มือกำรพนักงำน บร๊อค, ซูซำน แอล.                                                                             2546 1 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

3093 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม ส ำหรับกำรสร้ำงองค์กำรยุคใหม่        สก็อตต์, ซินเทีย.                                                                                2546 1 เอ็กช์เปอร์เน็ท

3094 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. 2546 2 อำรยัน มีเดีย

3095 ศำสตร์กำรจัดกำร : องค์กำรและกำรจัดกำร พฤติกรรมองค์กำร กำรจัดกำรเชิง… นพ ศรีบุญนำค. 2546 1 สูตรไพศำล

3096 ศิลปะกำรพูดส ำหรับผู้น ำ สมชำติ กิจยรรยง.                                                                              2546 1 เอ็มไอทีคอนซัลต้ิง

3097 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร อภิรัฐ ต้ังกระจ่ำง. 2546 5 ธรรมสำร

3098 เศรษฐศำสตร์จุลภำค เบดล์, โรบินส์. 2546 6 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3099 เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สังวร ปัญญำดิลก. 2546 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3100 เศรษฐศำสตร์มหภำค บุญคง หันจำงสิทธ์ิ. 2546 1 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

3101 เศรษฐศำสตร์มหภำค ทฤษฎีและนโยบำย ฉบับมำตรฐำน โฟรเยน, ริชำร์ด ที. 2546 4 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3102 สถำนะควำมรู้เร่ืองแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทยและทิศทำงกำรวิจัยท่ีพึงพิจำรณำ กฤตยำ อำชวนิจกุล.                                                                            2546 1 มหำวิทยำลัยมหิดล
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3103 สถำบันวิทยบริกำร 2546 : บริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 2546 5 สถำบันวิทยบริกำร จุฬำลงกรณ์ฯ

3104 สถิติธุรกิจ - 2546 2 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3105 สถิติธุรกิจ สุพำดำ สิริกุตตำ. 2546 2 Diamond in Business World

3106 สนทนำภำษำจีนกลำงในชีวิตประจ ำวัน นิรำมิส เกียรติบุญศรี 2546 1 แสงสว่ำงเวิลด์เพรส

3107 สปำ ไอ ดู : หนังสือคู่มือกำรท ำธุรกิจสปำท่ีให้คุณรู้จักธุรกิจสปำอย่ำงละเอียด จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์ 2546 1 Busy-Day

3108 สมัครงำนอย่ำงไรให้ได้งำน โชคชัย ชยธวัช.                                                                                 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

3109 สร้ำงองค์กรอัจฉริยะในยุคโลกำภิวัฒน์ : เทคนิคกำรบริหำรควำมรู้เพ่ือพลิกโฉมองค์กร - 2546 1 ซัม ซิลเท็ม

3110 สวัสดิกำรพนักงำน - 2546 1 ธรรมนิติ

3111 สำรำนุกรมเศรษฐกิจจีน วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2546 10 ผู้จัดกำร

3112 ส ำนวนธุรกิจจีน-ไทย เชิดชัย ผำสุพงษ์ 2546 5 พู่กันจีน

3113 ส ำนวนอังกฤษส ำหรับกำรโต้ตอบธุรกิจทำงแฟกซ์และอีเมล ล ำดวน จำดใจดี. 2546 2 ไทยเจริญกำรพิมพ์

3114 ส ำเร็จได้ใน 30 วัน : กำรงำนเจริญก้ำวหน้ำ แฮนด์เลย์, คำโร.                                                                              2546 1 Good Morning

3115 ส่ือสำรชัดเจน เฮลเลอร์, โรเบิร์ต.                                                                              2546 2 นำนมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

3116 สุดยอด...วิธีกำรเจรจำต่อรองท่ีประสบผลส ำเร็จ แมดดุกส์, โรเบิร์ท บี.                                                                           2546 3 เอ็กช์เปอร์เน็ท

3117 สุดยอดของดรัคเกอร์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2546 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

3118 สุดยอดคัมภีร์ปิดกำรขำยสไตล์ซิกล่ำร์ ซิกลำร์, ซิก. 2546 4 Good Morning Pub

3119 สุดยอดล๊อบบ้ียีสต์ผู้ประสำนสิบทิศ โชคชัย ชยธวัช.                                                                                 2546 1 ซี.พี.บุ๊คส์ สแตนดำร์ด

3120 สู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจคู่มือกำรวำงแผนกลยุทธ์และกำรจัดท ำ BSC อัจฉรำ จันทร์ฉำย. 2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3121 สูตรส ำเร็จกำรจัดฝึกอบรม สมชำติ จึงสิริอำรักษ์.                                                                          2546 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3122 สู้แล้วรวย. เล่ม 2 จิตธนำ จิตม่ันในธรรม.                                                                         2546 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

3123 สู่หนทำงชัยชนะวิกฤติธุรกิจ : บทเรียนและกรณีศึกษำวิถีแก้วิกฤติธุรกิจ "8 ตระกูล… สุภวรรณ รจนำปกรณ์.                                                                          2546 1 วรรณสำส์น

3124 สู่หนทำงนักบริหำรช้ันน ำ : เคล็ดลับส ำหรับผู้ท่ีมุ่งหวังควำมส ำเร็จในกำรบริหำร อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์. 2546 1 วรรณสำส์น

https://hcu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3125 เส้นทำงจำกกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ key performance...                    พสุ เดชะรินทร์.                                                                                  2546 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3126 เส้นทำงสู่พ่อมดกำรตลำด - 2546 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3127 หมำกเด็ดเคล็ดซ้ือบ้ำน ดูแล-รักษำ - 2546 2 สุรพิมพ์

3128 หลักกำร 7 ประกำรสู่ควำมส ำเร็จของ TQM อุเมตะ, มำซำโอะ.                                                                               2546 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3129 หลักกำรจัดกำร : แนวคิดและสถำนกำรณ์ธุรกิจปัจจุบัน ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. 2546 2 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3130 หลักกำรตลำด ฉบับมำตรฐำน คอตเลอร์, ฟิลิป. 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3131 หลักกำรบริหำร เสนำะ ติเยำว์. 2546 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3132 หลักสูตรนักบริหำรท่ีมหำลัย' ไม่ได้สอน Chiefer, steve.                                                                                2546 4 Good Morning

3133 หัวใจแห่งชัยชนะ Staples, Walter Doyle.                                                                     2546 2 Good Morning

3134 หัวหน้ำงำนพันธ์ุแท้ วิชัย โถสุวรรณจินดำ.                                                                          2546 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3135 หัวหมำดีกว่ำหำงสิงห์. ตอนจูนคล่ืนธุรกิจ วู, วิลเล่ียม.                                                                                      2546 1 อินฟอร์มีเดีย

3136 หัวหมำดีกว่ำหำงสิงห์. ตอนปิรำมิดธุรกิจ วู, วิลเล่ียม.                                                                                      2546 2 อินฟอร์มีเดีย

3137 ห้ำหลุมพรำงของ CEO (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เลนซีโอน่ี, แพทริก.                                                                            2546 1 ดี เอ็ม จี

3138 ห้ำหลุมพรำงของ CEO (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เลนซีโอน่ี, แพทริก.                                                                            2546 1 ดี เอ็ม จี

3139 เหมือน ๆ จะไม่ส ำเร็จ แต่ส ำเร็จ ธรรมจักร สร้อยพิกุล 2546 1 เบรเน็ต

3140 องค์กรยอดกลยุทธ์ แคปแลน, โรเบิร์ต เอส.                                                                        2546 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3141 องค์กำรและกำรจัดกำร สมคิด บำงโม.                                                                                    2546 1 วิทยพัฒน์

3142 องค์กำรและกำรจัดกำร ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2546 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3143 องค์ควำมรู้ท่ีส ำคัญด้ำนต้นทุนส ำหรับนักบริหำรไทย กิตติ บุนนำค. 2546 5 -

3144 อเมซอนเว็บไซต์ธุรกิจหนังสือท่ีน่ำอัศจรรย์ท่ีสุดในโลก ซอนเดอร์, รีเบ็คก้ำ.                                                                             2546 1 Good Morning

3145 อย่ำให้อุปสรรค์ใหญ่เกินตัวเรำ Lavender, Tim.                                                                                2546 1 Good Morning

3146 อ๊ัวจะเล่ำ...ให้ล้ือฟัง!. เล่ม 1, ตอนกลยุทธ์ธุรกิจ วิโรจน์ กุศลมโนมัย. 2546 4 กุศมัย เอดูเคช่ัน
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3147 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรจัดประชุม. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3148 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3149 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3150 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3151 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3152 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2546 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3153 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 10) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2546 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3154 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 9) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2546 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3155 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013                          สุภำภรณ์ ทัดบุบผำ.                                                                            2546 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3156 โอกำส...มีให้กับทุกคน เอกวุฒิ ชินศิริประภำ.                                                                           2546 1 ฐำนกำรพิมพ์

3157 ไอเดียเด็ดๆ & เคล็ดลับสร้ำงธุรกิจใหม่ในสไตล์ของคุณเอง ไอกำวะ, โนบุฮิโกะ.                                                                             2546 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

3158 100 เคร่ืองมือนักบริหำรสมัยใหม่ วรภัทร์ ภู่เจริญ.                                                                                   2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3159 222 ข้อคิดพิชิตทำงรวยแบบครบเคร่ือง 360 องศำ เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย 2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3160 5ส คู่มือกำรปรับปรุงส ำนักงำน ผจญ เฉลิมสำร.                                                                                  2545 1 โรงพิมพ์ประชำชน

3161 69 เคล็ดลับยกระดับกำรท ำงำน ประสำร มฤคพิทักษ์.                                                                           2545 2 มติชน

3162 8 ขุนพลผู้เย่ียมวรยุทธ์ จิรวัฒน์ รจนำวรรณ.                                                                            2545 1 ปฐมกำล

3163 Academic Business Conference October 16-18, 2002 Phuket, Thailand กำรประชุมทำงวิชำกำรบริหำรธุรกิจ 2545 1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว.ภูเก็ต

3164 Benchmarking ทำงลัดสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ บุญดี บุญญำกิจ. 2545 6 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

3165 Business strategy : เสือ 11 ตัว ชวพล ศิริพจนำนนท์. 2545 1 ยูเอ็กซ์เพรส

3166 CEO โลกตะวันออก ก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ.                                                                         2545 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

3167 CEO โลกตะวันออก (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ 2545 1 สยำมอินเตอร์บุ๊คส์

3168 Cutting edge CRM ชลิต ลิมปนะเวช. 2545 3 ทิปป้ิง พอยท์
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3169 Logistics : case study in Thailand อรุณ บริรักษ์.                                                                                     2545 1 ส. พิจิตรกำรพิมพ์

3170 Management best practices : MBP-STP-1-1 : strategic management using… วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2545 1 บี พี อำร์แอนด์ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์

3171 Managing the human side of the enterprise แมคเกรเกอร์, ดักลำส.                                                                         2545 2 ส่ือดี

3172 Scientific management เทย์เลอร์, เฟรเดอริก.                                                                          2545 2 แปลนพร้ินท์ต้ิง

3173 SWOT : กำรวำงแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน นันทิยำ หุตำนุวัตร.                                                                              2545 1 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

3174 The global link ศึกษำธุรกิจผ่ำนกำรเดินทำง - 2545 1 โครงกำรหนังส่ือเล่มนิตยสำรผู้จัดกำร

3175 The practice of management ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2545 3 ส่ือดี

3176 TQM living handbook. ภำคห้ำ, กำรบริหำรกระบวนกำรอย่ำงมีคุณภำพตอนท่ี 2… วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2545 1 บีพีอำร์ แอนด์ทีคิวเอ็ท คอนซัลแทนท์

3177 TQM ภำคปฏิบัติเทคนิคกำรแก้ปัญหำแบบ "สึยำม่ำ" ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์.                                                                       2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

3178 Walk rally : สำยสัมพันธ์สร้ำงสรรค์ทีมงำน สมชำติ กิจยรรยง 2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3179 กฎหมำยแรงงำน พิชัย นิลทองค ำ 2545 1 อฑตยำ มิเล็นเนียม

3180 กรณีศึกษำธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศไทย - 2545 9 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

3181 กลไกสู่ควำมเป็นเลิศ เซีย, อดัม 2545 1 อักษรเจริญทัศน์

3182 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 2545 1 พัฒนวิจัย

3183 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง (พิมพ์คร้ังท่ี 2) สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์. 2545 6 พัฒนวิจัย

3184 กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 2545 1 อัลฟำ พับลิชช่ิง

3185 กลยุทธ์กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำองค์กำร ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2545 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

3186 กลยุทธ์ธุรกิจ มัลลิกำ ต้นสอน 2545 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

3187 กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ ยุดำ รักไทย. 2545 4 เอ็กซเปอร์เน็ท

3188 กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำน ำ กล้ำเปล่ียน ทิพำวดี เมฆสวรรค์ 2545 2 เอ็กช์เปอร์เน็ท

3189 กล้ำล้มเหลว ลิม, บิลล่ี พี. เอส 2545 1 ฮำร์ดน็อคส์ แฟคตอร่ี

3190 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย พิบูล ทีปะปำล. 2545 5 โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กรำฟฟิค
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3191 กำรเงินธุรกิจ อภิชำติ พงศ์สุพัฒน์. 2545 1 อินโฟไมน่ิง

3192 กำรเงินธุรกิจ - 2545 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3193 กำรเงินธุรกิจ - 2545 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3194 กำรเงินธุรกิจ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) - 2545 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3195 กำรจัดกำร = Management ธงชัย สันติวงษ์ 2545 1 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3196 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3197 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ - 2545 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

3198 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ 2545 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3199 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ซอพปรำ, ซูนิล 2545 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3200 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2545 5 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

3201 กำรจัดกำรธุรกิจเบ้ืองต้น. รหัสวิชำ 2001-0002 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2545 1 วังอักษร

3202 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2545 4 เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน

3203 กำรจัดกำรยุคใหม่ มัลลิกำ ต้นสอน 2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3204 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2545 4 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3205 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี 2545 2 ธนพลวิทยำกำร

3206 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2545 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

3207 กำรบริหำรกำรพัฒนำ : ควำมหมำย เน้ือหำ แนวทำง และปัญหำ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 2545 2 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3208 กำรบริหำรค่ำตอบแทน ก่ิงพร ทองใบ 2545 8 ธรรมสำร

3209 กำรบริหำรโครงกำร : แนวทำงปฏิบัติจริง วิสูตร จิระด ำเกิง 2545 2 วรรณกวี

3210 กำรบริหำรโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2545 2 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3211 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 2545 1 อมรินทร์

3212 กำรบริหำรตำมสถำนกำรณ์ สมยศ นำวีกำร 2545 1 บรรณกิจ
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3213 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน บำคอล, โรเบิร์ต 2545 1 เอ็กช์เปอร์เน็ท

3214 กำรบริหำรองค์กร สไตล์ กฤษณะ กฤตมโนรก     กฤตยะ กฤตมโนรก 2545 1 พี. เอ. ลีฟว่ิง

3215 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร สุพำดำ สิริกุตตำ. 2545 1 ธรรมสำร

3216 กำรประกอบธุรกิจ สมคิด บำงโม 2545 1 วิทยพัฒน์

3217 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน อลงกรณ์ มีสุทรำ 2545 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3218 กำรประเมินผลโครงกำร วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์ 2545 1 สถำบันวิจัยสังคม จุฬำลงกรณ์ฯ

3219 กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กันตยำ เพ่ิมผล 2545 1 ศูนย์พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

3220 กำรพัฒนำระบบนวัตกรรมของวิสำหกิจไทย : บทวิเครำะห์และเสนอแนะ      ธนพล วีรำสำ 2545 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรฯ

3221 กำรพัฒนำองค์กำร สำยหยุด ใจส ำรำญ.                                                                            2545 1 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3222 กำรพิจำรณำโอกำสทำงธุรกิจและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรประกอบธุรกิจ… ไพศำล เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ 2545 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

3223 กำรวำงแผนพัฒนำและประเมินโครงกำร ทวีป ศิริรัศมี.                                                                                      2545 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

3224 กำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำร สุภำพร พิศำลบุตร.                                                                             2545 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3225 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ ธนภร เอกเผ่ำพันธ์ุ.                                                                             2545 1 ฟิลิกส์เซ็นเตอร์

3226 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช 2545 1 วิทยพัฒน์

3227 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ บัณฑิต ผังนิรันดร์. 2545 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

3228 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2545 2 ธรรมสำร

3229 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ. 2545 2 พี.เอ.ลีฟว่ิง

3230 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติส ำหรับกำรบริหำรและวิจัย กัลยำ วำนิชย์บัญชำ 2545 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3231 กำรวิจัยทำงธุรกิจ    - 2545 1 พิทักษ์อักษร

3232 กำรสมัครงำนและกำรสัมภำษณ์งำน นเรศ สุรสิทธ์ิ 2545 1 พี. เอส. เพรส

3233 กำรสรรหำและบรรจุพนักงำน สมศักด์ิ ขำวลำภ 2545 5 -

3234 กำรสร้ำงทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ - 2545 3 เอ็กซเปอร์เน็ท
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3235 กำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำน อุทุมพร จำมรมำน 2545 2 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

3236 กำรสอบสัมภำษณ์งำน : สัมภำษณ์อย่ำงไร? ให้ได้งำน ไลน์ส, จูน 2545 1 Be Bright Books

3237 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นประเด็นธุรกิจ (16 กรกฎำคม 2544-23 มกรำคม 2545)        - 2545 1 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

3238 ก้ำวไปสู้ควำมส ำเร็จกับผม : กำรเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ ท่ีสร้ำงควำมแตกต่ำงอันย่ิงใหญ่                      ร็อบบินส์, แอนโทน่ี 2545 1 ต้นไม้

3239 ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ ซิกลำร์, ซิก 2545 1 สุขภำพใจ

3240 กุญแจสู่ควำมส ำเร็จ ตอนเคล็ดลับของผู้ประกอบกำร โชคชัย ชยธวัช 2545 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

3241 เกมและกิจกรรมผสมผสำนเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร สมชำติ กิจยรรยง 2545 2 ธีระป้อมวรรณกรรม

3242 ข้อผิดพลำด 10 ประกำรของผู้น ำ ฟินเซล, แฮนส์ 2545 1 โฟร์เพซ

3243 เขำสอนอะไรในฮำร์วำร์ด สตีเวนส์, มำร์ค 2545 1 บี ไบรท์ บุ๊คส์

3244 เขียนจดหมำยและเอกสำรธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ เทย์เลอร์, เชอร์ลีย์ 2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3245 คนฉลำดคิด ยุดำ รักไทย 2545 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

3246 คนท ำงำน วรนุช เพ่ิมปิยพฤฒิ 2545 4 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

3247 คนสู้ชีวิตไม่แพ้ รุ่งฉัตร อรุณรัศมี. 2545 1 บันลือกิจ

3248 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สมพงษ์ เฟ่ืองอำรมย์. 2545 3 โรงพิมพ์ปกเกล้ำ

3249 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรวัดกำรเพ่ิมผลผลิตภำคบริกำร วัฒนำ พัฒนพงศ์ 2545 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

3250 คัมภีร์ "หัวบริหำร" ยอดฅน ยอดบริหำร กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.                                                                                2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3251 คัมภีร์บริหำรองค์กรเรียนรู้สู่ TQM วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

3252 ค้ำขำยกับจีนไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด สุทัศน์ นพรัตน์. 2545 3 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

3253 ค ำถำม-ค ำตอบ เร่ืองดัชนีวัดผลส ำเร็จธุรกิจ ดนัย เทียนพุฒ 2545 2 นำโกต้ำ

3254 ค ำอธิบำยกฎหมำยแรงงำนเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พงษ์รัตน์ เครือกล่ิน.                                                                            2545 1 นิติธรรม

3255 คิดใหม่กำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 1 ผู้จัดกำร

3256 คิดใหม่เพ่ืออนำคต - 2545 1 ผู้จัดกำร
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3257 คิดอย่ำงดำวินชี : เส้นทำงอัจฉริยะ - 2545 1 ส่ือดี

3258 คิดอย่ำงน้ีจึงจะรวย คำร์ลสัน, ริชำร์ด 2545 1 เอช.เอ็น. กรุ๊ป

3259 คืนวันอันย่ิงใหญ่ของสโลน สโลน, อัลเฟรด พี.                                                                             2545 1 ส่ือดี

3260 คู่มือ CEO MD GM Boss ยุคใหม่ ธวัชชัย พืชผล.                                                                                  2545 1 แอล ที เพรส

3261 คู่มือ...วิธีจัดท ำแฟ้มงำนโครงกำรธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2545 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

3262 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจ เปรมจิต บีท.                                                                                      2545 1 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

3263 คู่มือกำรบริหำรกิจกรรม 5ส - 2545 1 โรงพิมพ์ประชำชน

3264 คู่มือกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรผลงำนยุคใหม่ ณรงค์วิทย์ แสนทอง.                                                                          2545 1 เอช อำร์ เซ็นเตอร์

3265 คู่มือกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ - 2545 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

3266 คู่มือในกำรจัดต้ัง-บริหำรธุรกิจขนำดเล็กและร้ำนค้ำของคุณ Practical but simple สุธี พนำวร.                                                                                        2545 1 Khum Tong Industry & Printing Co.

3267 คู่มือวิธีบริหำรโครงกำรธุรกิจ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2545 1 เอ็กช์เปอร์เน็ท

3268 คู่มือส ำหรับหัวหน้ำงำนยุคใหม่. เล่ม 2 แกทโต, เร็กซ์ พี.                                                                               2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3269 เคล็ด (ไม่) ลับกับกำรบริหำร 'ฅ' คน ไม่มีส่ิงใดเหนือกว่ำสัจธรรมน้ี              ร็อบบ้ิน, สตีเฟ่น พี.                                                                             2545 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3270 เคล็ดพิชัยสงครำม : จำกสรรพต ำรำพิชัยสงครำมจีน ชูศักด์ิ จงธนะพิพัฒน์.                                                                         2545 2 -

3271 เคล็ดลับมหำเศรษฐีใช้พลังจิตสู่บัลลังก์ทอง แรม.                                                                                                2545 1 กำลนำน

3272 โครงกำรสัมมนำวิชำกำรครบรอบ MBA 20 ปี ควำมเป็นเลิศทำงกำรจัดกำรในยุค...               จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3273 ใครอยำกเป็นเถ้ำแก่ยกมือข้ึน SMEs 1 เรวัต ตันตยำนนท์ 2545 1 เนช่ัน

3274 ใครอยำกเป็นเถ้ำแก่ยกมือข้ึน SMEs 1 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เรวัต ตันตยำนนท์ 2545 1 เนช่ัน

3275 แง่คิดธุรกิจ : จำก 148 นักธุรกิจช้ันน ำของโลก น. นพรัตน์ 2545 1 กำรเงินกำรธนำคำร

3276 จริตวิทยำ : เส้นทำงสู่ควำมเป็นเลิศของนักบริหำร ศิลปะกำรถ่ำยทอด        ยุทธ์ (นพพร) พยัฆวิเชียร 2545 1 มติชน

3277 จริยธรรมทำงธุรกิจ สุภำพร พิศำลบุตร 2545 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

3278 จริยธรรมทำงธุรกิจอุตสำหกรรม บรรยงค์ โตจินดำ. 2545 6 รวมสำส์น
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3279 จริยธรรมวิชำชีพ พิภพ วชังเงิน 2545 3 รวมสำส์น

3280 จัดกำรตนและประเมินตัวเองตำมแนวดรักเกอร์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. 2545 2 ส่ือดี

3281 จัดเวลำอย่ำงมืออำชีพ มอร์เกนสเทิร์น, จูลี 2545 1 ดอกหญ้ำ 2000

3282 จำกฝันสู่ควำมส ำเร็จ สมชำติ กิจยรรยง 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3283 จิตวิทยำเพ่ือกำรฝึกอบรมผู้ใหญ่ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3284 เจเนอเรช่ันใหม่ สำยพันธ์ุแท้ นงค์นำถ ห่ำนวิไล 2545 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

3285 เจ้ำสัว Yesterday โศกนำฏกรรมนำยทุนไทย : ภำคก ำสรวลนำยแบงก์     ญิบพัน 2545 1 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3286 เจ้ำสัว Yesterday โศกนำฏกรรมนำยทุนไทย : ภำคก ำสรวลนำยวำณิช        ญิบพัน 2545 1 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3287 ชีวิตมหำเศรษฐีจำกสองมือเปล่ำ ชุดท่ี 2                        - 2545 1 กำลนำน

3288 ญ่ีปุ่น : ยุทธศำสตร์กำรค้ำและอุตสำหกรรม ฮิซำชิ, โฮะโซะกำว่ำ. 2545 3 มูลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

3289 ดัชนีวัดผลงำน วรภัทร์ ภู่เจริญ 2545 1 สถำบันวิทยำกำรจัดกำรแห่งเอเชีย

3290 ตำมรอยเซียน : กะเทำะแก่นลงทุนเล่นหุ้นให้รวย วิกรม เกษมวุฒิ 2545 1 เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

3291 ถึงเวลำข้ึนช้ันเถ้ำแก่มืออำชีพ SMEs 3 เรวัต ตันตยำนนท์ 2545 1 เนช่ัน

3292 ถึงเวลำข้ึนช้ันเถ้ำแก่มืออำชีพ SMEs 3 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เรวัต ตันตยำนนท์ 2545 1 เนช่ัน

3293 ถึงเวลำบินปร๋อย่ีห้อเอเชีย เบต้ี, เอียน 2545 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3294 ทฤษฎีองค์กำร : ฉบับมำตรฐำน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2545 2 Diamond in Business World

3295 ทักษะกำรก ำกับดูแล ชำญชัย อำจินสมำจำร 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3296 ทัศนคติเจตคติเต็ม 100 ฮำร์เรลล์, คีธ 2545 1 Be Bright Books

3297 ท ำไม เซเว่น อีเลฟเว่น (ญ่ีปุ่น) เท่ำน้ันจึงแข็งแกร่ง อำกิระ, อิชิกำว่ำ 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3298 เทคนิคกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ ยุดำ รักไทย 2545 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3299 เทคนิคกำรวัดผลงำนสมัยใหม่ ณัฐพล ชวลิตชีวิน.                                                                              2545 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

3300 เทคนิคกำรแสวงหำโอกำส วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท
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3301 ธรรมะในกำรวิจัย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 2545 3 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

3302 ธุรกิจท่ัวไป อรทัย วำนิชดี.                                                                                   2545 1 ประสำนมิตร

3303 ธุรกิจท่ัวไป. 22002002, 2200-1001 กฤษณ สดำกำร.                                                                                 2545 1 บัณฑิตสำส์น

3304 ธุรกิจท่ัวไป. รหัสวิชำ 2200-1001 ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท.                                                                             2545 1 วังอักษร

3305 นโยบำยธุรกิจและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.                                                                       2545 2 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3306 นักบริหำรสร้ำงสรรค์ : คู่มือท่ีเป็นย่ิงกว่ำคู่มือของนักบริหำรร่วมสมัย อีแวนส์, โรเจอร์.                                                                                 2545 2 สวนเงินมีมำ

3307 บรรษัทภิบำล : วิถีแห่งกำรน ำองค์กรสู่ควำมรุ่งเรือง เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2545 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3308 บรรษัทภิบำล : หลักกำรท่ีส ำคัญสู่กำรปฏิบัติ เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2545 1 เอ็กชเปอร์เน็ท

3309 บรรษัทภิบำล : หลักปฏิบัติในโลกแห่งควำมจริง เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2545 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3310 บริหำรงำนต้องบริหำรคน พำร์กินสัน, ซี นอร์ทโคท--ค.ศ. 1909- 2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3311 บริหำรเวลำเพ่ือควำมส ำเร็จ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ.                                                                    2545 2 ซัคเซลมีเดีย

3312 บันไดทองของนักบริหำร ดนัย ตุลำบดี.                                                                                     2545 1 บุ๊คแบงก์

3313 บุคลิกภำพคนรุ่นใหม่ จตุพล ชมภูนิช.                                                                                  2545 1 บุ๊คแบงก์

3314 ปฏิรูปกำรผลิตด้วย ไคเซ็น ยำมำดำ, ฮิโตชิ.                                                                                 2545 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

3315 ปฏิวัติคน ปฏิวัติองค์กร : แบบคิดใหม่ ท ำใหม่ ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล.                                                                      2545 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3316 ประสิทธ์ิ ทรัพย์สำคร : จอมยุทธ์ธุระกิจทิปโก้ นำวี รังสิวรำรักษ์.                                                                                2545 1 ดับเบ้ิลนำยน์

3317 ปลำใหญ่สะอ้ืน : ธุรกิจขนำดเล็กใหญ่ไม่ส ำคัญควำมว่องไวเท่ำน้ันสยบคู่แข่งขันได้      เจนนิงส์, เจสัน.                                                                                  2545 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3318 เป็นเศรษฐีเงินล้ำนด้วยตนเอง เทรซ่ี, ไบรอัน 2545 1 ต้นไม้

