่ ทรัพยากรสารสนเทศทีม
รายชือ
่ ใี ห ้บริการ : จําแนกตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน 5,812 รายการ
และสําเนา 7,516 รายการ
่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การตลาดยุคสร ้างสรรค์ 4.0

สมฤดี ศรีจรรยา

2560

HF 5415 ม63ก

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2560

HF 5689 พ216ก

่ อดผู ้นํ า 4.0
50 จุดพลิก สูย

ธชเศรษฐ์ ศักดิก
์ มลภัสร์

2560

HD 37 ร425ห

ฒนธรรมสมดุล : เพิม
่ มูลค่าด ้วยคุณค่าอย่างสร ้างสรรค์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิท2560
ยาลัยมหิดล HN 700.592.C6 ว394

การบัญชีต ้นทุน : หลักและกระบวนการ

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2560

HF 5686.C8 พ44ก

การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัตจิ ริง (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3)

วิสต
ู ร จิระดําเกิง

2560

HD 69.P75 ว656ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น ฉบับอ่านเข ้าใจง่าย

อํานาจ รัตนสุวรรณ

2560

HF 5655.T35 อ215ก

้ = Purchasing principle
หลักการจัดซือ

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2560

HF 5437.A3 ค215ห

ั ้ ต ้น : อ ้างอิงกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินล่าสุด (ปรั
อัญบ
ชลี
พัฒนเสริญ
การบัญชีชน
ปรุงพิ2558)

2559

HF 5655.T35 อ113ก

วัชนีพร เศรษฐสัand
กโกsocial responsibility
การบัญชีเพือ
่ ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อมและสังคม = Accounting for environmental

2559

HF 5657.4 ว11ก

2559

HF 5549 ว564ก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management

อาจารย์วรี วิชญ์ ปิ ยนนทศิลป์

Smart City : สมาร์ทซิต ี้

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีส2559
ารสนเทศและนิ
เทศศาสตร์
HT
166 ส64

Business 4.0 พลิกธุรกิจสูเ่ ศรษฐกิจดิจท
ิ ัล

อนุพงศ์ อวิรุทธา

ทศพล
15 บทเรียนจากชุมชน: คูม
่ อ
ื การดําเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาการเมื
อง สมพงษ์

2559

HF 5548.2 อ37บ

2559

HD 69.P75 ท54ส

ึ ษาปั ญหาการพนั นศิ=
รพ
ิ Center
ร ยอดกมลศาสตร์
การพนั นในยุคเปลีย
่ นผ่าน รายงานประจําปี 2559 ศูนย์ศก
for Gambling Studies report 2016
2559

HV 6722.T5 ก264

โทษประหารชีวต
ิ และหลักสิทธิมนุษยชน

อังคณา สังข์ทอง ; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่
2559งชาติ HV 8694 ท88

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

ความขัดแย ้งและการสร ้างความปรองดองในสังคมไทย

คณะกรรมการเสริมสร ้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมื
ฒนาการเมื
2559 อง สภาพั
HV 8688
ค181อง

การบัญชีขน
ั ้ กลาง = Intermediate accounting

จุฑาทิพย์ อัสสะบํารุงรัตน์ ; J. David Spiceland
2559

จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

2559

HF 5686.C8 ด17ก

HF 5655.T35 ก2713

2559

HD 2336.T7 ก264

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

พิมพ์พนา ปี ตธวัชชัย

2559

HF 5655.T35 พ36ก

่ สารทางการตลาด
การสือ

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2559

HF 5415.123 ส34ก

คูม
่ อ
ื Office 2016 ฉบับใช ้งานจริง

ดวงพร เกีย
๋ งคํา

2559

HF 5548.4 ด52อ

กํากึ๊ ดแม่ญงิ : ชุมชนล ้านนากับการจัดการสุรา

พุฒพ
ิ งศ์ นวกิจบํารุง

2559

HV5137 ก6

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ณั ฐชานนท์ โกมุทพุฒพ
ิ งศ์

2559

HF 5655 ณ363ก

2559

HG 4530 ฟ484ร

รวยด ้วยกองทุนอสังหาฯ อินฟราฟั นด์ และรีท

สํานั
งานเลขาธิการสภาการศึกาษา
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี
ยก
นในโครงการตามพระราชดํ
ริ สมเด็จพระเทพรั
2559ตนราชสุด
HD
าฯ 30.2
สยามราชกุ
บ337 มารี ; โรงเร

สํานั
งานเลขาธิการสภาการศึกาษา
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี
ยก
นในโครงการตามพระราชดํ
ริ สมเด็จพระเทพรั
2559ตนราชสุด
HD
าฯ 30.2
สยามราชกุ
บ337 มารี ; โรงเร
สํานั กงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560-2564
พลังเยาวชน พลังสร ้างสรรค์สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

2559

HD 8700.55.A6 น916

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิท2559
ยาลัยมหิดล HQ 799.T5 พ453

สํานั
งานเลขาธิการสภาการศึกาษา
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี
ยก
นในโครงการตามพระราชดํ
ริ สมเด็จพระเทพรั
2559ตนราชสุด
HD
าฯ 30.2
สยามราชกุ
บ337 มารี ; โรงเร
ิ งานคณะกรรมการสิ
ทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง ปั ญหาเยาวชนหญิงทีต
่ งั ้ ครรภ์กอ
่ นวัยอันควร กับสํมิาตนัส
ิ กท
ธิมนุษยชน

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

HQ 35 ร451

หน ้า 1 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

สํานั กด
ทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการกําหนดแนวเขตที
่ งานคณะกรรมการสิ
น
ิ ของรัฐ

HD 890.55.Z63 ร26

หลักสูตรเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย
่ วเชิงนิเวศ

G 155.T5 ห546

2559

สํานั
งานเลขาธิการสภาการศึกาษา
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู ้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี
ยก
นในโครงการตามพระราชดํ
ริ สมเด็จพระเทพรั
2559ตนราชสุด
HD
าฯ 30.2
สยามราชกุ
บ337 มารี (ฉบับส
รวยติดจรวด แค่รู ้ทันการตลาด

อโณทัย เนะ

รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทย ปี 2559

คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีว2559
ต
ิ ของประชาชน
HN 700.55 ร451

หลักการบัญชี 1 = Principles of accounting I

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2559

2559

HF 5415 อ593ร

HF 5655.T35 ช517ห

สําสนัว่ กนร่
งานคณะกรรมการสิ
รายงานการศึกษาวิจัย เรือ
่ ง ผังเมืองกับการคุ ้มครองสิทธิชม
ุ ชนและสิทธิการมี
วมของประชาชน ทธิมนุษยชนแห่งชาติ2559

HT 169.T35 ร26

สํานั กงานเลขาธิ
ารสภาผู ้แทนราษฏร
สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคลือ
่ นการปฏิรป
ู ประเทศ 6 เดือนทีส
่ อง เมษายน-ตุ
ลาคม ก
2559

HC 445 ส47

2559

ส่งออกข ้าวไทยไป Niche market

สํานั กส่งเสริมการใช ้ประโยชน์ สํานั กงานพัฒนาการวิ
2559 จัยการเกษตร
HD 9066.T5 ส25

สรุปผลการดําเนินงานของสภาขับเคลือ
่ นการปฏิรป
ู ประเทศ 6 เดือน

สํานั กงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฏร

2559

อุกฤษฎ์ ปั ทมานั
ท์ ; ณั ฐช์นช
ิ อาประเทศไทย
ตัง้ วีรัตน์กร 2559
อุตสาหกรรมผลิตเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ของประเทศในกลุม
่ อาเซียนทีม
่ โี อกาสและแนวโน
้มส่งนผลกระทบต่

HC 445 ส47
HD 9366.A785 อ73อ

สํานั กงานคณะกรรมการพั
นาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งชาติ
รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี 2559 ของ สศช. เรือ
่ ง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่งชาติฒฉบั
บที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)
2559
HD 87.5 ก475
นโยบายควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ของประเทศไทยในกรอบ 5P

นพพล วิทย์วรพงศ์ ; ศูนย์วจิ ัยปั ญหาสุรา

2559

HV 5600.55 น168

การลงทุนทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สําหรับมนุษย์เงินเดือน

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

2558

HG 4521 น678ก

2558

HF 5415.123 ณ372ก

2558

HJ 9750 บ784ก

2558

HE 8689.9.T5 ป4ก

่ สารการตลาด แบบบูรณาการ : Integrated Marketing Communications
ณั ฐา ฉางชู
การสือ
(IMC)โต
การบัญชีต ้นทุน2=Cost accounting 2

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

ประวิForum
ทย์ ลีส
่ ถาพรวงศา
กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกํากับดูแล จากเวที NBTC Public
HOA (เฮา) วิถค
ี วามสุข ของคนภาคเหนือ

ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์

2558

HD2902.55 ศ5ว

การบริหารการค ้าปลีก = (Retailing management)

สุพรรณี อินทร์แก ้ว

2558

HF 5429 ส828ก

ข่มขืน:มายาคดีและความรุนแรงซํ้าซ ้อน

กฤตยา อาชวนิจกุล

2558

HV 6558 ข236

Investor's practice guide คูม
่ อ
ื ผู ้ลงทุน : ฉบับลงทุนในหุ ้น

อลิศรา ฮัววานิช ; กฤติยา สุทธิขน
ื่

2558

HG 4661 อ63

คูม
่ อ
ื การขับเคลือ
่ นการพัฒนาตามปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด ้านความมั่นคง

2558

HC 445.Z9E5 ค74

ชลธิand
ศ ดาราวงษ์
การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product management
new product development

2558

HF2015 ช243ก

2558

HF 5667 อ565ก

2558

HN 700.55.Z9 ค139

แก่นมาตราฐานการบัญชี : สําหรับผู ้บริหาร

สํานั กงานอีวาย

่ มวลชนส่วนกลาง
คนเคลือ
่ นข่าว ข่าวเคลือ
่ นคน 5 : บันทึกการลงพืน
้ ที่ 7 ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสือ

งคมสงเคราะห์
ศาสตร์
และสวักสาร
ดิกครั
ารสั
งคม
มหาวิ
ยหัว1559.T35
เฉียวเฉลิมก271
พระเกียรติ
การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด ้านคนพิการและการจัดการจัดคณะสั
สัมมนาวิ
ชาการระดับชาติ
ด ้านคนพิ
ง้ ที
่ 72558
ประจํ
าปีทยาลั
2558
HV
่ สารเพือ
่ สารการตลาดในยุคดิจท
กลยุทธ์การสือ
่ บริหารแบรนด์และสือ
ิ ัล

พจน์ ใจชาญสุขกิจ

2558

HD 69.B7 ก287ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ Managerial Accounting

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2558

HF 5657.4 ศ56ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร

2558

HF 5655.T5 ก125ก

การบัญชีต ้นทุน 2 = Cost accounting 2

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2558

HJ 9750 บ784ก

การจัดการการตลาด Marketing Management

นพรัตน์ ภูมวิ ฒ
ุ ส
ิ าร

2558

HF 5415.04 น184ก

2558

HN 700.55.Z29 ช424ค

ี น
คนชายข่าวคนชายขอบ : สิทธิสฝ
ุ่
การบัญชีต ้นทุน

ประภาภรณ์ เกียรติกล
ุ วัฒนา

2558

HF 5686.C8 ป43ก

ประวัตศ
ิ าสตร์มหาสงครามคอมมิวนิสต์

ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์

2558

HX 21 ป46ป

2558

HC 445.Z9C58 ท179บ

ชดลํ
จตุ
วรพฤกษ์
บ ้านกลางธุรกิจชุมชนและทรัพยากรส่วนรวม ตําบลบ ้านดง อําเภอแม่เมาะ จัทวิ
งหวั
าปาง
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หน ้า 2 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ทวิช จตุวรพฤกษ์
มือเจะคี ป่ าสนและธรรมาภิบาลท ้องถิน
่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ปี พม
ิ พ์
2558

เลขเรียกหนั งสือ
HN 700.55.C5 ท179ม

กลางกมล
จันทราสุทธิ์ : ผลการตรวจวิเคราะห์
สถานการณ์ความปลอดภัยด ้านอาหารและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ ณ สถานที่จําหน่
าย (กรุงเทพมหานคร)
2558
เบือ
้ งต ้นด ้านเคมี
TX 553.A3
และจุลน
ส14
ิ ทรีย ์ ปี งบประม
คนโด, no
มาริmahou
เอะ
ชีวต
ิ ดีขน
ึ้ ทุกๆ ด ้านด ้วยการจัดบ ้านแค่ครัง้ เดียว = Jinsei ga tokimeku katatsuke
สถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557

มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยและพัฒนาผู ้สูงอายุไทย

2558

TX 324 ค33ช

2558

HQ 1064.T5 ส33

กลางกมล
จันมทราสุ
์
สถานการณ์ความปลอดภัยด ้านอาหารและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ ณ สถานที่จําหน่
าย (ส่วนภู
ภ
ิ าค) ท: ธิผลการตรวจวิ
เคราะห์เบือ
้ 2558
งต ้นด ้านเคมีแ
TX
ละจุ
553.A3
ลน
ิ ทรียส14
์ ปี งบประมาณ

กลางกมล
จันทราสุทธิ์ : ผลการตรวจวิเคราะห์
สถานการณ์ความปลอดภัยด ้านอาหารและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ ณ สถานที่จําหน่
าย (กรุงเทพมหานคร)
2558
เบือ
้ งต ้นด ้านเคมี
TX 553.A3
และจุลน
ส14
ิ ทรีย ์ ปี งบประม
วิจัยทางการบัญชี (Accouting Research)

สุมน
ิ ทร เบ ้าธรรม

2558

HF 5630 ส843ว

่ วามเป็ นเลิศด ้านการบริการงานไอทีด ้วยมาตรฐาน IFIL V.3
สูค

วิรน
ิ ทร์ เมฆประดิษฐสิน

2558

HD 62.12 ว564ส

ฟื้ นย่านเก่าและภูมน
ิ เิ วศวัฒนธรรมให ้มีชวี ต
ิ : ประสบการณ์จากเพือ
่ นถึงเพือ
่ นสุรชัย รักษาชาติ

2558

HN700.55.Z9C6 ส7ฟ

ธีระ สินเดชารักษ์
ผู ้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต ้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม

2558

HV 1484.C5

บริหารและวิเคราะห์โครงการด ้วย Microsoft Project 2013

อัมรินทร์ เพ็ชรกุล

2558

HD 69.P75 อ564บ

ร ้อยปี ..กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

2558

HJ 2950.55 ก244

พฤติกรรมองค์การ

กาญจนา สดับธรรม

2558

HD58.7 ก262พ

รายงานประจําปี ...สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2558

HF 5601 ว626

2558

G 155.A1 ศ546อ

ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว = Orientation to tourism industry ศรัญยา วรากุลวิทย์
ปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียงกับเศรฐศาสตร์และการบริหารการพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.ณั ฏฐพงษ์ ทองภักดี

2558

HD 8755 ณ311ป

ลองดู

ประยุทธ มหากิจศิร ิ

2558

HF 5386 ป463ล

คณะกรรมการสิ
ทธิมนุษอยชนแห่
ชาติ
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกําหนดแบบทรงผมของนั
กเรียนกระทบต่
สิทธิมนุงษ
ยชนและไม่ช
2558
อบด ้วยรัฐธรรมนู
HQ ญ
789
แห่ก2ส
งราชอาณาจักรไท
เหยือ
่ 18 กลโกง หนี้นอกระบบ

ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนี้และประชาชนทีไ่ ม่ได ้รับความเป็
กระทรวงยุ
ตธิ รรม
2558 นธรรมHG
3701 ห727

พฤติกรรมผู ้บริโภค = Consumer behavior

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2558

HF 5415.32 ค63พ

ปั๊ มเงินด ้วยอสังหาริมทรัพย์ไว ้ใช ้ตลอดชาติ

รวิโรจน์ อัมพลเสถียร

2558

HD 1379 ร456ป

CSR ทีแ
่ ท้

โสภณ พรโชคชัย

2557

HD 60 ส94ซ

ความรู ้เบือ
้ งต ้น ทางสังคมวิทยา

ศิรริ ัตน์ แอดสกุล

2557

HM 606.T5 ศ481ค

ใช ้คน 2 คน ให ้ได ้ผลเท่า 7 คน

เทรซี,่ ไบรอัน

2557

HF 5549.5.M63 ท374ช

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น=Principle of Accounting

ธารี หิรัญรัศมี

2557

HF 5655.T5 ว563ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 2

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2557

HF 5655.T5 ว545ก

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2557

HF 5681.T3 ย384ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ=Managerial Accounting

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2557

HF 5657.4 บ784ก

การจัดการขาย = Sales & management

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2557

HF 5438.4 ค357ก

2557

HE 148.5 อ761

It's not Just a Train It's a future รถไฟความเร็วสูงจะพลิกโฉมหน ้าประเทศไทยได ้อย่างไร
การบัญชีบริหาร = Managerial accounting

กชกร เฉลิมกาญจนา

2557

HF 5657.4 ก112ก

ทําน ้อยให ้ได ้มาก

บาบอต ้า,ลีโอ

2557

HD 69.T54 บ25ท

การบัญชีเฉพาะกิจการ=Specialized Entities'Acounting

จรรยา ยอดนิล

2557

HF 5655.T35 จ17ก

It's not Just a Train It's a future

สํานั กนายกรัฐมนตรี

2557

HE 5020.5.T5 I8

2557

HF 5415.13 ธ621ก

รกิต ิ นวรัตน ณ อยุทธยา
การตลาดบริหาร:แนวคิดและกลยุทธ์=Services marketing:concepts andธีstrategies
สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 3 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ
การบริหารความขัดแย ้งในองค์การ

ผู ้แต่ง
อัจฉรา ลิม
้ วงษ์ทอง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2557

HD 42 อ112ก

่ มมวลชนส่
ชัยรัตน์ จิโรจน์อ
นตรี
คนเคลือ
่ นข่าว ข่าวเคลือ
่ นคน 4 : บันทึกการลงพืน
้ ทีใ่ น 6 ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสื
วนกลาง

2557

HN 700.55.Z9 ค139

ทฤษฏีสังคมวิทยา

2557

HM 24 ส837ท

2557

H 62 ม463ก

สภางค์ จันทวานิช

มานิตfor
ย์ สิ
งห์ทองชัMaking
ย
การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ:Quantitative Analysis Model
Decision
การบัญชี 1 = Accounting 1

อดิศร เลาหวณิช ; ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

2557

HF 5655.T35 อ14ก

จิตของนั กเล่นหุ ้น

สม สุจรี า

2557

HG 4515.15 ส45จ

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น:Principle of Accountiong

ธารี หิรัญรัศมี

2557

HF 5655.T5 ธ527ก

ทฤษฎีการบัญชี 2 = Accounting theory volume 2 of 2

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2557

HF 5655.T5 ศ311ท

การจัดการความหลากหลายในองค์กร:ตัวแบบทางด ้านทรัพยากรมนุษย์เพิม
่ เจษฏา
ความเท่านกน
เทีย้อย
มกันของผู ้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ
2557
ตํารวจของประชาชน : เป็ นไปได ้หรือ

สมเกียรติ อัศวิษณุ

2557

HF 5549.5.M5 จ755ก
HV 2014 ส547ต

พยัต วุฒริ management
งค์
การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู ้ และนวัตกรรม = Inovation
: resource learning2557
organizationHD
and45innovation
พ217ก
การบัญชีการเงิน:Financial Accounting

ธารี หิรัญรัศมี

2557

HF 5635 ก459บ

คูม
่ อ
ื ใช ้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์

ธัชชัย จําลอง

2557

HF 5548.4.M525 ธ63ค

2557

HF 5549.5.M63 จ493อ

จิรประภา
รบวร
Emo-meter (Employee Engagement on meter) เครือ
่ งมือการวินจ
ิ ฉั ยความอยู
ด
่ ม
ี ส
ี อั
ข
ุ ค
และความผู
กพันของบุคลากร

่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซี
วิรณ
ิ การเพื
ธิ์ กิตอ
พช
ิ ัยบการเข ้าสูป
HR check up : การประเมินการเตรียมความพร ้อมด ้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์
่ ติรองรั
2557ยน

HF 5549 ว692อ

100 เรือ
่ งชวนรู ้คูอ
่ าเซียน

ธวัลกร ฉั ตราธรรม

2557

HC 441 ธ356ร

การบิรหารองค์การ

วันชัย มีชาติ

2557

HD 37.T5 ว426ก

การบัญชีการเงิน

นิตยา งามแดน

2557

HF 5657.4 น577ก

การบัญชีการเงิน

อรุณี อย่างธารา

2557

HF 5657.4 ก459

2557

HF 5655.T5 ช15ค

คูม
่ อ
ื บัญชีภาคบังคับสําหรับเอกชนทีค
่ ้าขายและรับงานจากหน่วยงานของรัฐชนายุส ตินารักษ์
เทคนิคการประเมินโครงการ

ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต

2557

HD 69.P75 พ647ท

คูม
่ อ
ื องค์กรการเงินชุมชน

สฤณี อาชวานั นทกุล

2557

HG 221 ส357ค

คูม
่ อ
ื นั กบัญชี for AEC

เสริมโชค ไชยเลิส

2557

HF 5655.T4 ส744ค

คูม
่ อ
ื นั กบัญชี for AEC

เสริมโชค ไชยเลิศ

2557

HF 5655.T5 ส924ค

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

จันทนา สาขากร ; นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ; ศิ
ลปพร ศรีจั่นHF
เพชร5668.25 จ246ก
2557

คณะกรรมการกํ
จการพลั
งงานและสํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับกิจการพลั
งงาน
รายงานประจําปี 2557 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกํ
ากัาบกักิบจกิ
การพลั
งงาน
2557
HD 9502.T5
ส691ร

สํานั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจ
การโทรทัศน์HE
และกิ
จการโทรคมนาคมแห
หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
2557
8390.55.Z6
ห17
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี=Accouting information System

พลพธู ปิ ยวรรณ

2557

HF 5679 พ441ร

รายงานประจําปี 2557 สํานั กงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานั กงานบริหารหนี้สาธารณะ

2557

HJ 8793.55 ส691ร

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2557

H 97 ศ74น

กลางกมล
จันมทราสุ
์
สถานการณ์ความปลอดภัยด ้านอาหารและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ ณ สถานที่จําหน่
าย (ส่วนภู
ภ
ิ าค) ท: ธิผลการตรวจวิ
เคราะห์เบือ
้ 2557
งต ้นด ้านเคมีแ
TX
ละจุ
553.A3
ลน
ิ ทรียส14
์ ปี งบประมาณ
เรือ
่ งเหล ้า ก ้าว 10

กรรณจริยา สุขรุง่

รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทย

คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีว2557
ต
ิ ของประชาชน
HN 700.55.Z9 ร26ร

พลังงานเรือ
่ งระหว่าบรรทัด

อานิก อัมระนั นทน์

2557

2557

ย
ี ์ เข็มManagement
ทอง
เอกสารการสอนชุดวิชา : การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม สุ
: รHotel
and Strategies หน่วยที
2557
่ 1-7
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HV 5600.55 ก244ร

HD 9502.T5 อ624พ
TX 911.3.M27 ส162
หน ้า 4 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การพัฒนาการท่องเทีย
่ วแบบยัง่ ยืน=Sustainable tourism develoment

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา ; เพ็ญศิร ิ ศรีคําภา

2557

G 156.5.E26 บ563ก

ออมหุ ้น Money Making Machine

ภาววิทย์ กลิน
่ ประทุม

2557

HG 4661 ภ476อ

รอบรู ้เรือ
่ งการลงทุนในอาเซียน Investment

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ
ชย์
2557

HG 2014 ก45

่ ส
ทรพล
ศิลปาจารย์
เหนื่อยชัว่ คราว สบายชัว่ โคตร 6วิธไี ปสูอ
ิ รภาพทางการเงินเพือ
่ ให ้คุณเกษียภัณเร็
วและรวย

