
รายชือ่ CD-TEXT BOOK
สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา
จํานวน / 

รายการ

CD-T 2003 HD38.5 ฐ312ค 2551
คูม่ือการตรวจประเมินโลจิสติกส์ = The logistics 

assessment guidebook
ไทย 3

CD-T 2074 HF5429.3 P55 2009

Plunkett's retail industry almanac 2009 : the 

only comprehensive guide to the retail 

industry
Eng 1

CD-T 2293 HD38.5 ช321ก 2545

การจดัการโซอ่ปุทาน = Supply chain 

management : strategy, planning, and 

operation

ไทย 1

CD-T 3944 QA76.9.D26 ธ198ก 2555

การพฒันาระบบฐานข้อมลูเพ่ือการค้นหาข้อมลูของ

ลกูค้า กรณีศกึษา บริษัทวาสนา เอ็กซ์เพรส จํากดั = 

Data base system development for searching 

customer's data : A case study of Vassana 

Express Company Limited

ไทย 1

CD-T 3946 TS176 จ231ก 2555

การลดความผิดพลาดและความลา่ช้าในการจดัสง่

อะไหลด้่วยการใช้เทคโนโลยีรหสัแทง่ = To reduce 

errors and delays in the delivery of spare parts 

with barcode technology

ไทย 1

CD-T 3947 HD47.3 ก284ก 2555

การจดัการการขนสง่อยา่งมีประสทิธิภาพโดยวิธีการ

ลดต้นทนุการบํารุงรักษารถเทรลเลอร์ กรณีศกึษา : 

บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ จํากดั = Effective 

transportation management by reducing cost in 

the maintenance system of trailers Case study of 

Siam Motors logistics Co.,Ltd.

ไทย 1



รายชือ่ CD-TEXT BOOK
สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา
จํานวน / 

รายการ

CD-T 3948 HD47.3 ด211ก 2555

การปรับลดต้นทนุการจดัสง่สนิค้าด้วยวิธีการจ้าง

พนกังาน Outsourcing กรณีศกึษา : บริษัท ไทยเม็ท

ทอล จํากดั = Delivery costs adjustment by using 

employee outsourcing in Thai Metal Co.,Ltd.

ไทย 1

CD-T 3949 HF5549.5.M3 ย547ก 2555

การวิเคราะห์ผลของการขาดงานท่ีมีตอ่ประสทิธิภาพ

ในการปฏิบตัิงานของพนกังานขบัรถฝ่ายครัวการบิน 

บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) = The analysis of

 absentee result toward performamce efficiency 

of equipment operator in catering department of 

Thai Airway International Public Co.,Ltd.

ไทย 1

CD-T 3978 HD30.17 ว281ก 2555

การประยกุต์ใช้แนวคิดไคเซ็นเพ่ือลดปัญหาความ

ลา่ช้าในการจดัสง่พสัดขุองฝ่ายพสัดแุละจดัหา แผนก

พสัดสุาํรองคลงั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย =

 The application of Kaizen framework for 

reducing the latency of supply material in 

warehouse management department the 

electricity generating authority of Thailand

ไทย 1

CD-T 3990 HF5485 ว836ก 2555

การปรับปรุงพืน้ท่ีจดัเก็บคลงัพสัดดุ้วยวงจรคณุภาพ

คลงัพสัดหุลกั การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา = Stockpile area improvement by 

quality cycle in main stockpile of provincial 

electricity authority  chachoengsao province

ไทย 1



รายชือ่ CD-TEXT BOOK
สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา
จํานวน / 

รายการ

CD-T 4081 HE151 ย126ค 2558

โครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจดัการระบบการ

ขนสง่และโลจิสติกส์ของประเทศไทย : รายงานฉบบั

สมบรูณ์ = Infrastructure and services of 

transportation and logistics management of 

Thailand

ไทย 1

CD-T 4086 HF1583 ส972ร 2558
ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน : การคมนาคมขนสง่และ

อตุสาหกรรมโลจิสติกส์
ไทย 3

CD-T 4128 HE151 ย126ค 2557

รายงานฉบบัสมบรูณ์ = Infrastructure and services

 of transportation and logistics management of 

Thailand

ไทย 1

CD-T 4355 สหLM4106 ว158ก 2558

การจัดการวสัดคุงคลงัดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์อบซีี
เพือ่ลดปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิ = Inventory 
management with ABC analysis to reduce the 
shortage of raw materials