3319 ผู้จัดกำร พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.                                                                       2545 1 เสมำธรรม

3320 ผู้น ำ วรนุช เพ่ิมปิยพฤฒิ.                                                                            2545 2 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

3321 ผู้น ำคุณก็เป็นได้ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.                                                                         2545 1 น้ ำฝน

3322 ผู้น ำแบบ "พ่อนำย" โคเฮน, วิลเลียม เอ.                                                                            2545 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3323 ผู้น ำแห่งอนำคต วอร์เรน เบนนิส.                                                                                  2545 3 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

3324 ผู้บริหำรธุรกิจคล่ืนลูกใหม่ - 2545 1 นำโกต้ำ

3325 ผู้บริหำรยุคบรรษัทภิบำล ทองทิพภำ วิริยะพันธ์ุ.                                                                         2545 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

3326 แผนพัฒนำสตรีในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545- ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. คณะกรรมกำรฯ 2545 1 เซเว่น พร้ินต้ิง กรุ๊ป

3327 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์กำรจัดกำร นำงำจิมำ, โซอิจิโร.                                                                             2545 2 อินโนกรำฟฟิค

3328 พจนำนุกรมศัพท์ธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ มำนิต เจียรบรรจงกิจ. 2545 6 ทฤษฎี

3329 พบกันท่ีจุดสูงสุด ซิกลำร์, ซิก 2545 2 ต้นไม้

3330 พฤติกรรมผู้บริโภค ศุภร เสรีรัตน์.                                                                                     2545 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

3331 พฤติกรรมองค์กำร สมยศ นำวีกำร. 2545 2 บรรณกิจ 1991

3332 พฤติกรรมองค์กำร : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ สร้อยตระกูล (ติวยำนนท์) อรรถมำนะ.                                                     2545 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3333 ภำวะผู้น ำ : ทฤษฎีและปฏิบัติ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.                                                                            2545 2 สถำบันรำชภัฏเชียงรำย

3334 ภำษำจีนธุรกิจ (ส ำหรับผู้เรียนชำวไทย) ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2545 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3335 ภำษำจีนระดับต้น. 2 เหยิน จ่ิงเหวิน. 2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3336 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 1 จรัณย์ ศรีลำวงษ์. 2545 1 ศูนย์ส่งเสริมอำชีวะ

3337 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี. 2545 1 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง

3338 ภูมิปัญญำผู้พิชิตและต ำนำนจีนสร้ำงภูมิปัญญำเหนือกำลเวลำส ำหรับผู้น ำ ถัง, ไมเคิล ซี. 2545 2 องค์กำรค้ำของคุรุสภำ

3339 ภูมิศำสตร์ขนส่ง กุลยำ วิวิตเสวี 2545 3 อธิศปวีณ

3340 มนุษยสัมพันธ์ : กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือควำมส ำเร็จของธุรกิจ ไฮเซอรอดต์, โดนัลด์ ดี. 2545 1 เบรนเน็ต

3341 ยอดมนุษย์ คูเปอร์, โรเบิร์ต.                                                                                 2545 2 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

3342 ยักษ์ใหญ่ล้มดัง เทรำต์, แจ็ค.                                                                                     2545 1 เอ.อำร์.บิซิเนส เพรส

3343 ยุทธศำสตร์ : กำรบริหำรกำรพัฒนำองค์กำรสมัยใหม่โดยกำรใช้กระบวนกำรของกำร... กิตติ บุนนำค. 2545 5 -

3344 รวบรวมกรณีศึกษำเบ้ืองต้นของคลินิกธุรกิจขนำดย่อม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2545 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3345 รวมกันเรำอยู่ = Alliance advantage ดอซ, อีฟ แอล.                                                                                  2545 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3346 รวมบทควำมวิชำกำรกำรบริหำร ทวีศักด์ิ สูทกวำทิน.                                                                             2545 1 ที พี เอ็น เพรส

3347 ร้อยเร่ืองเมืองพำณิชย์ - 2545 10 สันติภำพ พรินท์

3348 ระบบงบประมำณสมัยใหม่เพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรของไทย : 50 ปรัชญำทำงกำรเงิน... กิตติ บุนนำค. 2545 5 เอส แอนด์ จี กรำฟฟิค

3349 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร นิภำภรณ์ ค ำเจริญ. 2545 6 เอส.พี.ซี. บุ๊คส์

3350 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร เลำดอน, เคนเนท ซี. 2545 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3351 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เลำดอน, เคนเนท ซี. 2545 5 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3352 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล.                                                                               2545 2 แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3353 รัฐประศำสนศำสตร์ : ทฤษฎีและแนวกำรศึกษำ (ค.ศ.1887-ค.ศ.1970)                 พิทยำ บวรวัฒนำ 2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3354 รัฐประศำสนศำสตร์ : ทฤษฎีและแนวกำรศึกษำ (ค.ศ.1970-ค.ศ.1980)                                      พิทยำ บวรวัฒนำ 2545 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3355 รัฐประศำสนศำสตร์ : ทฤษฎีและแนวกำรศึกษำ (ค.ศ.1970-ค.ศ.1980)(พิมพ์คร้ังท่ี 10)                                      พิทยำ บวรวัฒนำ 2545 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3356 รำยงำนกำรส ำรวจค่ำตอบแทนภำคเอกชน พ.ศ. 2545 - 2545 1 ส ำนักงำน

3357 รู้ลึกฝึกกลยุทธ์เถ้ำแก่รุ่นใหม่ SMEs 2 เรวัต ตันตยำนนท์ 2545 1 เนช่ัน

3358 รู้ลึกฝึกกลยุทธ์เถ้ำแก่รุ่นใหม่ SMEs 2 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เรวัต ตันตยำนนท์ 2545 1 เนช่ัน

3359 เร่ิมเรียนภำษำจีนกลำงฉบับพ้ืนฐำน เล่ม 2 ม. อ้ึงอรุณ 2545 1 สมิต

3360 เรียนอักษรจีนด้วยภำพ. เล่ม 1 หล่ี เซียน เจ้ิง. 2545 2 เสริมภูมิ

3361 เร่ืองสนุก กระตุกคิด เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2545 3 ซัคเซล มีเดีย

3362 แรงงำนสัมพันธ์ : กุญแจแห่งควำมร่วมมือระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2545 2 ธรรมนิติ

3363 แรงงำนสัมพันธ์ : หลักกำร กฎหมำย และกำรบริหำร เกษมสันต์ วิลำวรรณ 2545 4  วิญญูชน

3364 แรงฮึดของหมำรองบ่อน : บัญญัติ 10 ประกำรของผู้ประกอบกำรดอทคอม    ข่ำน, อิลยำส 2545 1 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

3365 ล้ม(ไม่)ละลำย : คู่มือฟ้ืนฟูกิจกำร ด ำเนิน ทรัพย์ไพศำล 2545 2 เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป

3366 ลุยธุรกิจ. เดอะซีรีส์ 1, สร้ำงกิจกำรบริษัทอย่ำงชำญฉลำด                  - 2545 2 ส.เอเซียเพรส (1989)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3367 ลุยธุรกิจ. เดอะซีรีส์ 2, ลงทุนอย่ำงไรให้รวย - 2545 2 ส.เอเซียเพรส (1989)

3368 ลุยธุรกิจ. เดอะซีรีส์ 3, กู้เงินให้ได้ - 2545 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

3369 ลุยธุรกิจ. เดอะซีรีส์ 9, เอำหัวแลกหุ้นบริษัท                   - 2545 1 ส.เอเซียเพรส (1989)

3370 โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม คอร์เท็น, เดวิด ซี.                                                                               2545 5 สวนเงินมีนำ

3371 ว่ำด้วยเร่ือง KPIs และ BSC the balanced scorecard เวอร์ช่ัน 3.0 ดนัย เทียนพุฒ. 2545 3 นำโกต้ำ

3372 วิจัยเพ่ือคืนควำมรู้สู่ท้องถ่ิน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 2545 2 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

3373 วิเชียร เผอิญโชค นักสู้ผู้สร้ำงสรรค์ยำนยนต์ไทย กรรณิกำร์ ตันประเสริฐ 2545 1 อมรินทร์กำรพิมพ์

3374 วิธีพลิกสถำนกำรณ์แบบสำมก๊ก ทองแถม นำถจ ำนง. 2545 4 ขุนเขำ

3375 วินัยส ำหรับองค์กำรเรียนรู้ เดชน์ เทียมรัตน์.                                                                                2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3376 วิพำกษ์ไทยรักไทยบนฐำนคิดเศรษฐศำสตร์กำรเมืองแบบองค์รวม วิทยำกร เชียงกูล 2545 1 สถำบันวิถีทรรศน์

3377 ศัพท์กำรจัดกำร ชำญชัย อำจินสมำจำร.                                                                        2545 1 โฟร์เพช

3378 เศรษฐกิจอำหำรท้องถ่ิน : ทำงเลือกและทำงรอดของเศรษฐกิจ สังคม นิเวศ นอร์เบอร์ก-ฮอดจ์, เฮเลนำ. 2545 4 สวนเงินมีมำ

3379 เศรษฐศำสตร์จุลภำค พรพิมล สันติมณีรัตน์. 2545 11 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3380 เศรษฐศำสตร์จุลภำค บัณฑิต ผังนิรันดร์. 2545 3 ธรรมสำร

3381 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3382 เศรษฐศำสตร์มหภำค อภิรัฐ ต้ังกระจ่ำง. 2545 3 ไดมอน อิน บิซสิเนส เวิร์ล

3383 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศเบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน. 2545 4 ดอกหญ้ำ

3384 สถำปนำให้สถำพร วิทยำ มำนะวำณิชเจริญ.                                                                       2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3385 สภำพกำรท ำงำนและปัญหำในงำนบำงช่วงเวลำ กุศล สุนทรธำดำ 2545 1 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

3386 สมัครงำนอย่ำงไรให้ได้งำน นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.                                                                     2545 1 อัลฟำ พับลิชช่ิง

3387 สัมภำษณ์งำน สมัครงำน ด้วยภำษำอังกฤษ                 - 2545 1 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

3388 สุดยอด 4 จอมยุทธ์ เจริญ สิริวัฒนภักดี ปิยะ ภิรมย์ภักดี สุรัตน์ โอสถำนุเครำะห์… อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.                                                                        2545 1 วรรณสำส์น
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3389 เส้นทำงจำกกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ key performance… พสุ เดชะรินทร์.                                                                                  2545 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3390 เส้นทำงสร้ำงสรรค์ สกว.ประสบกำรณ์ลองผิดลองถูกในกำรบริหำรองค์กรอิสระ วิจำรณ์ พำนิช 2545 4 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

3391 หยำดเหง่ือเพ่ือลูกค้ำ ควินน์, เฟียร์กัล. 2545 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3392 หลักกำรจัดกำร พิสิษฐ์ ศิริรักษ์. 2545 1 -

3393 หลักกำรจัดกำร หลักกำรบริหำร ตุลำ มหำพสุธำนนท์.                                                                           2545 1 พัฒนำ

3394 หลักกำรตลำด คอตเลอร์, ฟิลิป. 2545 14 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3395 หลักกำรตลำด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปำล. 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กรำฟฟิค

3396 หลักกำรสัมมนำ ไพพรรณ เกียรติโชติชัย.                                                                     2545 1 กำรศึกษำ

3397 หลักไวยำกรณ์จีน (ฉบับศึกษำด้วยตนเอง) ฮุ่ยจฺวิน 2545 10 ขุนเขำ

3398 หัวใจผู้น ำ บลองชำร์ด, เคน.                                                                               2545 1 เออำร์ บิซิเนส เพรส

3399 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2545 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3400 องค์กรอมตะ : ท ำไมบริษัทเหล่ำน้ีถูกสร้ำงให้พบควำมส ำเร็จแบบย่ังยืนได้    คอลลินส, เจมส ซี.                                                                             2545 1 ผู้จัดกำร

3401 องค์กำรและกำรจัดกำร สมคิด บำงโม.                                                                                    2545 3 วิทยพัฒน์

3402 องค์กำรและกำรจัดกำร บรรยงค์ โตจินดำ.                                                                               2545 6 รวมสำส์น (1977)

3403 องค์กำรและกำรจัดกำร (ฉบับมำตรฐำน) - 2545 2 Diamond in Business World

3404 องค์กำรและกำรจัดกำร (ฉบับสมบูรณ์)           - 2545 5 Dimond in Business World

3405 ออมก่อนรวยกว่ำ นวพร เรืองสกุล.                                                                                 2545 1 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3406 ออมสินควำมคิด หลักแก้ว อัมโรสถ 2545 1 อรุณกำรพิม

3407 อำนุภำพแห่งควำมคิดเชิงบวกในโลกธุรกิจ เวนเทรลลำ, สก็อตต์ ดับเบิลยู.                                                               2545 4 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3408 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3409 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3410 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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3411 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3412 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8(พิมพ์คร้ังท่ี 2) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3413 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8(พิมพ์คร้ังท่ี 3) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3414 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2545 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3415 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 ปยุต ถำวรสถิตย์ 2545 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3416 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013 สุภำภรณ์ ทัดบุบผำ 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3417 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ. BA 3143 เกรียงศักด์ิ อวยพรเจริญชัย. 2545 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3418 100 ค ำถำม-ค ำตอบ เม่ือมีปัญหำ ISO 9000 ฮำกิวำรำ, มัทซูยูกิ.                                                                             2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

3419 100 เคร่ืองมือกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ วรภัทร์ ภู่เจริญ.                                                                                   2544 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

3420 100 ปัญหำในกำรส่ังงำนและแนวทำงแก้ไข สมิต สัชฌุกร.                                                                                    2544 1 ผู้จัดกำร

3421 108 วิธีคิด 1009 วิธีกำรของผู้ประกอบกำร นิธินำ ศรีประเสริฐ.                                                                              2544 1 ทิปป้ิง พอยท์

3422 3 ทศวรรษเนช่ัน : จำกกล่ินหมึกสู่ดิจิทัล ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.                                                                        2544 2 เนช่ัน

3423 5 ส ท่ีคนไทยไม่รู้จัก สุวัฒน์ แซ่ด่ัน. 2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3424 Case study 4.0 อ่ำนเกม อ่ำนกลยุทธ์ วิเครำะห์ธุรกิจไทย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.                                                                      2544 1 ทิปป้ิง พอยท์

3425 Hi-Speed MBA - 2544 16 ทิปป้ิงพอยท์

3426 L/C & B/C เอกสำรธนำคำรเพ่ือกำรน ำเข้ำ-ส่งออก อำวุธ โพธ์ิเล็ก. 2544 2 ไอโอนิค พีอำร์ แอนด์ พับลิชช่ิง

3427 Six Sigma พลังพลิกฟ้ืนธุรกิจ โชวดูรี, ซูเบีย.                                                                                   2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3428 Super resume เขียนให้ได้งำน อ่ำนให้ได้คน วิเชียร ชนำเทพำพร.                                                                           2544 3 ท็อปกัน

3429 TQM living handbook. ภำคห้ำ, กำรบริหำรกระบวนกำรอย่ำงมีคุณภำพตอนท่ี 1… วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2544 2 ทีคิวเอ็มเบสท์

3430 กฎเหล็กแห่งกำรเป็นผู้น ำ : ปฏิบัติตำมกฎเหล่ำน้ีแล้วคนอ่ืนจะปฏิบัติตำมคุณเอง            แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.                                                                         2544 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3431 กรณีศึกษำ Best practices : กำรบริหำรกระบวนกำร - 2544 1 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

3432 กลยุทธ์กำรค้ำของคนจีน - 2544 4 น้ ำฝน
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3433 กลยุทธกำรค้ำของชำวจีนโพ้นทะเล คำสุโอะ, มัตสุโมโต. 2544 1 ขุนเขำ

3434 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรเงินและกำรตลำดส ำหรับนักบริหำรไทย กิตติ บุนนำค. 2544 5 เอส แอนด์ จี กรำฟฟิค

3435 กลยุทธ์หำนเฟย : วิธีบริหำรคนแบบจีน มิโนรุ, ทำคำฮำตะ 2544 3 ขุนเขำ

3436 กำรเงินระหว่ำงประเทศ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2544 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3437 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ อ ำนวย แสงสว่ำง.                                                                               2544 2 อักษรำพิพัฒน์

3438 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.                                                                       2544 3 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3439 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม อ ำนำจ ธีระวนิช. 2544 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3440 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2544 2 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

3441 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ แลมเบอร์ต, เดำก์ลัส เอ็ม.                                                                    2544 5 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล 

3442 กำรใช้ภำษำจีนกลำง เส่ียว อำนต้ำ. 2544 5 ทฤษฎี

3443 กำรตลำดในศตวรรษท่ี 21 : หลักสูตรเอ็มบีเอกำรตลำดฉบับสมบูรณ์แบบท่ีสุด... - 2544 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3444 กำรตลำดอย่ำงท่ีคุณไม่เคยรู้จัก ซีแมน, เซอร์จิโอ.                                                                               2544 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3445 กำรเตรียมตัวรับเศรษฐกิจใหม่ บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม.                                                                 2544 2 บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม

3446 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจและจดหมำยส่วนตัว นเรศ สุรสิทธ์ิ. 2544 1 พี. เอส. เพรส

3447 กำรน ำนโยบำยกำรบริหำรงำนขององค์กำรธุรกิจไทยไปปฏิบัติ : ศึกษำปรำกฏกำรณ์... กิตติ บุนนำค. 2544 1 -

3448 กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร. 2544 2 บรรณกิจ

3449 กำรบริหำร : คู่มือและแบบทดสอบ สมยศ นำวีกำร. 2544 2 บรรณกิจ

3450 กำรบริหำรกำรโรงแรม ประสงค์ แสงพำยัพ.                                                                           2544 5 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3451 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล.                                                                        2544 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

3452 กำรบริหำรจัดกำรในศตวรรษท่ี 21 ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2544 10 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3453 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ สมยศ นำวีกำร. 2544 2 บรรณกิจ

3454 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี สุพำนี สฤษฎ์วำนิช.                                                                             2544 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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3455 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม ผุสดี รุมำคม.                                                                                     2544 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3456 กำรบริหำรองค์กรไม่แสวงหำก ำไร : หลักกำรและกำรปฏิบัติ โรงพยำบำล โบสถ์... ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. 2544 3 ธนุชพร้ินต้ิง

3457 กำรประเมินโครงกำร : แนวทำงสู่กำรปฏิบัติ สุวิมล ติรกำนันท์ 2544 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3458 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร. 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3459 กำรพัฒนำวิสัยทัศน์ผู้น ำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2544 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3460 กำรพัฒนำองค์กำร สุนันทำ เลำหนันทน์.                                                                            2544 1 ดี.ดี. บุ๊คสโตร์

3461 กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย. 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3462 กำรวัดผลงำนอย่ำงมีประสิทธิผล ชีมำนน์, วิลเลียม เอ.                                                                           2544 2 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

3463 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร. 2544 4 ศูนย์เอกสำรและต ำรำ สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3464 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ฉบับสมบูรณ์ สุปัญญำ ไชยชำญ. 2544 3 พี.เอ.ลีฟว่ิง

3465 กำรวิเครำะห์สถิติ : สถิติเพ่ือกำรตัดสินใจ กัลยำ วำนิชย์บัญชำ.                                                                           2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3466 กำรส ำรวจค่ำใช้จ่ำยและบุคลำกรทำงกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย ปี 2544 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและฯ 2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

3467 ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในกำรบริหำรงำน พูลสุข หิงคำนนท์. 2544 1 โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร

3468 คว้ำโอกำสกับไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ 2544 2 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

3469 คว้ำโอกำสกับไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ . เล่ม 2 ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ 2544 2 ดอกหญ้ำกรุ๊ป

3470 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ชวอร์ต, เดวิด เจ. 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3471 คิดอย่ำงนักบริหำร เบนตัน, ดี. เอ.                                                                                   2544 1 ภัคธรรศ

3472 คู่มือกำรตรวจ 5ส มนัสวี ธำดำสีห์.                                                                                  2544 1 โรงพิมพ์ประชำชน

3473 คู่มือกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน : เพ่ือควำมโปร่งใสและเพ่ิมพูนธุรกิจ 360... พันธ์พงศ์ เกียรติกุล 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3474 คู่มือกำรบริหำรเวลำอย่ำงมีคุณค่ำ สุภำวดี วิทยะประพันธ์ 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3475 คู่มือกำรสร้ำงและกำรใช้เกมประกอบกำรอบรม วำรินทร์ อักษรน ำ 2544 1 บุ๊คแบงก์

3476 คู่มือบริหำรงำนบริหำรคน ถำวร โชติช่ืน 2544 1 บุ๊คแบงก์
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3477 คู่มือวิธีเทียบเคียงแข่งดี คำร์ลอฟ, เบ็ง 2544 1 เอ็กช์เปอร์เน็ท

3478 คู่มือสอบบรรจุเข้ำรับรำชกำรกรมสรรพำกร - 2544 2 เอกพิมพ์ไท

3479 ใครตัดเนยแข็งน่ันไป (วะ) : เร่ืองหยอกล้อควำมเปล่ียนแปลงและวิธีฉวยโอกำส...                   จำร์ลสเบิร์ก, สติลตัน 2544 3 ต้นไม้

3480 ใครเอำเนยแข็งของฉันไป : วิธีรับมือกับควำมเปล่ียนแปลงในกำรงำนและชีวิต             จอห์นสัน, สเปนเซอร์ 2544 2 นำนมีบุ๊คส์

3481 จริยธรรมทำงธุรกิจ พรนพ พุกกะพันธ์ุ. 2544 4 จำมจุรีโปรดักท์

3482 จิตวิทยำธุรกิจ มำลี จุฑำ 2544 2 ทิพยวิสุทธ์ิ

3483 จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบ้ืองต้น สิริอร วิชชำวุธ 2544 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3484 ดัชนีวัดผลส ำเร็จธุรกิจ ดนัย เทียนพุฒ 2544 1 ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

3485 ดิสรัปช่ัน : ฉีกแนวคิด สู่ช่ันเชิงธุรกิจ ดรู, ฌอง-มำรี 2544 2 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3486 ได้เวลำถลกหนัง 'ไอ้เสือคล้อย'           - 2544 2 ผู้จัดกำร

3487 ต้นจำกพืชเศรษฐกิจของป่ำชำยแลน นพรัตน์ บ ำรุงรักษ์ 2544 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

3488 ต้นแบบจดหมำยธุรกิจ ประไพศรี สงวนวงศ์ 2544 1 บุ๊คส์แอนด์แม๊กกำซีน ดิสทริบิวเตอร์

3489 ต้นแบบผู้น ำ : สำมบุรุษผู้ก ำหนดนิยำมกำรเป็นผู้น ำโลกธุรกิจแห่งศตวรรษท่ี 21 อำร์, แมนเฟรด เอฟ. 2544 5 เอ. อำร์ บิซิเนส เพรส

3490 ตำมรอยพระยุคลบำทสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ...           มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2544 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3491 ต ำนำนชีวิตเจ้ำสัว 55 ตระกูลดัง ภำค 1 ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2544 1 เนช่ัน

3492 แตกต่ำงเพ่ืออยู่รอด เทรำต์, แจ๊ค.                                                                                     2544 3 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3493 ถอดรหัสกำรพัฒนำ ศุภชัย เจริญวงศ์ 2544 1 สถำบันพัฒนำกำรเมือง

3494 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค                  นรำทิพย์ ชุติวงศ์    2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3495 ทฤษฎีองค์กำร : แนวกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร นิตยำ เงินประเสริฐศรี 2544 2 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3496 ทำงเปียกฝนถนนเปียกน้ ำ พิบูลย์ ดิษฐอุดม 2544 1 เอ็น พี มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ แมนเนจเม้นท์

3497 เทคนิคกำรคิดและจ ำอย่ำงเป็นระบบ - 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3498 เทคนิคกำรตรวจ 5ส เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโรงงำน สุรสิทธ์ิ ตติยภัณฑรักษ์ 2544 1 โรงพิมพ์ประชำชน
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3499 เทคนิคกำรฝึกอบรมและกำรประชุม สมคิด บำงโม 2544 2 วิทยำพัฒน์

3500 นโยบำยเศรษฐกิจรัฐบำลทักษิณ - 2544 4 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

3501 นวัตกรรมอีบิสสิเนส ดนัย เทียนพุฒ 2544 1 นำโกต้ำ

3502 แนวคิดและหลักกำรจัดกำรในองค์กำรสำธำรณะ สมพร เฟ่ืองจันทร์ 2544 1 สมำร์ทพร้ินท์

3503 บริษัทข้ำมชำติกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สุปรำณี ศรีฉัตรำภิมุข 2544 1 หำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3504 บริหำรโครงกำร สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3505 แบบจดหมำยอังกฤษส ำหรับกำรติดต่อธุรกิจ : พร้อมด้วยค ำแปลแยกประโยคท่ี... ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2544 5 แสงดำว

3506 ปลดแอกควำมคิดฟ้ืนเศรษฐกิจเอเชีย มหำธีร์ โมฮัมหมัด 2544 2 ภัคธรรศ

3507 ผ่ำแผน 9 สร้ำงบ้ำนไม่ตรงแบบ วิวัฒน์ชัย อัตถำกร 2544 2 ม่ิงมิตร

3508 ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3509 พจนำนุกรมศัพท์ธุรกิจ ไทย-ฝร่ังเศส มำลี มุกดำประกร 2544 2 คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ฯ

3510 พจนำนุกรมศัพท์สินค้ำเข้ำ-ออก ล ำดวน จำดใจดี. 2544 2 ธนพลวิทยำกำร

3511 พฤติกรรมองค์กำร มัลลิกำ ต้นสอน 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3512 พฤติกรรมองค์กำร (พิมพ์คร้ังท่ี 2) มัลลิกำ ต้นสอน. 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3513 พลิกโฉมธุรกิจอย่ำงไร...ให้เป็นต่อ - 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3514 พ่อรวยเก่งดังสอนลูก จิรพรรณ อัญญะโพธ์ิ. 2544 1 ทิปป้ิง พ้อยต์

3515 พำวเวอร์พูล : ยุทธกำรปล้นค่ำไฟฟ้ำประชำชน                                     - 2544 1 สถำบันสหวรรษ

3516 ภำวะผู้น ำ รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2544 2 Diamond in Business World

3517 ภำวะผู้น ำกำรจูงใจและทีมงำน สมศักด์ิ ขำวลำภ 2544 1 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ

3518 ภำวะผู้น ำและกำรจูงใจ ทองใบ สุดชำรี 2544 2 สถำบันรำชภัฏอุบลรำชธำนี

3519 ภำวะผู้น ำและกำรจูงใจ พรนพ พุกกะพันธ์ุ 2544 2 สถำบันรำชภัฏอุบลรำชธำนี

3520 ภำษำจีนพ้ืนฐำน 4 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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3521 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 1 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3522 ภำษำจีนพ้ืนฐำน. 3 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3523 ภำษำจีนระดับกลำง 1 พรพรรณ จันทโรนำนนท์ 2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3524 ภำษำจีนระดับกลำง 2 พรพรรณ จันทโรนำนนท์. 2544 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3525 ภำษำจีนระดับต้น. 1 เหยิน จ่ิงเหวิน. 2544 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3526 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรและทักษะกำรเรียน - 2544 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต

3527 มองโลกให้กว้ำง มองทำงให้ไกล ประสำร มฤคพิทักษ์ 2544 1 สำรทัศน์

3528 ยอดกลยุทธ์กำรบริหำรส ำหรับองค์กำรยุคใหม่ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2544 3 ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์

3529 ยุทธวิธีกำรประชำสัมพันธ์ จิตรำภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 2544 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3530 รวมบทควำมทำงกำรประเมินโครงกำร - 2544 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3531 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสระบัวกับ...           ประสำตร์ สิทธิเลิศ 2544 1 -

3532 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ืองกำรสร้ำงและพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรขนำด... สุปรำณี ศรีฉัตรำภิมุข 2544 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3533 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ืองบทบำทของกำรวิจัยและพัฒนำท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนของ… อัญชลี พิพัฒนเสริญ 2544 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3534 แรงงำนสัมพันธ์ : กุญแจแห่งควำมร่วมมือระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง                 วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2544 1 ธรรมนิติ

3535 แรงงำนสัมพันธ์ : หลักกำร กฎหมำย และกำรบริหำร เกษมสันต์ วิลำวรรณ 2544 1 วิญญูชน

3536 ล้มไปข้ำงหน้ำ : Failing forward : turning mistakes into stepping stones for... แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2544 1 เอ.อำร์. บิซิเนส เพรส

3537 ลำยแทงนักคิด เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2544 2 ซัคเซล มีเดีย