2557

HG 4026 ภ114ห

สุการใช
ภมาส อั้โปรแกรม
งศุโชติ LISREL
สถิตวิ เิ คราะห์สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิค

2557

HA 29.5.T5 ส833ส

2557

HA 29.5.T5 ก399ห

หลักสถิต ิ

กัลยา วานิชย์บัญชา

ศ จิต
ง้ วัฒนา มนานาชาติธรุ กิจการจัดงานแสดงสิ
ธุรกิจไมซ์(ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวเพือ
่ เป็ นรางวัลบุ
ธุรญกิเลิ
จการจั
ดตั
การประชุ
2557
นคG้า)=Micebusiness
156.5.B86 บ563ธ
สุขกันเถิดเรา : HR care meter

สุวรรธนา เทพจิต

การจัดทําแผนธุรกิจท่องเทีย
่ ว

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา ; พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนั2557
น

G 155.A1 บ72ก

วิพากษ์ผังเมือง

โสภณ พรโชคชัย

2557

HT 169.T5 ส9ว

เมนูท ้ายบ ้าน 'รงค์ วงษ์ สวรรค์

สุมาลี วงษ์ สวรรค์

2557

TX 24.5.ท9 ส746ม

่
รู ้วิเคราะห์ เจาะเรือ
่ ง...ฟิ วเจอร์ส และ ออปชัน

ปิ ยากร ชลวร

2557

HG 4521 ป622ร

2557

ย
ี ์ เข็มManagement
ทอง
เอกสารการสอนชุดวิชา : การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม สุ
: รHotel
and Strategies หน่วยที
2557
่ 8-15

HF 5549.5.J63 ส875ส

TX 911.3.M27 ส162

จิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเทีย
่ ว

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา ; พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนั2557
น

G 155.ก1 บ725จ

ศาสตร์และศิลป์ การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พชร สันทัด และคณะ

HD 4904.7 พ424ศ

ี น
ั และความหมายในโลกทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21
AEC:เสน่หส
์ ส

เจริฐชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ ; พรชัย เซียนพานิช2556

HC 441 จ57อ

โฉนดชุมชนจินตภาพที่จับต ้องได ้

พงษ์ทพ
ิ ย์ สําราญจิตต์

2556

HD 1251 น612ฉ

คําอธิบายมาตรฐานบัญชี NPAEs

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2556

HF 5667 น617ค

ASEAN Mini Book

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

2556

HC 441 ก167อ

้ ขายสินค ้าเกษตร 77 จังหวัด
ไดเรกทอรี (Directory) ตลาดซือ

อภิชาติ ศรีสอาด

2556

HD 9016.T35 อ16ด

การจัดการเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาองค์การ

เนตร์พัณณา ยาวิราช

2556

HD 37.T7 น785ก

คิดอย่างอาเซียน Think ASEAN

Kotler, Philip

2556

HF 5415.12.A785 ค34ค

คุยกัน...ต่อ กับ...วรภัค ธันยาวงศ์

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2556

HG3300.55K78 ธ38ค

คลุกฝุ่ นกับงาน 4

ศิรพ
ิ ล ยอดเมืองเจริญ

2556

HD 30.28 ศ464ค

2557

บัณฑิexperience
ตศึกษา สาขาวิ
าวิทยาการจัดการ มหาวิ
ทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิ
ราช.
การอบรมเข ้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด = Graduate professional
in ช
marketing
2556
HF5415
ส747
เจาะจุดแข็ง วิธพ
ี ัฒนาพรสวรรค์ของลูกน ้องและตัวคุณเอง

2556

HF 5549.5.M63 บ247จ

เทคนิคขายไอเดีย buy in

คอตเตอร์, จอร์น พี

2556

HF 5438.5 ค183ท

ั ้ สูง
กลยุทธ์การวางแผนภาษีชน

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2556

HJ 2950.55 อ289ก

การบัญชีต ้นทุน 2 Cost Accounting II

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2556

HF 5686.C8 บ53ก

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2556

HF 5655.T5 ส744ก

คิดอย่างอาเซียน

Philip kotler

2556

HF 5415.122 K6ค

คําอธิบายกฎหมายคุ ้มครองผู ้บริโภค

สุษม ศุภนิตย์

2556

HF5415.33.T5 ส7

ึ ษาการจั
จุ:กรณี
ฑามาศ
แก ้วพิจต
ิ ดรการกับอุทกภัย ใน พ.ศ.2554
คูม
่ อ
ื บทบาทขององค์การและฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย
ศก
2556

HV 610.T5 จ628บ

ปราโมทย์
ล ; ปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ 2556
Demopaedia : พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาฉบับปรับให ้เป็ นเอกภาพ
ปรับปรุงประสาทกุ
ครัง้ ที่สองภาษาไทย

HB 849.2 ป452

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

2556

HF 5655.T5 ก459บ
หน ้า 5 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การดูแลผู ้สูงอายุ:ความสุขและความเครียด

รศรินทร์ เกรย์

2556

HQ 1064.T5 ก451

การบัญชี 2 = Accounting 2

อดิศร เลาหวณิช ; ชนากรณ์ กุณฑลบุตร

2556

HF 5655.T35 อ14ก

84 กษาปณ์ แห่งองค์ราชัน

ศรีรัตน์ วัฒนลํ้าเลิศ

2556

HG 1250.55 ก44ป

่ ารเป็ นองค์กรแห่งความสุข
123 สูก

จุฑามาศ แก ้วพิจต
ิ ร

2556

HD6955 จ628ห

ตชัย ยูรยประถม
CSR BEST PRACTICES:แนวปฏิบัตด
ิ ้านความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับบริอนั
ษัทนจดทะเบี
นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556
ทฤษฏีการบัญชี เล่ม 1 = Accounting theory Volume 1 of 2

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

่ ระชาคมอาเซียนในปีกรมอาเซี
คูม
่ อ
ื ฉบับประชาชนสําหรับการเตรียมความพร ้อมเข ้าสูป
2558 ยน กระทรวงการต่างประเทศ

HD 60 อ36น

2556

HF 5655.T5 ศ311ท

2556

HC 441 ก168ค

E-Commerce และ Marketing

ภิเษก ชัยนิรันดร์

2556

HF 5548.32 ภ567อ

การวิจัยงานประชาสัมพันธ์

จินตวีร ์ เกษมศุข

2556

HM 1221 จ263ก

การบัญชีต ้นทุน:หลักและกระบวนการ

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2556

HF 5686.C8 พ263ก

้ สูง
การบัญชีภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ชัน

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2556

HJ 5715.T5 อ289ก

2556

HF 5549 ภ641ท

2556

HD 57.7 ร221ม

ทุนมนุษย์ไทยสร ้างสุข@work
ไม่ใช่แค่หวั หน ้า แต่ข ้าคือผู ้นํ า

ราชีพ เปศวาริยะ

คณะกรรมการกอํานวยการงานพัฒนาคุรภาพชีว2556
ต
ิ ของประชาชน
รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทยในชนบทจากข ้อมูลความจําเป็ นพืน
้ ฐานปี 2556
HN 700.567 ค63ร

่ งานความหลากหลายทางชีวภาพด ้านป่ าไม
้ สํานั กวิจัยและพั
ฒนาการป่ป547
าไม ้ กรมป่ าไ
ป่ าแม่จางฝั่ งซ ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าควรแก่การอนุรักษ์กลุม
2556
HQ 541.5.F6
ความรู ้ด ้านการอนุรักษ์ คุ ้มครองแหล่งมรดกโลกสําหรับเยาวชน

สถาบันวิจัยและให ้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย2556
ธรรมศาสตร์ G 140.5 ค181

รู ้และวิเคาราะห์...เจาะเรือ
่ งกองทุนรวม

ดร.ธนั ยวงศ์ กีรติวานิชย์

2556

HG 4530 ธ214

ความรู ้ด ้านการอนุรักษ์ คุ ้มครองแหล่งมรดกโลกสําหรับเยาวชน

สันติ บุญประคับ

2556

G 140.5 ค181

รู ้ก่อนรวยก่อน จาก AEC

พงษ์ ผาวิจต
ิ ร

2556

HC 441 พ23ร

ยุทธศาสตร์การขับเครลือ
่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน ้า

มังกร ธนสารศิลป์

2556

HC 445 ค17

2556

HC 454 ค19ป

โอ.ดี.คอร์ปส
ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจของฟิ ลป
ิ ปิ นส์ = An economic history of the philippines
รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทยในชนบท ฉบับย่อ

คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีว2556
ต
ิ ของประชาชน
HN 700.55 ร451

รู ้และวิเคราะห์...เจาะเรือ
่ งตราสารหนี้

ดร.ศุภชัย ศรีสช
ุ าติ

2556

HG 4651 ส684

เอสซีจ ี 100 ปี แห่งนวัตกรรมเพือ
่ ความยัง่ ยืน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2556

HD 9622.T5 อ742

่ ทเรียน
ก๋วยเตีย
๋ ว แกงไทย ในญีป
่ นจากงานวิ
ุ่
จัยสูบ

นฤมล นั นทรักษ์

2556

TX 809.N65 น344ก

อาหารไทยประเภทเส ้น

ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสต

2556

TX 809.N65 ช137อ

2556

TX 911.3.M27 ป467ก

ปรีชา แดงโรจน์
การบริหารจัดการและปฏิบต
ั งิ านโรงแรมศตวรรษที่ 21 = 21st hotel management
and Operations : ฉบับผู ้บริหาร
รู ้หลักการตลาดไม่ยาก

คณิต นิมมาลัยรัตน์

2556

HF 5415 ค129ร

ขนมไทย

ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสต

2556

TX 763 ข214

อาหารไทยประเภทซุป

ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสต

2556

TX 757 พ713อ

มาสร ้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

2556

HF5549.5.J63 ช495ม

อาหารจานเดียวประเภทข ้าว

ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสต

2556

TX 840.O53 อ677

รายงานคุณภาพชีวต
ิ ของคนไทยในชนบท ฉบับย่อ

คณะกรรมการอํานวนการงานพัฒนาคุณภาพชีว2556
ต
ิ ของประชาชน
HB 3644.55 อ65ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

สุจต
ิ รา บุณยรัตพันธุ์

2556

H 62 ส42ร

รายงาน "เศรษฐกิจ การค ้า และการลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2556

HF 1594.55 ร451
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

กว่าจะเป็ นชีสกับชีวต
ิ ในฟาร์มออสเตรีย

ศิรวิ รรณ ศิรเิ ดช

2556

TX 725 ศ486ก

รอบรุ ้อาเซียน 360 องศา

อ.กิง่ แก ้ว

2556

HC 441 อ11ร

การท่องเทีย
่ วเชิงสร ้างสรรค์

ธนกฤต ภัทร์ธนาธร

2556

G 156.5.H47 ธ132ก

การท่องเทีย
่ วเชิงสร ้างสรรค์ CREATIVE TOURISM THAILAND

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสท
ุ ธิลักษณ์ และคณะ
2556

G 55.A1 ส766ก

รวมบทความทางวิชาการ

เพ็ญณี คะรุรัมย์

2556

HV 8252.55 พ472บ

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับอาหารไทย

ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสต

2556

TX 724.5.T5 ช137ค

2556

HG 4028.D3 ก17บ

ั สุวรรณประเสริฐ และคณะ
โทวิชย
บทสรุปโครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุตธิ รรมเพือ
่ แก ้ปั ญหาหนี้นอกระบบ
ภาวะผู ้นํ าเชิงปฏิบัตก
ิ าร : LIFE MODEL

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

2556

HD 57.7 พ697ภ

ประชาคมอาเซียน

ประภัสสร์ เทพชาตรี

2556

HC 441 ป338ป

เล่นหุ ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน

isalaryman

2556

HG 4551 อ75ล

ศึกนํ้ าดํา

วิชด
ุ า ก ้องกีรติ และกองบรรณาธิการหนังสือพิ2556
มพ์ประชาชาติ
ธรุ กิ
จ
HD
9348.T52
ว557ศ

กัลยาณี
ติจต
ิ Planning
ต์
เอกสารการสอนชุดวิชา การภาษีอากร2 และการวางแผนภาษี อากร : Taxation
ll andกิต
Tax
หน่วยที่ 1-8

2556

HF 5681.T3 ส162

พฤติกรรมองค์การ

นิตพ
ิ ล ภูตะโชติ

2556

HD 58.7 น586พ

ภาษี อากรธุรกิจ

สมคิด บางโม

2556

HJ 5628.T5 ส234ภ

ั ทองแตง
ลงทุนสไตล์ วิชย

ั ทองแตง
วิชย

2556

HG 2013 ล423

2556

HA 32 ก419ส

สถิตเิ พือ
่ การวิจัยไม่ยาก
แนวคิด หลักการ และการปฏิบัตต
ิ ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณรัชช์อร ศรีทอง

2556

HC 445 ณ172น

พฤติกรรมผู ้บริโภค=Consumer Behavior

นภวรรณ คณานุรักษ์

2556

HF 5415.32 น345พ

สถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย พ.ศ.2556

มูลนิธส
ิ ถาบันวิจัยและพัฒนาผู ้สูงอายุไทย

2556

HQ 1064.T5 ม686ส

กัลยาณี
กิตTax
ติจต
ิ Planning
ต์
เอกสารการสอนชุดวิชา การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษี อากร : Taxation
ll and
หน่วยที่ 9-15

2556

HF 5681.T3 ส162

การบัญชีภาษีอากร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2555

HF 5681.T3 ย384ก

่ สารทางการตลาด
การสือ

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2555

HF 5415.123 ส721ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ปรียานั นท์ โพธิศ
์ ริ วัฒน์

2555

HD 30.28 ป213ก

้ สูง Advavced Tax Accounting
การบัญชีภาษีอากรชัน

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2555

HF 5681.T3 อ161ก

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

้ ไทย
อณฏณ เชือ

2555

HC 441 อ119อ

การเป็ นผู ้ประกอบการ Entrepreneurship

สมคิด บางโม

2555

HD 62.5 พ234

The Secret 9 ความลับแห่งอาเซียน

กองบรรณาธิการ SME Thailand

2555

HF 1594.55 ด919

การบริหารและการพัฒนาระบบงานตํารวจ

พงษ์ธร ธัญญสิร ิ

2555

HV 8252.55.A2 พ156ก

กลยุทธ์เด ้ด เคล็ดการลงทุนใน Silver Futures & Oil Futures

ภาคภูม ิ ภาคย์วศ
ิ าล

2555

HG 293 ภ21ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ

2555

HF 5655.T5 ด731ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ปรียานั นท์ โพธิศ
์ ริ วัฒน์

2555

HD 30.28 ป21ก

ทฤษฎีการบัญชี Accounting Theory เล่ม2

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2555

HF 5655.T5 ศ311ท

การตลาดขัน
้ เทพ

อิมเบรล

2555

HF 5415 อ748ก

่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
เตรียมความพร ้อมสูป

ฝ่ ายวิชาการปั ญญาชน

2555

HC 441 ป716ต

การวิจัยทางธุรกิจ Business Research

สรชัย พิศาลบุตร

2555

HD 30.4 ส171ก
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ชือ
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A-Z เครือ
่ งมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

ิ เทพวรรณ์
พิชต

2555

HF 5549 พ322อ

้ มาขายไป
การบัญชีสําหรับธุรกิจซือ

มยุร ี บุญโต

2555

HF 5625 ม6ก

2555

HG 4551 ค36จ

่ ง=Easy Guide : How to Find Great Stock with VI
คณิStyle
ต นิมมาลัยรัตน์
เจาะหุ ้นแบบ VI ไม่เสีย
การประเมินผลโครงการ Program Evaluation

เชาว์ อินใย

2555

H 62 ช517ก

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

อลงกรณ์ มีสท
ุ ธา

2555

HF 5549.5.J62 อ17ก

ตลาดการเงินในลงทุนในหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555

HG 4515 ต17ต

Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

2555

HF 5548.4.M525 พ635อ

Social.Me สร ้างคุณให ้เป็ นแบรนด์ ปั ้นแฟนออนไลน์

ธัญสุดา ผาณิตวงศ์

2555

HF 5415.1265 ธ362อ

การจัดการนวัตกรรม Innovation Management

นพดล เหลืองภิรมย์

2555

HD 45 น16ก

การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

Stephen P.Robbins,Mary Coulter

2555

HD 31 R633.

คูม
่ อ
ื การปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ

ปิ ยาพร อรุณพงษ์

2555

HD 111 ป364ก

การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร์

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

2555

HF 5387 พ697ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ Managerial Accounting

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2555

HF 5657.4 ก311ก

การรายงานและการวิเคระาห์งบการเงิน Financial Reporting and Analysisนุชจรี พิเชฐกุล

2555

HF 5681.B2 น724ก

สิน พัTechnique
นธุพ
์ น
ิ จ
ิ
เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ Project Planning and Evaluation

2555

HD 69.P75 ส563ท

ื้ ต ้องห ้าม ให ้เป็ นรายจ่ายได ้และสรรพากรยอมรั
สมเดช โรจน์คบ
รุ เี สถียร
การแก ้ไขปั ญหารายจ่ายต ้องห ้าม & ภาษี ซอ

2555

HJ 5715.T5 ส248ก

คูม
่ อ
ื เล่นหุ ้นฉบับใครๆก็เล่นหุ ้นออนไลน์ให ้รวยได ้ง่ายๆ

กฤษฎา กฤษณะเศรณี

2555

HG 4661 ก918ค

คูม
่ อ
ื เล่นหุ ้นฉบับใครๆก็เล่นหุ ้นให ้รวยได ้ง่ายๆ

กฤษฎา กฤษณะเศรณี

2555

HG 4661 ก918ค

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ management

ร็อบบินส์, สตีเฟนส์ พี

2555

HD 58.7 ร19ก

เทคนิคและกลยุทธ์การประเมินผลงานและการบริหารค่าตอบแทนสมัยใหม่ พยัต วุฒริ งค์

2555

HF 5549.5.J6 พ212ท

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒ
น์
IFRF ข ้อกําหนดที่เปิ ดเผยของมาตราฐานและการตีความ รวมตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิ
ดเผยข
้อมูล

2555

HF 5626 อ112อ

่ ารปฏิบัตท
พยัต วุฒริ งค์
การจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสูก
ิ เี่ ป็ นเลิศ = Innovation management
: concept & best practice

2555

HD 45 พ217ก

คูม
่ อ
ื เรียนรู ้และใช ้งาน Power Point ฉบับสมบูรณ์

สุรเชษฐ์ สมไชย

2555

HF 5548.4M525 ส848

่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
การบริหารการโฆษณาและการสือ

จิระวัฒน์ อนุวช
ิ ชานนท์

2555

HF 5823 จ6ก

ไทยเกรียงองค์กรแรงงานหญิงต ้นแบบ

สมาคมส่งเสริมสิทธิชม
ุ ชนเพือ
่ การพัฒนา

2555

HD 6192.55 ส96ท

การวิเคระาห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุวม
ิ ล ติรกานั นท์

2555

HA 29.5.T35 ส479ก

การบัญชีการเงิน

ดวงสมร อรพินท์

2555

HF 5635 ก459ก

การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2555

HF 5668.25 ศ246ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2555

HF 5686.C8 ด218ก

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2555

HF 5655.T35 ส416ก

คูม
่ อ
ื ลดภาษีฉบับลดได ้จริงได ้เงินคืนมาก

กฤษณา กฤษณะเศรณี

2555

HJ 2950.55 ก918ก

กว่าจะได ้เป็ นมืออาชีพลูกจ ้างนายธนาคาร (ฉบับปรังปรุงใหม่)

อุทัย อัครพัฒนากูล

2555

HF 5616.T5 ฉ73ก

365+1 คําศัพท์การเงินและการลงทุน

อัจฉรา โยมสินธุ์

2555

HG 216.5 อ112ส

การหาข ้อมูลทางการตลาด Marketing Information

สุนี เลิศแสวงกิจ

2555

HF 5415.3 ส819ก

การตลาดระดับโลก = Global Marketing

นั นทสารี สุขโต

2555

HF 1416 น63ก
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การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต ้แนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ

อรรถกฤต ปั จฉิมนนท์

2555

H 97 อ17ก

การออกแบบระบบบัญชี

ดุษฎี ส่องเมือง

2555

HF 5655.T35 ด481ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative Analysis

สุทธิมา ชํานาญเวช

2555

HD 30.25 ส775

ั พลายเชน:ภาคทฤษฏีและปฏิบัต=
ฐาปนา บุญหล
้า
การจัดการโลจัสติกส์:มิตซ
ิ พ
ิ Logistics management
a supply
chain perspective:t=Theory
2555 and HD
Practice
38.5 ฐ312ก
จากศูนย์ถงึ พันล ้านคนสร ้างแบรนด์

กมล โชคไพบูลย์กจิ

2555

HF 5415.13 ก244จ

การบริหารองค์การ

วันชัย มีชาติ

2555

HD 37.T35 ว115ก

การบัญชีบริหาร Managerial Accounting

Garrison, R

2555

HF 5657.4 ก889ก

การสร ้างความรู ้ฉลาดรู ้เรือ
่ งเพศในวัฒนธรรมบริโภค

นภาภรณ์ หะวานนท์ พร ้อมคณะ

2555

HQ 27 D523

านาย อภิปรัชsystem
ญาสกุล selection and implementation
คูม
่ อ
ื การคัดเลือกและติดตัง้ ซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค ้า = Warehouse คํ
management
2555
handbook
HF 5485 ค357
การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน

ธนากร สังเขป

มหาวิ
สุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลีย
่ นแปลง = Change management
หน่ทวยาลั
ยที่ ย1-7

2555

HC 445.Z9E5 255

2555

HD 58.8 ส162อ

ประชากรชายขอบและความเป็ นธรรมในสังคมไทย

กุลภา วจนสาระ

2555

HN 700.592.M26 ก223ป

หลังฉาก IMC

วราธัช ตันติวรวงศ์

2555

HF 5415.13 ว546ห

ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย

ชาติชาย เชษฐสุมน

2555

HC 441 ช24ป

หลักการตลาด Marketing An Introduction

Armstrong, Gary

2555

HF 5415 อ649ห

วิธก
ี ารวิจัยเชิงคุณภาพ

สุภางค์ จันทวานิช

2555

H 62 ส462ว

เศรษฐกิจประเทศไทย

วิไลลักษณ์ สร ้อยคีร ี

2555

HC 445 ว569ศ

วิจัยให ้พัฒนางานประจํา : R2R Tips

เพ็ญแข ศิรวิ รรณ

2555

H 62 พ884จ

วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครือ
่ งดืม
่ และเมนูอาหาร

ขวัญแก ้ว วัชโรทัย

2555

TX 873 ข17ว

ทยาลัยdivision
สุโขทัยธรรมาธิ
ราชand beverage
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห ้องพักและการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืมหาวิ
ม
่ = Room
and food
2555
management
TX หน่
943
วยที
ส162อ
่ 1-7
ทยาลัยdivision
สูโขทัยธรรมาธิ
ราชand beverage
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการห ้องพักและการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืมหาวิ
ม
่ = Room
and food
2555
management
TX หน่
943
วยที
ส162อ
่ 8-15
สาขาวิช
าวิทยาการจั
ดการ มหาวิท
ยาลัfinancial
ยสุโขทั2555
ยธรรมาธิ
ราช HF5549
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการเงิน = Human
resource
management
and
management
หน่วยที
ส747
่ 1-7
ส่งออก AEC Export to AEC ริม
่ จากศูนย์สค
ู่ วามสําเร็จ ภาค 2