ไทย 1

CD-T 4356 สหLM4106 จ238ก 2559

การลดความสญูเสยีในกระบวนการออกแบบและจัด
วางผา้คารบ์อนดว้ยการเสนอโปรแกรมสาํเร็จรูป 
กรณีศกึษา บรษัิทผลติชิน้สว่นยานยนตแ์หง่หนึง่
ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร

ไทย 1

CD-T 4357 สหLM4106 ว269ก 2559
การลดขัน้ตอนการจัดซือ้สนิคา้สาํนักงาน
กรณีศกึษา บรษัิท เดอะ คลู กรุ๊ป

ไทย 1

CD-T 4358 สหLM4106 ศ557ก 2559
การศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งชอ่งทางการสือ่สารดว้ย
สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละประสทิธภิาพการทํางานแผนก
คลังสนิคา้กรณีศกึษา บรษัิท ผลติอาหารแหง่หนึง่

ไทย 1

CD-T 4359 สหLM4106 บ243ก 2559

การลดระยะเวลาในการสอนงานโดยการทําคูม่อื
พืน้ฐานการทําเอกสารการนําเขา้สนิคา้งาน 
overside กรณีศกึษา บรษัิท สยามนปิปอนสตลี
แอนดซ์มูคินิลอจสิตกิส ์จํากดั

ไทย 1

CD-T 4360 สหLM4106 น189ก 2559
การประเมนิคณุภาพการบรกิาร กรณีศกึษาทา่
อากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภา ระยอง-พัทยา

ไทย 1

CD-T 4361 สหLM4106 ย356ก 2559

การเพิม่ประสทิธภิาพการดําเนนิงานเอกสารนําเขา้
ของพธิศีลุกากรในแผนกบรกิารลกูคา้ กรณีศกึษา 
บรษัิท สยามนปิปอนสตลี แอนด ์ซมูคินิลอจสิตกิส์
 จํากดั

ไทย 2

CD-T 4362 สหLM4106 ก277ก 2559

การปรับปรุงการจัดเก็บอะไหลใ่นคลงัสนิคา้
กรณีศกึษา บรษัิท บางกอกโคมัตสเุซลส ์จํากดั
 =$bImprovements storage of spare parts in 
warehouse case study of Bangkok 
Komatsusales Co.,Ltd.

ไทย 1



รายชือ่ CD-TEXT BOOK
สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

รหสัโสตฯ เลขหมูห่นงัสอื ช่ือเร่ือง ภาษา
จํานวน / 

รายการ

CD-T 4364 สหLM4106 ณ321ก 2559

การเพิม่ประสทิธภิาพในการจัดการคลงัอะไหล่
รถยนตท์ีล่น้พืน้ทีจั่ดเก็บดว้ยวธิ ีABC Analysis 
กรณีศกึษา บรษัิท นสิสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย)
จํากดั

ไทย 1

CD-T 4365 สหLM4106 ศ311ล 2559
ลดขอ้ผดิพลาดจากการวางผา้บนแมพ่มิพ ์
กรณีศกึษา บรษัิท ABC จํากดั

ไทย 1

CD-T 4366 สหLM4106 ว654ก 2559

การศกึษาขัน้ตอนการตรวจสอบตูซ้อ่มเพือ่ลด
ตน้ทนุการขนยา้ย กรณีศกึษา บรษัิท ยไูนเต็ดไทย
 ชปิป้ิง จํากดั = Improvement of damaged 
container work-in process to reduce shifting 
cost a case study of United Thai Shipping 
Corporation Ltd.