3538 เล่ำให้คิด : เพ่ือกำรสร้ำงผู้น ำยุคใหม่ในรูปแบบใหม่ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2544 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3539 วำทะของ บิล เกตส์ : สำยตำท่ีเฉียบคมของเจ้ำพ่อ Microsoft ธุรกิจยักษ์ใหญ่ท่ีสุด.. โลว์, เจเน็ต. 2544 1 ซัคเซสมีเดีย

3540 วิธีคิดพิชิตปัญหำ ดีฟ, แซม 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

3541 วิธีอ่ำนงบกำรเงิน ส ำหรับผู้ท่ีไม่ได้จบบัญชีมำก่อน กิลล์, เจมส์ โอ. 2544 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3542 วิสัยทัศน์ดรักเกอร์ - 2544 1 ศิลป์สยำมบรรจุภัณฑ์และกำรพิมพ์
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3543 ศำสตร์แห่งผู้น ำตนเอง : หลักธรรม 7 ต้นของคนเป็นผู้น ำอภิปรัชญำเพ่ือกำรพัฒนำ.. ปริญญำ ตันสกุล 2544 1 จิตจักรวำล

3544 เศรษฐกิจไทย ตำยแล้วฟ้ืน สุวินัย ภรณวลัย 2544 1 วิช่ัน แวนควิช

3545 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร วเรศ อุปปำติก. 2544 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3546 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร นรำทิพย์ ชุติวงศ์. 2544 4 คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3547 เศรษฐศำสตร์จุลภำค. 1 อภินันท์ จันตะนี. 2544 1 พิทักษ์อักษร

3548 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น (22022001) วรำลี ศรีสมบัติ 2544 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3549 เศรษฐศำสตร์มหภำค อมรทิพย์ แท้เท่ียงธรรม. 2544 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3550 เศรษฐศำสตร์มหภำค บุญคง หันจำงสิทธ์ิ. 2544 5 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3551 เศรษฐศำสตร์มหภำค ทฤษฎีและนโยบำย ฉบับมำตรฐำน โฟรเยน, ริชำร์ด ที. 2544 3 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3552 เศรษฐศำสตร์มหภำค ทฤษฎีและนโยบำย ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) โฟรเยน, ริชำร์ด ที. 2544 2 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3553 เศรษฐศำสตร์มหภำค ทฤษฎีและนโยบำย ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) โฟรเยน, ริชำร์ด ที. 2544 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่ำ

3554 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น กฤตยำ ตติรังสรรค์สุข 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3555 สถิติเพ่ืองำนบริหำร ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์ 2544 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3556 สร้ำงธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์ อัลเลน, มำร์ก 2544 1 สวนเงินมีมำ

3557 สหกรณ์ไทย : กำรปฏิรูปและทิศทำงในยุคใหม่ โชคชัย สุทธำเวศ 2544 2 กองทุนรวมพันธ์ุ สิวำยะวิโรจน์

3558 สัมปทำนในกิจกำรสำธำรณูปโภค พรำยพล คุ้มทรัพย์ 2544 3 -

3559 สุดยอดคัมภีร์กำรบริหำรธุรกิจท่ีเย่ียมยุทธ์ ธนินท์ เจียรำนนท์ พระยำภิรมย์ภักดี...                         อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ 2544 1 วรรณสำส์น

3560 สู่เส้นชัย วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2544 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3561 เส้นทำงจำกกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ key performance...                    พสุ เดชะรินทร์ 2544 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3562 หลักกำรตลำด พัฒนำ ศิริโชติบัณฑิต. 2544 1 แม็ค

3563 หลักกำรบริหำร เสนำะ ติเยำว์. 2544 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3564 หลักกำรวิเครำะห์โครงกำร : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร หฤทัย มีนะพันธ์. 2544 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3565 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค เบอร์เค็ท, แลร่ี. 2544 1 ฟอร์เพซ

3566 หัวใจนักคิด โอ คอนเนอร์, โจเซฟ. 2544 1 บี ไบรท์ บุ๊คส์

3567 องค์กรฉลำดคิดและสร้ำงสรรค์ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์ 2544 2 เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์

3568 อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ : King of directsales จตุรงค์ กอบแก้ว 2544 1 ไท

3569 อังกฤษธุรกิจฉบับเสริมศัพท์และไวยำกรณ์ โฮล์มส์, เดวิด. 2544 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3570 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร. หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3571 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร. หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3572 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2544 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3573 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 ปยุต ถำวรสถิตย์ 2544 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3574 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล. 2544 5 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3575 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล. 2544 2 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3576 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013 ธิดำรัตน์ กีระสุนทรพงษ์ 2544 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3577 ไอเดียเปล่ียนโลก : เพ่ือนคู่คิดส ำหรับนักบริหำรยุคใหม่ท่ีไม่ต้องกำรตกยุค                        เครนเนอร์, สจ๊วต 2544 2 เอ. อำร์. บิซิเนส เพรส

3578 21 กฎเหล็กแห่งกำรเป็นผู้น ำ : ปฏิบัติตำมกฎเหล่ำน้ีแล้วคนอ่ืนจะปฏิบัติตำมคุณเอง แม็กซ์, จอห์น ซี. 2543 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3579 5 ทศวรรษ สภำพัฒน์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ                 2543 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

3580 Case study 3.0 อ่ำนเกม อ่ำนกลยุทธ์ วิเครำะห์ธุรกิจไทย                                 ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 2543 1 ทิปป้ิง พอยท์

3581 E-Commerce Thailand guide 2000                         - 2543 1 กำรเงินกำรธนำคำร

3582 SMEs หรือ SLEs? : แนวโน้มธุรกิจไทยในศตวรรษหน้ำ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2543 2 ซัคเซสมีเดีย

3583 SWOT : กำรวำงแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน นันทิยำ หุตำนุวัตร. 2543 1 สถำบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนำ กรมฯ

3584 TQM living handbook. ภำคเจ็ด, คู่มือปรับปรุงคุณภำพงำนส ำหรับพนักงำนทุกระดับ วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2543 1 บีพีอำร์ แอนด์ทีคิวเอ็ท คอนซัลแทนท์

3585 TQM living handbook. ภำคสอง, Hoshim Kanri and strategic planning            วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2543 1 บีพีอำร์ แอนด์ทีคิวเอ็ท คอนซัลแทนท์

3586 TQM living handbook. ภำคหก, ระบบแห่งดัชนีคุณภำพ : key quality indicatirs                วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2543 1 บีพีอำร์ แอนด์ทีคิวเอ็ท คอนซัลแทนท์
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3587 Walk rally : สำยสัมพันธ์สร้ำงสรรค์ทีมงำน สมชำติ กิจยรรยง 2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3588 กรณีศึกษำ Best practices : กำรมุ่งเน้นท่ีทรัพยำกรบุคคล - 2543 5 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

3589 กลยุทธ์ธุรกิจ = Business strategy มัลลิกำ ต้นสอน 2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3590 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จในธุรกิจส่วนตัว ฮอลแลนด์, ฟิลิป 2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3591 กล้ำล้มเหลว พี. เอส. ลิม, บิลล่ี 2543 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3592 กำรเขียนบันทึกและจดหมำยธุรกิจ กอร์แมน, ทอม 2543 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3593 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี. 2543 1 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

3594 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร. 2543 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3595 กำรเงินธุรกิจ - 2543 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3596 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์ 2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3597 กำรใช้ภำษำจีนกลำง เส่ียว อำนต้ำ. 2543 8 ทฤษฎี

3598 กำรตลำดปฏิวัติ ฮิลล์, แซม 2543 3 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3599 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ ศศิวิมล สุขบท. 2543 6 ไตรรัตน์

3600 กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ 2543 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ

3601 กำรบริหำรกำรผลิต ยุทธ กัยวรรณ์ 2543 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

3602 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2543 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

3603 กำรบริหำรกำรผลิตและกำรปฏิบัติกำร ฉบับมำตรฐำน - 2543 5 ธนธัชกำรพิมพ์

3604 กำรบริหำรโครงกำร วิสูตร จิระด ำเกิง 2543 2 วรรณกวี

3605 กำรบริหำรโครงกำร : กรณีศึกษำในประเทศไทย - 2543 3 สมำคมนักวิจัยมหำวิทยำลัยไทย

3606 กำรบริหำรโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2543 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3607 กำรบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์ 2543 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3608 กำรบริหำรงำนบุคคล บรรยงค์ โตจินดำ 2543 1 รวมสำส์น (1977)
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3609 กำรบริหำรงำนบุคคล วรนำรถ แสงมณี 2543 7 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำฯ 

3610 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล 2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

3611 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 2543 1 อมรินทร์

3612 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ อดุลย์ จำตุรงคกุล. 2543 4 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3613 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในทศวรรษหน้ำ                                   ดนัย เทียนพุฒ 2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3614 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสู่ศตวรรษท่ี 21                                     ดนัย เทียนพุฒ 2543 2 ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

3615 กำรบริหำรธุรกิจ ฉบับอ่ำนสบำย อูเอฮำร่ำ, มำนำบุ.                                                                               2543 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3616 กำรบริหำรภูมิปัญญำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3617 กำรบริหำรส ำนักงำน สุรัสวดี รำชกุลชัย                                                                                               2543 3 โรงพิมพ์จำมจุรี

3618 กำรบริหำรอุตสำหกรรม (พิมพ์คร้ังท่ี 5) กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. 2543 1 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณฯ

3619 กำรบริหำรอุตสำหกรรม (พิมพ์คร้ังท่ี 6) กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2543 5 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณฯ

3620 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร ศศิวิมล มีอ ำพล.                                                                                 2543 5 อิน โฟไมน่ิง

3621 กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร อรวรรณ กิจปรำชญ์.                                                                            2543 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3622 กำรประเมินผลงำนฝึกอบรม : กำรตรวจสอบควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์... ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.                                                                         2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3623 กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจไทย นันทวัฒน์ บรมำนันท์ 2543 7 สถำบันนโยบำยศึกษำ

3624 กำรฝึกอบรมกับกำรพัฒนำอำชีพ พนิจดำ วีระชำติ.                                                                                2543 2 โอเดียนสโตร์

3625 กำรพัฒนำองค์กำร สถำพร ป่ินเจริญ 2543 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3626 กำรฟ้ืนรำคำทรัพย์สินคือกำรฟ้ืนเศรษฐกิจ : ข้อเสนอแนะเพ่ือพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ… สุชำติ ธำดำธ ำรงเวช                                                                                           2543 1 ม่ิงมิตร

3627 กำรเร่ิมต้นธุรกิจของตนเอง - 2543 1 ส ำนักงำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ

3628 กำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำร - 2543 3 Diamond in Business World

3629 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ ธนภร เอกเผ่ำพันธ์ุ.                                                                             2543 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3630 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2543 1 วิทยพัฒน์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3631 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เทอดศักด์ิ ศรีสุรพล 2543 1 ศูนย์เอกสำรต ำรำ สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3632 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2543 3  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3633 กำรศึกษำควำมต้องกำรบุคลำกรภำษำจีนของธุรกิจในประเทศไทย จรัสศรี จิรภำส. 2543 6 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3634 ข้อมูลและเคร่ืองช้ีกำรพัฒนำของประเทศไทย 2533-2542 - 2543 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ

3635 ขุมทรัพย์ไซเบอร์ เอ็ดเวิดส์, พอล.                                                                                                  2543 2 มติชน

3636 ขุมทองใหม่ : ยุทธศำสตร์ธุรกิจในยุค Cyberspace โอมำโอะ, เคนอิชิ.                                                                                                 2543 2 ส่ือดี

3637 คำถำรวยแบบสำกล ศุภกิจ รุ่งโรจน์.                                                                                   2543 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3638 คู่มือฉบับสมบูรณ์ : เร่ิมต้นและบริหำรร้ำนหนังสือ กิบสัน, มัลคอล์ม.                                                                               2543 2 สมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ ำหน่ำยฯ

3639 คู่มือปฏิบัติกำรฝึกอบรม นนทวัฒน์ สุขผล.                                                                               2543 2 ธีระป้อมวรรณกรรม

3640 คู่มือวิเครำะห์ควำมบกพร่องของผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 2543 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

3641 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้น ำกลุ่มผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำนและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร... ขัตติยำ กรรณสูต 2543 5 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

3642 จำก SMEs สู่ แฟรนไชส์ จะท ำอย่ำงไรดี สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์                                2543 4 สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์ 

3643 เจำะลึกเบ้ืองหลังเถ้ำแก่ SMEs สมพร กิตติโสภำกูร 2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3644 ซุนวูกับกำรจัดกำร โก๊ะเค็งเหอ 2543 1 ซิลเวอร์ไลน์

3645 ทฤษฎีและนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ อุดม เกิดพิบูลย์. 2543 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3646 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์.                                                                          2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3647 ทฤษฎีองค์กำรสำธำรณะ พิทยำ บวรวัฒนำ.                                                                               2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3648 ทักษะกำรบริหำรทีมงำน ชำญชัย อำจินสมำจำร.                                                                        2543 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3649 ทักษะภำวะผู้น ำ ชำญชัย อำจินสมำจำร.                                                                        2543 3 มัลติอินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี

3650 ท่ำนพร้อมหรือยัง? ถ้ำจะท ำธุรกิจแฟรนไชส์ สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์                                2543 2 สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์

3651 ทุนมนุษย์ ดำเวนพอร์ต, โทมัส โอ.                                                                                         2543 3 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3652 เทคนิคกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิผล วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3653 เทคนิคกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิผล นนทวัฒน์ สุขผล.                                                                               2543 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

3654 เทคนิคกำรมอบหมำยงำน ชำญชัย อำจินสมำจำร.                                                                        2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3655 เทคนิคกำรสร้ำงภำวะผู้น ำ กิติ ตยัคคำนนท์.                                                                                 2543 1 เปลวอักษร

3656 ธุรกิจขนำดกลำงย่อมท่ีท้ำทำยโลกอุตสำหกรรม นำกำมูระ, ฮิเดอิจิโร.                                                                            2543 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3657 ธุรกิจส่วนตัว SMEs จะท ำอะไรกันดี? วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3658 นโยบำยต่ำงประเทศของไทย : จำกยุควิกฤตเศรษฐกิจสู่สหัสวรรษใหม่                              ประภัสสร์ เทพชำตรี 2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3659 นโยบำยเศรษฐกิจ - 2543 2 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

3660 น ำกำรเปล่ียนแปลงแบบมืออำชีพ แฮมบริค, โดนัสด์ ซี.                                                                                            2543 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3661 บรรษัทภิบำล : หลักกำรท่ีส ำคัญสู่กำรปฏิบัติ เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ.                                                                       2543 1 เอ็กชเปอร์เน็ท

3662 บริหำรเวลำเพ่ือควำมส ำเร็จ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2543 1 ซัคเซสมีเดีย

3663 บัญญัติ 10 ประกำร บริหำรตน บริหำรคน อำนันท์ ตระกูลพลอย. 2543 7 โปร-เอสเอ็มอี

3664 เบ็นช์มำร์ค : ระบบส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง โรแบร์, พอลล์ เจมส์. 2543 8 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3665 ประเด็นใหม่ในองค์กำรกำรค้ำโลก ทัชชมัย ฤกษะสุต. 2543 3 นิติธรรม

3666 ประมวลภำพควำมย่ิงใหญ่งำนเช่ือม่ันเมืองไทย BOI Fair 2000 - 2543 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ

3667 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของงำนตรวจสอบภำยใน พันธ์พงศ์ เกียรติกุล.                                                                           2543 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3668 เป็นผู้น ำอย่ำงม่ันใจใน 30 วัน : น่ีคือช่วงเวลำท่ีส ำคัญในกำรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำ...  บิเอล, บ๊อบ.                                                                                                       2543 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3669 ผู้น ำ อ ำนำจ และกำรเมืองในองค์กำร จุมพล หนิมพำนิช.                                                                              2543 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3670 ฝันร้ำยของนักบุกเบิก คริสเตนเซน, เคลย์ตัน เอ็ม.                                                                                   2543 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3671 พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐกิจ สเปน-อังกฤษ-ไทย สถำพร ทิพยศักด์ิ                                                                                               2543 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3672 ภำษำจีนธุรกิจ 1 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2543 3 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3673 ภำษำจีนธุรกิจ 2 เสำวภำคย์ วรลัคนำกุล 2543 1 วิชรินทร์กำรพิมพ์

3674 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ ศิริลักษณ์ ล้ิมภักดี. 2543 2 หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3675 มำรยำทของกำรพูดโทรศัพท์ ล ำดวน จำดใจดี 2543 2 ธนพลวิทยำกำร

3676 ระบบเศรษฐกิจและพัฒนำกำรเศรษฐกิจไทย ชูศักด์ิ จรูญสวัสด์ิ. 2543 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3677 ระเบียบข้อบังคับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กฤษฎ์ อุทัยรัตน์                                                                                                 2543 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3678 รำยงำนกำรประเมินผลกลำงโครงกำร : โครงกำรสร้ำงงำนนอกภำคเกษตรกรรม            - 2543 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

3679 รำยงำนผลกำรวิจัยกำรยอมรับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำง...                                นิตยำ วงศ์ภินันท์วัฒนำ 2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3680 รำยงำนผลกำรวิจัยกำรศึกษำคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์และแนวโน้มควำม...           ทรงศรี สนธิทรัพย์.                                                                             2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3681 รำยงำนวิจัยเร่ือง"กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจโดยศึกษำกรณีตัวอย่ำงขององค์กำรของ...                                   - 2543 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3682 รู้เฟ้ืองเร่ืองศัพท์กำรบริหำรธุรกิจ/กำรบริหำรรัฐกิจ - 2543 3 ธนธัชกำรพิมพ์

3683 ล้มแล้วลุก ปลุกเอเชีย : จำกเศรษฐกิจฟองสบู่สู่เศรษฐกิจแบบย่ังยืน  คอตเลอร์, ฟิลิป.                                                                                                 2543 1 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3684 เล่ำให้คิด : เพ่ือกำรสร้ำงผู้น ำยุคใหม่ในรูปแบบใหม่ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์. 2543 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

3685 วิถีชีวิตคนเมือง : ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กร สุคนธ์ เจียสกุล 2543 1 กระทรวงสำธำรณสุข

3686 วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ สุภำงค์ จันทวำนิช.                                                                              2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3687 วิสัยทัศน์กำรวำงแผนพัฒนำประเทศในสหัสวรรษหน้ำ ธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์.                                                                          2543 1 เพชรรุ่งกำรพิมพ์

3688 ศัพท์กำรจัดกำร A to Z พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.                                                                       2543 2 เสมำธรรม

3689 เศรษฐกิจกระแสกลำง : ทิศทำงเศรษฐไทยในอนำคต เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2543 8 ซัคเซส มีเดีย

3690 เศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร แสงจันทร์ ศรีประเสริฐ. 2543 3 พิทักษ์อักษร

3691 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร รุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน. 2543 5 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3692 เศรษฐศำสตร์จุลภำค ธ ำรงค์ อุดมไพจิตรกุล. 2543 2 Diamond in Business World

3693 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร รัตนำ สำยคณิต.                                                                                 2543 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3694 เศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์. 2543 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3695 สถิติธุรกิจ อำรมณ์ หร่ ำเดช. 2543 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3696 สำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับใบอนุญำต...                               - 2543 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3697 สุดยอดคัมภีร์ธุรกิจ - 2543 4 ส่ือดี

3698 สูตรท ำงำนรุ่ง : เทคนิคเพ่ิมประสิทธิภำพเพ่ือสร้ำงผลงำนให้ตัวเองและองค์กรอย่ำง.. มณฑำรพ 2543 1 บันลือกิจ

3699 สูตรท ำเงิน : วิธีสร้ำงควำมเติบโตท่ีให้มูลค่ำย่ังยืน เพ่ือผลประกอบกำรช้ันยอด       ดอร์ลีย์ ท่ีสำม, โทมัส.                                                                                           2543 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3700 หน่ึงสมอง สองมือ ประสำร มฤคพิทักษ์.                                                                           2543 1 ศยำม

3701 หลักกำรขนส่ง จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ.                                                                         2543 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3702 หลักกำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2543 1 ไทยวัฒนำพำนิช

3703 หลักกำรตลำด - 2543 2 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3704 หลักกำรท่ีส ำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์                                2543 3 สมำคมธุรกิจแฟรนไชส์

3705 หลักกำรบริหำร เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2543 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3706 หลักกำรบัญชี 1 สุชำติ เหล่ำปรีดำ 2543 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3707 หลักกำรบัญชีธุรกิจ ธนภร เอกเผ่ำพันธ์ุ 2543 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

3708 หลักกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบควำมสำมำรถอย่ำงเป็นระบบ โรแบร์, พอลล์ เจมส์.                                                                           2543 6 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3709 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์ นรำทิพย์ ชุติวงศ์.                                                                               2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3710 หลักเศรษฐศำสตร์ II : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต.                                                                                 2543 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3711 หัวใจผู้น ำ บลองชำร์ด, เคน.                                                                                                2543 4 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3712 หัวใจลอยฟ้ำ ศุภกิจ รุ่งโรจน์.                                                                                   2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3713 อธิบำยศัพท์ กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ วิทยำกร เชียงกูล.                                                                               2543 2 สำยธำร

3714 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3715 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3716 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

3717 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

3718 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3719 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2543 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

3720 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3721 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 3) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3722 เอกสำรค ำสอนกำรวิจัยธุรกิจ. BA 4103 (พิมพ์คร้ังท่ี 4) ปยุต ถำวรสถิตย์ 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3723 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 (พิมพ์คร้ังท่ี 1) เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล. 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3724 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรเงินธุรกิจ. FN 1603 (พิมพ์คร้ังท่ี 2) เพ็ญ ชยำวิวัฒน์กุล. 2543 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3725 เอกสำรค ำสอนวิชำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์. MG 4013 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3726 L/C & B/C เอกสำรธนำคำรเพ่ือกำรน ำเข้ำ-ส่งออก อำวุธ โพธ์ิเล็ก. 2542 6 ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส

3727 SMEs : เสำหลักของอุตสำหกรรมกู้ชำติ วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2542 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3728 กฎหมำยแรงงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล เกษมสันต์ วิลำวรรณ.                                                                           2542 1 วิญญูชน

3729 กรณีศึกษำกลยุทธ์ธุรกิจ ล ำดับท่ี 2 - 2542 4 ศูนย์พัฒนำกลยุทธ์ทำงธุรกิจ

3730 กรุสมบัติ... ของควำมส ำเร็จ        จิตรำ ก่อนันทเกียรติ 2542 1 จิตรำ

3731 กลไกลสร้ำงผู้น ำ ทิช่ี, โนเอล เอ็ม.                                                                                                  2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3732 กว่ำจะถึงฝ่ังฝัน แบรนสัน, ริชำร์ด.                                                                                                2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3733 กำรเงินธุรกิจ นภำพร นิลำภรณ์กุล. 2542 2 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

3734 กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2542 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3735 กำรจัดกำรควำมรู้ : เทคนิคในกำรแปรควำมรู้สู่ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ดำเวนพอร์ท, โทมัส เอช.                                                                                       2542 3 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3736 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ. 2542 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3737 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.                                                                         2542 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3738 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล : ภำรกิจท่ีท้ำทำย ดนัย เทียนพุฒ                                                                                                   2542 2 บุ๊คแบงก์

3739 กำรติดต่อทำงธุรกิจและแบบจดหมำยอังกฤษ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2542 1 สุภำพใจ

3740 กำรโต้ตอบธุรกิจทำงแฟกซ์ ธนพล จำดใจดี.                                                                                  2542 2 ธนพลวิทยำกำร
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3741 กำรบริหำร-กำรจัดกำรท่ีดี ประมวล รุจนเสรี                                                                                                2542 2 โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดง

3742 กำรบริหำรควำมขัดแย้ง พรนพ พุกกะพันธ์ุ.                                                                              2542 2 เพ็ชรสกุล

3743 กำรบริหำรโครงกำรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล 2542 4 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3744 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ฉบับมำตรฐำน - 2542 1 ธีระฟิส์ม และไซเท็กซ์

3745 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษำ (ฉบับสมบูรณ์)      - 2542 3 ธีระฟิล์ม

3746 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ฉบับมำตรฐำน สมชำย หิรัญกิตติ.                                                                              2542 3 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3747 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ สมชำย หิรัญกิตติ.                                                                              2542 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

3748 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม สมชำย หิรัญกิตติ 2542 10 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

3749 กำรบริหำรภูมิปัญญำ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2542 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3750 กำรประชุมทำงวิชำกำรเพ่ือเสนอผลงำนวิจัยข้ันสูงทำงด้ำนตลำดทุน คร้ังท่ี 7                               มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2542 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3751 กำรประชุมส ำหรับนักบริหำร อุทัย บุญประเสริฐ.                                                                              2542 2 เอสพี กำรพิมพ์

3752 กำรฝึกอบรมบุคลำกรในองค์กำร ชูชัย สมิทธิไกร.                                                                                 2542 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3753 กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์โครงกำร ประสิทธ์ิ ตงย่ิงศิริ 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3754 กำรวิเครำะห์ผลด ำเนินกำร สุพจน์ โกสิยะจินดำ.                                                                            2542 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3755 กำรสมัครงำนและสอบสัมภำษณ์ ล ำดวน จำดใจดี   2542 1 ธนพล

3756 กำรสัมนำวิชำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยเน่ืองในงำนวันออมแห่งชำติ                             ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2542 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย

3757 ก้ำวหน้ำด้วย 5 ส : แนวทำงกำรพัฒนำควำมส ำเร็จด้วยหลักกำรง่ำย ๆ                                  ตฤตณัย นพคุณ 2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3758 ข้อมูลและนโยบำยของแหล่งควำมร่วมมือต่ำงประเทศ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. กรมวิเทศสหกำร.                                               2542 1 โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว

3759 ขุมทรัพย์ไซเบอร์ เอ็ดเวิดส์, พอล.                                                                                                  2542 2 มติชน

3760 คนเก่งงำน ยุดำ รักไทย     2542 1 เอ็กซ์เปอร์เน็ท

3761 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทฤษฎีกำรวัดสี           กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม          2542 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

3762 ควำมส ำเร็จง่ำย ๆ สไตล์หมอกระแส รังสรรค์ หนองสองห้อง 2542 1 สองรัฐ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3763 คัมภีร์ Microsoft office 2000                                                                             - 2542 2 เออำร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน

3764 คัมภีร์ธุรกิจ MLM เคล็ดลับเส้นทำงมหำเศรษฐี ฟังเทียนหลง.                                                                                    2542 1 เพำเวอร์บุ๊คส์

3765 ค่ำแห่งชีวิต : บนเส้นทำงแห่งกำรแสวงหำควำมหมำย แฟรงเกิล, วิคเตอร์ อี.                                                                                          2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3766 ค ำเฉลยเศรษฐศำสตร์กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร. 2542 6 บรรณกิจ

3767 ค ำย่อศัพท์ทำงเศรษฐกิจ                                           กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์   2542 2 กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์   

3768 คิดแบบผู้น ำ : มองอนำคตธุรกิจผ่ำนสำยตำนักธุรกิจและนักวิชำกำรระดับโลก                                      - 2542 3 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3769 คือควำมเป็นหน่ึง : บนเส้นทำงสู่ควำมเป็นผู้น ำอุตสำหกรรมโลกของยิลเลตต์...  แมคกิบเบน, กอร์ดอน.                                                                                         2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3770 คู่มือกำรเขียนจดหมำยธุรกิจ - 2542 2 สำรสำร มำร์เก็ตต้ิง

3771 คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย : ประเภททุนวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 2542 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

3772 คู่มือคนตกงำน : ส ำหรับผู้ประสบปัญหำในภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ                 - 2542 1 มูลนิธิเพ่ือนหญิง

3773 คู่มือตรวจวินิจฉัยคุณภำพของระบบบริหำรบันไดก้ำวแรกสู่บริษัทช้ันน ำระดับโลก          วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล.                                                                      2542 1 บีพีอำร์ แอนด์ ทีคิวเอ็ม คอนซัลแทนท์

3774 คู่มือท ำธุรกิจท่ีบ้ำน เวลต์แมน, บำร์บำรำ.                                                                                            2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3775 คู่มือปฎิบัติกำรจริงสู่... กำรรับรองมำตรฐำนโลก ISO 9002 งำนบริกำร เล่ม 2             กฤษฎ์ อุทัยรัตน์                                                                                                 2542 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3776 คู่มือพัฒนำระบบคุณภำพสู่มำตรฐำน ISO 9002 ฉบับล่ำสุด วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.                                                                          2542 1 ผู้จัดกำร

3777 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ แผนยุทธศำสตร์...กระทรวงมหำดไทย 2542 3 กรมกำรพัฒนำชุมชน

3778 จิตวิทยำธุรกิจ                                                                        มำลี จุฑำ 2542 3 ทิพยวิสุทธ์ิ