ทรงเดช ตันสุรัต

2555

HF 1414.4 ก42ส

อาศัยระบบดีกว่าพึง่ พาคน

Teerawut Tantiwongsakit

2555

HD 30.6 อ671

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2555

HF 5655.T5 ศ311ก

มหาวิทยาลั
สูโขทัยธรรมาธิ
ราช
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
= ยProfessional
experience
in tourism
2555and hotel
G management
155.A1 ส162อหน่วยที่ 1
ออมไว ้ในอสังหาริมทรัพย์

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

มหาวิ
สุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลีย
่ นแปลง = Change management
หน่ทวยาลั
ยที่ ย8-15
การจัดการด ้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา

อนั นต์ วัฒนกุลจรัส
เศรษฐกิจการท่องเทีย
่ วมหภาค = Tourism : economy-wide perspectives

2555

HD 1382.5 ว370อ

2555

HD 58.8 ส162อ

2555

G 155.A1 บ431ก

2555

G 155.T5 อ36ศ

เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค 1

วิรณ
ุ สิร ิ ใจมา

2555

HB 172 ว37ศ

หลักสถิตวิ จิ ัยและการใช ้โปรแกรม

ยุทธ ไกยวรรณ์

2555

HA 32 ย441ห

พฤติกรรมนั กท่องเทีย
่ ว

เลิศพร ภาระสกุล

2555

G 155.A1 ล896พ

นสัญ
ญา
่ ประชาธิปไตย 2555
รวมบทความทีไ่ ด ้รับรางวัลวนิดา ตันติวท
ิ ยาพิทักษ์ สําหรับนักวิทยานิพนธ์เพืสถาบั
อ
่ คนจน
ปี ท
ี่ 3 ธรรมศักดิ์ เพือ
อาเซียน360 องศา

ฝ่ ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ ท
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มหาวิทยาลั
สูโขทัยธรรมาธิ
ราช
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
= ยProfessional
experience
in tourism
2555and hotel
G management
155.A1 ส162อหน่วยที่ 8
รายงานประชาชนประจําปี ... ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน

2555

HE 5614.5.T5 ศ818

นโยบายสาธารณะไทย:กําเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2555

H 97 ศ461ม

ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา:หลักการและบทวิเคระาห์

จิรศักดิ์ รอดจันทร์

2555

HJ 4629 จ513ภ

ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร 2555

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2555

HJ 5645 ก281ภ

เรือ
่ งเล่าครูบญ
ั ชี ตอน ตัง้ ไข่ครูบัญชี

อนุสรณ์ ขวัญมิง่ ตระกูล

2555

HF 5655.ท9 อ37ร

บริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให ้สัมฤทธิผล

ั ศรีเมือง
อภิชย

2555

HD 6971 อ251บ

ผู ้นํ ากับการจัดการการเปลีย
่ นแปลง

พิชาภพ พันธุแ
์ พ

2555

HD 57.7 พ321ผ

ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ 1

ประชุม สุวต
ั ถี

2555

HA 29.5.T5 ป17ร

เล่นหุ ้นเป็ นระบบคุณก็รวยได ้

ชัยภัทร เนื่องคํามา

2555

HG 4661 ช116ล

มหัศจรรย์ชวี ต
ิ ...มยุรา เศวตศิลา

วรินทร์ธรา

2555

HQ 2042 ว46ม

รู ้ทันทุกภาษี ชีวต
ิ ดี เงินเหลือ

ธีระวุม ิ ปั ญญา

2555

HJ 2950.56 ธ37ร

เรียนลัดการบริหารจัดการ

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

2555

HD 30.4 ช113ร

ว่าด ้วยเรือ
่ ง CSR

พร ้อมบุญ พาณิชภักดิ์

2555

HD 60.5.T35 พ171ว

วิเคราะห์งบการเงิน:หลักและการประยุกต์

เพชรี ขุมทรัพย์

2555

HF 5681 พ879ว

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

พลพธู ปี ยวรรณ

2555

HF 5671 พ441ร

เรือ
่ งเล่าครูบญ
ั ชี

อนุสรณ์ ขวัญมิง่ ตระกูล

2555

HF 5655.T5 อ231ร

คัมภีรท
์ องแห่งการบริหาร

สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

2554

HD 31 ส652ค

ั รประสานวงศ์
สิท
ชย
คูม
่ อ
ื เรียนและใช ้งาน Excel 2010 โปรแกรมสร ้างและจัดการตารางคํานวณฉบั
บธิสมบู
ณ์

2554

HF 5548.4.N523 ส349ค

้ เพลิงขนส่งและโลจิสติกส์ = Logistics and transport
คํานาย
ปรัชreduction
ญาสกุล handbook
คูม
่ อ
ื ลดต ้นทุนนํ้ ามันเชือ
fuelอภิ
cost

2554

HD 38.5 ค225ค

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาคปฏิบัต ิ

มอร์แกน, มาร์ค

2554

HD 30.28 ม192ก

คูม
่ อ
ื เพือ
่ การศึกษาธุรกิจขายตรง:การตลาดเครือข่าย

สมาคมการขายตรงไทย

2554

HF 5415.126 ส546ค

่ ในวัยรุน
คูม
่ อ
ื พัฒนาภาวะรู ้เท่าทันสือ
่ มัธยมปลาย

โตมร อภิวันทนากร

2554

HQ 799.2.M35 ต94ค

จิตวิทยาการจัดการองค์การอุตสาหกรรม

สมศักดิ์ ประเสริฐสุข

2554

HF 5548.8 ส282

ถอดบทเรียนต ้นแบบโรงงานสีขาว ลด ละ เลิกเหล ้า

จะเด็ด เชาวน์วไิ ล

2554

HV 5132 จ19ถ

การตลาด 3.0

คอตเตอร์, ฟิ ลป
ิ

2554

HF 5415 ค183ต

2554

HF 5668.25 ส27ก

สมาคมผู
้ตรวจสอบภายในแห่
งประเทศไทย
การควบคุมภายในเกีย
่ วกับรายงานทางการเงิน: แนวทางการปฏิบัตส
ิ ําหรับบริ
ษัทมหาชนขนาดย่
อม
การบริหารองค์การ

วันชัย มีชาติ

2554

HD 37.T35 ว115ก

การงิเคราะห์รายงานทางการเงิน

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

2554

HF 5681.B2 ฉ115ก

กลยุทธ์หุ ้นห่านทองคํา

เทพ รุง่ ธนาภิรมย์

2554

HG 4521 ท56ก

การวิเคราะห์สถิตข
ิ น
ั ้ สูงด ้วย Spss For Windows

กัลยา วานิชย์บัญชา

2554

HA 32 ก399ส

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

อดิสร เลาหวนิช

2554

HF 5655.T5 อ128ก

่ ารปฏิบต
ึ ษาของไทย
จุมฐพล
หนิมพานิช การบริหารและกรณีศก
การนํ านโยบายไปสูก
ั ิ : มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรั
ประศาสนศาสตร์
2554
การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2554

านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ
กรอบทิศทางการพัฒนาวิชาการวิจัยและองค์ความรู ้ด ้านยาเสพติดระยะ 3 ปี สํ(พ.ศ.2554-2556)
2554 ด
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H 97 จ638ก
HF 5655.T5 ก459บ
HV 5840.T5 ส652ก
หน ้า 10 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การตลาดทางตรง=Direct Marketing

อรชร มณีสงฆ์

2554

HF 5415 อ317ก

การประชุมปฏิบัตก
ิ ารจินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา

กฤตยา อาชวนิจกุล

2554

HM 101 ก474ก

ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคลและฝึ กอบรม

ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล

2554

HD 62.15 ป64อ

การจัดการช่องทางการตลาด Marketing Channels Management

ยุพน
ิ พิทยาวัฒนชัย

2554

HF 5415 ย421ก

การจัดการความรู ้

ดรักเกอร์, ปี เตอร์ เอฟ

2554

HD 54 ด17ก

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

2554

HF 5681.B2 ฉ115ก

จริยธรรมทางธุรกิจ

สมคิด บางโม

2554

HF 5387 ส42จ

office 2010 ง่ายกว่าทีค
่ ณ
ุ คิด

วรีพล ยุทธสุภากร

2554

HF 5548.4 M525 ว371อ

เครือ
่ งมือและอุปกรณ์คลังสินค ้า Warehouse Equipments

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2554

HF 5485 ค215ค

CSR

พราหาราช, ซี.เค.

2554

HD 60 พ17ซ

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาควารู ้ตลาดทุน

2554

HG 6024.A3 ศ271ก

การวัดผลการปฏิบัตงิ านองค์กร

นภดล ร่มโพธิ์

2554

HD 58.9 น191ก

การวิเคราะห์งานไม่ยากอย่างทีค
่ ด
ิ

นิสดารก์ เวชยานนท์

2554

HF 5549.5.J6 น838ก

กลยุทธ์การขนส่ง Transportation Strategy

ไชยยศ ไชยมั่นคง

2554

HF 147.5 ช882

กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 INDEX Options

ภาคภูม ิ ภาคย์วศ
ิ าล

2554

HG 6024.A3 ภ21ก

การวิเคราะห์ข ้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ

สุภางค์ จันทวานิช

2554

H 62.5.T35 ส461ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล

2554

HD 30.25 ก34ก

การบริหารการขาย

เลดดิงแฮม, ไดแอน

2554

HF 5438.4 ล54ก

การจัดการสมัยใหม่ Modern Management

วิเชียร วิทยอุดม

2554

HD 37.T35 ว324ก

การเงินและการธนาคาร

กฤษฎา สังขมณี

2554

HG 221 ก279ก

การเงินส่วนบุคคล : เงินทองของมีคา่

ธนั ยวงศ์ กีรติวานิชย์

2554

HG 4026 ธ214ก

2554

HG 4751 ร57ว

่ วามสําเร็จของผู ้ประกอบละครรุ
เรวัตน
ตันตยานนท์
Venture Capital ธุรกิจเงินร่วมลงทุนหนทางสูค
่ ใหม่
่ ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ก ้าวแรกสูก

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรู ้ด ้านตลาดทุน

2554

HG 5750.55.A3 ต27ก

101ปฏิบต
ั ก
ิ ารพลิกชีวต
ิ

รัชฎา ธิโสภา ; รัชชพล เหล่าวานิช

2554

HG 179 ร323

2554

HF 5549.5.M3 น693ก

2554

HF 5667 น619ก

นิสดารก์ เวชยานนท์
การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพือ
่ เพิม
่ มูลค่า Strategic Human Capital Management
การสอบบัญชี

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

่ ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ก ้าวแรกสูก

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน สถาบัน2554
กองทุนเพือ
่ พัHG
ฒนาตลาดทุ
น
4523 ศ63ก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management

วิลาวรรณ รพีพศ
ิ าล

2554

HF 5549 ว372ก

่ สารกับการเปลีย
การสือ
่ นแปลงของสังคม

จินตวีร ์ เกษมศุข

2554

HM 1206 จ35ก

ทฤษฎีองค์การฉบับแนวใหม่ Organization Theory

วิเชียร วิทยอุดม

2554

HD 37.T35 ว323ท

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2554

HB 501.5 ณ113ก

การบริหารจัดการนวัตกรรม

แคทซ์, ราล์ฟ

2554

HD 45 ค74ก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เดสเลอร์, ตัน

2554

HF 5549.5.M3 ด912ก

่ สารทางธุรกิจ
การสือ

มุนเตอร์, แมรี

2554

HF 5718 ม45ก

่ สารในองค์การ
การสือ

ณั ฏฐ์ชด
ุ า วิจต
ิ รจามรี

2554

HD 30.3 ณ113ก
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หน ้า 11 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

่ Credit Management
การจัดการสินเชือ

กฤษฎา สังขมณี

2554

HG 3751 ก279ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

2554

HF 5606 ฉ113ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

2554

HF 5606 ฉ113ก

2554

HF 5386 ศ373ก

ศิรวิ รรณand
เสรีBuilding
รัตน์
การบริหารตราเชิงกลยุทธ์และการสร ้างคุณค่าตรา Strategic Brand Management
Brand Equity
การเจรจาต่อรอง

วัตกินส์, ไมเคิล

2554

HD 58.6 ว114ก

Service Management: Operations, strategy, information technolo

Janes A. Fitzsimmons

2554

HD 9980.5 F562S

การบัญชีต ้นทุน 1

อรกัญญา โฆษิตานนท์

2554

HJ 9750 อ542ก

ทฤษฎีการบัญชี

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 2554

HF 5655.T5 น619

ทฤษฎีการนํ านโยบายสาธารณะไปปฏิบต
ั ิ

วรเดช จันทศร

2554

HD 87 ว171ท

2554

HG 4530 ณ22ร

รวยด ้วยกองทุนรวมไม่ยาก

ิ ธิเลือคณะกรรมการปฏิ
รูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึ
กษาธิ
การ ค141น
แนวทางการปฏิรป
ู ประเทศไทย : ข ้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู ้มีสท
กตัง้
2554
HC445
โรงเรียนเซลแมน

ราชศักดิ์ รัศมิทัต

2554

HF 5439.32.S3 ร427ร

องค์การและการจัดการ Organization and Management

พัชสิร ี ชมภูคํา

2554

HD 37.T35 พ112อ

่ สารการตลาด หน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาการสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2554

HF 5415.123 ส411อ

เศรษฐศาสตร์

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน

2554

HB 181.T35 ศ57ศ

รายงานวิจัยกระบวนการยุตธิ รรม คลายปมคดีทด
ี่ น
ิ คนจน

อคิน รพีพัฒน์ และคณะ

2554

HD 1333.T5 ร451

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์รว่ มสมัย

เจษฎา นกน ้อย

2554

HF 5549 จ75น

เทพศักดิ์ บุณAdministration
ยรัตพันธ์
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร : Development
and Administration
2554 Development
HD 58.8
หน่ส162
วยที่ 8-15
เทพศั
กดิ์ บุณยรัตพันธ์ AND ADMINISTRATION
เอกสารการสอน การบริหารพัมนาและการพัฒนาการบริหาร : DEVELOPMENT
ADMINISTRATION
2554 DEVELOPMENT
HD 58.8 ส162
หน่วยที่ 1-7
องค์การและการจัดการ

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2554

HD 37.T35 ป171อ

อ่านงบการเงินให ้เป็ น

ภาพร เอกอรรถพร

2554

HF 5681.B2 ภ26อ

สถิตเิ บือ
้ งต ้นเพือ
่ ธุรกิจ

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวฒ
ั น์

2554

HF 1017 ว62ส

กทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ
่ งเล่า ฉลาดออม ฉลาดใช ้ ฉลาดลงทุน ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทัตลาดหลั
่วไป

2554

HG 7920 ส611ร

ึ ษา
เรียนบริหารผ่านกรณีศก

สาคร สุขศรีวงศ์

2554

HD 37.T35 ส211ร

บ ้านเพาะปั ญญาเด็ก

สายฤดี วรกิจโภคาทร

2554

HQ 767.9 ส225บ

สถิตธิ รุ กิจ

สรชัย พิศาลบุตร

2554

HF 1017 ส324

เรือ
่ งเล่าฉลาดออม ฉลาดใช ้ ฉลาดลงทุน ระดับมัธยมศึกษาปี ท ี่ 4-6

ตลาดหลักทรัพย์ปห่งประเทศไทย

2554

HG 7920 ต611ร

่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
สาขาวิ
าวิทยาการจัbehavior
ดการ มหาวิ
ทยาลั
ยสุโขทั2554
ยmarketing
ธรรมาธิราชcommunicationหน่
แนวการศึกษาชุดวิชาพฤติกรรมผู ้บริโภคและการสือ
=ชConsumer
and
integrated
HD5415.32 ส747 วยที่ 1-1
บัญชีเบือ
้ งต ้น 1

การต์นภัส บัญลึก

2554

HF 5655.T35 ก241บ

เอสซีจ ี โมเดล:ถอดบทเรียน กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ มหาอุทกภัย

เปรมศิร ิ ฤทัยเจตน์เจริญ

2554

HD 30.28 ว543อ

บัญชีเบือ
้ งต ้น 1

กานต์นภัส บุญลึก

2554

HF 5655.T35 ก17บ

วิจัยธุรกิจยุคใหม่

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวฒ
ั น์

2554

HD 30.4 ว112ว

นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ

สมบัต ิ ธํารงธํญวงศ์

2554

H 97 ส254น

เหลียวหลังแลหน ้า 100 ปี กรมทีด
่ น
ิ

กรมทีด
่ น
ิ

2554

HD 890.55 ก532ห

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

ึ ษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพั2554
ศุนย์ศก
ฒนบริหารศาสตร์
HC 445 ป17ป
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รู ้วิเคราะห์เจาะเรือ
่ งหุ ้น

จิรัตน์ สังข์แก ้ว

2554

HF 4521 จ371ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสังคมศาสตร์

วรัญญา ภัทรสุข

2554

H 62 ว17ร

บัณฑิตprice
ศึกษาand
สาขาวิ
ชาวิทยาการจั
ดการ มหาวิ
ทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช.
แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจําหน่าย = Product,
distribution
management
2554
HF5415.15
ส747
านาย อภิปรัชญาสกุล
รหัสวิชา 3214-2008 หลักการนํ าเข ้าและส่งออก = Imports and exports คํprinciple

2554

HF 1379 ค357ห

วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยัง่ ยืน

กิตพ
ิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงษ์

2554

HD 62.25 ก34ว

ลดภาษีทําได ้ไม่ยาก

กฤษณา บุญปลูก

2554

HJ 2950.55 ก918ล

2554

HN 700.55 ส411อ

2554

H 62.A5 ช26ศ

ิ ย
ั กุล
ราณี อิสManagment
ช
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเทีย
่ ว : Tourist Destination
หน่วยที่ 1-7

2554

G 115.A1 ส162

ศักดิช
์ าย
พิทักษ์วงศ์ หน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิช การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเทีย
่ ว : Tourist Destination
Management

2554

G 115.A1 ส162

ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารประกอบการศึกษาชุดวิชาการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท หน่วมหาวิ
ยที่ 1-15
ศาสตร์และศิลป์ แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ

ิ า
ชาย โพธิสต

แนวความคิดและนโยบายในการพัฒนาประเทศไทย

เสาวลักษณ์ สุขวิรัช

2554

HD 85.T5 ส945น

เศรษฐกิจการเมืองของชาวนา

กรีนวูด,เดวิด เจ

2554

HD 1542 ก253ศ

องค์การและการจัดการ Organization Management

ประเวศน์ มหารัตน์กล
ุ

2554

HD 37.T35 ป171อ

วิถ(ี ไม่)ตัน ฉบับตัน ภาสกรนที

ตัน ภาสกรนที

2554

HF 5386 ต63

เทพศักดิ์ บุณAdministration
ยรัตพันธ์
เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร : Development
and Administration
2554 Development
HD 58.8
หน่ส162
วยที่ 1-7
ลมหายใจหอม

อ ้วน อรชร(กองบรรณาธิการ)

2554

HV 5740 ล126

วิธเี ขียนแผนการตลาด

ดร.กานต์สด
ุ า มาฆะศิรานนท์

2554

HF 5415.13 ก432ว

อิม
่ นอกบ ้าน 1 วัน 31 ร ้านอร่อย

ต ้องตา ตัง้ ชูวงษ์

2554

TX 945 ป539อ

ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร 2554

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2554

HJ 5645 ก281ภ

มารยาทงาม

ผกาวดี อุตตโมทย์

2554

HS 467 ผ11ม

ภาวะผู ้นํ าการบริหาร

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2554

HD 37 ช23ภ

เส ้นทางสังคมวิทยา

ออสบอร์น, ริชาร์ด

2554

HM 606.T35 อ19ส

พฤติกรรมผู ้บริโภค

ั สมิทธิไกร
ชูชย

2554

HF 5415.32 ช647พ

ธุรกิจระหว่างประเทศ:สภาพแวดล ้อมและธุรกิจเปรียบเทียบ

สุจน
ิ ดา เจียมศรีพงษ์

2554

HD 62.4 ส754ธ

ขจิต
กอบเดช in hotel and other institutions
งานโรงแรมการบริหารงานแม่บ ้านในโรงแรมและสถาบันอืน
่ ๆ=Housekecping
management
2554

TX 928 ข139ง

Kolter, Philip
หลักการตลาด ฉบับมาตราฐานและนิยามศัพท์การตลาด = Principles of marketing
with dictionary Thai

2554

HF 5415 ค191ห

มิตใิ หม่ในการบริหารทุนมนุษย์

นิสดารก์ เวชยานนท์

2554

HF 5549.5J6 น838ม

การจัดบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2554

TX 945 ฉ155

นํ้ าดืม
่ สมุนไพรใกล ้ตัวแต่ไกลโรค

วิโรจน์ ไววานิชกิจ

2554

TX 817.T3 ว37น

พฤติกรรมองค์การ Organization Behavior

วิเชียร วิทยอุดม

2554

HD 58.7 ว321พ

2554

G 155.A1 บ115ก

บังOrganizing
อร ฉั ตรรุง่ เรือง
การวางแผนและการจัดรายการนํ าเทีย
่ ว Introduction to tour Planning and
พฤติกรรมองค์การ

ร็อบบินส์, สตีเฟ่ น พี

2554

HD 58.7 ร191พ

การเงินธุรกิจ Business Finance

อภิชาติ พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2553

HG 4026 อ16ก

การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

2553

HD 60 พ697ก

ทําทีมให ้เวิรค
์ :กําจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิรค
์

เลนโชนี, แพททริก

2553

HD 66 ล55ท
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กว่าจะถึงวันนี้ตลาดทุนไทย

ศุกรีย ์ แก ้วเจริญ

2553

HG 4523 ศ63ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2553

HD 30.28 ส831ก

การบริหารระบบข ้อมูลโลจิสติกส์

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2553

HD 38.5 ค215ก

2553

HG 4751 จ27ก

2553

HJ 2950.55 พ38ก

2553

HJ 9750 ส253ก

การบริหารเงินร่วมลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีสเู่ ชิงพาณิชย์
การภาษี อากรเพือ
่ การพัฒนาท ้องถิน
่

ิ ฐ เมลานนท์
พิศษ

้ จิระพงษ์ พันธ์
การบัญชีต ้นทุน : แนวคิดในการคํานวณต ้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึสมนึ
กบัญกชี เอือ
การบัญชีการเงิน 2

กชกร เฉลิมกาญจนา

2553

HF 5635 ก459ก

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

วันทนีย ์ วาสิกาสิน

2553

HV 31 ว115ค

คัมภีรน
์ ั กการตลาด

บาร์ไวส์ แพ็ททริค

2553

HF 5415 บ27ค

กลยุทธ์เด ้ด เคล็ดการลงทุนใน SET50 lndex Futures

ภาคภูม ิ ภาคย์วศ
ิ าล

2553

HG 293 ภ21ก

กระดาษทําการของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร

ปกรณ์ เพ็ญภาคสกุล

2553

HF 5667 ป117ก

การตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับพืน
้ ฐาน

สิรล
ิ ักษณ์ เทีย
่ งธรรม

2553

HF 5668.25 ส732ก

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์

2553

HF 5668.25 ช722ก

ิ และทุน)
การบัญชีขน
ั ้ กลาง II (การบัญชีหนี้สน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2553

HF 5655.T35 ธ277ก

ั สงครามซุนวูเส ้นทางสูเ่ ศรษฐีนักบริหาร
กลยุทธ์พช
ิ ย

แก ้วชาย ธรรมาชัย

2553

HD 30.28 ก771ก

เกมและกิจกรรมสร ้างแรงจูงใจทีมงาน

เอปสไตน์ โรเบิรต
์

2553

HD 57.7 อ883ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

กัลยา วานิชย์บัญชา

2553

HD 30.25 ก399ก

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2553

HF 5681.T3 ย46ก

จิตวิทยาสังคม

นพมาศ อุ ้งพระ

2553

HM 1033 น179จ

คิด-ลอง-ทํา Made By สหพัฒน์

พัฒนพันธ์ วงษ์พันธุ์

2553

HF 5386 พ527

ถอดรหัสใบกํากับภาษี

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2553

HJ 5715.T35 ส19ถ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

สุทธิมา ชํานาญเดช

2553

HF 5693.T35 ส58ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการองค์กรท ้องถิน
่

อุษณีย ์ เส็งพานิช

2553

HF 5655.T35 อ48ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ิ ฐ์
เรวัฒน์ ชาตรีวศ
ิ ษ

2553

HD 30.28 ช747ก

กลยุทธ์การสร ้างสรรค์งานโฆษณา

นวฤทธฺ ์ อัคควรกิจ

2553

HF 5814 น331ก

2553

HC 79.I55 พ36จ

จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Information Technology)พนิดา พานิชกุล
จดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร

สุรรี ัตน์ ทองอินทร์

2553

HF 5726 ส867ข

่ ังคมแห่งการเรียนรู ้
การพัฒนาผู ้เรียนสูส

ดวงกมล สินเพ็ง

2553

H 62.5.T5 ด153

กลยุทธ์การสร ้างสรรค์งานโฆษณาขัน
้ สูง

ทัศไนย สุนทรวิภาต

2553

HF 5814 ท368ก

เกมและกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

เดมมิง่ , วศุท เค

2553

HD 57.7 ด883ก

่ ังคมแห่งการเรียนรู ้: การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น ้นผู ้เรียดวงกมล
เพ็ง
การพัฒนาผู ้เรียนสูส
นเป็ นศูนย์สิ
กน
ลาง

2553

H 62.5.T5 ด153

ิ ทรัพย์)
การบัญชีขน
ั ้ กลาง I (การบัญชีสน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2553

HF 5655.T35 ธ277ก

KPI รายบุคคลสุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร

ั กุล
สมเกียรติ วัฒนศิรช
ิ ย

2553

HD 30.28 ส56ค

ึ ษา
การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา: หลักการ การประยุกต์ และกรณีศก

ธร สุนทรายุทธ

2553

HD 37.T35 ธ17ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การจัดการและการตัดสินใจ

สุทธิมา ชํานาญเวช

2553

HD 30.25 ส44ก
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การบริการเชิงกลยุทธ์:แนวคิด และทฤษฎี

สุพานี สฤษฎ์วานิช

2553

HD 30.28 ส461ก

่ สารการตลาดระหว่างประเทศเบือ
การสือ
้ งต ้น

วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

2553

HF 5415.123 ว17ก

ฉลาดรู ้ทางการเงิน Financial Intelligence

เบอร์แมน คาเรน

2553

HG 4028.B2 บ59ฉ

เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน

เคลกก์ ไบรอัน.