ไทย 1

รวม 24 ช่ือเร่ือง 29 รายการ



รายช่ือ CD MULTIMEDIA

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซอ่ปุทาน

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

CD-M 0211

E - Commerce : เรียนรู้วิธีการทําการค้าบนอินเตอร์เน็ต พร้อมกล

ยทุธตา่งๆ สาํหรับมืออาชีพ                               ประกอบด้วย : 

การชําระเงิน / ระบบความปลอดภยั / การขนสง่ / E - Commerce 

website in oneday / ตวัอยา่งธุรกิจ

ไทย 1

CD-M 0334 การบริหารเวลา = Time Management) / ศ.ดร.เรวตัร์  ชาตรีวิศิษฏ์ ไทย 1

CD-M 0335
กลยทุธ์การตลาดสมยัใหม ่= Proactive Modern Marketing / 

อาจารย์ ภสูติ  เพ็ญศิริ
ไทย 1

CD-M 0336 คูม่ือและคูใ่จเพ่ือพิชิตการสมคัรงาน / อาจารย์ สพุรรณ  วิบลูย์มา ไทย 1

CD-M 0337
เทคนิคการพฒันาตนเองสูค่วามสาํเร็จ : "การสร้างแรงจงูใจ" / 

อาจารย์ ณรงค์วิทย์  แสนทอง
ไทย 1

CD-M 0338
ตวัชีว้ดัความสาํเร็จในการปฏิบตังิาน = key performance 

indicators KPIS / รศ.สมชยั  ศรีสทุธิยากร
ไทย 1

CD-M 0339
การวางแผนกลยทุธ = Strategic Planning / รศ. สมชยั  ศรีสทุธิยา

กร
ไทย 1

CD-M 0343
การทํางานเป็นทีม = Team Management / ศ.ดร.เรวตัร์  ชาตรี

วิศิษฏ์
ไทย 2

CD-M 0352
การวดัผลองค์กรแบบสมดลุ = Balanced Scorrecard / รศ. สมชยั 

 ศรีสทุธิยากร
ไทย 1

CD-M 0355
การวิเคราะห์และทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer 

Behavior Analysis / รศ. วิทวสั  รุ่งเรืองผล
ไทย 1

CD-M 0357 การเจรจาตอ่รอง /  รศ.ดร. สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ ไทย 1

CD-M 0360

การบริหารเพ่ือความสาํเร็จ : ประกอบด้วย คณุภาพในการให้บริการ

, บริการลกูค้าเพ่ือความสมัพนัธ์, การจดัการข้อร้องทกุข์ในงาน

บริการ, การสร้างวฒันธรรมบริการ, องค์ประกอบของการบริการ

อยา่งมืออาชีพ / ผศ.วิทยา  ดา่นธํารงกลุ

ไทย 1

CD-M 0951 แนวทางโลจิสติกส์สาํหรับ SMEs          ไทย 1



รายช่ือ CD MULTIMEDIA

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซอ่ปุทาน

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน / รายการ

CD-M 0954 การบริหารจดัการโลจิสติกส์สาํหรับ SMEs          ไทย 1

CD-M 0955 คูม่ือการตรวจประเมินโลจิสติกส์          ไทย 1

CD-M 0956 รอบรู้เร่ืองโลจิสติกส์          ไทย 1

CD-M 0957 กรณีศกึษาระบบโลจิสติกส์          ไทย 1

CD-M 0958 ทําเนียบผู้ เช่ียวชาญโลจิสติกส์          ไทย 1

CD-M 0959 เครือขา่ยระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน          ไทย 1

CD-M 0960 กรณีศกึษาระบบโลจิสติกส์โรงงานอตุสาหกรรมอาหารกระป๋อง          ไทย 1

CD-M 0963 โลจิสติกส์และซพัพลายเชน          ไทย 1

รวม 21 ช่ือเร่ือง 22 รายการ



รายช่ือ VCD

สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซอ่ปุทาน

รหสัโสตฯ ช่ือเร่ือง ภาษา จํานวน /รายการ

CD-V 0863
สมัมนาวิชาการ "Logistics Management เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนั" วนัท่ี 14 ก.ค. 2549 disc 1-3
ไทย 3

CD-V 0922
สมัมนาวิชาการ เร่ือง การจดัการความรู้ = Knowledge Management)

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549(disc 1-6)
ไทย 18

CD-V 0923
สมัมนาวิชาการ Logistics Management เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การแขง่ขนั ณ วนัท่ี 14 กรกฏาคม 2549 (disc 1-3)
ไทย 3

รวม 3 ช่ือเร่ือง 24 รายการ