3779 จีน-ไทย ในศตวรรษท่ี 21 - 2542 7 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3780 เจ้ำของกิจกำร ฮัลโลแรน, ดับเบิลยู เจมส์.                                                                                    2542 3 แมคกรอ-ฮิล

3781 เจำะลึกวิสัยทัศน์ยักษ์ใหญ่ในโลกดิจิตอล เจเกอร์, รำมำ เดอร์.                                                                                            2542 2 แมคกรอ-ฮิล

3782 ดุจฝนชโลมดินท่ีแห้งผำก : กระบวนทัศน์และกำรจัดกำรกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่ ชำติชำย ณ เชียงใหม่.                                                                        2542 1 ศรีสยำมพร้ินท์แอนด์แพคท์

3783 เดินหลงทำง : ทศวรรษแห่งกำรบริหำรเศรษฐกิจผิดพลำด                                  ณรงค์ชัย อัครเศรณี 2542 4 อินฟอร์มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน

3784 ตลำดนัดแฟรนไชส์                                                           เอ้ือมพร ปำนเพ็ชร์ 2542 1 มติชน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3785 ตลำดหุ้นไทย ปี 2543 (ค.ศ.2000) บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม 2542 1 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

3786 ตำมรอยนักบริหำรมืออำชีพ ครัคเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                                        2542 1 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3787 ถูกใจและทันใจ : กลยุทธ์ในกำรจับกระแสและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ... - 2542 6 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3788 ทฤษฎีธุรกิจขนำดกลำงย่อม คิโยนำริ, ทำดำโอะ.                                                                                               2542 1 รู้แจ้ง

3789 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค                  นรำทิพย์ ชุติวงศ์    2542 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3790 ทฤษฎีองค์กำร : แนวกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร นิตยำ เงินประเสริฐศรี.                                                                         2542 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3791 ทำงสำยเกียรติยศ ออกัสติน, นอร์แมน อำร์.                                                                                       2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3792 ทิศทำงเศรษฐกิจไทย สดใส ปี 2000 สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์   2542 1 สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์   

3793 เทคนิคกำรจัดกำรคนในองค์กำร เพลส์, อำร์เธอร์ อำร์.                                                                                           2542 5 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3794 เทคนิคกำรใช้โทรศัพท์กับงำนธุรกิจ ยุดำ รักไทย.                                                                                      2542 2 เอ็กชเปอร์เน็ท

3795 ธำนินท์ เจียรวนนท์ ผู้เกรียงไกรในยุทธจักรนักธุรกิจโลก                                    ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2542 1 ดับเบิลนำยท์ พร้ินต้ิง

3796 แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ.                                                                             2542 1 กรมประชำสัมพันธ์

3797 บริหำรงำนด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก - 2542 2 สุขภำพใจ

3798 แบรนด์วอร์ริเออร์ : กลยุทธ์สร้ำงตรำสินค้ำเพ่ือควำมส ำเร็จระดับโลก                                      - 2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3799 ประกันชีวิต 2001 - 2542 1 อินชัวรันส์ มำร์เก้ตต้ิง

3800 ป้ันดำวให้เป็นดำวรุ่ง : กำรพัฒนำบุคลำกรท่ีมีศักยภำพสู่ควำมเป็นผู้น ำยุคใหม่   แมคคอล, มอร์แกน ดับเบิลยู.                                                                                2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3801 ผู้น ำเหนือผู้น ำ คูซ, เจมส์ เอ็ม.                                                                                                   2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3802 แผนธุรกิจ SMEs มำณพ ชิวธนำสุนทร 2542 1 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

3803 พฤติกรรมองค์กำร สมใจ ลักษณะ.                                                                                  2542 2 ศูนย์หนังสือสถำบันรำชภัฎสวนสุนันทำ

3804 แพลน...น่ิง ? : กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์วำงแผนพัฒนำระดับชำติ                                    ธรรมรักษ์ กำรพิศิษฎ์  2542 1 โรงพิมพ์ เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท

3805 ยุทธศำสตร์กำรบริหำร...ใน 3 โลกธุรกิจสู่ควำมส ำเร็จ นิตย์ สัมมำพันธ์.                                                                                 2542 5 เอ็กซเปอร์เน็ท

3806 รอยไอยรำ พีรศักด์ิ วรสุนทรโรสถ.                                                                         2542 2 พีระเซล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3807 ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9000                                 ประเวศ ยอดย่ิง 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3808 ระบบสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรท่ัวไป        กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ            2542 3 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรฯ

3809 ระเบียบข้อบังคับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กฤษฎ์ อุทัยรัตน์                                                                                                 2542 4 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3810 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล.                                                                               2542 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

3811 รับสมัครและคัดเลือกอย่ำงมืออำชีพ อนุพันธ์ กิจพันธ์พำนิช.                                                                        2542 2 ฮิวแมน เฮอริเทจ

3812 รำยงำนกำรวิจัย (ฉบับย่อ) เร่ืองคุณลักษณะควำมเป็นเลิศของบริษัทตัวแทน... พรทิพย์ ดีสมโชค     2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

3813 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย อิสระ สุวรรณบล.                                                                                2542 1 โรงพิมพ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำฯ

3814 รำยงำนกำรศึกษำสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ : ในสังกัดทบวงมหำวิทยำลัย...                    ส ำนักงำนปลัดทบวงมหำวิทยำลัย    2542 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3815 รู้เฟ่ืองเร่ืองศัพท์กำรบริหำรธุรกิจ : กำรบริหำรรัฐกิจ                                          - 2542 1 ธีระฟิล์มและไซเท็ก

3816 รู้เร่ืองจีนรวยแบบจีน ภัคพงษ์ โง้วเจริญกุล. 2542 3 ไพลินสีน้ ำเงิน

3817 เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของกำรบุกเบิกธุรกิจ                                         ศุภกิจ รุ่งโรจน์ 2542 3 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3818 วัดรอยเท้ำช้ำง (พิมพ์คร้ังท่ี 2) พีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ 2542 1 พีระเซล แอนด์ เซอร์วิส

3819 วัดรอยเท้ำช้ำง (พิมพ์คร้ังท่ี 3) พีรศักด์ิ วรสุนทโรสถ   2542 1 พีระเซล แอนด์ เซอร์วิส

3820 วิกฤตกำรณ์เศรษฐกิจและเล่ำเร่ืองเศรษฐกิจแบบเคนส์ ปรีชำ ทิวะหุต.                                                                                    2542 2 ม่ิงมิตร

3821 วิชำเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3822 เศรษฐกิจพอเพียงและประชำสังคม : แนวทำงพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสังคม                                ประเวศ วะสี 2542 2 หมอชำวบ้ำน

3823 เศรษฐศำสตร์กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร. 2542 6 บรรณกิจ

3824 เศรษฐศำสตร์จุลภำค ธ ำรงค์ อุดมไพจิตรกุล. 2542 10 Diamond in Business World

3825 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ศรีเพชร เลิศพิเชฏ.                                                                             2542 1 วังอักษร

3826 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ พรพิมล สันติมณีรัตน์. 2542 8 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3827 เศรษฐีตัวจริง : เคล็ดลับท่ีน่ำท่ึงสู่ควำมร่ ำรวยด้วยวิธีท่ีเป็นไปได้ สแตนลีย์, โทมัส เจ.                                                                                             2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3828 สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงผลกระทบและแนวทำงกำรแก้ไข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยฯ                                                      2542 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยฯ 
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3829 สถิติธุรกิจ มยุรี ศรีชัย.                                                                                       2542 1 วี.เจ. พร้ินต้ิง

3830 สมรรถภำพท่ีจ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรสมัยใหม่                                     - 2542 1 พี. เอฬ ลีฟว่ิง

3831 สรุปภำวะกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในประเทศไทย มกรำคม - มิถุนำยน 2542                           ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรฯ 2542 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรฯ

3832 สรุปส ำหรับผู้บริหำรทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของกำรบริหำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ 2542 4 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

3833 สัมภำษณ์อย่ำงไรให้ได้งำน เดว่ี, ดี แม็คเคนซี 2542 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3834 ส ำนวนอังกฤษเพ่ือธุรกิจ วำคำบำยำชิ, ทำญ่ำ. 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3835 สุดยอดต ำนำนธุรกิจสะท้ำนฟ้ำ กรอสส์, แดเนียล.                                                                                                2542 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3836 สุภำษิตสอนนำย : ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเป็นผู้น ำ บูรชัย ศิริมหำสำคร 2542 2 แสงดำว

3837 สูตรมหัศจรรย์สร้ำงสรรค์ควำมสุขและควำมม่ันใจ เวนเบิร์ก, จอร์จ                                                                                                 2542 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3838 สู่สหัสวรรษท่ี 3 : กระแสเศรษฐกิจกำรเมืองโลกท่ีไร้พรมแดน จุลชีพ ชินวรรโณ 2542 1 ชวนพิมพ์

3839 หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด. 2542 1 ชำนชำลำ

3840 หลักกำรบริหำรเบ้ืองต้น สุธี สุทธิสมบูรณ์.                                                                                2542 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

3841 หลักนักพูด : ศิลปะและหลักกำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ ส ำเนียง มณีกำญจน์                                                                                            2542 1 ข้ำวฟ่ำง

3842 หลักเศรษฐศำสตร์ ศรีเพชร เลิศพิเชฏ.                                                                             2542 1 วังอักษร

3843 หลำกหลำยมุมมองของนักบริหำร'41 ชมรมนักบริหำรข้ำรำชกำรพลเรือน.                                                        2542 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฯ

3844 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ วีรวุธ มำฆะศิรำนนท์.                                                                            2542 1 เอ็กซเปอร์เน็ท

3845 องค์กำรกับกำรส่ือสำร ธงชัย สันติวงษ์ 2542 10 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3846 องค์กำรและกำรจัดกำร บรรยงค์ โตจินดำ 2542 6 รวมสำส์น (1977)

3847 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี. 2542 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3848 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3849 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 2 หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3850 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรขำยและกำรจัดจ ำหน่ำย. หน่วยท่ี 1-8         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3851 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อมและกำรค้ำปลีก หน่วยท่ี 10-15                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3852 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนบุคลำกรกำรก ำหนดต ำแหน่งงำน...หน่วยท่ี 1-7            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3853 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนบุคลำกรกำรก ำหนดต ำแหน่งงำน...หน่วยท่ี 8-15           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3854 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 1-8                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3855 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 9-15                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3856 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3857 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3858 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3859 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น หน่วยท่ี 9-15                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2542 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

3860 เอกสำรประกอบกำรบรรยำยและ LAB วิชำ BA 3413 Business computer  กัญชลี ฐิตะโภคำ.                                                                               2542 1 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3861 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ประสำตร์ สิทธิเลิศ  2542 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3862 เอกสำรประกอบกำรสัมมนำทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของกำรบริหำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 2542 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

3863 1 ปี โรคต้มย ำกุ้ง ในอุ้งเล็บ IMF                                    ผำณิต รังสรรค์ลีลำ         2541 3 คณะกรรมกำรรณรงค์เพ่ือประชำธิปไตย

3864 1000 หน่ึงพันอักษรจีน - 2541 5 ทฤษฎี

3865 FedEx บริษัทมหัศจรรย์ : บัญญัติ 11 ประกำรสร้ำงธุรกิจมหัศจรรย์เหนือขีดจ ำกัด  เวเธอบี, เจมส์.                                                                                                   2541 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3866 Small business model letter book : จดหมำยท่ีให้แนวคิดกำรบริหำรธุรกิจ ครอสส์, วิลเบอร์. 2541 1 เพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโด

3867 TQM living handbook : an executive summary วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล 2541 1 บีพีอำร์ แอนด์ทีคิวเอ็ท คอนซัลแทนท์

3868 กฎหมำยธุรกิจ 1 ชำญชัย จิวจินดำ. 2541 3 มหำวิทยำลัยรังสิต

3869 กฎหมำยเบ้ืองต้นทำงธุรกิจ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. 2541 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3870 กฎหมำยแรงงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล                 เกษมสันต์ วิลำวรรณ             2541 1 วิญญูชน

3871 กฎหมำยแรงงำนส ำหรับนักบริหำร                      เกษมสันต์ วิลำวรรณ    2541 2 วิญญูชน

3872 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทย : ต้นตอ เศรษฐกิจถดถอย                             เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2541 4 ซัคเซสมีเดีย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3873 กำรเงินธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2541 1 ไทยวัฒนำพำนิช

3874 กำรเงินธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2541 10 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3875 กำรเงินและกำรธนำคำร                           สุรักษ์ บุนนำค 2541 3 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

3876 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2541 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3877 กำรจัดท ำโครงสร้ำงค่ำตอบแทน ก่ิงพร ทองใบ      2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3878 กำรบริหำรกำรพัฒนำ : ควำมหมำย เน้ือหำ แนวทำง และปัญหำ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ.                                                                               2541 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

3879 กำรบริหำรค่ำจ้ำงระดับมืออำชีพ ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล          2541 6 สำมัคคีสำร (ดอกหญ้ำ)

3880 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ - 2541 1 ผู้จัดกำร

3881 กำรบริหำรนโยบำยเสถียรภำพเศรษฐกิจในอนำคต          รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ           2541 3 มหำวิทยำลับธรรมศำสตร์

3882 กำรประกันคุณภำพทำงวิชำกำรในมหำวิทยำลัยไทย        อดุลย์ วิริยเวชกุล             2541 3 เจริญดีกำรพิมพ์

3883 กำรปรับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2541-2544                                     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรฯ 2541 1 โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักช่ัน

3884 กำรผลิต สมพล ทุ่งหว้ำ 2541 5 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

3885 กำรพัฒนำองค์กำร สุนันทำ เลำหนันทน์.                                                                            2541 14 ดี.ดี.บุ๊คสโตร์

3886 กำรวิเครำะห์งำน สุภำพร พิศำลบุตร.                                                                             2541 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3887 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2541 2 วิทยพัฒน์

3888 กำรวิจัยธุรกิจ - 2541 1 เอ.เอน. กำรพิมพ์

3889 กำรส ำรวจค่ำใช้จ่ำยและบุคลำกรทำงกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทยปี 2539 กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและฯ 2541 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

3890 กำรส่ือสำรในองค์กำร เสนำะ ติเยำว์ 2541 8 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3891 เกมบะ ไคเซน อิมำอิ, มำซำอำกิ.                                                                                                 2541 1 แมคกรอ-ฮิล

3892 แกะรอยควำมคิด พอล ครุกแมน พ่อมดเศรษฐศำสตร์ ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.                                                                            2541 1 มติชน

3893 ข้อพึงระวังและตัวอย่ำงกำรร่ำงสัญญำธุรกิจ ปรีชำ ส่งสัมพันธ์.                                                                               2541 2 เพชรรุ่งกำรพิมพ์

3894 ขอพูดเร่ือง SME ด้วยคน                                - 2541 1 ไทยวิจัยและฝึกอบรม 
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3895 ข้อมูลสำรสนเทศอุดมศึกษำ ทบวงมหำวิทยำลัย ปี 2540 ทบวงมหำวิทยำลัย                2541 1 ส ำนักนโยบำยและแผนอุดมศึกษำฯ

3896 เขำว่ำผมคือมืออำชีพ. ภำค 1 สุจินต์ จันทร์นวล 2541 1 มติชน

3897 เขำว่ำผมคือมืออำชีพ. ภำค 2 สุจินต์ จันทร์นวล 2541 1 มติชน

3898 ไขปัญหำคนกับงำน 2                             สุชำดำ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยำ    2541 1 เอดิสัน เพรสโพรดักส์

3899 ค.ศ. 2000 เศรษฐกิจโลกพินำศ จริงหรือ?                    ทองแถม นำถจ ำนง    2541 1 สุขภำพใจ

3900 คนจนไทยในภำวะวิกฤติ                                     -                          2541 1 เอดิสันเพรส โปรดักส์

3901 คุณภำพคือควำมอยู่รอด วิฑูรย์ สิมะโชคดี.                                                                                2541 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

3902 โครงกำรศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรในลุ่มน้ ำโขงไทย-ยูนนำน เล่มท่ี 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย.                                                                    2541 1 กรมวิเทศสหกำร

3903 จะท ำชีวิตอย่ำงไรในยุค IMF วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ 2541 1 บุ๊คแบงก์

3904 เจ้ำสัวพันธ์ุมังกร เล่ม 3 สุขสันต์ วิเวกเมธำกร 2541 1 ผู้จัดกำร

3905 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน                                             ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ 2541 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3906 ทฤษฎีองค์กำรและกำรออกแบบ ธงชัย สันติวงษ์ 2541 10 ไทยวัฒนำพำนิช

3907 ท ำพรีเซนเทช่ันอย่ำงไรให้ประสบควำมส ำเร็จ โครเกอร์, ลิน.                                                                                                     2541 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3908 เทคนิคกำรประชำสัมพันธ์ วิจิตรำ อำวะกุล 2541 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3909 เทคนิคเพ่ิมมิตร พิชิตงำน กิบสัน, เลส                                                                                                       2541 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3910 ไทย-ลำว กำรจัดกำรทรัพยำกรลุ่มน้ ำโขง - 2541 1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

3911 นโยบำยธุรกิจและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์     - 2541 1 ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์

3912 นำนำบทควำม                                                           เกรียงไกร ศิริมงคล 2541 1 พับลิคโฟโต้และโฆษณำ

3913 บริกำรเหนือเมฆ : วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือชัยชนะในทุกสนำมธุรกิจ    ชไนเดอร์, เบนจำมิน.                                                                                            2541 3 เออำร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน

3914 แบบทดสอบคุณจะเป็นเจ้ำของกิจกำรผู้ประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงไร ไมเนอร์, จอห์น บี.                                                                                               2541 4 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3915 ประมุขศิลป์ กำร์ดเนอร์, จอห์น ดับเบิลยู.                                                                                  2541 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3916 เปิดโปงธุรโกงขำยตรง เล่ม 1 พิศิษฐ์ แทนทิว.                                                                                  2541 1 ทศวรรษ
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3917 ผมไม่เลียนแบบใคร ชีห์, สแตน.                                                                                                        2541 3 มูลนิธิสร้ำงเสริมไทย

3918 พจนำนุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กำรเงิน และกำรธนำคำร วิทยำกร เชียงกูล               2541 1 มติชน

3919 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541                                                           - 2541 2 โอเดียนสโตร์

3920 พ้ืนฐำนระบบคุณภำพ ISO 9000 กระทรวงอุตสำหกรรม 2541 20 ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ฯ

3921 ภำษำธุรกิจจีนกลำง มำนิต เจียรบรรจงกิจ. 2541 4 ทฤษฎี

3922 ภำษีอำกรธุรกิจ วิษณุ รำยวงศ์ 2541 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3923 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9000 บรรจง จันทมำศ.                                                                                2541 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

3924 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2541 1 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ฯ

3925 รัฐประศำสนศำสตร์ : ทฤษฎีและแนวกำรศึกษำ (ค.ศ.1970-ค.ศ.1980)                                      พิทยำ บวรวัฒนำ.                                                                               2541 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3926 รำยงำนกำรสัมมนำกำรบริหำรเชิงธุรกิจ ส ำหรับนักบริหำรระดับกลำง...          กำรไฟฟ้ำนครหลวง 2541 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3927 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ แนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใน.. - 2541 1 สถำบันฯ

3928 เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ช่ัวโมง โซเมล, ไมโล.                                                                                                      2541 2 เออำร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน

3929 เรียลไทม์ : สำรสนเทศเพ่ือพิชิตใจลูกค้ำอย่ำงฉับพลัน แมคเคนนำ, รีจิส.                                                                                                 2541 3 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3930 วิธีท ำงำนและสร้ำงอนำคต วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505.                                                        2541 1 สร้ำงสรรค์บุ๊คส์

3931 วิธีวำงแผนแบบญ่ีปุ่น & ต่อรองแบบยิว ป. แผนส ำเร็จ 2541 1 สุขภำพใจ

3932 วิสัยทัศน์ประเทศไทยด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมเกษตรกรรม และอุตสำหกรรม สมำคมนักเรียนทุนรัฐบำลไทย    2541 1 สมำคมนักเรียนทุนรัฐบำลไทย    

3933 วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2000 สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์. 2541 5 มติชน

3934 เศรษฐศำสตร์จุลภำค - 2541 1 สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ

3935 เศรษฐศำสตร์จุลภำค. 1 - 2541 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

3936 เศรษฐศำสตร์ท่ีทุกคนควรรู้ วิทยำกร เชียงกูล 2541 1 สำยธำร

3937 เศรษฐศำสตร์มหภำค ชลัยพร อมรวัฒนำ 2541 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3938 เศรษฐศำสตร์มหภำค : ทฤษฎี นโยบำย และกำรวิเครำะห์สมัยใหม่                    ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์           2541 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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3939 สถิติอุตสำหกรรม : รำยงำนรำยคร่ึงปี, กันยำยน ... - 2541 1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

3940 สรุปผลกำรประชุมประจ ำปี 2540 เร่ืองนวัตกรรม : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จ...                                    ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ 2541 1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ

3941 สำระส ำคัญของกฎหมำยแรงงำน พ.ศ. 2541 เกษมสันต์ วิลำวรรณ 2541 1 ธรรมสำร

3942 หลักกำรตลำด สุวิทย์ เปียผ่อง. 2541 1 -

3943 หลักกำรตลำด วิเชียร วงศ์ณิชชำกุล. 2541 20 พิมพ์ลดำ คอมพ้ิวกรำฟฟิค กำรพิมพ์

3944 องค์กรแฟรนไชส์ : กำรบริหำรร้ำนเครือข่ำยลูกโซ่ให้ประสบควำมส ำเร็จ บรำดัค, แจฟฟรีย์ แอล.                                                                                        2541 2 เออำร์ บิสสิเนส เพรส

3945 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 1-7                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3946 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3947 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3948 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3949 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบและกำรบริหำร... หน่วยท่ี 8-15                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3950 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร หน่วยท่ี 1-8         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3951 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร หน่วยท่ี 9-15      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3952 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำขอบข่ำยและวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3953 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

3954 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

3955 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2541 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3956 Walk rally : เกมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคนและองค์กร สมชำติ กิจยรรยง                                                                                              2540 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3957 กลยุทธ์กำรแข่งขันของธุรกิจ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ 2540 1 มติชน

3958 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบลอยตัว คอช, ริชำร์ด. 2540 3 ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก

3959 กลยุทธธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ยุคใหม่. เล่ม 7 มำนพ พงศทัต 2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3960 กล่ันสำมก๊ก : ฉบับนักบริหำร บูรชัย ศิริมหำสำคร 2540 3 แสงดำว
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3961 กำรก ำหนดและวิเครำะห์นโยบำยสำธำรณะ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้          ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ 2540 1 เสมำธรรม

3962 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี. 2540 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

3963 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต                         พิชิต สุขเจริญพงษ์             2540 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

3964 กำรจัดกำรเอกสำร สุรำงค์ นพคุณ    2540 1 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

3965 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์. 2540 1 ไทยวัฒนำพำนิช

3966 กำรบริหำรงำนวิจัย : แนวคิดจำกประสบกำรณ์ วิจำรณ์ พำนิช 2540 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

3967 กำรบริหำรฐำนภักดี : กลยุทธ์สร้ำงควำมม่ันค่ังแบบถำวร พลังแฝงเบ้ืองหลัง...    ไรด์เฮลด์ม, เฟรดเดอริค เอฟ. 2540 1 คู่แข่งบุ๊คส์

3968 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเร่ืองกำรวำงแผนอำชีพและแผนสืบทอดต ำแหน่ง                             ดนัย เทียนพุฒ 2540 2 สถำบันกำรจัดกำรงำนบุคคล

3969 กำรบริหำรและพฤติกรรมองค์กำร สมยศ นำวีกำร                   2540 3 ผู้จัดกำร

3970 กำรบัญชีบริหำร                                    เสนำะ ติเยำว์                  2540 3 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3971 กำรประเมินผลโครงกำร กำรวิจัยเชิงประเมิน รัตนะ บัวสนธ์       2540 1 ต้นอ้อ 

3972 กำรฝึกอบรม : คู่มือฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล วิจิตร อำวะกุล 2540 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3973 กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำร                         วีระ นิยมวัน                   2540 5 ส ำนักงำนวิชำกำร กรมอนำมัย

3974 กำรส ำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรของ...  -                               2540 3 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3975 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ                      สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต 2540 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

3976 ค ำย่อศัพท์ทำงเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ 2540 1 กรมเศรษฐกิจกำรพำณิชย์   

3977 คู่มือสมัครงำนฉบับทอง                                             ถำวร โชติช่ืน 2540 1 วิสดอม

3978 แคนนอน : เรำจะเป็นหน่ึงเดียวกับโลก แซนดอซ, ฟิลิป 2540 2 เออำร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน

3979 เงินตรำไทย-จีน โบรำณและปัจจุบัน มังกร พุทธิวุฒิกูล 2540 3 โรงพิมพ์ บ. พับลิคบิสเนสพร้ินท์

3980 จุลเศรษฐศำสตร์ : ทฤษฎีและกำรประยุกต์             ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ            2540 3 โครงกำรส่งเสริมเอกสำรวิชำกำร

3981 เจ้ำของกิจกำร : เลือกเกิดไม่ได้ เชฟสกี, ลอยด์ อี.                                                                               2540 1 แมคกรอ-ฮิล

3982 เจำะลึก ข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ incoterms 1990                              อำวุธ โพธ์ิเล็ก 2540 1 ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

3983 ชัยชนะผู้น ำโลก สไปเซอร์, ควินน์. 2540 3 ไซเบอร์ บุ๊ค เน็ตเวิร์ก

3984 เถ้ำแก่รุ่นใหม่ : หนทำงเป็นเจ้ำของธุรกิจอย่ำงมืออำชีพของคนหนุ่มสำว  จินตนำ บุญบงกำร 2540 1 ข้ำวฟ่ำง

3985 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์จุลภำค สมพงษ์ อรพินท์ 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

3986 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์ เศรษฐศำสตร์มหภำค อนุสรณ์ สรพรหม. 2540 1 แมคกรอ-ฮิล

3987 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันท์ 2540 1 -

3988 ทฤษฎีใหม่ ว่ำด้วยกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ                                                                                         2540 1 โรงพิมพ์เลียงเชียง

3989 ทฤษฎีองค์กำร สมยศ นำวีกำร 2540 10 ดอกหญ้ำ

3990 ท ำธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2540 1 สยำมสปอร์ต ซินดิเคท

3991 เทคนิคกำรเขียนค ำอธิบำยลักษณะงำน สุรินทร รัฐเลิศกำนต์ 2540 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3992 แนวทำงกำรเลือกอำชีพและกำรเตรียมตัวสมัครงำน - 2540 1 กรมกำรจัดหำงำน

3993 บักทึกควำมจ ำ เทียม โชควัฒนำ พ.ศ. 2516 เธียรชัย ลำภำนันต์ 2540 1 โรงพิมพ์ดอกหญ้ำ

3994 บันทึกควำมจ ำ เทียม โชควัฒนำ พ.ศ. 2514-2515                         เธียรชัย ลำภำนันต์ 2540 1 โรงพิมพ์ดอกหญ้ำ

3995 บันทึกควำมจ ำ เทียม โชควัฒนำ พ.ศ. 2517-2521 เธียรชัย ลำภำนันต์ 2540 1 โรงพิมพ์ดอกหญ้ำ

3996 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3997 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรกำรผลิต หน่วยที 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3998 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบและกำรบริหำร.... หน่วยท่ี 1-15     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3999 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4000 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 1-15                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4001 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน. หน่วยท่ี 1-15   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4002 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4003 ผมท ำได้ คุณก็ท ำได้ มินทร์ อิงค์ธเนศ.                                                                                2540 4 คู่แข่งบุ๊คส์

4004 พลังแห่งควำมเช่ือม่ัน เกียรติวรรณ อมำตยกุล 2540 1 ที.พี พร้ินท์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4005 พลิกกลยุทธ์พิชิตกำรแข่งขัน                    แกรี, แฮมเมล                   2540 3 ผู้จัดกำร

4006 ฟำสต์ฟู้ดธุรกิจ : หนุ่มเมืองจันท์ หนุ่มเมืองจันท์.                                                                                  2540 1 มติชน

4007 มิตซูบิชิ อีเลคทริค แซนเดอร์ส, ซอล.                                                                                                2540 2 เออำร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน

4008 รวมข้อคิดเก่ียวกับกำรระงับข้อพิพำทในทำงกำรค้ำ พิชัยศักด์ิ หรยำงกูร                                                                                            2540 1 สำมย่ำนวิทยพัฒนำ

4009 รวมศัพท์ธุรกิจกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว สรสรรค ตันติพัฒน์ 2540 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4010 ระเบียบเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศกับสงครำมกำรค้ำ     รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ           2540 3 คบไฟ

4011 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองกำรศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมของถนนจ ำนวน... - 2540 4 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4012 รำยงำนผลกำรวิจัยเร่ืองกำรศึกษำเพ่ือก ำหนดรูปแบบบทบำทและวิธีกำรท ำงำน... - 2540 1 โรงพิมพ์กรมพัฒนำชุมชน