2553

HD 66 ค759ก

ึ ษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กรณีศก

ไฮนิช, สตาร์

2553

HD 30.28 ฮ436ก

ไขรหัสโลกลีล
้ ับ

ไมเคิล แบรดลีย ์

2553

HG 243 บ77ข

แขกรับเชิญ

ประกิต วาทีสาธกกิจ

2553

HV 5740 ข282

การวิจัยการตลาด Marketing Research

กุณฑลี รืน
่ รมย์

2553

HF 5415.2 ก44ก

Mangement Cases

ิ ศิรก
อนุชต
ิ จิ

2553

HD 37.T35 อ131ส

การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

2553

HD 60 พ464ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2553

HF 5655.T35 บ278ก

การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบต
ั ิ

เยาวดี รางชัยกุล

2553

HD 69.P75 ย517ก

การจัดการสํานั กงาน : Office Management

เนตร์พัณณา ยาวิราช

2553

HF 5547.A3 น785ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2553

HF 5685.C7 ธ527ก

การบัญชีภาษีอากร

วรรณวิภา ทัพวงศ์

2553

HF 5681.T3 ส831ก

ึ ษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กรณีศก

สตราไฮนิช, จอห์น

2553

HD 30.28 ส164

Management Tool Box

ไอ เอ็ม บุค
๊ ส์

2553

HD 37 อ75ม

การจัดการพัสดุและสํารนั กงาน

วันทนีย ์ แสนภักดี

2553

HF 5589.T35 ว115ก

ึ ษาการบริหารการเปลีย
กรณีศก
่ นแปลง

เคอร์, สตีฟ

2553

HD 37.T35 ค59ก

2553

HG 3881 พ231ก

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ Internation Financial Management พรชัย ชุนหจินดา
ตัน กับวิธค
ี ด
ิ ทีไ่ ม่เคยตัน

ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์

2553

HD 38.25.T5 ถ323ต

ตัวชีว้ ด
ั ความสุข:กลยุทธ์การสร ้างและการใช ้เพือ
่ ชุมชนเป็ นสุข

พระมหาสุทต
ิ ย์ อาภากโร

2553

HN 700.55Z9.C6 พ172ต

การตลาดระหว่างประเทศ

ศศิวม
ิ ล สุขบท

2553

HF 1416 ศ311ก

กิจกรรม Activities

ี เยาวพัฒน์
ชูชพ

2553

HM 134 ช412ก

การวางแผน IS/IT เชิงกลยุทธ์

ศิรล
ิ ักษณ์ โรจนกิจอํานวย

2553

HD 30.213 ศ37ก

ึ ษาการบริหารการเปลีย
กรณีศก
่ นแปลง

เคอร์, สตีฟ

2553

HD 31 ค436ก

คานงัดประเทศไทย

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2553

HN 700.55 ก257ค

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2553

HF 5655.T35 ส416ก

Alignment การใช ้ Balanced Scorecard ประสานทัง้ องค์การ

แคปแลน, โรเบิรต
์ เอส.

2553

HD 30.28 ค753อ

การเขียนจดหมายและอีเมลธุรกิจฉบับมืออาชีพ

SK-II

2553

HF 5721 ส637ก

้ เพลิงขนส่งและโลจิสติกส์
คูม
่ อ
ื ลดต ้นทุนนํ้ ามันเชือ

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2553

HF 5416 ค357ค

การบัญชีสําหรับองค์กรท ้องถิน
่

ประดิษฐ์ เจริญชัยชนะ

2553

HF 5655.T35 ป279ก

ก เอื
อ
้ จิ
การบัญชีต ้นทุน Cost Accounting : แนวคิดการคํานวณต ้นทุนผลิตภัณฑ์แสมนึ
ละการบั
นทึ
กรบัะพงษ์
ญชี พันธ์

2553

HJ 9750 ส253ก

ึ ษาการบริหารการตลาด
กรณีศก

2553

HF 5415 ฟ134ก

2553

HJ 9750 ส253

Bronwyn Fryer

สมนึก นเอื
้ จิ
การบัญชีต ้นทุน Cost Accounting : แนวคิดการคํานวนต ้นทุนผลิตภัณฑ์และการบั
ทึอ
ก
บัรญะพงษ์
ชี พันธ์
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ึ ษาการบริหารการตลาด
กรณีศก

ฟรายเออร์, บรอนวิน

2553

HF 5415 ฟ171ก

การสร ้างนวัตกรรมให ้เป็ น Core Competency

ิ สกี้
ปี เตอร์, สการ์ชน

2553

HD 58.9 ส123ก

การศึกษาความเป็ นไปได ้ Feasibility Study

กมเลศน์ สันติเวชชกุล

2553

HD 69.P75 ก16ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2553

HF 5655.T5 ว399ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง

นุชจรี พิเชฐกุล

2553

HF 5655.T35 ฉ151ก

้ สูง ADVANCED TAX ACCOUNTING
การบัญชีภาษีอากรชัน

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2553

HF 5681.T3 อ289ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2553

HF 5686.C8 ด218ก

ทฤษฎีองค์การ

ี
เขมมารี รัษ์ชช
ู พ

2553

HD 37.T5 ข35ท

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

กัลยา วานิชย์บัญชา

2553

HF 5693.T35 ก117ก

Rightsizing : ปรับขนาดเพิม
่ ประสิทธิภาพองค์กร

ยุดา รักไทย

2553

HD 58.85 ย73ร

้ สูง Adbanced Tax Accounting
การบัญชีภาษีอากรชัน

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

2553

HF 5681.T3 อ161ก

ความรู ้เบือ
้ งต ้นการจัดแสดงสินค ้า=Introducation to Exhibition Guide

ั นุวฒ
บงกช งามสม,ฤทธิชย
ั น์

2553

HF 5845 บ113ค

การเรียนรู ้วิธด
ี ําเนินธุรกิจนํ าเข ้า-ส่งออก ครบวงจร

สุเมษ เลิศจริยพร

2553

HF 1379 ส843ก

ต ้นแบบผู ้จัดการผลิตภัณฑ์

ธวัชชัย รุวย
ิ ะทองธรรม

2553

HF 5415.15 ธ15ต

คูม
่ อ
ื การวิเคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ

เอกชัย บุญยาทิษฐาน

2553

HD 38.7 อ51ค

ความรู ้เบือ
้ งต ้นการจัดแสดงสินค ้า

บงกช งามสม

2553

HF 5845 ส563ค

การวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิตด
ิ ้วยคอมพิวเตอร์

ั พงษ์วช
ศิรช
ิ ย
ิ ัย

2553

HA 32 ศ452ก

จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

2553

HF 5549.A3 ป171จ

กลวิธป
ี กครองคน

รี, อาร์คอน

2553

HM 1256 ร99ก

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

รัชนีกร วงศ์จันทร์

2553

HG 179 ร112ก

การเงินธุรกิจ

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน

2553

HG 4026 ศ277ก

การควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทย

กิตพ
ิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ และคณะ

2553

HD 2746.55 ก677ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2553

HF 5415.123 ส411อ

เราพร ้อม--ไม่ยอมเป็ นเหยือ
่

ประกิต วาทีสาธกกิจ

2553

HV 5740 ร778

สถิตป
ิ ระยุกต์สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

วาโร เพ็งสวัสดิ์

2553

HA 29.5T35 ว27ส

เรียนรู ้จากคําศัพท์บัญชี

ยรรยง ธรรมธัชอารี

2553

HF 5621 ย17ร

บริษัทอัจฉริยะ

ปี เตอร์ ฟิ สก์

2553

HD 37.T35 ฟ38บ

แนวคิดและหลักการบริหารคนเพือ
่ ผลงาน

มณีวรรณ ฉั ตรอุทัย

2553

HF 5549.5 M3ม13

่ ารปฏิบัต ิ
นโยบายองค์กร : ทีม
่ าและวิธน
ี ํ าสูก

สุวัฒน์ ศิรน
ิ ริ ันดร์

2553

HD 37.T5 ส876น

บริหารลูกค ้าอย่างไรให ้มีกําไร

คูมาร์. วี

2553

HF 5415.5 ค416บ

สถิตธิ รุ กิจ

ประสพชัย พสุนนท์

2553

HF 1017 ป394ส

มนุษยสัมพันธ์

พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์

2553

HM 132 พ17พ

สู ้ตายพ ้น Crisis 2

กองบรรณาธิการ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

2553

HF 5586 ก414ส

อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วเบือ
้ งต ้น

พรสวรรค์ มโนพัฒนะ

2553

G 155.A1 พ284อ

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสังคมศาสตร์ เทคนิคแผนทีน
่ ํ าทางการวิจัย

พลศักดิ์ จิรไกลศิร ิ

2553

H62 พ446ร

เอกสารการสอนชุดวิชาการสือสารการตลาด หน่วยที่ 8-15
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่ หนั งสือ
ชือ
ระบบบัญชีระหว่างประเทศ

ผู ้แต่ง
ประไพพิศ สวัสดิร์ ัมย์

เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ มหาวิ
8-15ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2553

HF 5686.I56 ป17ร

2553

HM 1221 ส411อ

องค์การเพือ
่ การเรียนรู ้

ยุรพร ศุทธรัตน์

2553

HD 58.82 อ47อ

หลักสถิตวิ จิ ัยและการใช ้โปรแกรม

ยุทธ ไกยวรรณ์

2553

HA 32 ย441ห

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2553

HF 5655.T35 ส248ม

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2553

HF 5625 ว46ร

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ Public Policy หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช

2553

H 97 ส162ป

้
หลักการจัดซือ

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2553

HF 5437.A3 ค215ห

หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

วิมลพรรณ อาภาเวท

2553

HF 5823 ว564ห

ธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการขัน
้ แนะนํ า

สุธรี า เดชนครินทร์

2553

HD 62.5 ส47ธ

ลดความอ ้วน : แนวธรรมชาติบําบัดกับอาหารฤทธิเ์ ย็น

นิดดา หงษ์ ววิ ฒ
ั น์

2553

TX 360 น63

2553

TX 353 ม368ฟ

2553

TX 945 ช17ก

มูลนิมธารี
ส
ิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฟื้ นภาษาได ้อาหาร พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
การบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่

ชลธิชา บุนนาค

สังคมและวัฒนธรรม

คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2553

HM 101 ส112ส

สู ้ตายพ ้น Crisis 3

ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

2553

HF 5386 ส886ต

สู ้ตายพ ้น Crisis 1

กองบรรณาธิการ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

2553

HF 5586 ก414ส

สารพัดวิธรี วยด ้วยฟรี

ั
คริส แอนเดอร์สน

2553

HF 5415 อ75ส

ระบบไอซีทแ
ี ละการจัดการยุคใหม่

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

2553

HD 30.2 พ12ร

รู ้เห็นชาติการตลาดยุคใหม่

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม

2553

HF 5415.15 ก58ร

การจัดการและการปฏิบัตงิ านส่วนหน ้า

อรรธิกา พังงา

2553

TX 911.3.F75 อ17ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ ว หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

G 155.T5 ส747อ

องค์กร เอีย
่ มสุข:5 องค์กรต ้นแบบในการสร ้างสุข Happy Workplace

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ
2553

HF 5549.5.J63 ห556

ลูกค ้าอัจฉริยะ

ฟิ คส์, ปี เตอร์.

2553

HF 5415.5 ฟ38ล

่ สาร หน่วยที่ 1-8
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

HM 258 ส411อ

ร ้อยเล่หเ์ พทุบายบริษัทบุหรี่

ประกิต วาทีสาธกกิจ

2553

HD 9149.C49 ป54ร

บริหารคนและองค์กรในโลกยุคคลืน
่ ลูกที่ 4

เสาวคนธ์ ศิรก
ิ ด
ิ ากร

2553

HF 5549 ส938บ

อาถรรพ์คําสาปเพชรซาอุฯ

ทํานอง ประชารักษ์

2553

HV 8073 ถ335อ

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที9่ -15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

HD 37 ส411อ

มหาวิ
ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่
วยทีท่ 1-8

2553

HD 37 ส411อ

เอส-อี-เอ็กซ์

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

2553

HQ 21 ช251อ

อาหารไทยเพือ
่ สุขภาพ

อมรินทร์

2553

TX 724.5.T5 อ63

่ โฆษณา
ยุทธวิธก
ี ารวางแผนสือ

พรจิต สมบัตพ
ิ านิช

2553

HF 5826.5 พ17ย

บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทand
ยาการจั
ดการ มหาวิ
ทยาลัยสุโขทั
ยวธรรมาธิ
ราช.
แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการการตลาดและการจัดการการดําเนินงาน = Marketing
management
operation
management
2553
หน่
HF5415.13
ยที่ 1-15
ส747
่ ารท่อ
เทิ
ดชาย
ยบํง่ ายืรุนง
การท่องเทีย
่ วเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี: การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตรสูก
งเที
ย
่ วอย่ช่าวงยั

2553

G 156.5 ช83

่ ารท่เทิ
ดชาย
การท่องเทีย
่ วเชิงเกษตรสุราษฏร์ธานี : การวิจัยฐานทรัพยากรเกษตรสูก
องเที
ย
่ วทีช่ย
่ วงั่ ยบํ
ยืนารุง

2553

G 156.5.A3 ท711ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

หลักสังคมวิทยา

สนธยา พลศรี

2553

HM 63.T35 ส113ห

่ ประชาสัมพันธ์
สือ

อรุณรัตน์ ชินวรณ์

2553

HM 263 อ413ส

หลักการวิจัยทางสังคาศาสตร์

กาสัก เต๊ะขันหมาก

2553

H 62 ก536ห

อย่างนี้ก็มด
ี ้วย

เทรซี่ เทิรน
์ เนอร์

2553

HG 243 จ67อ

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะ หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

H 97 ส724ป

แนวการศึกษาชุดวิชานโยบายสาธารณะ หน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553

H 97 ส724น

การท่องเทีย
่ วชุมชน

พิมพ์ระวี โรจน์รงุ่ ฉั ตร

2553

G 156.5 พ28ก

พจนานุกรมพฤติกรรมความสามารถ

อาภรณ์ ภูว่ ท
ิ ยพันธุ์

2553

HF 5549.5.J6 อ613พ

่ ประชาสัมพันธ์ Public Relations Media
สือ

อรุณรัตน์ ชินวรณ์

2553

HM 1221 อ17ส

ประชากรและสังคม 2553

ิ ธิ์
สุชาดา ทวีสท

2553

HQ 1061 ส46ป

พฤติกรรมองค์การ:ทฤษฎีและการประยุกต์

สร ้อยตระกูล อรรถมานะ

2553

HD 58.7 ส345พ

ออมร ้อยให ้ได ้ล ้าน

ธนั ยนันท์ ทิพาพงศ์ศริ ิ

2553

HG 179 ธ214อ

หลักการบริหารธุรกิจ = Principle of business administration

สุรพันธ์ ฉั นทแดนสุวรรณ

2553

HD 37.T35 ส473ห

คูม
่ อ
ื ประกอบการฝึ กอบรมยุวอาสาสมัครนํ าเทีย
่ ว

ดรรชนี เอมพันธ์ และคนอืน
่ ๆ

2553

G 155.T35 ด344ค

หัวหน ้างานกับการบริหารงานบุคคล

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

2553

HD 57.7 ธ557ห

สุดยอดปรมาจารย์ด ้านการบริหารจัดการ

ดรักเกอร์ ปี เตอร์ เอฟ

2553

HD 31 ด17ส

แนวคิดและวิธป
ี ฏิบัต ิ

สุรสิทธิ์ วชิรขจร

2553

HD 30.28 ว63

เศรษฐศาสตร์ชนบท

เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง

2553

HM 548 พ52ศ

เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการศึกษา

ธร สุนทรายุทธ

2553

HD 30.12 ธ311ศ

ออมไว ้ในหุ ้น

นวพร เรืองสกุล

2553

HG 4661 น17อ

ภาษี งา่ ยนิดเดียว

ปภาสร แก ้วกอบสิน

2553

HJ 4771.55 ป339ภ

ฟั ง คิด อ่าน เขียน

ฝ่ ายวิชาการบิสคิต

2553

HD 38.2 ฝ221ฟ

ื้ หาไม่ได ้แต่สร ้างได ้
วัฒนธรรมองค์กร : คุณค่าทีซ
่ อ

ณรงค์วท
ิ ย์ แสนทอง

2553

HD 58.7 ณ17ง

2553

HF 5718.22 ร4พ

2553

HM 263 ส411อ

่ เซนไอเดียเรียบง่ายในการออกแบบและนํ าเสนออย่างทรงพลังเรย์โนลด์ส การ์
พรีเซนเทชัน
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ึ ษาอุตสาหกรรมท่องเที
ภัทรพงศ์
อินทรกํ:ากรณี
เนิดศก
รายงานวิจัยระบบนวัตกรรมรายสาขาเพือ
่ พัฒนาระะบบเศรษฐกิจฐานความรู ้และเชิ
งสร ้างสรรค์
2553
ย
่ วเชิงสร ้างสรรค์
G 156.5.C8 ภ366ร
เทิดชาย
ช่วยบํารุง
รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเทีย
่ วไทยนานาชาติ ปี พ.ศ 2552 = Annual
of international
Thai tourism journal2553
2009

G 155.T5 ท156ร

จัดการเวลาให ้อยูห
่ มัด

Barnes Mark

2552

HD 69.T54 บ294จ

Heart to Heart Dialogue สานเสวนา สานใจสูใ่ จ

ปาริชาด สุวรรณบุบผา

2552

HN 700.592.S62 ป553ส

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

อดิสร เลาหวณิช

2552

HF 5655.T35 อ14ก

การบริหารการเงินธุรกิจ: แนวคิดและแนวปฏิบัต ิ

เสกศักดิ์ จําเริญวงศ์

2552

HG 4011 ส888ก

คูม
่ อ
ื Office 2007 ฉบับสมบูรณ์

ดวงพร เกีย
๋ งคํา

2552

HF 5548.4.9525 ด211ค

การวิเคราะห์ต ้นทุนบนรากฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา

แคปแลนด์ โรเบิรต
์ เอส

2552

HF 5686.C8 ค75ก

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร

2552

HF 5655 ผ35ก

การบริหารการตลาดยุคใหม่

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2552

HF 5415.13 ศ371ก
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ชือ
คูม
่ อ
ื แนวปฏิบต
ั ส
ิ ส
ู่ ถานประกอบการปลอดยาเสพติด
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สุวช
ิ าญ รักษ์รตนากร

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2552

HV 5840.ท9 ส75ค

Trade Policy Review of Japan : The WTO Secretariat Reports,199 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2552

HF 1601 T732

Louis Vuitton เปิ ดกลยุทธ์สร ้าแบรนด์

Shinya Nagasawa

2552

HD 9999.L854 น21ห

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2552

HD 62.7 ก14ก

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

ฉั ตยาพร เสมอใจ

2552

HD 62.7 ฉ263ก

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต

วิรัช ลภิรัตนกุล

2552

HM 1221 ว37ก

การบัญชีบริหาร ฉบับปรับปรุง

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2552

HF 5657.4 ส253ก

การบริหารการค ้าปลีก

อุษณีย ์ จิตตะปาโล

2552

HF 5429 อ863ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง II

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2552

HF 5651.L6 ธ526ก

การกระจายช่องทางการตลาดและลอจิสติกส์

รวิพร คูเจริญไพศาล

2552

HF 5415.129 ส17ก

เครือ
่ งมือทางวัฒนธรรม

พิทยา ว่องกุล

2552

HN 700.55.A8 ด57ค

2552

HD 30.28 ค167ค

คูม
่ อ
ื เอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง
เทคนิคการประเมินโครงการ

สมคิด พรมจุ ้ย

2552

HD 69.P75 ส543ท

การลงทุนในทางเลือกอืน
่

ศุนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน

2552

HG 4552 ต271ก

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ

2552

HF 5548.32 ท17ก

การวิเคราะห์เชิงประริมาณ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552

HG 30.25 ส181ก

เค ้าโครงการเศรษฐกิจ

ปรีด ี พนมยงค์

2552

HC 445 ป468ค

การกํากับดูแลเพือ
่ สร ้างมูลค่ากิจการ

อัญญา ขันธวิทย์

2552

HD 2741 อ211ก

Window Display

สุนันทา รัตนาวดี

2552

HF 5845 ส735ว

เทคนิคการสอนงาน

แม็คมานั ส แพตตี้

2552

HF 5549.5.C53 ม71ท

้ างรวย
ขงเบ ้งชีท

เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

2552

HF 5386 ป768ข

การบัญชีการเงิน Financial Accounting

ภาคภูม ิ วณิชรนานนท์

2552

HF 5657.4 ภ414ก

White Ocean Strategy กลยุทธ์น่านนํ้ าสีขาว

ดนั ย จันทร์เจ ้าฉาย

2552

HD 37.T35 ด15ว

คูม
่ อ
ื สอบ CPA วิชาการสอบบัญชีทป
ี่ ระมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2552

HF 5667 น619ค

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2552

HF 5655.T5 ก459ก

จริยธรรมทางธุรกิจ Business Ethics

จินตนา บุญบงการ

2552

HF 5387 จ482

การตลาดระหว่างประเทศ International marketing

เชาว์ โรจนแสง

2552

HF 1416 ช727ก

จดหมายถึงนายกฯจะได ้รู ้ว่ารัฐบาลทีด
่ ค
ี วรทําอะไรเพือ
่ การพัฒนาเมือง

โสภณ พรโชคชัย

2552

HD 1375 ส979จ

ิ )
การบัญชีขน
ั ้ กลาง II (การบัญชีหนี้สน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2552

HF 5681.A8 ธ526ก

คูม
่ อ
ื การจัดการคลังสินค ้าและการกระจายสินค ้า

ธนิต โสรัตน์

2552

HF 5485 ช262ค

ิ ทรัพย์)
การบัญชีขน
ั ้ กลาง I (การบัญชีสน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2552

HF 5681.A8 ธ526ก

การบริหารการคลังและงบประมาณ

ิ ฏ์
ธัญญณั ฐ ญาณมโนวิศษ

2552

HJ 203 ธ417ก

ธุรกิจการค ้าปลีก Retailing Business

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

2552

HF 5429 ว564ธ

ZigZag เมือ
่ แกะดําทําธุรกิจ

ประเสริฐ เอีย
่ มรุง่ โรจน์

2552

HF 5386 ป422ซ

ั ้ สูง ADVANCED ACCOUTING II
การบัญชีชน

สุรชัย เอมอักษร

2552

HF 5655.T.35 ส472ก

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 19 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์
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การบริหารการตลาด

อัจจิมา เศรษฐบุตร

2552

HF 5415 อ6ก

การภาษี อากรธุรกิจ Business Taxation

สมคิด บางโม

2552

HJ 5628.75 ส234ก

2552

HF 5626 อ11อ

IFRS : ข ้อกําหนดสําคัญตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข ้อมูล อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน

2552

HG 4515.3 ศ27ก

่ งและตราสารอนุพันธ์เบือ
การจัดการความเสีย
้ งต ้น

กิตติพันธ์ คงสวัสดิเ์ กียรติ

2552

HG 6024.T5 ก234ก

กว่าจะได ้เป็ นมืออาชีพลูกจ ้างนายธนาคาร

อุทัย อัครพัฒนากูล

2552

HG 1552.U8 อ821ก

การจัดการสมัยใหม่ Modern Mangement ฉบับปรับปรุง

เซอร์โต, ซามูเอล ซี.