4013 รีเอ็นจิเนียริงภำคปฏิบัติ คำร์, เค. เดวิด.                                                                                   2540 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

4014 รู้เฟ่ืองเร่ืองศัพท์กำรบริหำรธุรกิจ 9 in 1 - 2540 4 S.M. Circuit Press

4015 แรงปรำรถนำสู่ควำมส ำเร็จ อินะโมริ, คะซึโอะ.                                                                              2540 1 แมคกรอ-ฮิล

4016 วิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540 สำเหตุ วิธีแก้ปัญหำ...                                 บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม 2540 2 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

4017 วิทยำกำรบริหำรส ำหรับนักบริหำรมืออำชีพในยุคโลกำภิวัฒน์ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.                                                                          2540 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4018 วิธีกำรเชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ : กรณีศึกษำ                                  วันชัย ริจิรวนิช 2540 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4019 ศัพท์กำรบริหำรกำรผลิต/กำรจัดกำรปฏิบัติกำร ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2540 1 วิสิทธ์ิพัฒนำ

4020 ศัพท์บริหำรกำรศึกษำ ชำญชัย อำจินสมำจำร  2540 2 ต้นอ้อ แกรมม่ี

4021 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร นรำทิพย์ ชุติวงศ์       2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4022 เศรษฐศำสตร์จุลภำค - 2540 6 สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ

4023 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม : หลักและทฤษฎี          สมพร อิศวิลำนนท์.                                                                             2540 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

4024 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ : ประชำกร แรงงำน กำรศึกษำ ฝึกอบรม ศำสนธรรม… บุญคง หันจำงสิทธ์ิ                                                                                             2540 1 โอ.เอส พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

4025 เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำร รัตนำ สำยคณิต 2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4026 เศรษฐศำสตร์มหภำค อมรทิพย์ แท้เท่ียงธรรม 2540 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4027 เศรษฐศำสตร์มหภำควิเครำะห์ : ทฤษฎีและนโยบำย มณิศรี พันธุลำภ                                                                                                 2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4028 สถิติธุรกิจ                 ดวงใจ วีสกุล                2540 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4029 สมรรถภำพท่ีจ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรสมัยใหม่ - 2540 1 พี. เอฟ. ลีฟว่ิง

4030 สวัสดิกำรในองค์กร = แนวคิดและวิธีกำรบริหำร สุรำงค์รัตน์ วศินำรมณ์.                                                                         2540 4 เม็ดทรำยพร้ินต้ิง

4031 หลักกำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2540 2 ไทยวัฒนำพำนิช

4032 หลักกำรประกันภัย สำกล ธนสัตยำวิบูล.                                                                            2540 11 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์          

4033 หลักกำรลงทุน เพชรี ขุมทรัพย์. 2540 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4034 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันทน์      2540 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4035 องค์กำรและกำรจัดกำร : ทันสมัยยุคโลกำภิวัฒน์ ธงชัย สันติวงษ์ 2540 5 โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช

4036 อุตสำหกรรมส่ิงทอไทยกับกลยุทธ์ของกำรวิจัยและพัฒนำ วีระศักด์ิ อุดมกิจเดชำ.                                                                         2540 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4037 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4038 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4039 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-7                       มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4040 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 8-15                       มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4041 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4042 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4043 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรรัฐกิจ. หน่วยท่ี 1-6                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4044 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรรัฐกิจ. หน่วยท่ี 7-15    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4045 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4046 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4047 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4048 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4049 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4050 เอกสำรชุดฝึกอบรมหลักสูตรกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2540 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4051 301 หมำกเด็ดในกำรบริหำรธุรกิจ - 2539 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4052 The art of management บริหำรนอกต ำรำ : หลักในกำรบริหำรแนวใหม่ อรรพล เรืองอนันต์ 2539 1 กังหัน

4053 The Boss บริหำรคนอย่ำงเหนือช้ัน - 2539 1 นำนมีบุ๊คส์

4054 TQM กับกำรปรับปรุงกำรบริกำรภำครัฐ                        สุวรรณี แสงมหำชัย 2539 1 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

4055 กฎหมำยธุรกิจ ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.                                                                         2539 1 ศูนย์ต ำรำอำจำรย์นิมิตร จิวะสันติกำร

4056 กระบวนกำรผู้น ำทำงธุรกิจ : แบบฉบับของคนจีน ตำมปรัชญำจีน ฮวง, กวำงกวัว, ค.ศ. 1945- 2539 1 โนเบิลมีเดีย

4057 กลยุทธธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ยุคใหม่ มำนพ พงศทัต.                                                                                  2539 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4058 กลยุทธธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ยุคใหม่. เล่ม 4 มำนพ พงศทัต 2539 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4059 กลยุทธธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ยุคใหม่. เล่ม 6 มำนพ พงศทัต 2539 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4060 กลยุทธ์นักบริหำร บัสคร์ค, ริชำร์ด เอช.                                                                                           2539 1 ข้ำวฟ่ำง

4061 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี. 2539 2 โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

4062 กำรเงินธุรกิจ กุสุมำ เวชชบูล. 2539 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4063 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4064 กำรจัดกำรยุคศตวรรษ 21                               ธนวรรณ ศรีสุวรรณ 2539 1 เมน แมนเนจ

4065 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

4066 กำรบริหำรงำนวิจัย : แนวคิดจำกประสบกำรณ์ วิจำรณ์ พำนิช.                                                                                   2539 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

4067 กำรประชำสัมพันธ์ (กำรประชำสัมพันธ์เบ้ืองต้น) จุฑำมำศ กิจเจริญ.                                                                              2539 1 ศูนย์ต ำรำอำจำรย์นิมิตร จิวะสันติกำร

4068 กำรพัฒนำบุคลิกภำพผู้น ำและผู้บริหำร                                  นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 2539 1 แม็คเน็ท

4069 กำรวำงแผน                                                      ธงชัย สันติวงษ์ 2539 1 ไทยวัฒนำพำนิช

4070 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์                                             ทศพร ศิริสัมพันธ์              2539 1 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4071 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช.                                                                            2539 1 วิทยพัฒน์

4072 ข้อมูลมหำดไทยชุด "ข้อมูลเชิงนโยบำยส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง" (เล่มท่ี 1) กระทรวงมหำดไทย                 2539 1 -

4073 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรบริหำรธุรกิจ อุทัย หิรัญโต 2539 6 โอเดียนสโตร์

4074 คัมภีร์ทอง : สุดยอดแห่งผู้น ำยุคใหม่ เลวิน, สจ๊วต อำร์. 2539 3 คู่แข่งบุ๊คส์

4075 คู่มือนักฝึกอบรมมืออำชีพ : กำรจัดด ำเนินกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิผล                 ชำญ สวัสด์ิสำลี.                                                                                 2539 1 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

4076 คู่มือวิทยำกร - 2539 1 ศูนย์อบรมกลุ่มซิเมนต์

4077 โชวห่วยภำคพิสดำร จันทนำ อรรถสถำวร 2539 1 -

4078 ทฤษฎีองค์กำร สมยศ นำวีกำร.                                                                                  2539 2 ดอกหญ้ำ

4079 ทำงด่วนกำรตลำด ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ                                                                                          2539 1 มติชน

4080 เทคนิคกำรจัดฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ                  สมชำติ กิจยรรยง 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4081 นโยบำยและกำรวำงแผน : หลักกำรและทฤษฎี ประชุม รอดประเสริฐ                                                                                          2539 10  เนติกุลกำรพิมพ์

4082 บริหำรเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพใน 1 สัปดำห์ เทรซี, เดคลำน 2539 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4083 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรคลังและงบประมำณ. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4084 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4085 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4086 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4087 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4088 แบบฝึกหัดปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4089 พจนำนุกรมกำรบริหำรกำรผลิตและสินค้ำคงคลัง - 2539 3 มหำวิทยำลัยรังสิต

4090 พัฒนำระบบงำน...สู่ควำมส ำเร็จ เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฏ์      2539 1 ดีไลท์

4091 เพ่ือคุณภำพบริกำร TQM                   - 2539 2 หมอชำวบ้ำน

4092 ภำษำอังกฤษในส ำนักงำน นฤมล 2539 1 ฮิวแมน เฮอริเทจ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4093 ระบบคุณภำพ ISO 9000 เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล.                                                                        2539 2 เอ็มเพำเวอร์เม้นท์

4094 ลักษณะชีวิตสู่ควำมส ำเร็จ 2 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ  2539 1 ซัคเซล มีเดีย

4095 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี  2539 1 อลีนเพรส

4096 วิธีท ำงำนและสร้ำงอนำคต                                          วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505.                                                        2539 1 คู่แข่งบุ๊คส์

4097 ศัพท์กำรพัฒนำ : คู่มือควำมรู้สู่อ ำนำจ - 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4098 เศรษฐศำสตร์จุลภำค สมพงษ์ อรพินท์. 2539 5 แมคกรอ-ฮิล

4099 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น ทับทิม วงศ์ประยูร. 2539 1 อักษรสยำมกำรพิมพ์

4100 เศรษฐศำสตร์มหภำค ชลัยพร อมรวัฒนำ 2539 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4101 สรุปสำระส ำคัญกฎหมำยแรงงำน  กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 2539 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4102 หลักกำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2539 1  ไทยวัฒนำพำนิช

4103 หลักกำรจัดกำร                                                          สมคิด บำงโม 2539 1 วิทยพัฒน์ 

4104 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2539 4 ไทยวัฒนำพำนิช

4105 หลักกำรตลำด สุวิช แย้มเผ่ือน. 2539 1 ไนน์ (1984)

4106 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2539 1 -

4107 หลักกำรบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) สุชำติ เหล่ำปรีดำ 2539 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4108 องค์กำรและกำรจัดกำร (ฉบับมำตรฐำน) - 2539 8 ธีระฟิส์ม และไซเท็กซ์

4109 องค์กำรและกำรจัดกำร : ฉบับสมบูรณ์ - 2539 1 พัฒนำศึกษำ

4110 องค์กำรและกำรบริหำร : กำรศึกษำกำรจัดกำรแผนใหม่ ธงชัย สันติวงษ์ 2539 3 ไทยวัฒนำพำนิช

4111 อนำคตเศรษฐกิจไทย : ปัญหำและแนวทำงแก้ไข                                 บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม 2539 2 ไทยวิจัยและฝึกอบรม

4112 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4113 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยธุรกิจ เล่ม 2 หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4114 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 3 : ครอบครัว-มรดก หน่วยท่ี 1-7                               มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4115 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 3 : ครอบครัว-มรดก หน่วยท่ี 8-15                         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4116 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4117 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรขำยศิลปะกำรขำย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4118 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4119 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4120 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรพัสดุและส ำนักงำน. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4121 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรพัสดุและส ำนักงำน. หน่วยท่ี 9-15   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4122 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4123 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4124 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2539 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4125 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4126 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2539 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4127 365 ปรัชญำทองสู่ควำมส ำเร็จ มัตซูชิตะ, โคโนซูเกะ.                                                                          2538 1 ธรรมชำติ

4128 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม - 2538 1 ดวงกมลสมัย

4129 At the office : an English conversation guide forthai office staff ไลเซนเบอร์ก, โรเบิร์ต. 2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4130 กฎหมำยธุรกิจ ยุทธนำ พูนทอง. 2538 6 นิติยุทธ์

4131 กฎหมำยธุรกิจ 1 - 2538 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4132 กลยุทธ์กำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นนักธุรกิจท่ีชำญฉลำด นิยม ดีสวัสด์ิมงคล 2538 2 คู่แข่งบุ๊คส์

4133 กลอุบำยท ำลำยล้ำงอย่ำงสำมก๊ก                                               อัมพร สุขเกษม       2538 1 ข้ำวฟ่ำง

4134 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี. 2538 2 ชวนพิมพ์

4135 กำรเงินธุรกิจ ปนัดดำ อินทร์พรหม. 2538 5 -

4136 กำรจัดกำรวิศวกรรมกำรผลิต พิชิต สุขเจริญพงษ์.                                                                            2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4137 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2538 1 ธนพลวิทยำกำร

4138 กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร 2538 2 ดอกหญ้ำ

4139 กำรบริหำร : ทักษะและกำรปฏิบัติ เอกชัย ก่ีสุขพันธ์     2538 2 สุขภำพใจ

4140 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2538 1 ผู้จัดกำร

4141 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ ประโชค ชุมพล. 2538 11 แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป

4142 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พยอม วงศ์สำรศรี  2538 1 สถำบันรำชภัฎสวนดุสิต

4143 กำรบริหำรทักษะและกำรปฏิบัติ เอกชัย ก่ีสุขพันธ์. 2538 4 สุขภำพใจ

4144 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม ผุสดี รุมำคม 2538 4 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4145 กำรบริหำรแบบผู้น ำ เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2538 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4146 กำรบริหำรแผนและโครงกำร : หลักกำร มโนทัศน์ และขอบข่ำย เฉียบ ไทยย่ิง 2538 1 สถำบันรำชภัฏพระนคร

4147 กำรบริหำรส ำนักงำนแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์     2538 14 พัฒนำศึกษำ

4148 กำรประชำสัมพันธ์ส ำหรับนักธุรกิจ สตริกเกอร์, เดนนิส                                                                                            2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4149 กำรประเมินโครงกำร นิศำ ชูโต 2538 3 พี.เอ็น. กำรพิมพ์

4150 กำรเปิดรับข่ำวสำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศของผู้ส่งออกท่ีเป็นสมำชิกวำรสำร… ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนำ      2538 1 -

4151 กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล ชำญชัย อำจินสมำจำร.                                                                        2538 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

4152 กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนด้วยกำรฝึกอบรมแบบ On the job training เอ้ือพันธ์ เพ็ชรำภรณ์          2538 1 -

4153 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ สุทธิมำ ช ำนำญเวช 2538 1 วิทยพัฒน์

4154 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ                          - 2538 5 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4155 กำรวิเครำะห์ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อกำรส่งออกของประเทศไทย นิสิต ธีรสุขพิมล               2538 1 -

4156 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน : กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ  กัลยำ วำนิชย์บัญชำ.                                                                           2538 1 โรงพิมพ์จุฬลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4157 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2538 7  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4158 กิจกรรมข้อเสนอแนะ : เพ่ือกำรปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับคุณภำพของงำน โตโยซำวำ, โตโย                                                                                                  2538 3 ดวงกมลสมัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4159 เกร็ดกรณีผู้บริหำร ทวีป อภิสิทธ์ิ       2538 1 ต้นอ้อ

4160 ข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือกำรบริหำรรำชกำร กระทรวงมหำดไทย (แฟ้มข้อมูลหำดไทย) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 2538 1 บพิธกำรพิมพ์

4161 คัมภีร์กำรบริหำรรีเอ็นจิเนียร่ิง แชมป้ี, เจมส์ 2538 1 คู่แข่งบุ๊คส์

4162 คัมภีร์จอมยุทธ์ สุวินัย ภรณวลัย 2538 1 ผู้จัดกำร

4163 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว. 2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4164 โฉมหน้ำใหม่ของเศรษฐกิจกำรเมืองจีน ศุภกิจ นิมมำนนรเทพ. 2538 2 สำยใจ

4165 ซำมูไรส้ินลำย : บทเรียนเศรษฐกิจฟองสบู่ วู้ด, คริสโตเฟอร์.                                                                                                2538 1 หนังสือพิมพ์วัฏจักรรำยวัน

4166 ทฤษฎีและตัวอย่ำงโจทย์คณิตศำสตร์บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ ดำวล่ิง, เด็ดวำร์ด ที.                                                                            2538 4 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

4167 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันทน์    2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4168 ทฤษฎีองค์กำร ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. 2538 7 ไทยวัฒนำพำนิช

4169 เทคนิคกำรเป็นหัวหน้ำงำน ชำญชัย อำจินสมำจำร. 2538 1 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ

4170 เทคนิคประเมินผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซำคส์, แรนดี โจเลอร์                                                                                           2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4171 ไทย-พม่ำ-ลำว-จีน ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรม                                        ธเนศวร์ เจริญเมือง  2538 2 คบไฟ

4172 ธุรกิจและกำรบริหำรปี 2000 สำยัณห์ จันทร์วิภำสวงศ์.                                                                      2538 1 มติชน

4173 นโยบำยธุรกิจ และกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  - 2538 1 S.M. Circuit Press

4174 บริหำรงำนด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก                        - 2538 2 ดอกหญ้ำ

4175 บริหำรงำนแบบญ่ีปุ่น                                                วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์    2538 2 ดอกหญ้ำ

4176 บริหำรตรงเป้ำหมำยได้ผลลัพธ์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                                        2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4177 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรค่ำตอบแทน หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4178 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-15                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4179 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรพัสดุและส ำนักงำน. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4180 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-15                            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4181 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4182 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4183 ผลกำรจ ำกัดกำรส่งออกเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปของไทยไปประเทศในข้อตกลง MFA ภัทรจิต ชุมวรฐำยี              2538 1 -

4184 ผู้น ำระดับโลก มอยเชอร์, เฮลมุช.                                                                             2538 1 แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนลฯ

4185 พฤติกรรมองค์กำร สมยศ นำวีกำร 2538 1 ดอกหญ้ำ

4186 มองสังคมไทยในยุคโลกำภิวัตน์                                           สรัญญำ พำณิชย์กุล     2538 10 เบ้ียฟ้ำ

4187 ยุทธวิธีหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เสียเวลำ ธนวรรณ ศรีสุวรรณ 2538 1 แมนเนจเม้นท์ มีเดีย

4188 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร ชุมพล ศฤงคำรศิริ.                                                                             2538 2 ป. สัมพันธ์พำณิชย์

4189 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ                                  นรำศรี ไววนิชกุล 2538 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4190 รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำร"ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำก ำลังคนทำงเทคโนโลยี...               สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 2538 1 สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

4191 รำยงำนสรุปผลกำรประชุมระดมควำมคิดเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรวิจัยและพัฒนำ...                          - 2538 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฯ

4192 รีเอ็นจิเนียร่ิง มอริส, แดเนียล                                                                                                  2538 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4193 รีเอ็นจิเนียร่ิง เดอะ คอร์เปอเรช่ัน : คัมภีร์เพ่ือกำรปฏิวัติธุรกิจ                                                  แฮมเมอร์, ไมเคิล                                                                                                2538 2 คู่แข่งบุ๊คส์

4194 รีเอ็นจีเนียร่ิงกับสังคมไทย จุฑำ เทียนไทย 2538 1 เนช่ัน

4195 รู้ทันธุรกิจ รู้เทคนิคกำรจัดกำร               ดนัย เทียนพุฒ  2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4196 วัฒนธรรมและพฤติกรรมกำรส่ือสำรในองค์กำร                    กริช สืบสนธ์ิ  2538 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4197 วิธีกำรค ำนวณภำษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ำย : ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ิมบุญ แก้วเขียว. 2538 1 วิญญูชน

4198 วิธีคิดของอนันต์ อนันตกูล อนันต์ อนันตกูล.                                                                                2538 1 -

4199 ศึกษำนโยบำยและกำรวำงแผนกำรส่ือสำรสถำบันเพ่ือสร้ำงภำพพจน์ขององค์กร... สุปรี เป้ำสิงห์สวย  2538 1 -

4200 ศูนย์ก ำไร Profit center องค์กรเติบโตไร้พรมแดน ธงชัย สันติวงษ์ 2538 1 Mangement Center Bangkok

4201 เศรษฐศำสตร์ : ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด                                            - 2538 1 ผู้จัดกำร

4202 เศรษฐศำสตร์จุลภำค. 1 อภินันท์ จันตะนี. 2538 2 แมทส์ปอยท์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4203 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น                                 วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน 2538 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4204 เศรษฐศำสตร์มหภำค ชลัยพร อมรวัฒนำ 2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4205 เศรษฐศำสตร์มหภำค - 2538 1 สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ

4206 สถิติกำรค้ำและเคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจของไทย ปี 2537 กระทรวงพำณิชย์       2538 1 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรฯ

4207 สถิติธุรกิจและอุตสำหกรรม 2538 - 2538 1 ที.พี. พร้ินท์

4208 สมุดปกขำว กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ - 2538 1 -

4209 หลักกำรจัดกำร                                                            สมคิด บำงโม 2538 2 วิทยพัฒน์

4210 หลักกำรตลำด วิมล จิโรจพันธ์ุ. 2538 1 โอเดียนสโตร์

4211 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2538 1 วังอักษร

4212 หลักเศรษฐศำสตร์ ประพันธ์ เศวตนันท์ 2538 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4213 องค์กำร ทฤษฎีและกำรออกแบบ ธงชัย สันติวงษ์     2538 14 Management Center Bangkok

4214 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี. 2538 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

4215 องค์กำรและกำรจัดกำร ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์.                                                                            2538 4 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4216 องค์กำรและกำรจัดกำร                                   สมคิด บำงโม 2538 8 วิทยพัฒน์

4217 อย่ำงน้ีสิ ผู้บริหำร                               จินตนำ บุญบงกำร 2538 1 วิทยพัฒน์

4218 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 1 หน่วยท่ี 1-6                         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4219 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ต๋ัวเงิน...                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4220 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฏหมำยพำณิชย์ 4 หน่วยท่ี 1-7                                       มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4221 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำตอบแทน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4222 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำตอบแทน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4223 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-7                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4224 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรลงทุน หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4225 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร หน่วยท่ี 9-15    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4226 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7                                   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4227 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4228 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 1-7                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4229 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4230 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 1-7                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4231 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4232 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4233 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4234 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 9-15                                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4235 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4236 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4237 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15                             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4238 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2538 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4239 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นโยบำยต่ำงประเทศในยุคโลกำภิวัตน์           - 2538 1 ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

4240 222 ข้อควรจ ำส ำหรับนักบริหำร พำร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท                                                                                     2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4241 Business letters อีเรียส, สตีเฟนท์ พี. 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

4242 Business letters Strategic Communications. 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4243 Take off ทะยำนสู่เพดำนธุรกิจ - 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4244 กฎหมำยแรงงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล                          เกษมสันต์ วิลำวรรณ   2537 2 วิญญูชน

4245 กฏหมำยแรงงำนสัมพันธ์ : ตัวบท หลักกำร วิธีปฎิบัติ และแนวค ำพิพำกษำฏีกำ                               เกษมสันต์ วิลำวรรณ   2537 2 นิติบรรณกำร

4246 กระตุ้นพลังศักยภำพ สมิท, เดลีย์ เอ็ม.                                                                                                 2537 1 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4247 กลยุทธ์กำรบริหำรกำรเงินบุคคล สุขใจ น้ ำผุด 2537 10 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4248 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย ภูมิปัญญำสตรี เฝิงเม่ิงหลง                                                                                                      2537 2 ดอกหญ้ำ

4249 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย เหล่ียมเล่ห์เพทุบำย เฝิงเม่ิงหลง                                                                                                      2537 4 ดอกหญ้ำ

4250 กลยุทธ์กำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นนักธุรกิจท่ีชำญฉลำด. เล่มท่ี 1 นิยม ดีสวัสด์ิมงคล 2537 1 คู่แข่งบุ๊คส์

4251 กลยุทธ์กำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นนักธุรกิจท่ีชำญฉลำด. เล่มท่ี 2 นิยม ดีสวัสด์ิมงคล. 2537 1 คู่แข่งบุ๊คส์

4252 กลยุทธ์กำรพัฒนำคน : ส่ิงท้ำทำยควำมส ำเร็จของธุรกิจ                            ดนัย เทียนพุฒ 2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4253 กำรขนส่งท่ัวไป ธนสรรค์ แขวงโสภำ 2537 3 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

4254 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย. 2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4255 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2537 1 ดวงกมลสมัย

4256 กำรบริหำร-กำรจัดกำรธุรกิจยุคใหม่ ฮิคส์, เฮอร์เบิร์ท จี.                                                                                              2537 3 สำมัคคีสำร (ดอกหญ้ำ)

4257 กำรบริหำรกำรผลิต ปรำณี ตันประยูร 2537 8 โอเดียนสโตร์

4258 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2537 3 -

4259 กำรบริหำรกำรพัฒนำ : ควำมหมำย เน้ือหำ แนวทำง และปัญหำ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ.                                                                               2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4260 กำรบริหำรโครงกำร                                           ประชุม รอดประเสริฐ 2537 3 เนติกุลกำรพิมพ์

4261 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์                                                                                                 2537 2 ไทยวัฒนำพำนิช

4262 กำรบริหำรงำนบุคคล                                                    เสนำะ ติเยำว์      2537 6 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4263 กำรบริหำรเฉียบพลัน สโลมำ, ริชำร์ด เอส.                                                                                             2537 3 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

4264 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พยอม วงศ์สำรศรี  2537 1 สถำบันรำชภัฎสวนดุสิต

4265 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม                                     ผุสดี รุมำคม 2537 19 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4266 กำรบริหำรเวลำ บลิสส์, เอ็ดวิน ซี.                                                                                                2537 2 สร้ำงสรรค์ - วิชำกำร

4267 กำรบริหำรเวลำแบบจีน เหออ้วนเป่ำ 2537 2 ข้ำวฟ่ำง

4268 กำรประกอบธุรกิจ                           สมคิด บำงโม 2537 1 อักษรกรำฟฟิค
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4269 กำรประกันภัย มุกดำ โควหกุล 2537 3  -

4270 กำรประชำสัมพันธ์ บุญเก้ือ ควรหำเวช 2537 2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4271 กำรประชำสัมพันธ์ อุดมศักด์ิ เวชรำภรณ์ 2537 1 วังอักษร

4272 กำรประชำสัมพันธ์ : กำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจ ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท 2537 2  วังอักษร

4273 กำรฝึกอบรม : คู่มือฝึกอบรมและพัฒนำบุคคล วิจิตร อำวะกุล 2537 6 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4274 กำรพยำกรณ์ทำงธุรกิจ                                                สุพล ดุรงค์วัฒนำ    2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4275 กำรพัฒนำบุคคลและฝึกอบรม วิน เช้ือโพธ์ิหัก 2537 3 โอเดียนสโตร์

4276 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์... ณวรุณ สีน้ ำเงิน                2537 11 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4277 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์... อ ำไพ พรประเสริฐสกุล            2537 10 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4278 กำรเลือกใช้สถิติท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรวิจัย ศิริชัย กำญจนวำสี 2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4279 กำรวำงแผนและควบคุมโดยงบประมำณ พรพรรณ เอกเผ่ำพันธ์ุ. 2537 6 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4280 กำรวิเครำะห์ตลำดแรงงำน : แนวคิดเชิงทฤษฎี         จุฑำ มนัสไพบูลย์               2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4281 กำรวิจัยกำรประชำสัมพันธ์ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี.                                                                                            2537 6 -

4282 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน : กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ                                        กัลยำ วำนิชย์บัญชำ   2537 3 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4283 กำรศึกษำกำรท ำงำน - 2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4284 กำรสร้ำงพลังวำทะ : กำรสร้ำงพลังอ ำนำจจำกกำรพูดจำและสนทนำ ปรำชญำ กล้ำผจัญ 2537 1 ข้ำวฟ่ำง

4285 ควำมพึงพอใจในงำนพนักงำนบริหำรงำนบุคคลในอุตสำหกรรมอิเลคโทรนิค… สมชำย ชัยอยุทธ์                2537 1 -

4286 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ - 2537 1 วี.เจ.พร้ินต้ิง

4287 คัมภีร์กำรบริหำร เชฎฐ์ อุปวงศ์ 2537 6 แกนน ำ

4288 ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะ ค้ ำประกัน จ ำนอง จ ำน ำ                          ชุมพล จันทรำทิพย์ 2537 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4289 ค ำอธิบำยประมวลศัพท์ธุรกิจท่ีใช้ท่ัวไปในภำษำอังกฤษ สฤษดิคุณ กิติยำกร, ม.ร.ว.                                                                                   2537 5 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4290 คิด...เชิงกลยุทธ์                                                        สมคิด จำตุศรีพิทักษ์   2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4291 คู่มือของบอสและผู้จัดกำร - 2537 1 เอ็ม.บี.เอ

4292 คู่มือเถ้ำแก่ หวูเหม่ยซิน 2537 1 ดอกหญ้ำ

4293 คู่มือบริหำรเวลำของผู้จัดกำร                                       - 2537 1 เอ็มบีเอ

4294 เคล็ดลับควำมส ำเร็จ เทียม โชควัฒนำ สัญญลักษณ์ เทียมถนอม                                                                                     2537 1 สำมัคคีสำร (ดอกหญ้ำ)

4295 จอมยุทธน้ ำเมำ เจริญ สิริวัฒนำภักดี ผู้หำญกระตุกหนวดสิงห์ สรกล อดุลยำนนท์ 2537 2 มติชน

4296 จักรวรรดิกำรค้ำยุโรป ค ำรณ อินธนูไชย 2537 1 เดอะเนช่ัน

4297 จิตใจผู้จัดกำร จิตวิญญำณผู้น ำ ฮิคแมน, เครก อำร์.                                                                                              2537 1 เอ็ม.บี.เอ.

4298 จิตวิทยำองค์กรอุตสำหกรรม : กำรพัฒนำองค์กรและนววิศวกรรม วิฑูรย์ สิมะโชคดี 2537 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

4299 จ๋ิวแต่แจ๋ว เศรษฐศำสตร์เชิงพุทธ ชูเมกเกอร์, อี.เอฟ.                                                                                              2537 4 สมิต

4300 เจ้ำสัวพันธ์ุมังกร เล่ม 2 สุขสันต์ วิเวกเมธำกร. 2537 2 ผู้จัดกำร

4301 ด้ันด้นหำควำมเป็นเลิศ : ประสบกำรณ์จำกบริษัทอเมริกันช้ันน ำของโลก ปีเตอร์, โทมัส เจ. 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4302 ถนนทุกสำยปูลำดด้วยทองค ำ คิม วู-ชอง                                                                                                         2537 1 สำมัคคีสำร (ดอกหญ้ำ)

4303 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค                  นรำทิพย์ ชุติวงศ์    2537 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4304 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค ประพันธ์ เศวตนันท์ 2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4305 เทคนิคกำรบริหำรเวลำ                                    ชำญชัย อำจินสมำจำร 2537 3 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

4306 ธุรกิจเบ้ืองต้น ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว 2537 3 พิทักษ์อักษร

4307 นักบริหำรมือทอง คีรินทร์ ยมรัตน์ 2537 3  เอ็ม บี เอ.

4308 บุคลำกร หัวใจแห่งควำมส ำเร็จของธุรกิจ ชีล, ปีเตอร์ 2537 1  ดอกหญ้ำ

4309 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-15                                        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4310 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร หน่วยท่ี 1-15                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4311 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4312 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรแลกเปล่ียนสินค้ำและบริกำรด้วยบัตรเครดิต… รณัยชนก กนิษฐสุต               2537 1 -



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 197

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4313 ไปสัมภำษณ์ให้ได้งำน เดรน, แพททริเซีย โนแอน                                                                                     2537 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4314 แผนสู่ควำมส ำเร็จของนักวำงกลยุทธ์ โอมำเอะ, เคนอิชิ.                                                                                                 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4315 พจนำนุกรมศัพท์สินค้ำเข้ำ-ออก ล ำดวน จำดใจดี 2537 1 ธนพลวิทยำกำร

4316 พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2537 8 ไทยวัฒนำพำนิช

4317 พฤติกรรมองค์กำร : ควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์                                    สุพิณ เกชำคุปต์ 2537 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4318 พัฒนำกำรระบบเศรษฐกิจสหภำพโซเวียตรัสเซีย ปี ค.ศ. 1900-1990 กนกศักด์ิ แก้วเทพ.                                                                             2537 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4319 พัฒนำระบบงำน...สู่ควำมส ำเร็จ                                 เรวัตร์ ชำตรีวิศิษฏ์      2537 2 ธรรมนิติ

4320 พูดอย่ำงผู้น ำ ดนัย ตุลำบดี. 2537 1 ดอกหญ้ำ

4321 เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 1                                  สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 2537 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

4322 ภำวะผู้น ำ : ศิลปะแห่งกำรจูงใจ - 2537 1 วันทิพย์

4323 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรซ้ือ-ขำย - 2537 1 เอ็ม บี เอ

4324 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักธุรกิจ-กำรค้ำ เรณู ชูควำมคิด. 2537 2 วันทิพย์

4325 ภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร (ฉบับสมบรูณ์) กลุ่มนักวิชำกำรภำษีอำกร 2537 2  -

4326 ภำษีอำกรธุรกิจ สมคิด บำงโม 2537 1  อักษรกรำฟฟิค

4327 มหเศรษฐศำสตร์วิเครำะห์ : จำกทฤษฎีสู่นโยบำย                                  รัตนำ สำยคณิต 2537 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4328 มองอย่ำงตะวันออก. เล่ม 1 : โลกทัศน์และชีวทัศน์ของโฮโม-เอ็กเซลเลนส์ สุวินัย ภรณวลัย 2537 1 ผู้จัดกำร

4329 มองอย่ำงตะวันออก. เล่ม 2 : โลกทัศน์และชีวทัศน์ของโฮโม-เอ็กเซลเลนส์ สุวินัย ภรณวลัย 2537 1 ผู้จัดกำร

4330 ยกเคร่ือง - 2537 2 เดอะเนช่ัน

4331 ระบบงำนธุรกำรสมัยใหม่ วิชัย โถสุวรรณจินดำ      2537 1 ธรรมนิติ

4332 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2537 6  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4333 รำยงำนกำรสัมมนำเร่ืองรูปแบบกำรบริหำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในอนำคต...            จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2537 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4334 รำยงำนเศรษฐกิจและกำรเงิน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2538 รำยจังหวัด ธนำคำรแห่งประเทศไทย 2537 2 เพ็ญพร้ินต้ิง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4335 รีเอ็นจิเนียร่ิง "ยกเคร่ืององค์กร" - 2537 3  เดอะเนช่ัน

4336 รีเอ็นจิเนียร่ิง เดอะ คอร์เปอเรช่ัน : คัมภีร์เพ่ือกำรปฏิวัติธุรกิจ แฮมเมอร์, ไมเคิล. 2537 1 คู่แข่งบุคส์

4337 ลู่ทำงธุรกิจในจีน ธำนี ปิติสุข. 2537 5 นำนมี บุ๊ดส์

4338 วัฒนธรรมและพฤติกรรมกำรส่ือสำรในองค์กำร กริช สืบสนธ์ิ  2537 6  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4339 วิสัยทัศน์ 2020 เดวิส, สแตน 2537 3 นำนมีบุ๊คส์

4340 เศรษฐศำสตร์ : ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด                                            - 2537 1 ผู้จัดกำร

4341 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1 วันทนีย์ ภูมิภัทรำคม. 2537 3 สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ฯ

4342 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม     - 2537 2 -

4343 เศรษฐศำสตร์มหภำค - 2537 3 สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ

4344 เศรษฐศำสตร์ไม่ยำกอย่ำงท่ีคิด - 2537 1 ผู้จัดกำร

4345 สร้ำงธุรกิจให้ม่ังค่ังด้วยมุขตลกและอำรมณ์ขัน คูชเนอร์, มัลคอม.                                                                                                2537 1 สมิต

4346 ส่ือประชำสัมพันธ์                                       เกษม จันทร์น้อย                                                                    2537 2 นำนมี บุ๊คส์

4347 เส้นทำงนักกำรบริหำร มำนิต รัตนสุวรรณ 2537 2  มณีทัศน์

4348 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

4349 หลักกำรตลำด ด ำรงศักด์ิ ชัยสนิท. 2537 4 วังอักษร

4350 หลักกำรตลำด สุวสำ ชัยสุรัตน์. 2537 2 ภูมิบัณฑิต

4351 หลักกำรบริหำรเบ้ืองต้น             สุธี สุทธิสมบูรณ์ 2537 1 สวัสด์ิกำรส ำนักงำน ก.พ. 

4352 หลักกำรบัญชี 1 สุชำติ เหล่ำปรีดำ 2537 2 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4353 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์                                    นรำทิพย์ ชุติวงศ์            2537 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4354 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น จรินทร์ เทศวำนิช.                                                                               2537 2 โอเดียนสโตร์

4355 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น : มหเศรษฐศำสตร์ รัตนำ สำยคณิต 2537 3 เยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์

4356 หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค วันรักษ์ ม่ิงมณีนำคิน.                                                                           2537 1 ไทยวัฒนำพำนิช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4357 หัวหน้ำงำนต้องมีดี สุขุม นวลสกุล 2537 1 ประชุมช่ำง

4358 หุ้นไทย ใครว่ำเล่นยำก มิลเลียนแนร์ 2537 2 เหรียญบำท

4359 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี 2537 4 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

4360 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี 2537 1 สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต

4361 องค์กำรและกำรจัดกำร ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ 2537 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4362 องค์กำรและกำรบริหำร : กำรศึกษำกำรจัดกำรแผนใหม่ ธงชัย สันติวงษ์ 2537 3 ไทยวัฒนำพำนิช

4363 อย่ำงน้ีสิ ผู้บริหำร       จินตนำ บุญบงกำร            2537 5 อักษรกำรพิมพ์

4364 เอกสำรกำรประชุมทำงวิชำกำรประจ ำปี 2537 เร่ืองสำมเหลียมเศรษฐกิจกับกำร...                   สมำคมภูมิศำสตร์แห่งประเทศไทย 2537 1 สมำคมภูมิศำสตร์แห่งประเทศไทย

4365 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 1 หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4366 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 2 หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4367 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยพำณิชย์ 4 หน่วยท่ี 8-15                             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4368 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 1 บุคคล นิติกรรม สัญญำ เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 8-15                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4369 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยแพ่ง 1 บุคคล นิติกรรม สัญญำ หน่วยท่ี 1-7                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4370 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฏหมำยพำณิชย์ 2 หน่วยท่ี 9-15                   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4371 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฏหมำยว่ำด้วยทรัพย์สิน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4372 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4373 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4374 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4375 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4376 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4377 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 8-15                                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4378 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 1-6                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4379 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 7-15                           มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4380 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4381 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 8-15                            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4382 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร. หน่วยท่ี 1-8      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4383 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-7(พิมพ์คร้ังท่ี18) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4384 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-7(พิมพ์คร้ังท่ี19) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4385 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 8-15(พิมพ์คร้ังท่ี18) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4386 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 8-15(พิมพ์คร้ังท่ี19) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4387 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4388 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ. หน่วยท่ี 1-7                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4389 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ. หน่วยท่ี 8-15                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4390 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4391 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4392 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4393 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4394 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4395 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4396 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2537 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4397 10 นักบริหำรธุรกิจ อ ำนวย วีรวรรณ 2536 1 อมรินทร์พร้ินต้ิง

4398 101 สถำนกำรณ์ในโลกของนักบริหำร แวคส์, วิลเล่ียม.                                                                                 2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4399 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรม ฮิโรยูกิ, ฮำรำโน 2536 5 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

4400 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์.                                                                            2536 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4401 กฎหมำยธุรกิจ 1 - 2536 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4402 กลยุทธ์ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 2 มำนพ พงศทัต 2536 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4403 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย กำรตัดสินข้อพิพำท เฝิงเม่ิงหลง                                                                                                      2536 2 ดอกหญ้ำ

4404 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย กำรสัประยุทธ์ เฝิงเม่ิงหลง                                                                                                      2536 6 ดอกหญ้ำ

4405 กลยุทธ์กำรบริหำรแบบจีนว่ำด้วย ศิลปะแห่งวำทะ เฝิงเม่ิงหลง                                                                                                      2536 2 ดอกหญ้ำ

4406 กลยุทธ์ทำงกำรเงิรส ำหรับนักบริหำร ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล 2536 2 ธรรมนิติ

4407 กลยุทธ์สำมก๊ก คัมภีร์บริหำรในภำวะสงครำม เซ่ียซูจัง 2536 2 ดอกหญ้ำ

4408 กลอุบำทท ำลำยล้ำงอย่ำงสำมก๊ก อัมพร สุขเกษม       2536 2 ข้ำวฟ่ำง

4409 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี. 2536 5 ชวนพิมพ์

4410 กำรเงินธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2536 1 ไทยวัฒนำพำนิช

4411 กำรเงินธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2536 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4412 กำรเงินธุรกิจ ฐำปนำ ฉ่ินไพศำล. 2536 16 Rangsit University Press

4413 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร. 2536 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4414 กำรจัดกำรเชิงปริมำณส ำหรับนักบริหำร อัจฉรำ จันทร์ฉำย.                                                                               2536 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4415 กำรจัดกำรสมัยใหม่                                                                ไพลิน ผ่องใส 2536 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4416 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมบริกำร นิคม จำรุมณี 2536 8 โอเดียนสโตร์

4417 กำรจัดซ้ือและบริหำรพัสดุ สุมนำ อยู่โพธ์ิ       2536 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4418 กำรติดต่อทำงธุรกิจและแบบจดหมำยอังกฤษ ภิรมย์ พุทธรัตน์ 2536 2 ทฤษฎี

4419 กำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเท่ียว นิคม จำรุมณี 2536 3 โอเดียนสโตร์

4420 กำรบริหำร สมยศ นำวีกำร 2536 5 ดอกหญ้ำ

4421 กำรบริหำรกำรเติบโตของธุรกิจขนำดย่อม ปรีชำ ทิวะหุต 2536 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4422 กำรบริหำรกำรผลิต สุปัญญำ ไชยชำญ 2536 3 อรุณกำรพิมพ์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4423 กำรบริหำรของคงคลังและกำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ พิภพ เล้ำประจง 2536 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

4424 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ธงชัย สันติวงษ์ 2536 3 ไทยวัฒนำพำนิช

4425 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์ 2536 3 ไทยวัฒนำพำนิช

4426 กำรบริหำรงำนบุคคล อ ำนวย แสงสว่ำง 2536 9 อักษรำพิพัฒน์

4427 กำรบริหำรงำนบุคคลในแนวทำงใหม่ ทองศรี ก ำภู ณ อยุธยำ 2536 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรฯ

4428 กำรบริหำรงำนอุตสำหกรรม ณรงค์ นันทวรรธนะ 2536 8 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4429 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ิและนโยบำยธุรกิจ ประโชค ชุมพล 2536 3 ผู้จัดกำร

4430 กำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อม                           ชำญชัย อำจินสมำจำร 2536 3 โอเดียนสโตร์

4431 กำรบริหำรธุรกิจขยำดย่อม ผุสดี รุมำคม 2536 4 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4432 กำรบริหำรเวลำ บลิสส์, เอ็ดวิน ซี.                                                                                                2536 2 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

4433 กำรบริหำรสินทรัพย์กับกำรท ำก ำไรของธนำคำรพำณิชย์ไทย ดุสิดำ บุตรกวี                 2536 1 -

4434 กำรบริหำรให้ก ำไรมำกข้ึน โมรีน, จอห์น                                                                                                      2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4435 กำรบังคับบัญชำเคล็ดลับควำมส ำเร็จของผู้น ำแบบญ่ีปุ่น ทำเคโอะ, โอฮำชิ 2536 3 ดอกหญ้ำ

4436 กำรประชำสัมพันธ์ (ฉบับสมบรูณ์) วิรัช ลภิรัตนกุล 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิยำลัย

4437 กำรประเมินโครงกำร นิศำ ชูโต 2536 3  -

4438 กำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของนักเรียนระหว่ำงกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว… วัชระ สุวรรณศิริเขต            2536 1 -

4439 กำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูลธุรกิจของจังหวัดศรีสะเกษ สุทัศนำ สุทธิกุลสมบัติ         2536 1 -

4440 กำรวำงแผน ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2536 7 ไทยวัฒนำพำนิช

4441 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วันทนีย์ ภูมิภัทรำคม. 2536 11 เทียนวัฒนำ

4442 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2536 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4443 กำรวิจัยเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ พรทิพย์ วรกิจโภคำทร 2536 6 ประกำยพรึก

4444 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ โครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม                        จันทนำ จันทโร 2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4445 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ชัยยศ สันติวงษ์ 2536 3 ไทยวัฒนำพำนิช

4446 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรด้ำนธุรกิจและอุตสำหกรรม จันทนำ จันทโร 2536 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4447 กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ในตลำดแรกต่อประชำชน : พฤติกรรมกำรก ำหนด...    สเก็ดดำว ช่ือวัฒนะ             2536 1 -

4448 ก้ำวไปให้ถึงจุดสุดยอด กฤษณะ กฤตมโนรถ 2536 2 ไทยวัฒนำพำนิช

4449 เกร็ดกรณีผู้บริหำร ทวีป อภิสิทธ์ิ       2536 3 พับลิคบิสเนสพรินท์

4450 ควำมม่ันคงของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย          อ ำนำจ วงศ์พินิจวโรดม           2536 1 -

4451 ควำมรับผิดของผู้บริหำรบริษัทมหำชน พิเศษ เสตเสถียร 2536 2 วิญญูชน

4452 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ กรองแก้ว อยู่สุข 2536 3  -

4453 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรพัฒนำทำงกำรเงินกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ… วิไลลักษณ์ โชติภำภรณ์          2536 1 -

4454 คัมภีร์จอมคน หำนเฟยจ่ือ 2536 2  ประดู่ลำย

4455 คัมภีร์บริหำร 36 กลยุทธ์ เกำหยวน 2536 4  มีเดียโพกัส

4456 คัมภีร์พิชัยสงครำม ซุนจ้ือ : กำรปรับใช้ในงำนจัดกำร เคน-ฮอร์, คู.    2536 2  ผู้จัดกำร

4457 เคล็ดลับสนุกกับงำน - 2536 4 มีเดียโฟกัส

4458 ไคเซ็น : กำรปรับปรุงอย่ำงไม่หยุดย้ัง อิไม, มำซำเอกิ 2536 2 ดอกหญ้ำ

4459 ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 2536 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

4460 ไคเซ็น : เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 2536 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

4461 งำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม พิศมัย ปโชติกำร 2536 6 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4462 จัดซ้ือและบริหำรพัสดุ สุมนำ อยู่โพธ์ิ 2536 6  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4463 จ๋ิวแต่แจ๋ว : ทิศทำงท่ีแท้จริงของธุรกิจ โชอิชิ, ทำนำเบะ 2536 4 ดอกหญ้ำ

4464 เจ้ำสัวพันธ์ุมังกร เล่ม 1 สุขสันต์ วิเวกเมธำกร. 2536 4 ผู้จัดกำร

4465 ซี.พี.ธุรกิจไร้พรมแดน                     วิชัย สุวรรณบรรณ     2536 2 ฐำนเศรษฐกิจ

4466 ซุนวู มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ - 2536 1 นำนมี บุ๊คส์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4467 ต ำรำพิชัยสงครำม เสรี วงษ์มณฑำ 2536 1  ดอกหญ้ำ

4468 ถุงมือก ำมะหย่ีก ำป้ันเหล็กคัมภีร์ผู้น ำของ "เทพเจ้ำแห่งกำรบริหำร" มัตสุชิตะ, โคโนสุเกะ 2536 1  ดอกหญ้ำ

4469 ทฤษฎีและเทคนิค : กำรปรับพฤติกรรม สมโภชน์ เอ่ียมสุภำษิต 2536 2  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4470 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค     นรำทิพย์ ชุติวงศ์    2536 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4471 ทฤษฎีสินค้ำคงคลัง วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 2536 2  โครงกำรส่งเสริมอกสำรฯ

4472 ทุจริตในองค์กร เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนำถ 2536 1 -

4473 เทคนิคกำรบริหำรเครดิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ เรวัฒร์ ชำตรีวิศิษฐ์ 2536 1 ธรรมนิติ

4474 เทคนิคกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพยุคใหม่ "เน้นพฤติกรรมมนุษย์                                  สุพัตรำ สุภำพ 2536 3 ธรรมนิติ

4475 เทคนิคกำรบริหำรเพ่ิมผลงำน โกรฟ, แอนดรู เอส.                                                                                             2536 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4476 เทคนิคท่ีปรึกษำ ชำญชัย อำจินสมำจำร                            2536 2  ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

4477 แนะน ำสู่ TPM กำรบ ำรุงรักษำทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม นำกำชิมำ, เซอิจิ 2536 5  สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี

4478 บริหำรโครงกำร สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4479 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-15                             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4480 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4481 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4482 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบรูณ์ 2536 - 2536 11 ธรรมนิติ

4483 ประสบกำรณ์วิจัยทำงมนุษยวิทยำข้ำมวัฒนธรรม - 2536 2  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4484 ประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมแปรรูปมะเขือเทศในประเทศไทย นิสำกร จึงเจริญธรรม            2536 1 -

4485 เป็นผู้จัดกำรท่ีดีต้องมี 525 แนวทำง รอนโคลแมน 2536 2  คลังปัญญำ

4486 ผู้จัดกำร 2 นำที เล่ม 1                                  - 2536 3 กำรเงินธนำคำร

4487 ผู้จัดกำร 2 นำที เล่ม 2 - 2536 3  กำรเงินธนำคำร

4488 พฤติกรรมกระจำยกำรลงทุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด บุญเกียรติ เกตุแก้วมณีรัตน์    2536 1 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4489 พฤติกรรมกำรหำรำยได้ของบุคคล ร้ำนค้ำ และองค์กรท่ีเก่ียวกับกำรจัดงำนศพ.. สุเมธ ตันสกุล                  2536 1 -

4490 ภำพพจน์น้ันส ำคัญย่ิง : กำรประชำสัมพันธ์กับภำพพจน์ เกรียงศักด์ิ โลหะชำละ 2536 4  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4491 มนุษยสัมพันธ์ กลยุทธ์กำรส่ือสำรเพ่ือควำมส ำเร็จของธุรกิจ ไฮเซอรอตต์, โดนัลด์ ดี. 2536 2  ต้นอ้อ

4492 มห-เศรษฐศำสตร์ บุญยง วีรกุล 2536 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4493 มำรู้จัก...กำรบริหำรควำมเส่ียง จำกอัตรำแลกเปล่ียน - 2536 2  ไดโอนิค

4494 มุมมองท่ีท้ำทำยผู้บริหำร                                               ดนัย เทียนพุฒ 2536 5 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4495 แม่ไม้นักบริหำร (ศิลปะกำรบริหำรแบบไทย) สุขุม นวลสกุล 2536 3 ธรรมนิติ

4496 ยุทธวิธีกำรประชำสัมพันธ์ จิตรำภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 2536 2  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4497 ยุทธศำสตร์แห่งผู้น ำ ประชุม โพธิกุล 2536 10 สำยใจ

4498 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2536 1  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4499 ลัทธิทุนมนุษยนิยม ทิศทำงกำรจัดกำรธุรกิจโลกศตวรรษท่ี 21 โอซำกิ, โรเบิร์ต เอส.                                                                                            2536 6 ดอกหญ้ำ

4500 แล้วคุณจะลืมค ำว่ำไม่มีเวลำ เทย์เลอร์,ฮำโรลด์ แอล.                                                                                         2536 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4501 โลกนักบริหำร  - 2536 6 เดอะเนช่ัน

4502 วิเครำะห์แนวโน้มกำรลงทุนของรัฐด้ำนชลประทำนในประเทศไทย วิลำศ นิติวัฒนำนนท์        2536 1 -

4503 วิเทศธนกิจไทย เจริญ เจษฎำวัลย์ 2536 3  บริษัท พอดี จ ำกัด

4504 วิธีกำรวิจัยกำรโฆษณำ เตือนจิตต์ จิตต์อำรี 2536 5  -

4505 วิธีใช้เวลำอย่ำงฉลำดและคุ้มค่ำให้ทันเข็มนำฬิกำท่ีเปล่ียนไป - 2536 1 เอ็ม บี เอ.

4506 ศัพท์กำรบริหำรจัดกำร วิทยำกร เชียงกูล 2536 1 เบ้ียฟ้ำ

4507 ศัพท์รัฐประศำสนศำสตร์                         ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 2536 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4508 ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กำรเงินและกำรธนำคำร วิทยำกร เชียงกูล.                                                                               2536 1 เบ้ียฟ้ำ

4509 ศิลปะในกำรจัดกำร สก๊อต, บิลล์                                                                                                      2536 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

4510 เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้ำ                      มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4511 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร                                       สรยุทธ มีนะพันธ์     2536 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4512 เศรษฐศำสตร์กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี วรัญญำ ภัทรสุข.                                                                                 2536 14 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4513 เศรษฐศำสตร์จุลภำค. 1 อภินันท์ จันตะนี. 2536 3 สถำบันรำชภัฏร ำไพพรรณี

4514 สถิติเพ่ือกำรตัดสินใจ ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย 2536 3  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4515 สถิติเพ่ืองำนบริหำร ฉันทลักษณ์ ณ ป้อมเพชร์ 2536 4  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4516 สถิติวิจัย I บุญเรียง ขจรศิลป์ 2536 2  พิชำตเพรส

4517 สนุกกับชีวิตพิชิตงำน สุขุม นวลสกุล 2536 3  ดอกหญ้ำ

4518 สภำพกำรท ำงำนและองค์ประกอบด้ำนลุคคล อำรี เพชรผุด 2536 3  เนติกุลกำรพิมพ์

4519 สัมภำษณ์อย่ำงไรจึงจะได้งำน                                        วิภำ อุตมฉันท์  2536 4 รวมทรรศน์

4520 สำรพันปัญหำภำษีมูลค่ำเพ่ิม พล ธีรคุปต์ 2536 3  สำมัคคีสำร

4521 เส้นทำงวิบำกสู่ควำมส ำเร็จของยอดนักธุรกิจโลก ต่อพงษ์ บุญเลิศ 2536 2  ดอกเบ้ีย

4522 เส้นทำงสร้ำงเอง จีรชำ ใจเป่ียม 2536 1 บริษัท เชนุชำ จ ำกัด

4523 หลักกำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2536 7  ไทยวัฒนำพำนิช

4524 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2536 11 ไทยวัฒนำพำนิช

4525 หลักกำรบริหำรกำรเงิน เพชรี ขุมทรัพย์ 2536 1  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4526 หลักกำรบริหำรเบ้ืองต้น สุธี สุทธิสมบูรณ์ 2536 5 สวัสด์ิกำรส ำนักงำน ก.พ. 

4527 หลักเศรษฐศำสตร์ : กธ 0101, สรบ 2002 สุริยะ เจียมประชำนรำกร.                                                                     2536 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

4528 หัวใจของผู้จัดกำรและนักบริหำร  - 2536 2  เอ็ม.บี.เอ.