2552

HD 37.T 35 ซ59ก

การวิจัยเพือ
่ การโฆษณา

เอกณรงค์ วรสีหะ

2552

HF 5814 อ51ก

คิดอย่างมีกลยุทธ์

ไชโต โยชิโนริ

2552

HD 30.28 ซ939ค

กระบวนการทางธุรกิจเพือ
่ การจัดการโซ่อป
ุ ทานและโลจิสติกส์

เตือนใจ สมบูรณ์ววิ ฒ
ั น์

2552

HD 38.5 ต832ก

เจาะจุดแข็ง:วิธพ
ี ัฒนาพระสวรรค์ของลุกน ้องและตัวคุณเอง

บัคกิง้ แฮม,มาร์คัส

2552

HF 5549.M63 บ111ล

กลวิธก
ี ารจัดการความเครียดสําหรับผู ้นํ า

ฮาลโลเวล, เอ็ดเวิรด
์

2552

HF 5548.85 ฮ7ก

่ งด ้าน HR
การบริหารความเสีย

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

2552

HF 5549.5M3 อ557ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2552

HD 30.28 ณ113ก

การบัญชีบริหาร (การบัญชีต ้นทุน2)

กชกร เฉลิมกาญจนา

2552

HF 5657.4 ก12ก

2552

HF 5686.R.3 ว287ก

วรศักดิ์ ทุมมานนท์
การบัญชีสําหรับทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่าระยะยาวก ้าวทันตามมาตรฐานการบั
ญชีระหว่างประเทศ
การสร ้างและพัฒนาเครือ
่ งมือวิจัย

พิสณุ ฟองศรี

2552

H 62 พ38ก

การบริหารองค์การ

วันชัย มีชาติ

2552

HD 37.T5 ว426ก

่ ารปฏิบัต ิ
การตลาด:จากแนวคิดสูก

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2552

HF 5415 ส34ก

เจาะลึก CU-Best

The Mentor

2552

HF 1118 ด919จ

2552

HD 30.28 ร769ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
ตลาดเก่า 50 - 200 ปี

อุดม เชยกีวงศ์

2552

HF 5475.T52 อ785ต

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ

2552

HF 5655.T35 ด48ก

ไดอารีการเงิน 365 วันแสนสุข

อัจฉรา โยมสินธุ์

2552

HG 179 อ9ด

คูม
่ อ
ื แนวปฏิบัตส
ื ส
ู่ ถานประกอบการปลอดยาเสพติด

สุวช
ิ าญ รักษ์รตนากร ; รุง่ ทิพย์ ลิม
้ กอปรไพบู2552
ลย์

HV 5840.ท9 ส75ค

การบัญชีภาษีอากร ฉบับปรับปรุงใหม่ 2552

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2552

HF 5681.T3 ย384ก

นิรมลMarket
สุธรรมกิ
จ Redd
การเจรจาและแก ้ไขปั ญหาโลกร ้อนของไทยและในเวทีโลก:Voluntary Carbon
และ

2552

HC 79.P55 น645ก

่ งภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21
การบริหารความเสีย

ฐิตวิ ดี ชัยวัฒน์

2552

HF 5549.5.M3 ฐ557ก

การใช ้ SPSS For Windows ในการวิเคราะห์ข ้อมูล

กัลยา วานิชย์บัญชา

2552

HA 32 ก172ก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management

วีระ อรัญญมงคล

2552

HF 5549 ว841ก

ิ
CISA 1 Workbook กลุม
่ วิชาที่ 3 การประเมินมูลค่าทรัพย์สน

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน

2552

HG 4514 ศ39ซ

การออกแบบระบบบัญชี

ดุษณีย ์ ส่องเมือง

2552

HF 5655.T35 ด481ก

กลวิธก
ี ารจัดการความเครียดสําหรับผู ้นํ า

ฮาลโลเวล เอ็ดเวิรด
์

2552

HF 5548.85 ฮ27ก

ทฤษฎีการนํ านโยบายสาธารณะไปปฏิบต
ั ิ

วรเดช จันทร

2552

HD 87 ว171ท

จิตวิทยาสังคม Social Psychology

จํารอง เงินดี

2552

HM 1033 จ217จ
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ึ ษา
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ แนวคิดและกรณีศก

อุษณา ภัทรมนตรี

2552

HF 5668.25 อ682ก

เคล็ดลับจากครู ภาคพิเศษ 2 อาหารง่าย + เงินดี = 1 วันทําได ้

ลุงพร

2552

TX 724.5.T5 ล619

ฝ่ ามรสุมการค ้าโลก

กรมการค ้าต่างประเทศ

2552

HF 1385 ก176ฝ

พฤติกรรมองค์การ

วิภาส ทองสุทธิ์

2552

HD 58.7 ว361พ

การบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่

มานิจ คุ ้มแคว ้น

2552

TX 943 ม447ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมการตลาด หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552

HF 5415 ส411อ

เบเกอรี่ 4 สไตล์ หอมอร่อยด ้วยกรรมวิธงี า่ ยๆ

ธนศักดิ์ ตัง้ ทองจิตร

2552

TX 763 ธ157บ

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

นิตยา งามแดน

2552

HF 5655.T35 น34ห

อาหารปิ้ ง & ย่าง

ธัญนั นท์ อบถม

2552

TX 687 ธ468

2552

HN 700.58.A26 ส642ร

2552

HD 30.28 พ424ล

สถาบันพระปกเกล
้า งรุกด ้วยสันตวิธ ี
รายงานปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้: บทวิเคราะห์และแนวทางการแก
้ปั ญหาเชิ
โลกใหม่แห่งนวัตกรรม

Prahalad C.K.

้ ขายสินค 2552
สํวางหน
นั กงานคณะกรรมการกํ
ากับการซือ
้าเกษตรล่วงหน
ใบรับของคลังสินค ้า : เครือ
่ งมือเพิม
่ ประสิทธิภาพตลาดจริงและตลาดสินค ้าล่
้า
HF้า 5485 บ949
ปกไม่ปิด

วิจต
ิ ติพร อภิบาลภูวนารถ

2552

HV 8079.T35 ว562ป

บัญชีขัน
้ กลาง 1

สนธยา เรืองหิรัญ

2552

HF 5655.T35 ส15บ

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์รว่ มสมัย

เจษฎา นกน ้อย

2552

HF 5549.A3 จ58น

หลักการบัญชี 1

นภาพร ลิขต
ิ วงศ์ขจร

2552

HF 5655.T35 น161ห

ศิลปะการจัดตกแต่งขนมไทย

เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์

2552

TX 763 จ697ศ

ข ้าวกล ้อง เมนูสข
ุ ภาพ

ธัญนั นท์ อบถม

2552

TX 741 อ656ข

องค์การและการบริหารจัดการ

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2552

HD 37.T35 พ321อ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนวการศึกษาชุดวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 1-15

2552

H 97 ส411น

่ นิสต ้ามาเปิ ดร ้านเสือ
้ ผ ้ากันเถอะ
แฟชัน

นิกข์นภ
ิ า

2552

HD 9940.A2 น539ฟ

วิถช
ี ม
ุ ชน

พระธรรมปิ ฎก

2552

HN 700.55.A8 ว34ว

สถิตพ
ิ น
ื้ ฐานเพือ
่ ผู ้บริหารท ้องถิน
่

ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

2552

HA 29.5.T35 ศ46ส

เศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ราตรี สิทธิพงษ์

2552

HB 180.T5 ร44ศ

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

นิตยา งามแดน

2552

HF 5655.T35 น34ห

ภาวะผู ้นํ าและผู ้นํ าเชิงกลยุทธ์

เนตรืพัณณา ยาวิราช

2552

HD 57.7 น785ภ

เศรษศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ราตรี สิทธิพงษ์

2552

HB 180.T35 ร26ส

ไล่ลา่ วิกฤตเศรษฐกิจโลกเรียนรู ้เพือ
่ อยูร่ อด

รวี ลงกานี

2552

HB 3722 ร17ล

มนุษย์กับสังคม

อัมพร สุคันธวณิช

2552

HM 63.T35 ค15ม

2552

HC 445.Z9E6 น85

Sophana Srichampaคานธี
; Amarjiva Locha
แนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับ แนวคิดการพึง่ พาตนเองของมหาตมา
พลิกโฉมการแข่งขัน

ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย

2552

HF 1414 ศ458พ

องค์การแห่งการสร ้างนวัตกรรม

สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

2552

HD 45 ท335อ

พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

อีเวนเซอร์วช
ิ , จอร์น เอ็ม

2552

HD 58.7 อ37พ

2552

H 97 ส747ป

2552

HF 5415 ส411อ

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 1-8มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมการตลาด หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
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องค์การและการจัดการ

Kinichi Angelo

2552

HD 37.T35 ค35อ

สภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ

จินตนา บุญบงการ

2552

HD 37.T35 จ35ส

ภาวะผู ้นํ าและผู ้นํ าเชิงกลยุทธ์ Leadership and Strategic Leader

เนตร์พัณณา ยาวิราช

2552

HD 57.7 น54ภ

เค ้ก

วิภาวัน จุลยา

2552

TX 771 ว656ค

2552

G 155.A1 ส411อ

มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล หน่วยที่ 8-15

้ ประเทศไทย
้ ขายล่วงหน ้าสินค ้าเกษตร : หลักการและการประยุกต์ใช ้กับตลาดสิ
คณะกรรมการกํ
กับการซื
ขายสินค ้าเกษตรล่ว2552
งหน ้า
สัญญาซือ
นค ้าเกษตรล่วางหน
้าแห่งอ

HD 9016 ส622ส

บริหารงานและจัดการคนในองค์กรอย่างไรในภาวะวิกฤษเศรษฐกิจ

ั ศรีเมือง
อภิชย

2552

HD 6971 อ251บ

นโยบายสาธารณะ Public Policy

มยุร ี อนุมานราชธน

2552

H 97 ม161น

โสภิดา วีรกุลเทวัญ
เป็ นพ่อแม่หลังชีวต
ิ คูแ
่ ยกทาง:มุมมองด ้านกฎหมาย,มิตห
ิ ญิงชายและวาทกรรม

2552

HQ 759.915 ส594ป

รหัสลับรหัสชีวต
ิ

เทมพลาร์. ริชาร์ด

2552

HF 5548.8 ท637ร

ปิ โตรธิปไตย

ประสาท มีแต ้ม

2552

HD 9576.T35 ป17ป

รบอย่างไรให ้ชนะ

ั เตียวประเสริฐ
สรรค์ชย

2552

HF 5415.13 ส471ร

หัวหน ้างานพันธุแ
์ ท้

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2552

HD 57.7 ว541ห

2552

G 155.A1 ส411อ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล หน่วยที่ 1-7
นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์ และการกระบวนการ

สมบัต ิ ธํารงธัญวงศ์

2552

H 97 ส162น

นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ

สมพร เฟื่ องจันทร์

2552

H 97 ส461น

รวมเมนูผก
ั จานด่วน

ม.อึง้ อรุณ

2552

TX 747 อ775ร

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

นภวรรณ คณานุรักษ์

2552

HF 5415.15 น195น

สืบทอดธุรกิจครอบครัว

ภาคนี วิรย
ิ ะรังสฤษฏ์

2552

HD 62.25 น297

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ

กิตติพันธ์ คงสวัสดิเ์ กียรติ

2552

HD 30.4 ก115ร

เทิดชาย
ช่วยบํารุง
รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเทีย
่ วไทยนานาชาติ ปี พ.ศ 2551 = Annual
of international
Thai tourism journal2552
2008

G 155.T5 ท156ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยธุรกิจ

นราศรี ไววนิชกุล

2552

HF 5415.2 น241ร

อาหารอีสานรสแซบ

ธัญนั นท์ อบถม

2552

TX 741 ธ656อ

้ ขายสินค 2552
้ ขายล่วงหน ้าสินค ้าเกษตร : หลักการและการประยุกต์ใช ้กับตลาดสิ
สํน
านัคก้าเกษตรล่
งานคณะกรรมการกํ
กับการซือ
้าเกษตรล่วงหน
้า 9016.T5 ส555
สัญญาซือ
วงหน ้าแห่งาประเทศไทย
HD
นโยบายสาธารณะทฤษฎีและการปฏิบัต ิ

สมพร เฟื่ องจันทร์

2552

H 97 ส161น

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2552

H 97 ศ46น

ส ้มตํายําแซบ

เจ๊ตก
ุ๊ รสแซบ

2552

TX 813.P3 จ697ส

นโยบายสาธารณะไทย : กําเนิดพัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์

ศุภชัย ยาวประภาษ

2552

H 97 ศ461น

การวิจัยทางธุรกิจ Business Research

สรชัย พิศาลบุตร

2551

HD 30.4 ส325ก

คําอธิบาย กฏหมายแรงงาน

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2551

HD 6475 ก58ค

ธุรกิจการบิน

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา

2551

HE 9873.55.A4 บ431ธ

e-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์

ภาวุธ พงษวิทยภานุ

2551

HF 5415.1265 ภ27อ

การโฆษณาเบือ
้ งต ้น

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์

2551

HF 5821 ก397ก

การโฆษณาเบือ
้ งต ้น

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์

2551

HF 5821 ก117ก

คูม
่ อ
ื สัมนาโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน

ฐาปนา บุญหล ้า

2551

HD 38.5 ฐ25ค
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การบัญชีขน
ั ้ กลาง I

ธาริณี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2551

HF 5681.A8 ช526ก

การวิเคระาห์งบการเงิน

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

2551

HF 5681.B2 อ27ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง II

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2551

HF 5681.A8 ธ526ก

9 เรือ
่ ง ขับเคลือ
่ นบริการ (บริการให ้ดี เริม
่ ที่ กาย วาจา ใจ)

เนตรา เทวบัญชาชัย

2551

HF 5415.5 น54ก

การวิจัยทางธุรกิจ

สรชัย พิศาลบุตร

2551

HD 30.4 ส325ก

ต ้องกําจัดเก ้าอี้ ถึงจะมีกําไร

SAKAMAKI HISASHI

2551

HD 47.3 ช119ต

่ กฎแห่งการสร ้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
คอน เนก ชัน

หยัง ร็อบ

2551

HD 69.S8 ห16ค

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Arthur A.Thompson

2551

HD 30.28 H58

การเขียนบทโฆษณา Copy Writing

จริยา ปั นทวังกูร

2551

HF 5825 จ17ก

2551

HD 61 ส45ก

่ งขององค์กรเชิงบูรณาการ:แนวทางปฏิบสมาคมผู
้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กรอบโครงสร ้างการบริหารความเสีย
ัต ิ
การว่าจ ้างและรักษาบุคคลากร

แคปเพลลี ปี เตอร์

2551

HF 5549.5.S38 ค75ก

E- BRAND Building for Future Business

รณพล มาสันติสข
ุ

2551

HF 5386 ร14อ

ธุรกิจทีด
่ งี าม : การสร ้างภาวะผู ้นํ า งานทีใ่ ห ้ความหมายและความสุข

มิฮาย ซิกเซนต์มฮ
ิ ายยี

2551

HF 5386 ช541ธ

ทฤษฎีการนํ านโยบายสาธารณะไปปฏิบต
ั ิ

วรเดช จันทรศร

2551

HD 87 ว197ท

การประชาสัมพันธ์เพือ
่ สร ้างภาพลักษณ์

พัชราภรณ์ เกษะประกร

2551

HM 1221 พ518ก

ธุรกิจเบือ
้ งต ้น

เฟอร์เรสส์ ไอซ์

2551

HF 1008 ฟ689

คูม
่ แ
ื นะนํ ามาตรฐาน โลจิสติกส์ ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2551

HD38.5 8695

Balanced Scroeccard รู ้สึกในการปฏิบต
ั ิ

พสุ เดชะรินทร์

2551

HD 56 พ479บ

การจัดการดําเนินงาน Operations Management

ศลิษา ภมรสถิตย์

2551

HF 5415.15 ศ17ก

การวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิตด
ิ ้วยคอมพิวเตอร์

ั พงษ์วช
ศิรช
ิ ย
ิ ัย

2551

HA 32 ศ452ก

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

สมศักดิ์ ประถมสรีเมฆ

2551

HF 5667 ส761ค

คัมภีรก
์ ารจัดการสมัยใหม่

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

2551

HD 37.T5 ช446ค

2551

HG 4027.4 ก272ก

กรมตรวจบั
การศึกษาศักยภาพระบบประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณและกลุม
่ เกษตรกรญชีสหกรณ์
การบัญชีต ้นทุน Cost Accounting

ลําใย มากเจริญ

2551

HJ 9750 ล364ก

การบัญชีต ้นทุน Cost Accounting

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2551

HJ 9750 ส253ก

ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2551

HF 5655.T5 ศ311ก

่ ารปฏิบัต ิ
การตลาด : จากแนวความคิดสูก

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2551

HF 5415.13 ส271ก

การบริหารงานขาย Sales Management

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ

2551

HF 5438.4 ช116ก

ั ้ ต ้น 2
การบัญชีชน

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2551

HF 5655.T35 บ271ก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2551

HF 5549.5.M3 ว32ก

ตีแตก:กลยุทธ์การเล่นหุ ้นในภาวะวิกฤต

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

2551

HG 4661 น678ต

Gender ความหลากหลายทางเพศ

กรมควบคุมโรค

2551

HQ 76 ก716ก

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

2551

HF 5667 ส422ค

การบริหารโครงการ

มยุร ี อนุมานราชธน

2551

HD 69.P75 ม189ก

การสร ้างแบรนด์ของ Kellogg

ไทบาวท์ อลิช เอ็ม

2551

HD 69.B7 ท9ก
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ถอดรหัสไฟใต ้

กิง่ อ ้อ เล่าฮง

2551

HX 400.55.S6 ก678ก

้
ถาม - ตอบ ปั ญหาการจัดซือ

ไอเอ็มบุค
๊ ส์

2551

HF 5437 อ26ถ

Pricing Makes Profit กระชากกําไรทีถ
่ ก
ู ปิ ดซ่อนด ้วยกลยุทธ์ด ้านราคา

ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ์

2551

HF 5416.5 ธ171พ

่ โทรทัศน์ไทย
ASTV ขบถสือ

สนธิ ลิม
้ ทองกุล

2551

HE 8700.79.T5 ส879อ

การบัญชีการเงิน

Williams Jan R.

2551

HG 5655.T5 ว478ก

การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทํา BSC

อัจฉรา จันทร์ฉาย

2551

HD 30.28 อ498ส

ข ้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คลิฟฟอร์ด เกียทซ์

ไชยันต์ ไชยพร

2551

HN 700.55 ช265ข

การตรวจสอบและการควบคุมด ้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี

อุษณา ภัทรมนตรี

2551

HF 5667.12 อ862ก

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA วิชาบัญชี 2

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

2551

HF 5667 ส442ส

คําถามยอดฮิตในคอลัมภ์ถามตอบเรือ
่ งเพศ

ญาณาธร เจียรรัตนกุล

2551

HQ 56 ญ251ค

แกะดําทําธุรกิจทุ่งหญ ้าแห่งความรู ้และความสุข

ประเสริฐ เอีย
่ มรุง่ โรจน์

2551

HF 5386 ป422ก

เทคนิควิธก
ี ารวิเคราะห์นโยบาย

ทศพร ศิรส
ิ ัมพันธ์

2551

H 97 ท51ท

การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนือ
้ หา แนวทาง และปั ญหา

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2551

HD 58.8 ต391ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การจัดการแะการตัดสินใจ

สุทธิมา ชํานาญเวช

2551

HD 30.25 ส44ก

จิตวิทยาการบริการ

รวีวรรณ โปรยรุง่ โรจน์

2551

HF 5415.5 ร17จ

ชนะใจเจ ้านายฝรั่ง

อินทิรา อินทรปรีชาชัย

2551

HF 5549.5L6 อ35ช

ทุ่งดอกเบีย
้

นวพร เรืองสกุล

2551

HG 4028.C45 น172ท

การจัดการทุนมนุษย์

บุญทัน ดอกไธสง

2551

HF 5549.5.M3 บ464ก

Competency เพือ
่ การสรรหาและคัดเลือก

ไอเอ็มบุคส์

2551

HF 5549.5.S38 อ19ค

กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน Set50 lndex Options เล่มที่ 2

ภาคภูม ิ ภาควิศาล

2551

HG 293 ภ21ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง II

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2551

HF 5655.T5 ธ526ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2551

HF 5655.T5 ข275ก

ทักษะการบริหารการประชุม

Morgan, Nick

2551

HF 5734.5 ม19ท

กลยุทธ์น่านนํ้ าสีคราม

ชาน คิม, ดับเบิลยู

2551

HF 5415.153 ค51ก

ิ รู ะ ni naru tame no logical communication
่ สารอย่างมีตรรกะ ชนะ (ใจ) ทุกสถานการณ์ =คัShigoto
ตสึม ิ นิชjozu
ม
Logical communication สือ
2551
HF
no gijutsu
5718 ค252ล
เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน

เคลกก์ ไบรอัน

2551

HD 66 ค759

ทักษะการบริหารเวลา Managing Time

ราฟโฟนี่ เมลิสสา

2551

HD 69.T54 ร464ท

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2551

HF 5655.T35 ข17ก

การพัฒนาภาวะผู ้นํ า

สก็อต แคมป์ เบล

2551

HD 57.7 ค76ก

เจาะธุรกิจค ้าปลีกสมัยใหม่

ฐิตพ
ิ ร จาตุวงศ์

2551

HF 5429 ฐ34จ

การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนือ
้ หา แนวทาง และปั ญหา

ติน ปรัชญพฤทธิ์

2551

HD 58.8 ต391ก

George E. Marketing
Belch ; Michael
A. Belch
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด Advertising and Promotion : An Integrated
Communications
Perspective
2551
9/eHF 5827 บ57ก
่ ังคมแห่งการเรียนรู ้ : การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น ้นผู ้เรียดวงกมล
เพ็ง
การพัฒนาผู ้เรียนสูส
นเป็ นศุนย์สิกนลาง

2551

H 62.5.T5 ด153

Trade Policy Review of Thailand The Thai Government Report ,V

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1411 T73

Cost Down การลดต ้นทุน

อิมเมจคอนซัลแทนท์

2551

HD 47.3 อ27ค
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่ สารทางการตลาด
การสือ

สิทธิ์ ธีรสรณ์

2551

HF 5415.123 ส721ก

การบริหารการตลาดของ Kellogg

ไอโคบัคซี. ดอน

2551

HF 5415 อ274ก

Trade Policy Review of Thailand The Thai Government Report, 1

รังสรรค์ ธนะพันธุ์

2551

HF 1594.55 T72

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Hitt, Michael A.

2551

HD 30.28 ฮ432ก

การวิจัยการตลาด

สรชัย พิศาลบุตร

2551

HF 5415.2 ส824ก

กลยุทธ์คด
ิ ใหญ่

ชมิตต์ เบิรน
์ ด์ เอช

2551

HD 53 ช16ก

Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด ้านบริหารการจัดการ

ปี เเตอร์, ดรักเกอร์

2551

HD 38.2 ป131ค

การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์

กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงาม

2551

HF 5548.32 ก388ก

้ เบือ
การจัดซือ
้ งต ้น

ก่อเกียรติ วิรย
ิ ะกิจพัฒนา

2551

HF 5437.A3 ก343ก

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่ม 3

พิสฐิ ลีอ
้ าธรรม

2551

HG 187.T5 พ238ท

Trade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report ,

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

Trade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Reports,

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

่ ารปฏิบัต ิ
จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
2551
HC 445.Z9E5 ส62จ

คิดแบบกฏ 80/20 : ชีวต
ิ ก ้าวหน ้าธุรกิจมั่งคั่งการงานราบรืน
่

อานั นท์ ชินบุตร

2551

HD 53 อ624ค

ชีวต
ิ ตัวตน และเรือ
่ งเพศ ของสาวประเภทสอง

สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร

2551

HQ76 ส723ช

BRAND POSITIONING

กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงาม

2551

HD 69.B7 ก115บ

Trade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report ,

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

Trade Policy Review of the European Union : The WTO Secretari

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1411 T733

200 ถามตอบ ebay รวยด ้วยออนไลน์

พูห ์ โรเบิรต
์

2551

HE 5548.32 พ871ส

BRAND POSITIONING

กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงาม

2551

HD 69.B7 ก389บ

กว่าจะได ้เป็ นมืออาชีพลูกจ ้างนายธนาคาร

อุทัย อัครพัฒนากูล

2551

HG 1552.U8 อ821ก

Trade Policy Review of USA : The WTO Secretariat Report , Volu

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จุมพล หนิมพานิช

2551

H 62.5.T35 จ46ก

การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

จิตตินันท์ นั นทไพบูลย์

2551

HD 8039.T64 จ64ก

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบ : หลักการและวิธป
ี ฏิบต
ั ิ

เจริญ เจษฎาวัลย์

2551

HF 5668.25 จ573ค

จิตวิทยาการบริการ

จิตตินันท์ นั นทไพบูลย์

2551

HF 5415.5 จ423จ

่ งขององค์กรเชิงบูรณาการบทสรุปสําหรัสมาคมมผู
้ตรวจสอบภายในแห่
งประเทศไทย 2551
กรอบโครงสร ้างการบริหารความเสีย
บผู ้บริหารกรอบโครงสร
้าง

HD 61 น171ก

กลยุทธ์การตลาดเพือ
่ เพิม
่ กําไร

อิมเมจเอ็นเตอร์ไพรส์

2551

HF 5415.13 อ172ก

Trade Policy Review of the European Union : The EU Reports , 1

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2551

HF 1455 T7338

2551

HG 222.3 ท885ค

ความลับเงินล ้าน
สร ้างกิจการให ้ตัวเอง

David, Lester

2551

HD 62.5 ล475ส

หลักการตลาด (Principle of Marketinng)

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2551

HF 5415 ช486ห

วิจัยธุรกิจยุคใหม่

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวฒ
ั น์

2551

HD 30.4 ว112ง

ิ ชัยชนะ
ภารกิจพิชต

คริส ซุก

2551

HF 1008 ซ361ภ

รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่

แครนเนอร์ สจ๊วต

2551

HD 31 ค941ร
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

H 62 ส411อ

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

HF 5549 ส411ป

เอกสารการเรียนรู ้การทําวิจัยด ้วยตนเอง

รหัสลับความรวย

เทมพลาร์ ริชาร์ด

2551

HB 251 ท56ร

ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร 2551

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2551

HJ 5645 ก281ภ

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2551

HF 5625 ว46ร

เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมการตลาด หน่วยที่ 8 - 15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

HF 5415 ส747อ

หลักการมัคคุเทศก์

ฉั นทัช วรรณถนอม

2551

G 155.5 ฉ115ห

่ ภาพ
่ ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สรายุ
หอมชื
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM เพือ
่ ก ้าวสูก
อย่าท
งมีธ์ประสิ
ทธิน

2551

HF 5549.5.D37 ส87ป

ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์การ Organization Administration หน่วมหาวิ
ยที่ 1-5,7

2551

HD 37.T5 ส411อ

สร ้างรายงานอย่างมืออาชีพ

พงษ์พันธ์ ศิวล
ิ ัย

2551

HF 5719 พ121ส

สร ้างงานในรูปแบบตารางอย่างมืออาชีพด ้วย Excel 2007

เอกชัย วงษ์ศริ ิ

2551

HF 5548.4.M523 พ553ส

มิตใิ หม่ในการบริหารทุนมนุษย์

นิสดารก์ เวชยานนท์

2551

HD 37.T5 น365บ

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์การ หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

HD 37.T5 ส411ป

สร ้าง Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพด ้วย FreeMind

นั ฐจา พันธ์สท
ุ ธิ

2551

HF 5548.4M56 น113ส

สร ้างแบรนด์อย่างพอเพียง

ศิรก
ิ ล
ุ เลากัยกุล

2551

HD 69.B7 อ563ส

รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเทีย
่ วไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2550

เทิดชาย ช่วยบํารุง

2551

G 155.T35 ท171ร

วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน

วอลซ์, เซียแรน

2551

HF 5681.R25 ว366ว

2551

HD 37.T5 ส411อ

ทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองคืการ Organization Administration หน่วมหาวิ
ยที่ 1-7
พฤติกรรมองค์การ

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2551

HD 58.7 ณ311พ

ยกที่ 2 ต่อยอดธุรกิจ

โคลินด์ ลาร์ส

2551

HD 31 ค87ย

การวางแผนและการจัดรายการนํ าเทีย
่ ว

บังอร ฉั ตรรุง่ เรือง

2551

G 155.A1 บ115ก

ฝ่ าพายุเศรษฐกิจ วิกฤตไทย วิกฤตโลก

อนุสรณ์ ธรรมใจ

2551

HC 445 อ231ฝ

ไม่ตัง้ ใจแต่ทําไมจึงสุข

หนุ่มเมืองจันทร์

2551

HF 5415 ห15ม

พฤติกรรมองค์การ

พรชัย ลิขต
ิ ธรรมโรจน์

2551

HD 58.7 พ16พ

่ งด ้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
หลักการลงทุนและป้ องกันความเสีย

อาณั ต ิ ลีมัคเดช

2551

HG 6024.T35 อ24ห

ออมก่อนรวยกว่า

นวพร เรืองสกุล

2551

HG 4028.C45 น17อ

่ โฆษณา
ยุทธวิธก
ี ารวางแผนสือ

พรจิต สมบัตพ
ิ านิช

2551

HF 5826.5 พ17ย

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเทีย
่ ว

ฉลองศรี พิมลสมพงษ์

2551

G 155.A1 ฉ17ก

ธุรกิจเบือ
้ งต ้น ฉบับปรับปรุง 2551

เฟอร์เรลล์, เกอร์เฟรย์ เฮิรท
์

2551

HF 1008 ฟ59ธ

เศรษฐศาสตร์การค ้าระหว่างประเทศ

เยาวเรศ ทับพันธ์

2551

HF 1379 ย517ศ

เมืองไทยเหตุไฉนใย(ฉะ)หนอจึงเป็ นเช่นนี้

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

2551

HN 700.565 บ395ม

เมตตาทุนนิยม

เดอโวส ริช

2551

HB 501 ด59ม

สุดยอดปี เตอร์ดรักเกอร์

ElizabetHaas Edershim

2551

HD 37.T5 อ771ส

เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช ้ในระดับต่างๆ

สมเกียรติ ศรลัมพ์

2551

HC 450 ส243ศ

รวบรวม กลอน เรียงความ ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ิ สัมพัน2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานั กงานนิสต
ธ์.
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ชือ
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ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

่ นิยมบริบทเสีย
่ งและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ
เพศวิถใี นสือ

พิมพวัลย์ บุญมงคล

2551

HQ56 ว461ว

แนวการศึกษาชุดวิชา การบริหารองค์การ หน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

HD 37.T5 ส411น

2551

HV 5866 ส563ร

สุดใจ พรหมเกิ
รวมผลงานรางวัล โครงการประกวดการ์ตน
ู Anti-drug Cartoon Contest "เยาวชนรวมพลั
งร่ดวมหยุดยัง้ ยาเสพติด"
การท่องเทีย
่ วไทยนานาชาติ ปี พ.ศ.2549

เทิดชาย ช่วยบํารุง

2551

G 155.T35 ท171ร

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ปาริชาติ มณีมัย

2551

HF 5655.T35 ป27ห

2551

HF 5549 ส411น

เสนาะ ติเยาว์

2551

HD 32.T35 ส55ห

วราภรณ์ แช่มสนิท

2551

HQ21 ว321ว

2551

HQ56 ก728ม

แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักการบริหาร
วิธค
ี ด
ิ เรือ
่ งเพศวิถข
ี องรัฐไทย

กุลภา วจนสาระ
มีเรือ
่ งเพศแบบไหนในห ้องสมุดและข่าวหนั งสือเอกสารวิชาการข่าวและบทความในฐานข
้อมูลสุขภาวะทางเพศ
ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการการตลาด หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

HF 5415.13 ส142ป

วิธวี จิ ัยทางธุรกิจ

ยุทธ ไกยวรรณ์

2551

HD 30.4 ย44ว

2551

H 62.A5 อ12ว

องอาจ นั ยพัฒน์
วิธวี ท
ิ ยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจษฎา
จงสุขวรากุล วมมือไทย - อินเดีย ด 2551
เยือนแดนภารตะ เจาะตักศิลาสารสนเทศ : รายงานการอบรมและพัฒนาวิทยากร
ในโครงการความร่
้านเทคโนโลยีHF
สารสนเทศ
5549.5.T33 ย83
พลัง้ พลาด พ่าย

มิตเทสสเตดต์ จูเนียร์ โรเบิรต
์ อี

2551

HD 58.9 ม34พ

เพิม
่ ศักยภาพธุรกิจไทยด ้วย LEAN LOGISTICS

ี ธรรม
โกศล ดีศล

2551

HD 38.5 ก961พ

สร ้างรายงานอย่างมืออาชีพด ้วย Crystal Reports 2008 ฉบับสมบูรณ์

พงษ์พันธ์ ศิวล
ิ ัย

2551

HF 5719 พ161ส

แนวทางการศึกษาชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

HD 4904.7 ส411น

2551

G 155.A1 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว หน่วยทีมหาวิ
่ 9-15ทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มองรอบด ้าน

เดย์ จอร์จ เอส

2551

HF 5415.13 ด561ม

สถิตป
ิ ระยุกต์สําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุทธนู ศรีไสย์

2551

HA 29.5 ส771ส

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

อรุษ คงรุง่ โชค

2551

HF 5630 อ419ห

มหาวิ
ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการการท่องเทีย
่ ว หน่วยที
่ 1-8

2551

G 155.A1 ส747อ

สรุปสาระสําคัญความตกลงหุ ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญีป
่ น
ุ่

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

2551

HF 3790.8 ก46ส

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

ณดา จันทร์สม

2551

HC 445 ณ336ป

สูตรอาหารเพือ
่ สุขภาพ

มณฑิรา ทองคํา

2551

TX 741 ม121ส

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี

พลพธู ปี ยวรรณ

2551

HF 5679 พ172ร

เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว หน่วยทีมหาวิ
่ 1-8 ทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2551

G 155.A1 ส747อ

่ ค
องค์กรเปลีย
่ นสูส
ู่ วามยิง่ ใหญ่

สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

2551

HD 58.8 ส159อ

ไทยทํา ไทยกิน กับข ้าวฝรั่ง

เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ
2551

TX 719 ท56ท

ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม

Henry Chesbrough

2551

HD 45 ช723ธ

พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ

วันชัย มีชาติ

2551

HD 37.T35 ว115พ

อาหารจากปลา

ธนศักดิ์ ตัง้ ทองจิตร

2551

TX 747 ธ157อ

การจัดการโต๊ะอาหารและการบริการ

ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ

2551

TX 911.3.T32 ศ334ก

อาหารสุขภาพ 3 มือ
้ HEALTH&CUISNE KITCHEN

สุมล ว่องวงศ์ศรี

2551

TX 353 ส842

นั กเรียน นักเลง ตํานานเลือดไม่มวี น
ั จบ

ยุทธ บางขวาง

2551

HV 9800.55 ย351น
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ก๋วยเตีย
๋ ว และอาหารเส ้นนานาชาติ

จันทรา โภคาสุวบ
ิ ล
ู ย์

2551

TX 809.N65 จ279ก

ข ้าวต ้ม

ธนศักดิ์ ตัง้ ทองจิตร

2551

TX 741 อ157ข

องค์การและการจัดการ

สมคิด บางโม

2551

HD 37.T35 ส164อ

นํ้ าพริกเครือ
่ งจิม
้

ราตรี เมฆวิลย
ั

2551

TX 724.5.T5 ร442

บนความสําเร็จของผู ้ประกอบการใหม่ปี 2550-2551

ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

2551

HD 38.25.T5 ศ275บ

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

รัตนา สายคณิต

2551

HD 30.22 ร376ศ

ธรข
ธัญญสิ
ริ
รายงานการศึกษา เรือ
่ ง แนวคิดการจัดตัง้ องค์กรควบคุมตรวจสอบการปฏิบัตพงษ์
ห
ิ น ้าที
่ องตํ
ารวจโดยการรั
บเรือ
่ งร ้องทุกข์

2551

HV 7936.C56 พ156ร

สถาบันพระปกเกล ้า
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล ้าครัง้ ที่ 10 ประจําปี 2551

2551

HC 445.Z9P6 ส643อ

ส่งออกนอกตํารา

จตุรงค์ กอบแก ้ว

2551

HF 1379 จ138

ทําไมโรงแรมจึงล ้มเหลว

กมล รัตนวิระกุล

2551

TX 911.3.M27 ก133

เศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้นเศรษฐศาสตร์สําหรับบุคคลทั่วไป

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2551

HB 180 ว115ศ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว

นิศา ชัชกุล

2551

G 155.T5 น687อ

ระเบียบวิธวี จิ ัยธุรกิจ

นราศรี ไววนิชกุล

2551

HF 5415.2 น241ร

แรงงานสัมพันธ์

เกือ
้ จิตร ธีระกาญจน์

2551

HD 6961 ก611ร

การส่งเสริมการตลาด Marketing Promotion

สุวม
ิ ล แม ้นจริง

2550

HF 5415 ส882ก

Harvard Business Review on : การบริหารจัดการคนเก่ง

Tamara J.Erickson ; Lynda Gratton

2550

HF 5541.R44 ท858ก

การจัดการคลังสินค ้า

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2550

HF 5485 ค63ก

คดีโลกตะลึง

มนต์สวรรค์ จินดาแสง

2550

HV 8073 ม153ค

คูม
่ อ
ื นั กขาย

NRF Foundation,Researoh&Education ; ฝ่ ายวิ
ชาการเอ็กHF
ซเปอร์
เน็ ท ค695
2550
5438.25

Happy : คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน

ธนา เธียรอัจฉริยะ

2550

HF 9715.T5 ธ231ฮ

TRADE & HOME ไขการค ้าข ้ามโลกผ่านเว็บ

นทิสม์ ศิรวิ ฒ
ั นเจริญ

2550

HF 5415.1265 น152ข

การหลบหลีกภาษีของบริษัทข ้ามชาติ

สุพัตรา สืบสม

2550

HD 2753 ส46ก

mai stock focus : market for alternative investment

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; ตลาดหลัก2550
ทรัพย์เอ็ม เอHG
ไอ5423 ต199ม

การจัดการขนส่ง

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2550

HE 147.5 ก357ก

่ สถาบันการเงินครบวงจร
การบริหารสินเชือ

ชนินท์ พิทยาวิวธิ

2550

HQ 1641 ช153ก

การโฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

องอาจ ปทะวานิช

2550

HF 5415.123 อ117ก

IMC THE NEXT GENERATION

ณฤดี เต็มเจริญ

2550

HF 5415.123 ณ253อ

การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

จุมพล หนิมพานิช

2550

H 62.5.T35 จ46ก

การวิจัยทางธุรกิจ

อังคณา ธรรมสัจการ

2550

HD 30.4 อ119ก

การบริหารทรัพยากรบุคคล : โฉมหน ้าทีเ่ ปลีย
่ นไป

สํานั กงาน ก.พ.

2550

HF 5549.5.M3 ก459

การเงินธุรกิจ Business Finance

วิมล ประคัลภ์พงศ์

2550

HG 4026 ว663ก

2550

HF ก459

2550

HD 61 จ284ก

่ ด ้วย VBA บน Excel ฉบับโปรแกรมเมอร์
อํานาจ นุตะมาน
เขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน

2550

HF 5548.4.9523 อ686ข

สรชัย พิศาลบุตร

2550

H 62.5.T35 ส171ก

การบริหารทรพยากรบุคคล บนพืน
้ ฐานของคุณธรรม
่ ง Introduction to risk management
การบริหารความเสีย

การสร ้างและประมวลผลข ้อมูลจากแบบสอบถาม

เจริญ เจษฎาวัลย์
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คูม
่ อ
ื การศึกษาต่อ MBA รวมหลักสูตรเด่นจากทั่วทุกมุมโลก

ทนุ รักษาผล

2550

HF 1171.T5 ท899ค

MBA เรียนด ้วยตนเอง

Steven Stralser

2550

HF 1111 ส14ร

HUNTING and INTERVIEW : เทคนิคการไล่ลา่ และสัมภาษณ์พนั กงาน

ไอเอ็มบุค
๊ ส์

2550

HF 5549.5.I6 อ115ศ

การบริหารการตลาด Marketing Management

สุปัญญา ไชยชาญ

2550

HF 5415 ส45จ

ข ้อเสนอเบือ
้ งต ้นในการพัฒนาระบบงานตํารวจ

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ

2550

HV 8252.55ก2 ส64ค

การสอบบัญชี

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2550

HF 5667 น619ก

STRATEGY MOVES : วางหมากปรับกลยุทธ์

วัสคอนเซลลอสอีซา จอร์จ เอ

2550

HD 30.28 ว454ส

คูม
่ อ
ื จัดหาสินค ้าจีน

สุภาพรรณ เยีย
่ มชัยภูม ิ

2550

HF 1040.9.C6 ส695ค

TRADE@HOME ไขการค ้าข ้ามโลกผ่านเว็บ

นทิสม์ ศิรวิ ฒ
ั นเจริญ

2550

HF 5415.1265 น151ท

คูม
่ อ
ื การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฐาปนา บุญหล ้า

2550

HD 30.28 ฐ25ค

้
Purchasing Strategies กลยุทธ์การจัดซือ

ไอ เอ็ม บุค
๊ ส์

2550

HF 5437.A3 อ17ก

THAILAND QUALITY AWARD 2550

สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ

2550

HD 58.9 ส181ก

การบริหารคนกับองค์กร

ชัชวลิต สรวารี

2550

HF 5549 ช358ก

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2550

HF 5681.ภ6 ย73ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

สุรชัย เอมอักษร

2550

HF 5635.T5 ส847ก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

ศศินา ภารา

2550

HC 103.7 ส18ท

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

2550

HD 38.5 ท17ก

เงินทองต ้องใส่ใจ เล่ม 1

กิตติพัฒน์ แสนทวีสข
ุ

2550

HG 179 ก34ง

ั ้ สูง Advanced Accounting
การบัญชีชน

สุรชัย เอมอักษร

2550

HF 5655.T5 ส847ก

สถาบั
พัฒนาการเด็
นทร์
ทีร่ ะลึกพิธเี ปิ ดอาคารฝึ กอบรมเด็กและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ
้าพีน
่ นางเธอ
เจ ้าฟ้ ากักลราชนคริ
านิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิ
2550
วาสราชนคริHQ
นทร์ 767.8
ในวโรกาสพระชนมายุ
ส181ท
เคล็ดลับการวางแผนกลยุทธ์และการนํ ามาใช ้งาน

Wallace Stettinius

2550

HD 30.28 ว572ค

การภาษี อากรธุรกิจ

สมคิด บางโม

2550

HJ 5628.T5 ส234ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง

ดุษฎี สงวนชาติ

2550

HF 5635 ด731ก

การลงทุนแนวคิดและทฤษฎี INVESTMENTS

Bodie, Zvi

2550

HG 4521 บ916ก

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

กุสม
ุ า ดําพิทักษ์

2550

HF 5655.T35 ก48ก

่ ลาดโลก
ebay stores ร ้านครบสูตร สูต

อนุชา ลีวรกุล

2550

HF 5415.1265 อ187อ

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

2550

HD 37.T5 ท478ท

การต ้อนรับและการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ

สมิต สัชฌุกร

2550

HF 5415.5 ส312ก

การระงับข ้อพิพาททางการค ้าของไทยใน WTO

ประสิทธิ์ เอกบุตร

2550

HF 1385 ป417

คูม
่ อ
ื นั กวิจัยมือใหม่

สมหวัง พิธย
ิ านุวัฒน์

2550

H 62 ค695น

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

พูลสิน กลิน
่ ประทุม

2550

HF 5655.T5 พ869ก

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้

Marpuardt J. Michael

2550

HD 58.8 ม226ก

Case Study 10.0 Blue Ocean

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2550

HF 5386 ธ469ล

การจัดการช่องทางการตลาด

ยุพน
ิ พิทยาวัฒนชัย

2550

HF 5115.129 ย421ก

การจัดการช่องทางการตลาด

ยุพน
ิ พิทยาวัฒนชัย

2550

HF 5415.129 ย421ก
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การภาษี อากรธุรกิจ

ปั ญจพร ทองเล็ก

2550

HJ 5628.t35 ป381ก

การไกล่เกลีย
่ ระงับข ้อพิพาทและความขัดแย ้งในชุมชน

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

2550

HV 8688 ก439

Career Development in Paratice

อาภรณ์ ภูว่ ท
ิ ยพันธุ์

2550

HF 5549 อ631ซ

โฆษณา โคตรสนุก ความสนุกในมุมของคนโฆษณา

Y&R

2550

HF 5823 ว473ฆ

ทุนมนุษย์การกําหนดตัวชีว้ ด
ั เพือ
่ พัฒนา

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

2550

HD 4904.7 ธ557ท

การบัญชีขน
ั ้ สูง1

ดุษฎี สงวนชาติ

2550

HF 5655.T35 ด48ก

ทุนการเงินจีนยุคใหม่

สมภพ มานะรังสรรค์

2550

HC 430.C3 ส271ท

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

พูลสิน กลิน
่ ประทุม

2550

HF 5655.T5 พ869ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

พรรณนิภา รอดวรรณะ

2550

HF 5655.T35 พ279ก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2550

HD 4300.57 น63ก

การค ้าและการลงทุน: การจัดระเบียบการลงทุนในเศรษฐกิจโลก

บัญชา ดอกไม ้

2550

HG 4501 บ253ก

ึ ษา
การตรวจสอบภายในสมัยใหม่แนวคิดและกรณีศก

อุษณา ภัทรมนตรี

2550

HF 5668.25 อ682ก

The Art of Leddership : ผู ้นํ าหลายมิต ิ

ชัยวัฒน์ ชยางกูร

2550

HD 37.7 ช116ด

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

Hitt, Michael A.