4529 องค์กำรและกำรจัดกำร ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ 2536 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4530 องค์กำรและกำรจัดกำร (O & M) ศิริอร ขันธหัตถ์                                                                                                  2536 3 อักษรำพิพัฒน์

4531 องค์กำรและกำรบริหำร : กำรศึกษำกำรจัดกำรแผนใหม่ ธงชัย สันติวงษ์ 2536 5 ไทยวัฒนำพำนิช

4532 อนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย              รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ      2536 1 คบไฟ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4533 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4534 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสหกรณ์ เล่ม 2 หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4535 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4536 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4537 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4538 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4539 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4540 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2536 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4541 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์.                                                                            2535 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4542 Management : do's and don't  กำรบริหำร : ส่ิงท่ีควรกระท ำและไม่ควรกระท ำ มิตรภำพ ชลำนุเครำะห์ 2535 2  ครีเอทีฟ

4543 Moderm management technigues เทคนิคกำรบริหำรแผนใหม่ ชำญชัย อำจินสมำจำร 2535 1  ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

4544 กฎหมำยธุรกิจ ยุทธนำ พูนทอง. 2535 1 นิติยุทธ์

4545 กฎหมำยแรงงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคล เกษมสันต์ วิลำวรรณ.                                                                           2535 2  วิญญูชน

4546 กรณีศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจของไทย : กำรบริหำรท่ัวไป                                      มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2535 6  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4547 กลยุทธ์กำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์ 2535 2  รุ่งแสงกำรพิมพ์

4548 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง ฟิชเชอร์, โรเจอร์.                                                                                                 2535 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4549 กลยุทธ์กำรบริหำรโอกำส ธงชัย สันติวงษ์ 2535 5  รุ่งแสงกำรพิมพ์

4550 กลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ : กรณีศึกษำนโยบำยและกลยุทธกำรบริหำรขององค์กำร                              ธงชัย สันติวงษ์ 2535 13 ไทยวัฒนำพำนิช

4551 กำรเขียนโครงกำร                                                           บุบผำ สุดสวัสด์ิ   2535 8 วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร

4552 กำรเงินธุรกิจ - 2535 25 -

4553 กำรเงินธุรกิจ กุสุมำ เวชชบูล. 2535 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4554 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร. 2535 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4555 กำรจัดกำรสมัยใหม่ ไพลิน ผ่องใส. 2535 2 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4556 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2535 3 ไทยเจริญกำรพิมพ์

4557 กำรบริหำร : ส่ิงท่ีควรกระท ำและไม่ควรกระท ำ มิตรภำพ ชลำนุเครำะห์ 2535 2 ครีเอทีฟ พับบลิชช่ิง

4558 กำรบริหำร วัสดุยุคใหม่ สุชำติ ศุภมงคล 2535 5  ธรรมนิติ

4559 กำรบริหำรกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ สมยศ นำวีกำร                   2535 3  บรรณกิจ

4560 กำรบริหำรควำมขัดแย้ง สิทธิพงศ์ สิทธิขจร 2535 2  จงเจริญกำรพิมพ์

4561 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน ธงชัย สันติวงษ์ 2535 5  -

4562 กำรบริหำรค่ำเส่ือมรำคำและค่ำสึกหรอ สุพัฒน์ อุปนิกขิต 2535 4  ธรรมนิติ

4563 กำรบริหำรคุณภำพแบบญ่ีปุ่น นิตย์ สัมมำพันธ์ 2535 3  สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรฯ

4564 กำรบริหำรโครงกำร ประชุม รอดประเสริฐ 2535 3  เนติกุลกำรพิมพ์

4565 กำรบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์ 2535 2  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4566 กำรบริหำรงำนวิชำกำร ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2535 3  ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

4567 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ิและนโยบำยธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2535 1  บรรณกิจ

4568 กำรบริหำรโดยใช้อิทธิพล เสนำะ ติเยำว์. 2535 2 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4569 กำรบริหำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ : บทบำทขององค์กรในท้องถ่ิน วิรัช วิรัชนิภำวรรณ 2535 1  โอเดียนสโตร์

4570 กำรบริหำรวัสดุยุคใหม่ สุชำติ ศุภมงคล 2535 5  ธรรมนิติ

4571 กำรบริหำรสไตล์โปร่งใสของอำนันท์ ปันยำรชุน - 2535 1 สำรมวลชน

4572 กำรประชำสัมพันธ์ (ฉบับสมบรูณ์) วิรัช ลภิรัตนกุล 2535 1  จุฬำลงกรณ์มหำวิยำลัย

4573 กำรพัฒนำทีมงำน ประชุม โพธิกุล 2535 1  -

4574 กำรพัฒนำพลังสร้ำงสรรค์ขององค์กร : วิธีแก้ปัญหำท่ียำกและสลับซับซ้อน                 ประเวศ วะสี.                                                                                      2535 3 หมอชำวบ้ำน

4575 กำรพัฒนำองค์กำร นงนุช วงษ์สุวรรณ                                                                                             2535 3 กรุงสยำม พร้ินต้ิง กรุ๊ฟ

4576 กำรวำงแผนก ำไร ก่ิงกนก พิทยำนุคุณ 2535 3  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4577 กำรวิเครำะห์หุ้นอย่ำงนักลงทุนมืออำชีพ ปนัดดำ อินทร์พรหม 2535 1  ธรรมนิติ

4578 กำรศึกษำกำรท ำงำน วิจิตร ตัณฑสุทธิ 2535 2  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4579 กำรหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย ปกรณ์ ทิวขุนทอง 2535 1  ธรรมนิติ

4580 ก้ำวไปข้ำงหน้ำ : จิตวิทยำปลุกใจในกำรต่อสู้ชีวิต ไชยวัฒน์                                                                                         2535 1 ข้ำวฟ่ำง

4581 กิจกรรมข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงจุดบกพร่อง และยกระดับคุณภำพของงำน โตโยซำวำ, โตโย                                                                                                  2535 5  สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

4582 เข้ำใจระบบ Just in time ใน 1 สัปดำห์ เวทเลย์, เมลคอล์ม.             2535 5  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4583 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล               - 2535 7 สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

4584 ควำมลับขององค์กำร "พฤติกรรมองค์กำรสมัยใหม่" วิชัย โถสุวรรณจินดำ                                                                                           2535 9 ธรรมนิติ

4585 คิด...เชิงกลยุทธ์ สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 2535 3 เอช-เอนกำรพิมพ์

4586 คู่มือปฏิบัติงำนภำษีมูลค่ำเพ่ิม เลิศกรุ๊ฟ 2535 2  -

4587 ไคสแควร์ (chi-square) : กำรทดสอบทำงสถิติ                       อุทุมพร (ทองอุไทย) จำมรมำน 2535 13 ฟันน่ีพับลิชช่ิง

4588 งำนโรงแรม : ฝ่ำยห้องพัก ขจิต กอบเดช      2535 1 มหำวิทยำลัยรังสิต

4589 ต ำรำพิชัยสงครำมจีน ซือหม่ำฝ่ำบุ๋นน ำบู๊  - 2535 2  ดอกหญ้ำ

4590 ทฤษฎีบรรษัทข้ำมชำติกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย สุวินัย ภรณวลัย 2535 1  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4591 ทักษะกำรมอบหมำยงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ประชุม โพธิกุล 2535 2  สำยใจ

4592 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม 1 จินเหม่ียว 2535 2  เบ้ียฟ้ำ

4593 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม 2 จินเหม่ียว 2535 2  เบ้ียฟ้ำ

4594 เทคนิคกำรเล่นหุ้น เล่ม 3 จินเหม่ียว 2535 2  เบ้ียฟ้ำ

4595 เทคนิคกำรสร้ำงทีมงำน                             ชำญชัย อำจินสมำจำร                            2535 1 โอเดียนสโตร์

4596 เทคนิคสู่ควำมส ำเร็จในกำรบริหำร แวน ฟลีท, เจมส์ เค.                                                                                            2535 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4597 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ศิริพร ปัญญำบำล 2535 1  โรงพิมพ์กำรศำสนำ

4598 นโยบำยธุรกิจ ปรีชำ รุทรโสทร.                                                                                 2535 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4599 นโยบำยและกำรวำงแผน : หลักกำรและทฤษฏี ประชุม รอดประเสริฐ                                                                                          2535 9 เนติกุลกำรพิมพ์

4600 บริหำรงำนด้วยกลยุทธ์สำมก๊ก บุญศักด์ิ แสงระวี 2535 2  คลังสมอง

4601 บริหำรอย่ำงไรให้ได้ผลดี ชำญชัย อำจินสมำจำร 2535 1  -

4602 แบบฝึกปฎิบัติวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4603 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรค่ำจ้ำงและเงินเดือน หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4604 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจ หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4605 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง สมศักด์ิ คุณเงิน 2535 1  วิญญูชน

4606 ผลึกภูมิปัญญำจีน : คัมภีร์กำรบริหำร วิทิต วัณนำวิบูล 2535 1 หมอชำวบ้ำน

4607 ผลึกภูมิปัญญำจีนคัมภีร์กำรบริหำร วิทิต วัณนำวิบูล 2535 2 หมอชำวบ้ำน

4608 ผู้จัดกำรหน่ึงนำท่ี ภำค 1 แบลนชำร์ด, เคนเนท 2535 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4609 ผู้จัดกำรหน่ึงนำท่ี ภำค 2 แบลนชำร์ด, เคนเนท 2535 2  ดอกหญ้ำ

4610 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2535 2  ธรรมนิติ

4611 พฤติกรรมในองค์กำร ชำญชัย อำจินสมำจำร 2535 5  ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

4612 พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร ธงชัย สันติวงษ์ 2535 9  ไทยวัฒนำพำนิช

4613 พฤติกรรมองค์กำร : กำรศึกษำกำรบริหำรพฤติกรรมองค์กำรเชิงบริหำร              ธงชัย สันติวงษ์ 2535 3  ไทยวัฒนำพำนิช

4614 พัฒนำบุคคลเพ่ือประสิทธิผลของงำน อนุกูล เย่ียงพฤกษำวัลย์ 2535 2  สำยใจ

4615 พูดจำภำษำอังกฤษสไตล์ธุรกิจ อิทธิ ฤทธำกรณ์ 2535 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4616 เพลิดเพลินเป็น 100 เท่ำกับกำรเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง เล่ม 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 2535 2 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

4617 ภำษำอังกฤษทำงโทรศัพท์ในวงกำรธุรกิจ - 2535 1 บ๊ิกบุ๊ค

4618 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม : ข้อคิดและข้อวิจำรณ์ ไกรยุทธ ธีรตยำคีนันท์ 2535 3  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4619 มนุษยสัมพันธ์ส ำหรับผู้บริหำรยุคใหม่ วินิจ เกตุข ำ 2535 2  โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮ้ำส์

4620 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรธุรกิจ : ช้ันเชิงกำรบริหำรเชิงยุทธ อ ำนวยชัย ปฏิพันธ์เผ่ำพงศ์ 2535 4  ข้ำวฟ่ำง
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4621 รองเท้ำ 6 คู่ ปฏิบัติกำร 6 แบบ โบโนม, เอ็ดเวิร์ด เดอ. 2535 2  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4622 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2535 2  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4623 รัฐประศำสนศำสตร์ : ทฤษฎีและแนวกำรศึกษำ (ค.ศ.1970-ค.ศ.1980)      พิทยำ บวรวัฒนำ.                                                                               2535 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4624 รำยงำนกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ือง… 2535 1 ทบวงมหำวิทยำลัย

4625 แรงงำนสัมพันธ์ในธุรกิจอุตสำหกรรม ณรงค์ เส็งประชำ 2535 3  โอเดียนสโตร์

4626 วิธีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ วีรยำ ภัทรำอำชำชัย 2535 3  มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4627 ศิลปะกำรเสริมสร้ำงพลัง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ออลสัน, โรเบิร์ต ดับบลิว 2535 1 เจริญวิทย์กำรพิมพ์

4628 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1 EC 111 ปรีดำ นำคเนำวทิม. 2535 1 ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4629 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2 วรณี จิเจริญ       2535 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4630 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1 เอนก เธียรถำวร    2535 1 ชวนพิมพ์

4631 เศรษฐศำสตร์แรงงำน                                                         สุมำลี ปิตยำนนท์ 2535 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4632 สถิติธุรกิจ ดวงใจ วีสกุล                2535 6 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4633 สนทนำภำษำจีนกลำง 1,000 ค ำ หม่ำ, เจำฮว่ำ.                                                                                    2535 4 The Overseas Chinese Library

4634 สร้ำงเงินล้ำนจำกธุรกิจเล็ก บรอนสัน, ฮำวเวิร์ด 2535 2  ธรรมชำติ

4635 สำธำรณบริหำรศำสตร์                                 สร้อยตระกูล (ติวยำนนท์) อรรถมำนะ  2535 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4636 สำรแสดงควำมยินดีเน่ืองในโอกำสต่ำง ล ำดวน จำดใจดี 2535 3 ดวงกมล

4637 หลักกำรตลำด - 2535 13 S.M. Circuit Press

4638 หลักกำรตลำด สุณิสำ วิลัยรักษ์. 2535 3 -

4639 หลักกำรบริหำรเบ้ืองต้น สุธี สุทธิสมบูรณ์ 2535 2  สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ.

4640 หลักกำรประชำสัมพันธ์ วัฒนำ พุทธำงกูรำนนท์ 2535 1  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4641 หลักกำรและเทคนิคกำรประเมินผลงำน ปุตติ, โจเซฟ 2535 5 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4642 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี 2535 3  สุภำ



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 212

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4643 องค์กำรและกำรบริหำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2535 2  ไทยวัฒนำพำนิช

4644 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4645 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฏหมำยแรงงำน หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4646 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4647 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4648 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4649 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4650 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4651 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4652 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4653 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4654 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4655 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมศำสตร์กำรส่ือสำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4656 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพฤติกรรมศำสตร์กำรส่ือสำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4657 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4658 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4659 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4660 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติและกำรวิจัยส่ือสำรมวลชน หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4661 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถิติและกำรวิจัยส่ือสำรมวลชน หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4662 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15       มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4663 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2535 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4664 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 9-15                             มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2535 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4665 36 ข้อบกพร่องของธุรกิจขนำดเล็กและวิธีป้องกัน - 2534 2  แสงดำว

4666 40 ธุรกิจท ำเงินในอนำคต                             - 2534 1 บ๊ิกบุ๊ค

4667 5 S เทคนิคกำรจัดกำรโรงแรม พฤติ บุญเกษมสันติ 2534 5  สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

4668 57 เร่ืองน่ำรู้เทคนิคกำรจัดกำรส ำหรับผู้บริหำรโรงงำน เริงศักด์ิ ปำนเจริญ 2534 1  -

4669 กระบวนกำรตัดสินใจ วีระพล สุวรรณนันต์ 2534 3  สำมัคคีสำส์น

4670 กลยุทธ์พิสดำรในกำรบ่มเพำะคนแบบญ่ีปุ่น ชิเกโนบุ, นำกำโมริ 2534 2  บ๊ิกบุ๊ค

4671 กำรขนส่งท่ัวไป = General transportation ธนสรรค์ แขวงโสภำ.                                                                           2534 3 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

4672 กำรเงินธุรกิจ เบญจวรรณ รักษ์สุธี. 2534 2 เบ็นไทย

4673 กำรเงินธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2534 2 ไทยวัฒนำพำนิช

4674 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร. 2534 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4675 กำรติดต่อธุรกิจ บุศย์ วิสุทธิ 2534 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4676 กำรโต้ตอบจดหมำยธุรกิจ ล ำดวน จำดใจดี   2534 1  -

4677 กำรบริหำรของคงคลังและกำรวำงแผนควำมต้องกำรวัสดุ พิภพ เล้ำประจง 2534 1 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

4678 กำรบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์ 2534 3  -

4679 กำรบริหำรงำนบุคคล พยอม วงศ์สำรศรี 2534 3  -

4680 กำรบริหำรงำนบุคคลในแนวทำงใหม่ - 2534 3  สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรฯ

4681 กำรบริหำรเพ่ือควบคุมควำมสูญเสีย วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 2534 4  สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยีฯ

4682 กำรบัญชีบริหำร สุมำลี ศรีบุญเรือง                                                                                              2534 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4683 กำรประชำสัมพันธ์ : หลักและวิธีปฎิบัติ                              วิจิตร อำวะกุล 2534 1 ไทยวัฒนำพำนิช

4684 กำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน อัปษรศรี ปลดเปล่ียว 2534 1  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4685 กำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ชำญชัย อำจินสมำจำร 2534 5  สำยใจ

4686 กำรพัฒนำตนเอง ภำค 2 สมิต อำชวนิจกุล 2534 3  ดอกหญ้ำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4687 กำรโรงแรม ฉบับนิสิตนักศึกษำ - 2534 3  -

4688 กำรวำงแผน ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2534 8  ไทยวัฒนำพำนิช

4689 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2534 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4690 กำรสรรหำบุคคลเข้ำรับรำชกำร เล่มท่ี 9                                             - 2534 1 ไอเดียสแควร์

4691 กำรสะสมทุนของชำวจีนในมลำยู ค.ศ. 1819-1900 วรุณศิริ วัฒนอำภรณ์ชัย 2534 5 ไทยวัฒนำพำนิช

4692 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มบุคคล สมพักตร์ ยัญญะสิทธ์ิ 2534 1  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4693 ค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจในตลำดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี       นำถนภำ โรหิตำคนี               2534 1 -

4694 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก ชอว์ต, เดวิด เจ.                                                                                 2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4695 คู่มือตรวจสอบควำมพร้อมส ำหรับนักบริหำร รำวน์ทรี, ดีเรก                                                                                                   2534 1 บัตเตอร์ฟลำย

4696 คู่มือบริหำรงำนบุคคล มำร์กำรเร็ต, แอ็ทวูด 2534 1  -

4697 คู่มือปฏิบัติงำนภำษีมูลค่ำเพ่ิม เลิศกรุ๊ฟ 2534 3  สมิต

4698 เคล็ดลับกำรบริหำรเสน่ห์ จินตนำ ยุญบงกำร 2534 1  ธรรมนิติ

4699 ไคเซ็น : กำรปรับปรุงอย่ำงไม่หยุดย้ัง อิไม, มำซำกิ 2534 1 ดอกหญ้ำ

4700 ไคเซ็น : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จแบบญ่ีปุ่น อิมำอิ, มำซำอำกิ 2534 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4701 งำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม พิศมัย ปโชติกำร 2534 3  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4702 จิตวิทยำส ำหรับนักบริหำร พรรณรำย ทรัพยะประภำ 2534 1  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4703 ทฤษฎีบุคลิกภำพ นพมำศ ธีรเวคิน 2534 2  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4704 ทฤษฎีองค์กำร ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  2534 12  ไทยวัฒนำพำนิช

4705 เทคนิคกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน เรวัฒร์ ชำตรีวิศิษฐ์ 2534 1  -

4706 เทคนิคกำรประชำสัมพันธ์ วิจิตรำ อำวะกุล 2534 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4707 นักบริหำรทันสมัย                                 กิติต ยัคคำนนท์                2534 1 บัตเตอร์ฟลำย

4708 บริหำรคน หำยเฟย VS แมคเคียเวลลี เผิงต๋ำเฉิง 2534 2  ดอกหญ้ำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4709 บริหำรงำน บริหำรคน คอฟแมน, ฟิลลิส ซี. 2534 1 ธัญญำ พับลิเคช่ัน

4710 บริหำรงำนแบบญ่ีปุ่น                               วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์    2534 3 ดอกหญ้ำ

4711 บริหำรอย่ำงไรให้ได้ผลดี ชำญชัย อำจินสมำจำร 2534 1  สำยใจ

4712 เบ้ืองหลังควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวในวงกำรธุรกิจ ซอลมอน, พอล                                                                                                  2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4713 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4714 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบรูณ์ 2534 : แก้ไขเพ่ิมเติมถึงประกำศกระทรวงกำรคลัง… - 2534 1 ธรรมนิติ

4715 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบุรณ์ 2535 : แก้ไขเพ่ิมเติมถึงพระรำชก ำหนดแก้ไข... - 2534 15 ธรรมนิติ

4716 ไปสัมภำษณ์ให้ได้งำน เดรน, แพททริเซีย โนแอน                                                                                     2534 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4717 พฤติกรรมผู้บริโภค อดุลย์ จำตุรงคกุล 2534 3  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4718 เพ่ิมพลังให้กำรบริหำร สุรพล กอวัฒนสกุล 2534 3  โอเดียนสโตร์

4719 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ฉบับสมบรูณ์ - 2534 5  ธรรมนิติ

4720 ภำษีศุลกำกร สุชำติ สุขสุมิตร 2534 3  วิญญูชน

4721 ภูมิปัญญำตะวันออก เล่ม 2 คัมภีร์พิเครำะห์สถำนกำรณ์ เฝ่ิงเม่ิงหลง 2534 2  ดอกหญ้ำ

4722 เม่ือต้องข้ึนสู่ต ำแหน่งใหม่ อำร์โนลด์, จอห์น ดี.                                                                                             2534 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4723 ยุทธวิธีพิเครำะห์คน สว่ีเจ๋อเหยียน 2534 1 ดอกหญ้ำ (1988)

4724 ยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจในกำรปรับดุลกำรค้ำไทย-ญ่ีปุ่นเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคง... วีระชัย วรรณีกกุล                                                                                              2534 1 โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน กรมกำรปกครอง

4725 ยุทธศิลป์จ๋ินซี ศำสตร์แห่งกำรบริหำรส ำหรับผู้เป็นเจ้ำของกิจกำร ทองแถม นำถจ ำนง 2534 2  ดอกหญ้ำ

4726 วิธีเตรียมตัวเพ่ือสอบสัมภำษณ์ เดวีย์, ดี. แม็คเคนซี.                                                                            2534 1 บัตเตอร์ฟลำย

4727 วิธีท ำงำนและสร้ำงอนำคต วิจิตรวำทกำร, หลวง, 2441-2505.                                                        2534 4  คลังสมอง

4728 ศิลปะกำรบริหำรคน ฮันเซเกอร์, ฟิลลิป แอล.                                                                                       2534 2 กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

4729 เศรษฐกิจกำรเมืองส ำหรับนักสหภำพแรงงำน - 2534 4 มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท

4730 สถำนกำรเศรษฐกิจกำรเงินภำคเหนือ 2533                 ธนำคำรแห่งประเทศไทย         2534 1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย         
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4731 สถิติวิธีวิเครำะห์และวำงแผนงำนวิจัย จรัญ จันทลักขณำ 2534 5  ไทยวัฒนำพำนิช

4732 สถิติศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับครู ประคอง กรรณสูต 2534 2  ไทยวัฒนำพำนิช

4733 สร้ำงบริกำรให้เป็นเลิศ ปลำยฝัน สุขำรมย์ 2534 1  -

4734 สร้ำงวัฒนธรรมในองค์กำร สร้ำงวิถีทำงสู่ควำมเป็นเลิศ กริช สิบสนธ์ิ 2534 1  -

4735 สหพัฒนฯ โตแล้วแตกและแตกแล้วโต สมใจ วิริยะบัณฑิตกุล 2534 1 ผู้จัดกำร

4736 ส่องโลกทรรศน์นักบริหำร                                          ดนัย เทียนพุฒ 2534 8 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4737 หลักกระบวนกำรแก้ปัญหำ วีระพล สุวรรณนันต์ 2534 1  สำมัคคีสำส์น

4738 หลักกำรจัดกำร ศรีอรุณ เรศำนนท์ 2534 3  -

4739 หลักกำรตลำด - 2534 15 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4740 หลักกำรตลำด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปำล. 2534 7 สถำบันรำชภัฎ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

4741 หลักกำรท ำงำนแบบญ่ีปุ่น  - 2534 2  บัตเตอร์ฟลำย

4742 หลักกำรบัญชี 1 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์. 2534 1 ศูนย์หนังสือ มหำวิทยำลัยรังสิต

4743 หลักกำรบัญชี I เชำวลีย์ พงศ์ผำติโรจน์. 2534 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4744 หลักกำรสัมภำษณ์ในวงกำรบริหำรธุรกิจและกำรส่ือสำรมวลชน เมตตำ กฤตวิทย์ 2534 2  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4745 องค์กำรและกำรจัดกำร พยอม วงศ์สำรศรี                                                                                              2534 14 -

4746 อนำคตท ำนำย : กระแสน ำแห่งโลกอนำคตในทศวรรษหน้ำ          - 2534 1 ข้ำวฟ่ำง

4747 อย่ำหยุด! แค่ต ำแหน่งเลขำ ไดต์, เจเน็ต.                                                                                      2534 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4748 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดและด ำเนินงำนกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4749 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดและด ำเนินงำนกำรสหกรณ์ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4750 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4751 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4752 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4753 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่ม 2 หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4754 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำส่ือสำรเพ่ือกำรพัฒนำ หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4755 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำส่ือสำรเพ่ือกำรพัฒนำ หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4756 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2534 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4757 เอ็มบีโอ กำรบริหำรด้วยวัตถุประสงค์ บุญมำก พรหมพ้วย 2534 2 เจ้ำนำย

4758 6 ยุทธวิธี : รำกเหง้ำคัมภีร์บริหำรแบบตะวันออก - 2533 1 ดอกหญ้ำ

4759 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์.                                                                            2533 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4760 กระแสกำรจัดกำร สมชำย ภคภเสน์วิวัฒน์ 2533 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4761 กลยุทธ์กำรแก้ไขและจัดกำรกับคนท่ียุ่งยำก คำวำ, โรเบอร์ตำ 2533 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4762 กลยุทธ์กำรเป็นนักบริหำรมืออำชีพ ธงชัย สันติวงษ์ 2533 1 รุ่งแสงกำรพิมพ์

4763 กลยุทธ์กำรสัมภำษณ์คนในงำนบริหำร เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2533 10 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4764 กำรเงินธุรกิจ อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยำ. 2533 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4765 กำรเงินธุรกิจ กุสุมำ เวชชบูล. 2533 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4766 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร. 2533 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4767 กำรจัดกำรสินเช่ือ ดำรณี พุทธวิบูลย์ 2533 3 -

4768 กำรตรวจสอบภำยใน เจริญ เจษฎำวัลย์                                                                                                2533 1 -

4769 กำรบริหำรงำนสหกรณ์ พสุ สังถำภรณ์ 2533 5 โอเดียนสโตร์

4770 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2533 6 ไทยวัฒนำพำนิช

4771 กำรบริหำรผ่ำนวิกฤต ยำมำชิตะ, โตชิฮิโกะ 2533 2 ดอกหญ้ำ

4772 กำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศ สมยศ นำวีกำร 2533 8 บรรณกิจ

4773 กำรประกอบกำรขนำดย่อมในชนบทไทย :  สถำนะควำมรู้ ชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ 2533 2 -

4774 กำรพัฒนำตนเอง สมิต อำชวนิจกุล 2533 1 ดอกหญ้ำ (1988)
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4775 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ทองใบ สุดชำรี 2533 3 โอเดียนสโตร์

4776 กำรวิเครำะห์และวำงกลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง ประสำร ไตรรัตน์วรกุล.                                                                         2533 6 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4777 กำรวิจัยรำยกรณีกำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อมของสตรีในกรุงเทพมหำนคร จันทนำ ศรีภักดีวงศ์. 2533 1 -

4778 กำรส่ือสำรและกำรครอบง ำทำงวัฒนธรรม ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ. 2533 1  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4779 เขำว่ำผมคือมืออำชีพ                                                                          - 2533 1 ปิยมิตร

4780 เคล็ดลับควำมเจริญของญ่ีปุ่น : ท ำไมญ่ีปุ่นจึงเจริญเร็วกว่ำ                        ขุนทอง อินทร์ไทย.                                                                             2533 3 รวมทรรศน์

4781 เคล็ดลับสู่ควำมส ำเร็จ : Success secrets แม็คคอร์แม็ค, มำร์ค เอช.                                                                                      2533 3 ข้ำวฟ่ำง

4782 จ๋ิวแต่แจ๋ว : ทิศทำงท่ีแท้จริงของธุรกิจ โชอิชิ, ทำนำเบะ. 2533 1 ดอกหญ้ำ

4783 ดร.เดมม่ิง : อเมริกันชนผู้ปูรำกฐำนเร่ืองคุณภำพให้ญ่ีปุ่น                        อำเกวโญ่, รำฟำเอล.                                                                           2533 1 เอ็มเพำเวอร์เม้นท์

4784 เทคนิคกำรบริหำรเพ่ิมผลงำน โกรฟ, แอนดรู เอส.                                                                            2533 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4785 เทคนิคขจัดควำมกดดันในองค์กร โคลแมน, เวอร์นอน 2533 2  ทำนตะวัน แคช บุ๊คส์

4786 ธุรกิจไร้พรมแดน โอมำเอะ, เคนอิจิ 2533 2  โกลเบ้ิลเบรน

4787 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4788 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้นหน่วยท่ี 1-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4789 ผู้จัดกำรหน่ึงนำที : ตอนสร้ำงทีมสร้ำงผลงำน แบลนชำร์ด เคนเนท 2533 4  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4790 ผู้จัดกำรหน่ึงนำที ฉบับสมบูรณ์ แบลนชำร์ด เคนเนท 2533 2  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4791 พฤติกรรมบุคคลในองค์กำร              ธงชัย สันติวงษ์ 2533 5 ไทยวัฒนำพำนิช

4792 พัฒนำควำมม่ันใจ : เทคนิคฝึกฝนตนเองอย่ำงเป็นข้ันตอน ค็อกซ์, จิลล์ 2533 1 ดอกหญ้ำ

4793 ฟัง ฟัง ฟัง อย่ำงนักบริหำร เมอร์ฟี, เควิน เจ. 2533 2 สร้ำงสรรค์วิชำกำร

4794 ภำษำอังกฤษธุรกิจ จรูญศรี มำดิลกโกวิท. 2533 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4795 ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จุฑำมำศ มนัสช่ืนนิรันดร์ 2533 1 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

4796 รวยแบบเจ้ำสัว บุญชัย ใจเย็น 2533 2 บุญชัยเพรส



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 219

ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4797 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2533 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4798 แรงงำนสัมพันธ์กุญแจแห่งควำมร่วมมือระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง วิชัย โถสุวรรณจินดำ 2533 1 ธรรมนิติ

4799 วัฒนธรรมทำงธุรกิจของญ่ีปุ่น ขุนทอง อินทร์ไทย.                                                                             2533 1 รวมทรรศน์

4800 ศัพท์ธุรกิจ : ธนำคำร บัญชี กิจกำรบริษัท หยำงหมิงกง.                                                                                    2533 1 ยินหยำง

4801 สนทนำธุรกิจ ภำษำจีนกลำง - 2533 1 ยินหยำำง

4802 สำธำรณบริหำรศำสตร์ สร้อยตระกูล (ติวยำนนท์) อรรถมำนะ 2533 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4803 หนทำงเป็นผู้บริหำรช้ันยอด เก็ตต้ี, เจ.พอล.                                                                                                  2533 6 ข้ำวฟ่ำง

4804 หลักกำรจัดกำร ธงชัย สันติวงษ์ 2533 5 ไทยวัฒนำพำนิช

4805 หลักกำรจัดองค์กำรและกำรจัดกำร พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ 2533 1 คณะรัฐศำสตร์ ม.รำมค ำแหง

4806 หลักกำรตลำด ธงชัย สันติวงษ์ 2533 3 ไทยวัฒนำพำนิช

4807 หลักกำรตลำด สุดำดวง เรืองรุจิระ 2533 16 ประกำยพรึก

4808 หลักสงครำมกำรค้ำของจีน - 2533 8 ข้ำวฟ่ำง

4809 องค์กำรและกำรจัดกำร ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์.                                                                            2533 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4810 องค์กำรและกำรบริหำร ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2533 1  ไทยวัฒนำพำนิช