2550

HD 30.28 ฮ34ก

การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์

รุง่ รัตน์ ชัยสําเร็จ

2550

HM 263 ร472ก

การจัดการมุมมองนั กบริหาร

จุฑา เทียนไทย

2550

HD 28 จ621ก

้
กลยุทธ์การจัดซือ

ไอเอ็มบุค
๊ ส์

2550

HF 5437 อ3ก

่ ารปฏิบัต ิ
การประเมินโครงการ : แนวทางสูก

สุวม
ิ ล ติรกานั นท์

2550

HD 69.P75 ส575ก

ดาวบางดวง

โอปอล์ ประภาวดี

2550

HV 1559.T5 อ976ด

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ

2550

HF 5655.T35 ด48ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ Managerial Accounting

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2550

HF 5657.4 ศ311ก

GFMIS งัดกําปั่ นภาครัฐ

ธีระเมธ พกมณี

2550

HJ 1360.55 ธ671จ

Google AdWords โปรโมทเว็บ (ไซต์) ให ้ดังศาสตร์

ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

2550

HF 6146.อ.6 ต465ก

ชุมนุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปี 2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

HS 2505 จ683ช

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

พูลสิน กลิน
่ ประทุม

2550

HF 5655.T35 พ417ก

จัดทําต ้นฉบับพ ้อกเก็ตบุก
๊ และสิง่ พิมพ์ PageMaker

เกียรติประถม สินรุง่ เรืองกุล

2550

HF 5548.4P33 ก617ล

30 ยอดแบรนด์ไทย

กองบรรณาธิการ วารสารไทยแบรนด์ มาร์เก็ตติ2550
ง้

HD 69.B7 ส647ก

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

2550

HD 37.T5 ท468ท

ถามท ้าโลกาภิวัตน์

สิงห์ กวัลชิต

2550

HF 1359 ส717

ทําธุรกิจอะไรดีหลังเกษี ยณ

ไอกาวะ โนบุฮโิ กะ

2550

HD 30.28 อ85ท

คูม
่ อ
ื วิทยุชม
ุ ชน

จิรพร วิทยศักดิพ
์ ันธุ์

2550

HE 8699.T35 จ37ค

การตลาดด ้วยอีเมล์

ไอเอ็มบุคส์

2550

HF 5548.32 อ770อ

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร

2550

HF 5601 ก125ก

ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวทางการใช ้ประโยชน์เบือ
้ งต ้น

สัญญา สํญญาวิวัฒน์

2550

HM 62 ส555ท

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ทัศนียน
์ ารถ ลิม
้ สุทธิวน
ั ภูม ิ

2550

HF 5655.T5 ท366ก
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การบัญชีการเงิน Financial Accounting

จินตนา โสมโสดา

2550

HF 5655.T35 จ35ก

ั ้ กลาง II
การบัญชีชน

ธาริณี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2550

HF 5651.L6 ธ526ก

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

จันทนา สาขากร

2550

HF 5668.25 จ246ก

้ Purchasing Strategies
กลยุทธ์การจัดซือ

ไอเอ็มบุค
๊ ส์

2550

HF 5437 อ287ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง II

ปิ ตพ
ิ ัฒน์ ฉั ตรอัครพัฒน์

2550

HF 5655.T 35 ป615ก

สถาบันทรัพยากรมนุษย์
รายงานฉบับสมบูรณ์เรือ
่ ง การศึกษาเพือ
่ พัมนาคุณภาพชีวต
ิ การทํางานของแรงงานนอกระบบ

2550

HD 4801 ส181ร

สถิตส
ิ ําหรับงานวิจัย

2550

HA 29.5.T35 ก398ส

2550

HD 61 ห14ป

กัลยา วานิชย์บัญชา

่ งด ้วย Protect Business Risks Strategy บริหารกําไรให ้ธุรกิจปิ ดทุกช่องทางความเสีย
่ ง
ปิ ดตายความเสีย
ยุทธศาสตร์หุ ้นห่านทองคํา

เทพ รุง่ ธนาภิรมย์

2550

HG 4661 ท56ย

หลักการตลาดสมัยใหม่

สุดาพร กุณฑลบุตร

2550

HF 5415 ส769ห

ศิลปการขาย

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

2550

HF 5439.5 ย419ศ

2550

HF 5736 ธ115ร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2550

HG 1250.55 ธ241ร

ธ อนั นมตชาติ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์ จุสราวุ
ฬาลงกรณ์
หาวิทยาลัย

2550

HE 5415.123 ส546อ

รพล อรุณะกสิกร
ระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก ้ไขเพิม
่ เติม ธีพ.ศ.2548
รายงานแนวโน ้มเงินเฟ้ อ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

จรินทร์ เทศวานิช

2550

HD 30 จ186ศ

วีรบุรษ
ุ สีกากี:เสรีพศ
ิ ท
ุ ธ์เส ้นทางมือปราบตงฉิน

บุญชัย ปั ญจรัตนากร

2550

HV 7911.S42 บ243ว

รถจักรยานยนต์กับนโยบายสาธารณะเพือ
่ ส่งเสริมการเดินทางทีป
่ ลอดภัย

ยุทธนา วรุณปิ ตก
ิ ล
ุ

2550

HE 5614.5.T5 ย355ร

พ่อแม่เป็ นพิษ

วิทยา นาควัชระ

2550

HQ 772 ว582พ

ถอดรหัสความชรา. ตอน ต ้านความชราด ้วยอาหารร่าเริง

กฤษดา ศิรามพุช

2550

TX360 ก245ต

2550

TX 910.5.S33 ก685ช

ลล์, ไมเคิlearns
ล เกทส์to live everyone else
ชีวต
ิ ผมรอดได ้ด ้วยสตาร์บัคส์ = How starbucks saved my life : a son ofกิprivilege
พฤติกรรมผู ้บริโภค Consumer Behavior

ฉั ตยาพร เสมอใจ

2550

HB 801 ฉ114พ

เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร

พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

2550

HC 445 พ697ศ

มือใหม่ Outlook2007

บก. ต่าย

2550

HF 5548.4 บ242ม

สังคมวิทยาชนบทแนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน ้มในสังคม

สมศักดิ์ ศรีสันติสข
ุ

2550

HT 421 ส461ส

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวต
ั น์

หอการค ้าไทย ; ภาษาอังกฤษ อัจฉรา วงศ์โสธร,
ประเสริฐ ที
ปะนาถศ747
; ภาษาจีน ประพิณ
2550
HC445

นวัตกรรมเทวดามาร์เก็ตติง้

พจน์ ใจชาญสุขกิจ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบือ
้ งต ้น

2550

HF 5415.123 พ168น

2550

HM 63.T5 ส332

2550

HM 36 ส765ป

ประวัตศ
ิ าสตร์เวียดนาม

สุด จอนเจิดสิน

ฝากไว ้ในแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําทีก
่ อ
่ ให ้เกิด2550
ความเสียหายแห่
ฐ
HV งรั6254
ค121ฝ

นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ

สมบัต ิ ธรงธัญวงศ์

2550

H 97 ส254น

ปฏิรป
ู ตํารวจโปรดฟั งอีกครัง้ หนึง่

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

2550

HV 7951 ก674ป

ถอยหลังเพือ
่ ก ้าวหน ้า

เทิดชาย ช่วยบํารุง

2550

G 155.T5 ท711ถ

ศิลปะการใช ้บริการ THE ART OF SERVICE

สมิต สัชฌุกร

2550

HF 5415.5 ส312ศ

สถาบันทรั้สํพ
ยากรมนุ
ย์
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรือ
่ ง สาเหตุและแนวทางแก ้ไขปั ญหาการว่างงานของผู
าเร็
จการศึษ
กษาระดั
บอุดมศึกษาในประเทศไทย
2550
เศรษฐ์ศาสตร์การจัดการ

จรินทร์ เทศวานิช
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ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

่ ังคมแห่งความเป็
กระทรวงยุ
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ ง ยุตธิ รรมชุชชนหนทางสูส
นธรรม ตธิ รรม

2550

HV 9960.T5 ก525ร

คณะกรรมการพั
รายงานการรับฟั งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เปิ ดเวทีปรับโครงสร ้างตํารวจเพื
อ
่ ประชาชน ฒนาระบบงานตํารวจ

2550

HV 7551 ค121ร

่ งั คมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน
เศรษฐกิจพอเพียง : นํ าสูส

ศักดา แซ่เฮียง

2550

HC 445 ศ854ศ

ห ้องยุทธการ

นวพร เรืองสกุล

2550

HG 3881 น17ห

ไปให ้พ ้นสังคม:นโยบายสาธารณะว่าด ้วยการควบคุมการพนั น

สมเกียรติ จันทรสีมา

2550

HV 6722.T5 ส917ป

การจัดบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2550

TX 945 ฉ155ก

วิเคราะห์ข ้อมูลวิจัย 2

ยุทธ ไทยวรรณ์

2550

HA 32 ย351ว

2550

G 155.A1 ส747อ

มหาวิ
ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการการท่องเทีย
่ ว หน่วยที
่ 9-15
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

ิ ย
ั กุล
ราณี อิสช

2550

G 155 ร155ก

มาตราฐานแรงงานกับการค ้าระหว่างประเทศ

นิรมล สุธรรมกิจ

2550

HD 6971.8 น645ม

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารองค์การ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550

HD 37.T5 ส411ป

สถิตพ
ิ น
ื้ ฐานสําหรับการวิจัยท ้องถิน
่

ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

2550

HA 29.5.T5 ศ723ส

2550

HM 1106 ร365ม

รัตติกรณ์inจงวิ
ศาล
มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ Human Relations: Human Behavior
Organizations
สงครามการค ้ายาสูบ

ประกิต วาทีสาธกกิจ

2550

HF5439.C435 ป196ส

ระบบเศรษฐกิจการเมืองญีป
่ น:
ุ่ ความเปลีย
่ นแปลงและความต่อเนื่อง

ไชยวัฒน์ คํ้าชู

2550

HC 462.95 ช912ร

ไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2553

่ สาร2550
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

HE 7240.55 ก965ป

ึ ษา
วิเคราะห์วธิ ค
ี ด
ิ วิทยาในงานวิจัยเรือ
่ งเพศภาวะและเพศวิถก
ี ับเอดส์ศก

กฤตยา อาชวนิจกุล

2550

HQ56 ก276ว

พฤติกรรมผู ้บริโภค

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2550

HF 5415.32 อ14พ

นั กทรัพยากรมนุษย์ดเี ด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

กองทุนพัฒนาการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุ
2550ษย์

HB 501 ก346น

บริหารด ้วยรัก

โสภณ พรโชคชัย

2550

HD 1375 ส971บ

สร ้างสันติด ้วยมือเรา

พระไพศาล วิสาโล

2550

HM 1281 พ298ส

อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วและการบริการ

ธนกฤต สังข์เฉย

2550

G 155.A1 ธ915อ

2550

HD 9736.ท92 ก767ผ

เกรียงไกร
เตชกานนท์
ผลกระทบการเปิ ดเสรีการค ้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อป
ุ ทานในภาคอุตสาหกรรมสิ
ง่ ทอของไทย
อยากเป็ นไกด์--ไม่ไกลเกินก ้าว

ภราดร วิมลมาลย์

2550

G 154 ภ191อ

ระบบบัญชีระหว่างประเทศ

ประไพพิศ สวัสดิร์ ัมย์

2550

HF 5868.I56 ป17ร

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2550

H 97 ศ683น

นโยบายสาธารณะ

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

2550

H 97 ร612น

แรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2550

HD 8700.575 ก754ร

สมัภาษณ์งาน 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)

วัชรี อนั นตทรัพย์กจิ

2550

HF 5549.5.I6 ว112ส

วิธเื ขียนแผนธุรกิจ

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

2550

HD 30.28 ช446ว

เอาชนะด ้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์

ดาเวนพอร์ต, โทมัส เอช

2550

HD 38.7 ด27อ

แผนธุรกิจสําหรับมือใหม่หด
ั เขียน

สุธ ี พนาวร

2550

HD 30.28 ส441ผ

รายงานผลการศึกษาความถูกต ้องการกําลังคนของกลุม
่ อุตสาหกรรม

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2550

HD 5822.55 ส691ร

สมัครงานแบบมือโปร

ยุดา รักไทย

2550

HF 5383 ย345ส

นํ้ าพริก 4 ภาค เพือ
่ สังคมไทยแข็งแรง

สํานั กงานกองทุนสนั บสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ
2550
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TX 819.C9 ส215น
หน ้า 32 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

โลจิสติกส์ก ้าวย่างประเทศไทยในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์

ั อธิคมรัตนกุล
พงษ์ชย

2550

HD 38.5 พ44ล

แผนภูมอ
ิ งค์กรและรายละเอียดการปฏิบัตงิ าน ฝ่ ายอาหารและเครือ
่ งดืม
่

ปรีชา แดงโรจน์

2550

TX 911.3.M27 ป467ผ

ภาวะผู ้นํ าในองค์การ

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2550

HD 57.7 ช231ภ

วิธก
ี ารวิจัยเชิงคุณภาพ

สุภางค์ จันทวานิช

2550

H 62 ส837ว

แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน

นิรันดร์ จงวุฒเิ วศย์

2550

HN 49.W6 พ64น

Hotel Work งานโรงแรม

เกียรติ สิมะกูร

2550

TX 928 ก121ง

สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 25 ประเทศสมาชิก

วิมลวรรณ ภัทโรดม

2550

HC 240.ส19 ว672ส

วิถแ
ี ห่งแอปเปิ ล

กรุกแซงค์ เจฟฟรี แอล

2550

HD 9696.2U64 ก17อ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด ้วย Competency Based Learning

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

2550

HF 5549.5M3 ส72น

สร ้างMind Map ด ้วยMindManager (ภาคปฏิบัต)ิ

อาณั ต ิ รัตนถิรกุล

2550

HF 5548.4 อ615ส

มือใหม่สนุกง่ายได ้สาระเต็มๆ หัดใช ้ OUTLOOK 2007.

บก.ต่าย

2550

HF 5548.4M 5255 บ242ม

การตลาดวิวฒ
ั น์อต
ุ สาหกรรมท่องเทีย
่ ว

กมล รัตนวิะกุล

2550

G 155 ก434ก

มัคคุเทศก์ Tourist Guide

รวีวรรณ โปรยรุง่ โรจน์

2550

G 154.7 ร169ม

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

พลพธู ปิ ยวรรณ

2550

HF 5679 พ436ร

ภูมป
ิ ั ญญาไทยกับการส่งเสริมการเรียนรู ้และการสร ้างอาชีพ

สุมาลี สังข์ศรี

2550

HD 5713.3 ส691ร

255-

HD 58.82 ว233อ

2549

HF 5549 อ649ก

2549

HF 5655.T5 ส761ก

วรภัทร์ ภูManagement
เ่ จริญ
องค์กรแห่งการเรียนรู ้และการบริหารความรู ้ Learning Organization & Knowledge
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

อาร์มสตรอง, ไมเคิล

ั ้ สูง Advanced Accounting การรวมธุรกิจและการจัดทํางบการเงิ
สุน
ชรวม
าติ เหล่าปรีดา
การบัญชีชน
ตัวอย่างใบกําหนดหน ้าทีง่ าน = Job Description

ณรงค์วท
ิ ย์ แสนทอง

2549

HF 5549.5 ณ42ต

กะเทาะเปลือกวายร ้าย Trojan ด ้วย Visual Basic

ธีรศักดิ์ ฐานกุล

2549

HV 6773 ธ654ก

2549

HF 5415.7 ซ36ก

ซิมอิช,ิ เลวิ เดวิด.
การจัดการและออกแบบโซ่อป
ุ ทาน Designing & Managing The Suppy Chain
กลยุทธ์ราคา 101

นภวรรณ คณานุรักษ์

2549

HF 5416.5 น195ก

ซัพพลายเซนน่ะมายา ลูกค ้าสิของจริง

คุนโิ ตโม, ริวอิจ.ิ

2549

HF 5469.55 ค7ซ

คิดก ้าวหน ้า

การุณ กิตติสถาพร

2549

HD 37.T5 ก431ค

คิดก ้าวหน ้า

การุณ กิตติสถาพร

2549

HD 30.2 ค324 ก318ค

2549

HG 332 พ598ก

พาณิ
ชย์ครั
ศาสตร์
และการบั
ชี ,คณะ
การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด ้านตลาดการเงิน
ไทย"
ง้ ที่ 14
ประจําปีญ2549
กลยุทธ์บก
ุ ยึดตลาด

แม็คการ์ธ, ริต ้า กันเธอร์

2549

HD 30.28 ม.71 ม992ก

กลยุทธ์บก
ุ ยึดตลาด

แม็คการ์ธ. ริต ้า กันเธอร์

2549

HD 30.28 ม71ก

กลยุทธ์ปารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต และการบริหารภาวะวิกฤต

วิรัช ลภิรัตนกุล

2549

HM 263 ว689ก

การตลาดเชิงกลยุทธ์เพือ
่ ความสําเร็จสําหรับผู ้บริหาร SMEs

รังสรรค์ เลิศในสัตย์

2549

HF 5415.13 ร314ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์

บุญเลิศ เย็นคงคา

2549

HD 30.28 บ563ก

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

อาร์มสตรอง, ไมเคิล

2549

HF 5549 อ649

การพัฒนาองค์ความรู ้และระบบนวัตกรรม

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
2549
HD 30.2 ส637ก

วีรพจน์
ประสิทธิส
์ กุล
การบริหารคุณค่าทั่วทัง้ องค์กร : ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพือ
่ การเจริญเติบโตอย่
างยัสื
ง่ อ
ยืน

2549

HD 62.15 ว378ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

2549

HF 5655 ม343ก

มัทนชัย สุทธิพันธุ์
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หน ้า 33 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2549

HF 5686.C8 ด218ก

การเงินธุรกิจ = Corporate finance

พรรณุภา ธุวนิมต
ิ รกุล

2549

HG 4026 พ273

การวิจัยธุรกิจ : ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจัยนอกเหนือตํารา

ทองใบ สุดชารี

2549

HF 5415.2 ท278ก

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นท์

2549

HD 28 ณ311ก

การบริหารโครงการ

Austin D. Robert

2549

HD 69.P75 อ565ก

การจัดการและออกแบบโซ่อป
ุ ทาน

วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์

2549

HF 5417.7 ซ36ก

การคลังเพือ
่ สังคม : จินตนาการและการวิจัยเพือ
่ สังคมทีด
่ ก
ี ว่า

ดิเรก ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์

2549

HJ1360.55 ด64ก

213 วิธ ี สมัครงาน สัมภาษณ์งาน 360 องศา

เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย

2549

HF 5383 ก768

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สําหรับCEO

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

2549

HD 30.28 บ395ก

การเงินธุรกิจ = Business Finance

นภาพร นิลาภรณ์กล
ุ , และคณะ

2549

HG 4026 ม246ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

ศรีสด
ุ า ธีระกาญจน์

2549

HF 5601 ศ275ก

ึ ษา Best Practices TQA Winner 2003
กรณีศก

สํานั กเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่
งชาติ
2549

HD 62.15 ส563ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

ไพบูลย์ ผจงวงศ์

2549

HF 5657.4 พ978ก

การสัมมนาลุม
่ แม่นํ้าโขง: วิกฤต การพัฒนา และทางออก

ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ

2549

HC 441.A1 ช27ก

ธุรกิจเบือ
้ งต ้น Business A Changing World

พรพรหม พรหมเพศ

2549

HF 1008 ฟ689ธ

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ทธิ์

2549

HF 5601 น639ก

กิตnegotiations
ติ ประเสริฐสุข: from dispute settlements2549
การเจรจาการค ้าของญีป
่ น
ุ่ : จากการแก ้ไขข ้อพิพาทสู่ FTA = Japan's trade
to FTAs

HF 2363 ก672ก

ทีด
่ น
ิ :เล่น ลงทุน ทําเงินและหากําไร อย่างชาญฉลาด

อนุชา กุลวิสท
ุ ธิ์

2549

HD 1382.5 อ15ท

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ทัศนียน
์ ารถ ลิม
้ สุทธิวน
ั ภูม ิ

2549

HF 5601 ท365ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2549

HF 5655.T5 ข275ก

ั ้ สูง
การบัญชีชน

สุชาติ เหล่าปรีดา

2549

HF 5655 ส761ก

กว่าจะได ้เป็ นมืออาชีพลูกจ ้างนายธนาคาร

อุทัย อัครพัฒนากูล

2549

HG 1552.U8 อ821ก

การบริหารจัดการนวัตกรรม

Managing Creativity and Innovation

2549

HD 45 ค919ก

50 บทเรียนฝ่ าวิกฤตธุรกิจ

สุพช
ิ ชา สัจจะมโนชัย

2549

HD 62.5 ม867ท

การบัญชีเพือ
่ การจัดการและการบริหารต ้นทุน

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2549

HF 5657.4 ส253ก

50 กฎทองแห่งความสําเร็จ

บริลสไตน์ เบอร์นี่

2549

HF 5386 บ17ห

49 ไอเดีย สร ้างธุรกิจใหม่ท ี่น่าสนใจ

เรวัต ตันตยานนท์

2549

HD 62.5 ร475ส

การบริหารธุรกิจค ้าปลีก

รัชนี จินตชาติ

2549

HD 62.7 ร462ก

การบริหารช่องทางการตลาด

สอ ้าน โปรยบํารุง

2549

HF 5415.129 ส56ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ = (MANGERIAL ACCUNTING)

วริยา ปานปรุง

2549

HF 5601 ว152ก

TIP & TRICK Word Excel PowerPoint

กุลส
ิ รา ใตร่ครวญ

2549

HF 5548.4.M 525 ก728ท

ั่ และการประยุกต์ใช ้งานจริง
Advanced Excel ฉบับสูตร ฟั งก์ชน

นั นทนี แขวงโสภา

2549

HF 5548.4.M523 น634อ

แต่งงานหรือขึน
้ คานดี

พิมลวรรณ ศุภยางค์

2549

HQ 743 พ728ต

โต ้คลืน
่ ลูกที4่ เมือ
่ ความพอเพียงคือคําตอบ

ไสว บุญมา

2549

HC 445 ส971ต

กลยุทธ์สร ้างเงินล ้านของเศรษฐีออนไลน์

อิฏฐชัย จักรพิทักษ์

2549

HF 5548.325 อ626ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

่ บุคคลและเครือข่ายการสือ
่ สารภาพรวมจากงานวิกาญจนา
แก ้วเทพ
ใต ้ฝากฟ้ าแห่งการศึกษาสือ
จัย

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2549

HM 1206 ก425

การบริหารวิถพ
ี ท
ุ ธ ตอน TQM การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

วรภัทร์ ภูเ่ จริญ

2549

HD 62.15 ว233ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน

นุชจรี พิเชฐกุล

2549

HF 5686 น72ก

ถนนวิทยุ

ชาญ รุง่ เรืองเดชวัฒนา

2549

HF 6146.R3 ช23ถ

ถอดดีเอ็นเอเทมาเส็ก ทุนยักษ์ ผงาดโลก

นภาภรณ์ พิพัฒน์

2549

HG 5750.67.T35 น16ก

ถอดดีเอ็นเอเทมาเส็กทุนยักษ์ผงาดโลก

นภาภรณ์ พิพัฒน์

2549

HG 5750.67.T35 น16ก

การบัญชีภาษีอากร

ส ้มไทย ศิรเิ มร์

2549

HF 5681.T3 ส594ก

ิ และส่วนของเจ ้าของ
การบัญชีหนิส
้ น

พัชรินทร์ ไตรรัตน์รงุ่ เรือง

2549

HF 5630 พ523ก

รศักดิ้พิ์ กจัารทางสายตา
นทร์สง่ แสง
เต ้นรําในความมืด : แม ้โลกไร ้แสงไม่แล ้งเรือ
่ งราวหลากหลายนาฎกรรมชีวต
ิ วีของผู