4811 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรครอบครัวและชุมชน. หน่วยท่ี 8-15        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4812 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำร หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4813 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัยและกำรประกันชีวิต หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4814 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัยและกำรประกันชีวิต หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4815 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ในองค์กำร หน่วยท่ี 7-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4816 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หน่วยท่ี 1-6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4817 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์-สถิติ เพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4818 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำคณิตศำสตร์-สถิติ เพ่ือธุรกิจ หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4819 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรประกันภัย หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4820 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรประกันภัย หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4821 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรฝึกอบรม หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4822 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรฝึกอบรม หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2533 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4823 เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ นงลักษณ์ สินสืบผล 2533 1  วิทยำลัยครูธนบุรี

4824 Positioning : กลยุทธ์กำรสร้ำงภำพพจน์ รีส์, อัล.                                                                                            2532 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4825 กฎหมำยธุรกิจ 1 - 2532 3 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4826 กลยุทธ์และกำรสร้ำงพลังผู้น ำธุรกิจรุ่นใหม่ มนูญ ตนะวัฒนำ 2532 2  โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮ้ำส์

4827 กลุ่มสัมพันธ์และกำรบริหำรทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ อุทัย บุญประเสริฐ 2532 5  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4828 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร. 2532 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4829 กำรจัดอุตสำหกรรมท่องเท่ียว วินิจ วีรยำกร 2532 1  -

4830 กำรบริกำรประยุกต์ อุทัย หิรัญโต 2532 3  โอเดียนสโตร์

4831 กำรบริหำรคุณภำพแบบญ่ีปุ่น นิตย์ สัมมำพันธ์               2532 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์

4832 กำรบริหำรเฉียบพลัน สโลมำ, ริชำร์ด เอส. 2532 1 สร้ำงสรรค์-วิชำกำร

4833 กำรบริหำรประยุกต์                                                         อุทัย หิรัญโต 2532 7 โอเดียนสโตร์

4834 กำรบริหำรเพ่ือกำรสร้ำงสรร บุณทัน ดอกไธสง 2532 2 บพิธกำรพิมพ์

4835 กำรบัญชีภำษีอำกร : กำรค ำนวณก ำไรสุทธิผลกระทบทำงภำษีอำกรกำรบันทึกเพ่ือ...  - 2532 3 ธรรมนิติ

4836 กำรพัฒนำบุคคลและกำรฝึกอบรม นงลักษณ์ สินสืบผล 2532 4  วิทยำลัยครูธนบุรี

4837 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2532 4 ไทยวัฒนำพำนิช

4838 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงธุรกิจ - 2532 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4839 กำรศึกษำกำรท ำงำน วิจิตร ตัณฑสุทธิ 2532 3  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4840 ตัวอย่ำงจดหมำยและเรียงควำม : สุภำษิตและค ำพังเพย จงพวง มณีวัฒนำ 2532 3 วิทยำเขตพณิชยกำรพระนครศรีอยุธยำ
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4841 ทฤษฎีบุคลิกภำพ สิริวรรณ สำระนำค 2532 1  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4842 ทักษะกำรเรียน : องค์ประกอบและวิธีกำรวัด อัจฉรำ วงศ์โสธร. 2532 4 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4843 ธุรกิจขนำดกลำงย่อมท่ีท้ำทำยโลกอุตสำหกรรม นำกำมูระ, ฮิเดอิจิโร 2532 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4844 ฝ่ำคล่ืนฝืนลม ประสำร มฤคพิทักษ์ 2532 1 สำรทัศน์

4845 ภำษำจีนธุรกิจ 1 ฉัตรดำร์พร มณีวัฒนำ. 2532 2 โรงพิมพ์เทอดไทยพำณิชย์

4846 รำยงำนผลกำรวิจัยองค์กรควำมร่วมมือของเอกชนอำเซียน : พัฒนำกำรและ… พัชรำวลัย วงศ์บุญสิน.                                                                         2532 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4847 เลขำคนเก่ง ซูเปอร์เลขำ 2532 1 ณ ฌำน

4848 ศิลปะของกำรสมัครงำน : ทุกส่ิงท่ีคุณอยำกรู้เพ่ือกำรได้งำนท ำหรือเปล่ียนงำน                    นวลศิริ เปำโรหิตย์.                                                                              2532 1 ภำพพิมพ์

4849 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2 ปิยะวดี วิริยะชำติ       2532 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4850 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1 เอนก เธียรถำวร.                                                                                 2532 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4851 หลักเศรษฐศำสตร์ บุญเลิศ พงษ์มงคลสำม.                                                                       2532 1 ไนน์

4852 องค์กำรและกำรจัดกำร (O & M) ศิริอร ขันธหัตถ์                                                                                                  2532 2 อักษรำพิพัฒน์

4853 365 ปรัชญำทองสู่ควำมส ำเร็จ มัตซูชิตะ, โคโนซูเกะ 2531 1 ธรรมชำติ

4854 กรอบนโยบำยและกำรบริหำรเพ่ือกำรส่งสินค้ำออก : บทเรียนจำกกลุ่มประเทศอุตสำหกรรม จินดำ ยิมเรวัต 2531 3 เพ่ือนพิมพ์

4855 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรอง ฟิชเชอร์, โรเจอร์.                                                                               2531 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4856 กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จ พระภำวนำวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). 2531 1 โรงพิมพ์นิวไวเต็ก

4857 กำรขนส่งท่ัวไป ธนสรรค์ แขวงโสภำ.                                                                           2531 3 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

4858 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์. เล่ม 1 สมยศ นำวีกำร 2531 5 บรรณกิจ

4859 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์. เล่ม 2 สมยศ นำวีกำร 2531 7 บรรณกิจ

4860 กำรบริหำรแรงงำนในประเทศไทย : กรม ทบวงหรือกระทรวง จ ำเนียร จวงตระกูล 2531 4 โอเดียนสโตร์

4861 กำรพัฒนำองค์กำร สุนันทำ เลำหนันทน์. 2531 20 ดีดีบุ๊คสโตร์

4862 กำรวิเครำะห์คุณค่ำ อัมพิกำ ไกรฤทธ์ิ 2531 3 -
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4863 ควำมม่ันคงในอำชีพบริหำรงำนบุคคล เสนำะ ติเยำว์ 2531 2 -

4864 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรวำงแผนบุคลำกรกำรก ำหนดต ำแหน่งงำนกำร...หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4865 ประกันภัยสินค้ำส่งออก มำณพ สังขมิตร 2531 3 บ ำรุงสำสน์

4866 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับระบบข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2531 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4867 หลักกำรบริหำรงำนบุคคล                                          อุทัย หิรัญโต 2531 9 โอเดียนสโตร์

4868 หลักกำรบัญชี 2 สุดำ ปีตะวรรณ 2531 4 -

4869 องค์กำรและปัญหำในองค์กำร อุทัย บุญประเสริฐ      2531 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4870 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนบุคลำกรกำรก ำหนดต ำแหน่งงำน…หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2531 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4871 เอกสำรและบันทึกกำรสัมมนำทำงวิชำกำรปัญหำน้ ำมันและก๊ำซของไทย ณ ห้อง… กำรสัมมนำทำงวิชำกำรปัญหำน้ ำมัน...         2531 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4872 12 ปี 2 เดือน 4 วัน ในต ำแหน่งผู้ว่ำกำร ธปท. สุรพล เย็นอุรำ 2530 1 มูลนิธิโกมลคีมทอง

4873 กฎหมำยธุรกิจ 1 - 2530 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4874 กำรเงินธุรกิจ ชนะใจ เดชวิทยำพร. 2530 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4875 กำรบริหำรโครงกำรเชิงปฏิบัติ เทเลอร์, ดับบลิว เจ.    2530 3  สนง.คณะกรรมกำรกำรวิจัยฯ

4876 กำรบริหำรงำนต ำรวจ ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ 2530 1 โอเดียนสโตร์

4877 กำรบริหำรธุรกิจ สมยศ นำวีกำร 2530 3  บรรณกิจ

4878 กำรวิเครำะห์เน้ือหำด้ำนจริยธรรมในโฆษณำ ปรีชำ ส่งกิตติสุนทร.                                                                            2530 1 -

4879 กำรส่ือสำรในองค์กำร เสนำะ ติเยำว์.                                                                                    2530 2  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4880 เข้ียวเล็บของผู้จัดกำรหญิง - 2530 1 งำนดี

4881 ควำมคิดสหกรณ์ของปรีดี พนมยงค์ และ ปรีดี พนมยงค์ กับกำรสร้ำงสรรค์สติปัญญำ ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ 2530 1 อักษรสำส์น

4882 ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำยท่ัวไป คมกริช วัฒนเสถียร 2530 3  -

4883 บริหำรโครงกำร สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 2530 3  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4884 บันไดสู่นักบริหำร วีระ ศรีวิลำศ.                                                                                     2530 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4885 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4886 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4887 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4888 แบบสอบถำม : กำรสร้ำงและกำรใช้                          อุทุมพร (ทองอุไทย) จำมรมำน 2530 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4889 ประมวลรัษฎำกร ฉบับสมบูรณ์ 2530 : ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงพระรำชก ำหนดฯ...   - 2530 1 ธรรมนิติกำรบัญชีและภำษีอำกร

4890 ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ กับกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิผล ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ.                                                                        2530 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4891 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กำร วนิดำ เสนีเศรษฐ 2530 3 โอเดียนสโตร์

4892 มิติใหม่ของกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐบำล : กำรเมือง ค่ำนิยม และกำรจัดกำร... เช่ียวชำญ อำศวัฒนกุล 2530 4 โอเดียนสโตร์

4893 เร่ืองน่ำรู้เก่ียวกับสมัครงำน - 2530 1 รุ่งแสงกำรพิมพ์

4894 เลขำนุกำรภำคปฎิบัติ และกำรบริหำรธุรกิจ พอล อีสแมน                                                                                                     2530 6 โอเดียนสโตร์

4895 ศัพท์บัญญัติ กำรผลิต อังกฤษ-ไทย สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 2530 1 -

4896 ศิลปะของกำรสมัครงำน นวลศิริ เปำโรหิตย์ 2530 1 เคล็ดไทย

4897 สร้ำงทีมเสือ ไรซ์, เครก เอส.                                                                                  2530 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4898 หน่ึงสมอง สองมือ ประสำร มฤคพิทักษ์ 2530 2 ศยำม

4899 หัวอกผู้ (ถูก) ว่ำ อำทิตย์ อุไรรัตน์ 2530 1 ฉับแกระ

4900 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4901 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4902 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4903 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2530 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4904 Business writing in English ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์.                                                                            2529 2 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4905 กำรตัดสินใจของผู้บริหำร สมยศ นำวีกำร 2529 6 บรรณกิจ

4906 กำรบริหำรกำรผลิต สัณห์ชัย กล่ินพิกุล 2529 3 โอเดียนสโตร์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4907 กำรบริหำรกำรผลิตในธุรกิจอุตสำหกรรมและบริกำร สัณห์ชัย กล่ินพิกุล 2529 5  -

4908 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ ประโชค ชุมพล                                                                                 2529 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

4909 กำรบริหำรธุรกิจขยำดย่อม ผุสดี รุมำคม 2529 3  ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

4910 กำรบริหำรบุคคล สุรศักด์ิ นำนำนุกูล 2529 3  ทวีกำรพิมพ์

4911 กำรบริหำรให้ก ำไรมำกข้ึน โมรีน, จอห์น                                                                                                      2529 2  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4912 กำรพัฒนำสมรรถนะขององค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ ชัยอนันต์ สมุทวณิช 2529 1  มูลนิธิคอนรำด อำเด็นเนำว์

4913 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำร สมยศ นำวีกำร 2529 4 บรรณกิจ

4914 กำรวิเครำะห์วิธีกำรประเมินผลงำนของพนักงำนในธนำคำรพำณิชย์ไทย วีรวรรณ อัศวไพบูลย์                                                                                         2529 1 -

4915 กำรวิจัยกำรด ำเนินงำน 2 วิภำวรรณ สิงห์พร้ิง                                                                                            2529 2 โอเดียนสโตร์

4916 งำนโรงแรม : ฝ่ำยห้องพัก ขจิต กอบเดช      2529 5 โอเดียนสโตร์

4917 ชีวิต 25 มหำเศรษฐี. ชุดท่ี 2 ชูพงศ์ มณีน้อย 2529 1 กำรเงินกำรธนำคำร

4918 ต่อรองแบบญ่ีปุ่น แกรแฮม, จอห์น แอล.                                                                         2529 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4919 ธุรกิจเบ้ืองต้น ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว 2529 3  พิทักษ์อักษร

4920 แนวจัดท ำแผนกลยุทธส ำหรับรัฐวิสำหกิจ พิพัฒน์ ไทยอำรี 2529 1  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4921 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อมและกำรค้ำปลีก. หน่วยท่ี 10-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4922 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรบริหำรธุรกิจขนำดย่อมและกำรค้ำปลีก. หน่วยท่ี 1-9 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4923 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4924 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4925 ปัญหำและแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรบริหำรเทศบำลไทย ประหยัด หงษ์ทองค ำ              2529 1 เจ้ำพระยำกำรพิมพ์

4926 รัฐวิสำหกิจไทย : องค์กำรและกำรจัดกำร ผุสสดี สัตยมำนะ 2529 4 โอเดียนสโตร์

4927 รำยงำนกำรฝึกอบรมวิทยำกร ณ ทบวงมหำวิทยำลัย 15-20 กันยำยน 2529 ...     กำรฝึกอบรมวิทยำกร (2529 : กรุงเทพฯ)                                       2529 2 คณะบริหำรธุรกิจ ม.เทคนิคสยำม

4928 หลักกำรและข้ันตอนในกำรจัดท ำแผนวิสำหกิจส ำหรับรัฐวิสำหกิจ พิพัฒน์ ไทยอำรี 2529 4  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4929 องค์กำรและกำรจัดกำร ระวัง เนตรโพธ์ิแก้ว 2529 2  พิทักษ์อักษร

4930 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4931 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2529 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4932 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น เล่ม 2 หน่วยท่ี 9-15                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2529 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

4933 กลวิธีสู่ควำมส ำเร็จ : ประสบกำรณ์ของคนอเมริกัน เอปสไตน์, โจเซฟ.                                                                              2528 1 แพร่พิทยำ

4934 กำรจัดกำรธุรกิจเกษตร ศิณีย์ สังข์รัศมี.                                                                                  2528 1 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

4935 กำรบริหำรเชิงพุทธ : กระบวนกำรทำงพฤติกรรม บุญทัน ดอกไธสง                                                                                               2528 1 บพิธกำรพิมพ์

4936 กำรศึกษำกำรบริหำรงำนบุคคลของบริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด          อุษณีย์ ชิดชอบ.                                                                                 2528 1 -

4937 คู่มือบริหำรธุรกิจ - 2528 1 -

4938 โจทย์ข้อสอบบริหำรธุรกิจ - 2528 1 -

4939 ด้ันด้นหำควำมเป็นเลิศ : ประสบกำรณ์จำกบริษัทอเมริกันช้ันน ำของโลก ปีเตอร์, โทมัส เจ. 2528 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4940 ทฤษฎีกำรประยุกต์ของ Q.C.C วีระพล สุวรรณนันต์      2528 1 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

4941 ธุรกิจท่ัวไป ยนต์ ชุ่มจิต 2528 3  แพร่พิทยำ

4942 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4943 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4944 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4945 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4946 รำยงำนกำรวิจัยเร่ืองสภำวะกำรท ำงำนของบัณฑิตวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงปี... เลิศพร ภำระสกุล.                                                                               2528 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4947 ลู่ทำงกำรลงทุนร่วมระหว่ำงไทยกับจีน                                   - 2528 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4948 เศรษฐศำสตร์ประยุกต์ : กำรจัดกำรธุรกิจ สมคิด แก้วสนธิ 2528 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4949 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น รัตนำ สำยคณิต 2528 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4950 องค์กำรและกำรจัดกำร ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. 2528 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4951 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4952 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4953 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4954 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4955 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 8-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4956 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4957 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร. หน่วยท่ี 9-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2528 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4958 กฎหมำยธุรกิจ สมุนมำลย์ น่ิมเนติพันธ์ 2527 2  พิทักษ์อักษร

4959 กฎหมำยธุรกิจ มนมำลย์ น่ิมเนติพันธ์. 2527 3 พิทักษ์อักษร

4960 กำรขนส่งท่ัวไป รังสรรค์ แขวงโสภำ.                                                                            2527 1 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4961 กำรใช้แรงงำนของชำวจีนในสังคมไทย พ.ศ. 2325-2453 วิยะดำ ทองมิตร. 2527 1 -

4962 กำรติดต่อส่ือสำรขององค์กำร สมยศ นำวีกำร 2527 1 บรรณกิจ

4963 กำรบริหำร                               ฉำยศิลป์ เช่ียวชำญพิพัฒน์ 2527 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4964 กำรบริหำรงำนบุคคล สพพ.103 สุมนมำลย์ น่ิมเหติพันธ์ 2527 2  พิทักษ์อักษร

4965 กำรมอบหมำยงำน : กุญแจสู่ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร เทเลอร์, ฮำโรล แอล.                                                                                            2527 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4966 กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเร่ืองวิเครำะห์คร่ึงทำงแผนฯ 5 วันท่ี 12 มกรำคม 2527... สมำคมเศรษฐศำสตร์แห่งประเทศไทย     2527 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4967 กำรส่ือสำรส ำหรับผู้บริหำร สมิต สัชฌุกร 2527 2 โรงพิมพ์และท ำปกเจริญผล

4968 ควำมส ำเร็จทำงกำรบริหำร สมยศ นำวีกำร 2527 3 บรรณกิจ

4969 คู่มือจดหมำยธุรกิจ Ashley, A. 2527 1 แพร่พิทยำ

4970 คู่มือท ำกิจกรรม กลุ่มสร้ำงคุณภำพงำน ประวิทย์ จงวิศำล                                                                                               2527 16 -

4971 เทคนิคกำรท ำธุรกิจด้วยตัวเอง พำร์สัน, คริส.                                                                                    2527 1 ธุรกิจ

4972 นักบริหำร สุรัฐ ศิลปอนันต์ 2527 8 ไทยวัฒนำพำนิช



ตารางหมายเลข 9
จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจจีน ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าท่ี 227
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4973 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วยนิติกรรมและหน้ี 1 เสนีย์ ปรำโมช 2527 1  -

4974 สถิติพ้ืนฐำนเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ อุไรวรรณ เทพเทศ.                                                                             2527 1 วิทยำลัยกำรค้ำ

4975 หลักกระบวนกำรแก้ปัญหำ                             วีระพล สุวรรณนันต์ 2527 2 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

4976 หลักกำรตลำด - 2527 1 โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4977 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร. หน่วยท่ี 1-7 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2527 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4978 กรณีตัวอย่ำงกำรบริหำรกำรปฏิบัติกำร สิงหำ เจียมศิริ 2526 3 ภำพพิมพ์

4979 กำรบริหำร                                                            สมพงค์ เกษมสิน    2526 1 ไทยวัฒนำพำนิช

4980 กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรสัมนำบุคคล บัณฑิตย์ อินทรช่ืน 2526 1  -

4981 กำรบริหำรธุรกิจเบ่ืองต้น (เพ่ือกำรสหกรณ์) อุดม เชยกีวงศ์ 2526 4 โอเดียนสโตร์

4982 กำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ เกศินี หำสนันทน์ 2526 1  -

4983 คู่มือบัณฑิต : วิถีสู่ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน ก ำจัด สวัสดิโอ.                                                                                  2526 1 โครงกำรต ำรำมหำวิทยำลัย

4984 ทฤษฎีองค์กำร สมยศ นำวีกำร 2526 3 บรรณกิจ

4985 หลักกำรประชำสัมพันธ์ ชม ภูมิภำค 2526 2 โอเดียนสโตร์

4986 หลักและเทคนิคของกำรวำงแผน อนันต์ เกตุวงศ์ 2526 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

4987 หลักเศรษฐศำสตร์ I : จุลเศรษฐศำสตร์                      นรำทิพย์ ชุติวงศ์     2526 2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

4988 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร หน่วยท่ี 1-8  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2526 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

4989 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักกำรบัญชี. หน่วยท่ี 1-8 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2526 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

4990 กำรจูงใจในองค์กำรธุรกิจ วุฒิชัย จ ำนงค์ 2525 8  โอเดียนสโตร์

4991 กำรบริหำร : คู่มือและแบบทดสอบ สมยศ นำวีกำร 2525 4 บรรณกิจ

4992 กำรบริหำรงำนบุคคล ธงชัย สันติวงษ์.                                                                                 2525 1 ไทยวัฒนำพำนิช

4993 กำรพัฒนำบุคคล เสำวลักษณ์ สิงหโกวินท์ 2525 1  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

4994 ควำมรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน (สำมัญ) สิทธำ พินิจภูวดล 2525 1 ไทยวัฒนำพำนิช
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

4995 เทคนิคกำรบริหำร                                                            อุทัย หิรัญโต 2525 8 โอเดียนสโตร์

4996 นักต่อรองต้องอย่ำงน้ี โคเฮน, เฮิร์บ.                                                                                    2525 1 จตุจักร

4997 ปัญหำส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำนของมนุษย์  - 2525 1  สนง.คณะกรรมกำรกำรวิจัยฯ

4998 แผนสู่ควำมส ำเร็จของนักวำงกลยุทธ์ โอมำเอะ, เคนอิชิ.                                                                                                 2525 2  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

4999 พูดได้ พูดเป็น ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 2525 2 ก้องหล้ำ

5000 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นรำศรี ไววนิชกุล 2525 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5001 เศรษฐกิจของกำรให้สินเช่ือรำยกลุ่ม : กำรศึกษำเฉพำะกรณีท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี               ทองโรจน์ อ่อนจันทร์     2525 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

5002 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรบริหำร เล่ม 1 หน่วยท่ี 1-7                                     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2525 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

5003 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-8                                 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2525 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

5004 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น เล่มท่ี 2 หน่วยท่ี 9-15                                มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2525 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

5005 กำรพัฒนำองค์กำร : กำรสร้ำงและพัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีม อรุณ รักธรรม 2524 3  โอเดียนสโตร์

5006 พฤติกรรมองค์กำร                                                          สมยศ นำวีกำร 2524 7 บรรณกิจ

5007 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น : คลังข้อทดสอบ                                 - 2524 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

5008 หัวหน้ำงำน ธนรัตน์ ยงวำนิชจิต 2524 1 ประชุมช่ำง

5009 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร เล่มท่ี 1 หน่วยท่ี 1-5 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 2524 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

5010 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 12-15 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2524 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

5011 เอกสำรกำรสอนชุดวิชำองค์กำรและกำรจัดกำร หน่วยท่ี 6-11                                    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     2524 1 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช     

5012 กำรจัดซ้ือและบริหำรพัสดุ                                    สุมนำ อยู่โพธ์ิ       2523 1 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

5013 กำรบริหำร สมพงศ์ เกษมสิน.                                                                               2523 1 ไทยวัฒนำพำนิช

5014 กำรบริหำรงำนบุคคล (หลักเกณฑ์และทำงปฏิบัติ) อุดร ช่ืนกล่ินธูป.                                                                                 2523 1 โรงพิมพ์วิทยำกร

5015 กำรบริหำรตำมสถำนกำรณ์ สมยศ นำวีกำร 2523 1 บรรณกิจ

5016 จุล-เศรษฐศำสตร์ ปัจจัย บุญนำค 2523 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

5017 แนวควำมคิดเร่ืองพฤติกรรมองค์กำร                                วุฒิชัย จ ำนงค์ 2523 1 รวมสำส์น

5018 พฤติกรรมกำรตัดสินใจ วุฒิชัย จ ำนงค์ 2523 2  โอเดียนสโตร์

5019 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักวิชำกำร พรชุลี คุณำนุกร. 2523 2 โรงพิมพ์แสงรุ้งกำรพิมพ์

5020 เศรษฐศำสตร์ชำวบ้ำน (เศรษฐกิจในชีวิตประจ ำวัน)     วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร  2523 1 พิทยำคำร

5021 หลักกำรประชำสัมพันธ์ เจริญศักด์ิ อ้ึงเจริญวัฒนำ 2523 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

5022 กำรบริหำรงำนบุคคล ชลิดำ ศรมณี 2522 1 -

5023 กำรวิจัยข้ันด ำเนินงำน I นรำศรี ไววนิชกุล                                                                                                2522 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

5024 กำรศึกษำเปรียบเทียบกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลในระบบรัฐวิสำหกิจ...     วรมณี ชัยกรณ์กิจ                                                                                              2522 1 -

5025 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น[มหภำค]                                  สุรักษ์ บุนนำค 2522 1 ไทยวัฒนำพำนิช

5026 สวัสดิกำรของลูกจ้ำงในโรงพยำบำลของกรมกำรแพทย์ ทัศนัย ทองประเสริฐ                                                                                           2522 1 -

5027 หลักเศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น                                             จรินทร์ เทศวำนิช 2522 1 โอเดียนสโตร์

5028 กำรบริหำรรัฐกิจ ผุสสดี สัตยมำนะ 2521 1 โอเดียนสโตร์

5029 กุญแจทองของกำรบริหำร ศีรินทร์ ยมรัตน์ 2521 1  เอ็ม บี เอ

5030 คิด...เชิงกลยุทธ์ สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 2521 2  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5031 คู่มือ at the office an Enhlish conversation guied for Thai office staff an English ไลเซนเบอร์ก, โรเบิร์ต. 2521 1 -

5032 ท ำธุรกิจแบบญ่ีปุ่น เดอมองเตอะ, บอย 2521 2  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5033 เทคนิคกำรใช้โปรแกรมในกำรบริหำรงำนผลิตและอุตสำหกรรม พิภพ เล้ำประจง 2521 1  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5034 บริหำรโครงกำร สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 2521 3  ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5035 บริหำรตรงเป้ำหมำยได้ผลลัพธ์ ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. 2521 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5036 ประมุขศิลป์ ชลอ ธรรมศิริ 2521 1 เซ่ียงก่ีกำรพิมพ์

5037 พฤติกรรมในองค์กำร ชำญชัย อำจินสมำจำร                            2521 1 ศูนย์ส่ือสำรเสริมกรุงเทพฯ

5038 ยุทธกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศไทย สุรชัย รัตนกิจตระกูล 2521 4 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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ล ำดับท่ี รำยช่ือหนังสือ รำยช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ ำนวน     ส ำนักพิมพ์

5039 ลมหำยใจของนักธุรกิจ วิโรจน์ กล่ันเปำ. 2521 1 ฝ่ำยวิชำกำร มำร์เก็ทต้ิงมี

5040 ลุยธุรกิจพ่ียุ่น วุ่นๆ สไตล์พ่ีกัน แคตเซนสไตน์, แกรี                                                                                            2521 3 ธัญญำ

5041 สูตรส ำเร็จนักบริหำร กริช สืบสนธ์ิ 2521 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

5042 องค์กำรและกำรจัดกำร วิรัช สงวนวงศ์วำน 2521 3 แมส พับลิชช่ิง

5043 หลักกำรตลำด บัญญัติ จุลนำพันธ์ุ. 2520 2 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

5044 หลักกำรบัญชี ไพบูลย์ สุวรรณโพธิศรี. 2520 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

5045 รัฐวิสำหกิจ ไพศำล ชัยมงคล 2519 1 ไทยวัฒนำพำนิช

5046 หลักมนุษยสัมพันธ์ต่อกำรบริหำรงำนในองค์กำร เสถียร เหลืองอร่ำม 2519 1 แพร่พิทยำ

5047 องค์กำรและกำรบริหำร : กำรศึกษำกำรจัดกำรในทำงธุรกิจ ธงชัย สันติวงษ์ 2519 2 ไทยวัฒนำพำนิช

5048 กำรเงินธุรกิจ วิรัช สงวนวงศ์วำน. 2518 1 กรมประชำสงเครำะห์

5049 กำรพูดส ำหรับผู้น ำ ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ 2518 1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

5050 ธุรกิจเศรษฐกิจ : ทฤษฎีและปัญหำ ชัชเวทย์ มุสิกไชย 2518 1 แพร่พิทยำ

5051 รวมกันเรำอยู่หรือเร่ืองของสหภำพแรงงำนและสมำคมนำยจ้ำง เมธี ดุลยจินดำ 2518 1 ดวงกมล

5052 หลักกำรปกครองของหัวหน้ำงำน                                  จ ำนงค์ สมประสงค์ 2518 1 มิตรเจริญกำรพิมพ์

5053 ปฏิบัติงำนส ำนักงำนภำคทฤษฎี กมล ชูทรัพย์ 2517 1 แพร่พิทยำ

5054 พจนำนุกรมศัพท์ธุรกิจกำรค้ำ กมล จำตะเสม 2516 1 ผดุงพิทยำ

5055 เศรษฐศำสตร์มหภำค ธรรมนูญ โสภำรัตน์ 2516 1 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2566