2549

HV 1596 ว849ต

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

นภาพร วงศ์ศรีนันท์

2549

HF5655.54 น467ก

การวิจัยการตลาด Marketing Research

Cooper Donald R. ; เอกชัย อภิศักดิก
์ ล
ุ ; กิต2549
ติพันธ์ คงสวัส
ดิเ์ กี5415.2
ยรติ ; Schindler,
HF
C6552 Pam

เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจและ E-mail

บังอร สว่างวโรรส

2549

HF 5721 ป249ท

การตรวจสอบภายใน

สุรย
ี ์ วงศ์วณิช

2549

HF 5668.25 ส74ก

Advanced Excel เจาะลึก Pivottable และการประยุกต์ใช ้งาน

วิศัลย์ พัวรุง่ โรจน์

2549

HF 5548.429 ว615อ

่ วามสําเร็จ
เทคนิคการเขียนเค ้าโครงการวิจัย แนวทางสูค

ชูศรี วงศ์รัตนะ

2549

H 62.A5 ช685ท

การสร ้างและประมวลผลข ้อมูลจากแบบสอบถาม

สรชัย พิศาลบุตร

2549

H 62 ส324ก

ั ้ ต ้น 2
การบัญชีชน

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2549

HF 5655 น619ก

การเงินธุรกิจ

นภาพร นิลาภรณ์กล
ุ , และคณะ

2549

HG 4026 น197ก

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2549

HD 62.7 ก236ก

ั ้ กลาง 2 = Intermediate accounting 2
การบัญชีชน

นุชจรี พิเชฐกุล

2549

HF 5655.T5 น724

การบริหารการตลาด

ปราณี เอีย
่ มละออภักดี

2549

HF 5415.13 ป17ก

2549

HF 5587 จ482จ

จริยธรรมทางธุรกิจ BUSINESS ETHICS
การบริหารการขาย Sales Management

นิตพ
ิ ล ภูตะโชติ

2549

HF 5438.4 น34ก

การจัดการความรู ้ ฉบับมือใหม่หด
ั ขับ

ประพนธ์ ผาสุขยืด

2549

HD 58.82 ป115ก

การบัญชีต ้นทุน 2

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2549

HJ 9750 บ784ก

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2549

HF 5655.T35 บ38ถ

การบริหารการขาย

นิตพ
ิ ล ภูตะโชติ

2549

HF 5438.4 น586ก

การบัญชีกลาง 2

มัทนชัย สุทธิพันธุ์

2549

HF 5655.T5 ม343ก

ทร์ ภู
จริญกรเรียนรู ้ และการบริหารความรู ้ 2549
The Inner Path of Laerning Ornanization & Knowledge Managementวรภั
เจาะลึ
กเ่องค์

HD 37.T5 ว233จ

ใครว่าโลกกลม เล่ม 1

พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ

2549

HM 846 พ17ค

เทคนิคการสร ้างระบบบริการให ้เป็ นเลิศ

ิ ธิ์ พิพฒ
พิสท
ั น์โภคากุล

2549

HF 5415.5 พ782ท

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2549

HF 5681 บ593ก

กลยุทธ์การตลาดเพือ
่ การแข่งขัน

สมเกียรติ เอีย
่ มกาญจนาลัย

2549

HF 5415 ส232ก

I5 พลวัตนวัตกรรม

ปรีดา ยังสุขสถาพร

2549

HC 79.T4 ป99อ

การโต ้ตอบทางธุรกิจแนวใหม่

ลําดวน จาดใจดี

2549

HF 5726 ล214ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

กลยุทธ์การทําธุรกิจนํ าเข ้า - ส่งออก ภาคปฏิบต
ั ฉ
ิ บับสมบูรณ์

อดุลย์ เมณฑ์กล
ู

2549

HF 1379 อ133ก

XI เริม
่ ต ้นสร ้างรายงานด ้วย Crystal Reports Version 11

พงษ์พันธ์ ศิวล
ิ ัย

2549

HF 5719 พ161อ

การพัฒนาองค์การ

นรินทร์ แจ่มจรัส

2549

HD 58.8 น171ก

กลยุทธ์การบริหาร แบรนด์ พอร์ตโฟลิโอ

เดวิด อาเคอร์

2549

HD 69.B7 อ563ก

การพัฒนาองค์กรณ์เพือ
่ การเปลีย
่ นแปลง

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2549

HD 58.8 ป465ก

กระบวนการดําเนินโฆษณา

กัญจณิพัฐ วงศ์สเุ มธรต์

2549

HF 5821 ก112ก

การบริหารการตลาด ฉบับมาตรฐาน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2)

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2549

HF 5415.13 อ133ก

ใช ้หัวใจให ้บริการ

สเปคเตอร์ โรเบิรต
์

2549

HF 5415.5 ส233ช

จริตมาร์เก็ต : อาวุธลับ SMEs

ชวนะ มหิทธิชาติกล
ุ

2549

HD 62.7 ช53จ

คูม
่ อ
ื การบริหารค่าจ ้างเงินเดือน

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2549

HD 4912.T5 ป384ค

เทคโนโลยีสะอาดและการนํ าไปใช ้เพือ
่ ลดต ้นทุนการผลิต

ธเรศ ศรีสถิตย์

2549

HD 47.3 ธ47ท

ธุรกิจการค ้าระหว่างประเทศ = International trade business

สมพงษ์ เฟื่ องอารมย์

2549

HF 1379 ส263ธ

ิ คอร์ป
25 คําถาม เบือ
้ งหลังดีลเทคโอเวอร์ชน

ม ้านอกและเด็กนอกกรอบ

2549

HG 5750.55.A3 ม444

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

อรัญญา ภาณุศานต์

2549

HF 1008 อ388

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

ธนภร เอกเผ่าพันธุ์

2549

HF 1008 ธ132

การบัญชีการเงิน

ธารี หิรัญรัศมี

2549

HF 5655 ธ38ก

2549

HF 5668.25 ส416ค

ิ จลการที
กุลาเลิ
คูม
่ อ
ื ปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพือ
่ การกําหับดูสุลวกิม
ด
่ ี ศ
การวางแผนและการบริหารโครงการ

สุภาพร พิศาลบุตร

2549

HD 30.28 ส838ก

How to Lead = ผู ้นํ าเป็ นได ้...ง่ายนิดเดียว

โจ โอเวน

2549

HD 38 จ861ฮ

HOW TO LEAD ผู ้นํ าเป็ นได ้ ง่ายนิดเดียว

โจ โอเวน

2549

HD 38 จ861ฮ

กลยุทธ์การเข ้าร่วมงานแสดงสินค ้านานาชาติ

อิมเมจ

2549

HF 5845 อ287ก

แกะเงือ
่ นงบการเงิน

ภาพร เอกอรรถพร

2549

HF 5681.J3 ภ632ก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิเชียร วิทยอุดม

2549

HB 501.5 ว559ก

คูม
่ อ
ื การคํานวณภาษีเงินได ้หัก ณ ทีจ
่ า่ ย ฉบับสมบูรณ์

เพิม
่ บุญ แก ้วเขียว

2549

HJ 4629 พ935ค

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2549

HD 62.4 ก122ก

26 ศตวรรษ พระพุทธเจ ้าสุดยอด ซี.อี.โอ.

นวพร เรืองสกุล

2549

HD 38.2 น17ย

คูม
่ อ
ื วัดความพึงพอใจของลูกค ้า

ฮิลล์, ไนเกล

2549

HF 5415.335 ฮ459ค

การวางแผนการเปลีย
่ นแปลงและการพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์

กีรติ ยศยัง่ ยืน

2549

HD 58.8 ก264ก

2549

HF 5681 ภ457ก

แกะเงือ
่ นงบการเงิน
กลยุทธ์การตลาด

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2549

HF 5415 อ142ก

การวางแผนกลยุทธ์

อุทศ
ิ ขาวเธียร

2549

HD 28 อ824ก

กลยุทธ์การตลาด

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2549

HF 5415.13 อ133ก

คูม
่ อ
ื สอบ CPA วิชาการบัญชี

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2549

HF 5667 น619ส

กลยุทธ์ Brand Building สยามพารากอน VS เซ็นทรัลเวิลด์

สุจรรยา สุนทรพรเจริญ

2549

HF 5430.6.T35 ส42บ

FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได ้ ผลเสียและข ้อเสนอแนะ

สมเกียรติ ตัง้ กิจวาณิชย์

2549

HF 2340.55 ส232ท
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การบริหารองค์การ

วันชัย มีชาติ

2549

HD 37.T35 ว426ก

การตลาดบริการ แนวคิดและกลยุทธ์

ธีรกิต ิ นวรัตน ณ อยุธยา

2549

HD 9980.5 ธ37ก

กลยุทธ์การเพิม
่ กําไร

ไซมอน เฮอร์มาน

2549

HB 601 ซ96ก

การจัดการและการตลาดบริการ

ฉั ตยาพร เสมอใจ

2549

HF 5415.13 ฉ229ก

การบัญชีทั่วไป = General accounting

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2549

HF 5655.T5 ว259

จริยธรรมทางธุรกิจ

พิภพ วชังเงิน

2549

HF 5387 พ173

ครูใหญ่ พาที

กาญจนา หงษ์หยก

2549

HD 9016.T52 ก167ค

การตลาดบริการ

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

2549

HD 9981.5 ย73ก

2549

HF 5415.13 อ57ม

Marketing Management ง่ายเหมือนจับวาง
จีน : เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรป
ู

สมภพ มานะรังสรรค์

2549

HC 427.92 ส271จ

1001 วิธช
ี าร์จแบตพนั กงาน

เริงศักดิ์ ปานเจริญ

2549

HF 5549.5.M63 น795

ั ้ กลาง 1
การบัญชีชน

บุญเสริม วิมก
ุ ตะนั นท์

2549

HF 5655 บ575ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2549

HF 5655.T5 ว399ก

จีนมหาอํานาจโลก

เชนคาร์ โอเด็ด

2549

HC 427.95 ช712จ

2549

HD 38.5 ธ262ท

ต มโสรั
ตน์นโดจีนและจีนใต ้
Transport Logistics HUB เมือ
่ ประเทศไทยอยากเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ขธนิ
องภู
ภ
ิ าคอิ
การวิจัยการตลาด

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2549

HF 5415 ศ486ก

การวิจัยการตลาด

ศิรวิ รรณ เสรรีรัตน์

2549

HF 5415 ศ486ก

จุดเปลีย
่ นประเทศไทย: เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวต
ั น์

สุวท
ิ ย์ เมษินทรีย ์

2549

HC 445 ส447จ

การเป็ นผู ้ประกอบการเทคโนโลยีสมัยใหม่

แชน สก็อตต์ เอ.

2549

HD 62.5 ช283ก

่
เจฟฟี
แอซริ
ขายแบบไม่กลัวใคร=Sale Starting from "NO" : 10กลยุทย์ทจ
ี่ ะช่วยคุณเปลี
ย
่ น่ ,"คํ
าปฏิลเาสธ" ให ้กลายเป็ น"ยอดขาย" ปรับ
2549
"ความกลัว"HD
ให ้กลายเป็
62.5 จ719ข
นกําไรปูทางสูบ
การตลาดบริหาร

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

2549

HD 9980.5 ย419ก

Business Correspondence

Watcharaporn Nimnual

2549

HF 5721 N67B

2549

HM101 ส214ก

สนิท and
สมัครการ
การเปลีย
่ นแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม = Cultural change
societal development
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธ์ศาสตร์

จําเนียร จวงตระกูล

2549

HB 501.5 จ556ก

เก่งคน

ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

2549

HF 5549 ท453ก

จริยธรรมธุรกิจ = Business ethics

เนตร์พัณณา ยาวิราช

2549

HF 5387 น785

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2549

HF 5655.T5 ว399

Competency ภาคปฏิบัต.ิ .เขาทํากันอย่างไร?

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

2549

HF 5549 ธ557ค

บอร์น, ไมค์.

2549

HF 56.25 บ244

ข ้อมูลทางการบัญชีเพือ
่ การบริหาร

คมกฤช ภาวศุทธินนท์

2549

HF5655.T5 ค145ข

การจัดการและการตลาดบริการ Service Marketing and Management

ฉั ตยาพร เสมอใจ

2549

HD 9981.5 ฉ114ก

CISA 1 Workbook กลุม
่ วิชาที่ 2 เครือ
่ งมือเพือ
่ การวิเคระาห์การลงทุน

สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน

2549

HG 4514 ส39ซ

การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบต
ั ิ

เยาวดี รางชัยกุล วิบล
ู ย์ศรี

2549

HD 47.4 ย538

จิตวิทยาสังคม

จุฑารัตน์ เอือ
้ อํานวย

2549

HM 251 จ43จ

การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบต
ั C
ิ PO

เยาวดี รางชัยกุล วิบล
ู ย์ศรี

2549

HD 69.P75 ย517ก

ใช ้งาน Balanced Scorecard ให ้เกิดประสิทธิผล ใน 1 สัปดาห์
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ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การพัฒนากลไกสนั บสนุนการสร ้างธุรกิจใหม่

ไว จามรมาน

2549

HD 627 ว964ร

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

อํานาจ รัตนสุวรรณ

2549

HF 5655.T5 อ686ก

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง

เบียร์, ไมค์

2549

HD 58.8 บ617ก

กระชากหน ้ากากธุรกิจยาข ้ามชาติ

มาเซีย

2549

HD 9666.5 ม463ก

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง

เบียร์, ไมค์

2549

HD 58.8 บ617ก

การจัดการยุคใหม่กลยุทธ์การบริหารผลการดําเนินงาน

จักร ติงศภัทย
ิ ์

2549

HD 37.T35 จ111ก

2549

HF 5386 ย143ท

ิ เป้ าหมายธุรกิจ = How to use information
ยรรยง ธรรมธั
เทคนิคการประยุกต์ใช ้ข ้อมูล เพือ
่ พิชต
powerชอารี
to achieve goals
กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย

อัญญา ขันธวิทย์

2549

HG 187.T35 อ171ก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์: หลักการและแนวคิด

สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

2549

HF 5549.5M3 ส616ก

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ไพบูลย์ ผจงวงศ์

2549

HF 5655.T5 พ978ห

สารสนเทศทางธุรกิจ

รุจน
ิ ั นท์ พิรย
ิ ะสงวนพงศ์

2549

HF 5548.2 ร655ส

ระศักดิ์ จันทร์สง่ แสง
เสียงจากโลกเงียบ : สีสันแห่งชีวต
ิ และความเคลือ
่ นไหวในสังคมคนหูหนวกวี(ไทย)

2549

HV 2870.55 ว645ส

่
เสกกระดาษให ้เป็ นทอง ? หายนภัยเศรษฐศาสตร์ชวนเชือ

ตีรน พงศ์เมฆพัฒน์

2549

HC 445 ต415ส

ิ ธิ
สวัสดิการสังคมในมิตก
ิ น
ิ ดี อยูด
่ ี มีสข
ุ มีสท

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

2549

HV 40 ณ211ส

สังคมวิทยา

ทัศนีย ์ ทองสว่าง

2549

HM 62.T5 ท118ส

สังคมวิทยาการพัฒนา

จามะรี เชียงทอง

2549

HM 606 จ64ส

สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย

ระพีพรรณ คําหอม

2549

HV 400.57 ร245ส

สารสนเทศทางธุรกิจ

รุง่ จิจันทร์ พิรย
ิ ะสงวนพงศ์

2549

HF 650.02 ร655ส

หนึง่ มณฑล หนึง่ ประเทศ เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลทีม
่ น
ี ั ยสําคัญต่อไทย

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2549

HC 427.95 ว436ห

สารสนเทศทางธุรกิจ

รุจน
ิ ั นทร์ พิรย
ิ ะสงวนพงศ์

2549

HF 5548.2 ร42ส

ั Excel ฉบับใช ้งานจริง
สูตร & ฟั งก์ชน

ชุญาดา เส ้งโสตะ

2549

HF 5548.4ม.9 ช72ส

่ ด
สูจ
ุ จบ

ไสว บุญมา

2549

HC 445 ส996ส

หางานในประเทศและต่างประเทศ

รัชนั นต์ จินดาพงศ์

2549

HF 5382 ร332

หัวหน ้างานมืออาชีพ

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2549

HF 5549.12 ว331ห

่ พืน
หัวแก ้วหัวแหวน คนหวงแหนสือ
้ บ ้าน

่ พืน
่ สารสุข
โครงการสือ
้ บ ้านสือ

2549

HQ 793 ค961ห

สังเคราะห์องค์ความรู ้เกีย
่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง

ั พันธเสน
อภิชย

2549

HC 445 อ251ส

เรือง ลิ
ม
้ ชูThailand
ปฏิภาณ์ Competitiveness Development
บอสตันโมเดลเพือ
่ การสร ้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย : Bostonรุง่ Model
for
2549
HF 1414 ก64
หลักการบัญชี

นิตยา ชนินทยุทธวงศ์

2549

HF 5601 น577ห

ออมก่อนรวยกว่า

นวพร เรืองสกุล

2549

HG 179 น54อ

บันทึกหนุ่มนั กลงทุนหน ้าใหม่

เพชร บุษราคัม

2549

HG 5750.55A3 พ52บ

2549

HN 700.592.M26 อ624อ

2549

HF 5415 ว447ห

อานัรมิ
นท์
กาญจนพันธ์
อยูช
่ ายขอบ มองลอดความรู ้ : รวมบทความเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ฉลาด
ตานนท์
หลักการตลาด = Principles of Marketing

วัลลภ นิมมานนท์ และคณะ

ริต ปั2549
จฉิมนั:นOTOP
ท์
แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ไทย ปีสุจ
พ.ศ.
PRODUCT CHAMPION2549

HC 445. Z9 ส816น

แสวงศั
กดิ์ เศษ
หน่วยงานของรัฐที่มใิ ช่สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่ชาญชั
วยบริกยารรู
ปแบบพิ

2549

HD 3856.T5 ช486อ

2549

HF 5549 จ494ส

สร ้างคนสร ้างผลงาน

จิรประภา อัครบวร
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บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพใน 1 สัปดาห์

เทรซี,่ เดคแคลน

2549

HD 69.T54 ท637บ

หลักการจัดการ

K. Williams Brian

2549

HD 28 ค439ห

หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

2549

H 62 ส852ห

หลักการคุ ้มครองเยาวชนทีถ
่ ูกลิดรอนเสรีภาพ

สํานั กคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2549

HV 1435.T5 ศ598ห

หลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ส
ี ําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์พัฒนาการกํ
ั ทจดทะเบียน
2549 ากับดูแลกิ
HDจการบริ
2741 ษ
ต199ห
องค์การเพือ
่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิ
2549 จ

HD 2741 ต199ห

หลักการบัญชี 2

นุชนาท จันทเตมีย ์

2549

HF 5653 น725ห

อบรมบ่มเพาะกันเข ้าไปทํางานไม่ได ้ดั่งใจซักกะที

เพิม
่ สิน ลาภาวิสท
ุ ธิ์

2549

HF 5549.A3 พ56อ

ปรับปรุงโครงสร ้างหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2549

HJ 8793.55 ท241ป

มือใหม่ Google Earth

ต ้อ

2549

HF 5548.32 ต233ม

ั
มือใหม่ รู ้ลึก รู ้จริง ฟั งก์ชน

ปิ ยนุช ไชยฤกษ์สกุล

2549

HF 5548.4 ม9 ป64ม

เป็ นม่ายดีกว่าค่ะ

ฟรอเร ้นซ์ มอนท์โกเมอรี่

2549

HQ 1058.5.T5 ฟ121ป

2549

HN 41 ส879ย

หลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD

ยุทธศาสตร์การแข่งขัน: เพือ
่ สร ้างความได ้เปรียบทีช
่ นะคูแ
่ ข่งตลอดกาล
รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน

สํานั กนายกรัฐมนตรี

2549

HJ 162.55 ส171ร

มัคคุเทศก์

พิมพรรณ สุจารินพงค์

2549

G 154.7 พ718ม

2549

HD 3542.T5.R ร6ก55

่ สาร
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน กลุม
่ เกษตรกร ประจําปี 2549 สํานั กเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
รวยด ้วยอีเบย์ ฉบับปรุงใหม่

กิต จรรยาประเสริฐ

2549

HF 5415.1265 ก669ส

อ่านงบการเงินให ้เป็ น

ภาพาร เอกอรรถพร

2549

HF 5681.B2 ภ457

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2549

HF 5655.T5 ว724ร

ปริศนาแห่งภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่

ยุวนุช ทินนะลักษณ์

2549

HN 700.55.Z9.C6 ย471ป

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์บริการ ประจําปี2549

่ สาร
สํานั กเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

2549

HD 3542.T5.R ร6ก55

นโยบายสาธารณะ

มยุร ี อนุมานราธาน

2549

H 97 ม161น

มันยากตรงไหน? 5 ปี 50 ล ้าน

หลุย เจอร์ร ี่

2549

HF 5386 ห171ม

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี

พลพูธ ปี ยวรรณ

2549

HF 5679 พ172ร

ระบบสารสนทางการบัญชี Accounting Information Systems

นพฤทธิ์ คงรุง่ โชค

2549

HF 5679 น184ร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

วัชนีพร เศรษฐสักโก

2549

HF 5679 ว376ร

2549

HD 9710.J3 ฮ19ฮ

ฮอนด ้า โซอิจโิ ร ชายผู ้สร ้างความฝั นให ้เป็ นจริง

โซอิจโิ ร ฮอนด ้า

ไอทีกับการเมืองไทย

นพดล อินนา

2549

HM 851 น169อ

่ ารปฏิบัต ิ
ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสูก

สุวม
ิ ล ติรกานั นท์

2549

H 62 ส471ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยตลาดเบือ
้ งต ้น

สุดาดวง เรืองรุจริ ะ

2549

HF 5470 ส768ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

สุจต
ิ รา บุณยรัตพันธุ์

2549

H 62 ส753ร

2549

HD 3542.T5.R ร6ก55

2549

HF 5667 ส42ร

้ คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุม
รายงานการจัดชัน
่ เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2549
รายงานการสอบบัญชี

สุชาย ยังประสิทธิก
์ ล
ุ

รายงานขนาดสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกรในประเทศไทย ปี 2549

่ สาร
สํานั กงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
2549

HD 3542.T5.R ร6ก55

ออกกําลังอย่างไรให ้เหมาะสมกับรูปร่าง

เอ็ดวาร์ด เจ. แจ็คโคสกิ

GV 481 จ831อ
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อิม
่ อร่อยกับดอยคํา

ดัจฉราพิมล ตุงคนาค

2549

TX 724.5 ท9อ69

ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business

Michael R. Czinkota

2549

HD 2755.5 ศ463ธ

นโยบายการค ้าระหว่างประเทศไทยในช่วงปี 2543 - 2549

ชยันต์ ตันติวส
ั ดาการ ; ชยันต์ ตันติวส
ั ดาการ2549

HF 1410 ช193น

พฤติกรรมผู ้บริโภค ฉบับมาตราฐาน

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2549

HF 5415.35 อ133พ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

วงศกร ภูท
่ อง ; อลงกต ศรีเสน

2549

HC 497.ท9 ผ82

2549

HG 4651 ก325พ

2549

HD 30.28 ภ937พ

พันธบัตรรัฐบาล

กวี วงศ์พฒ
ุ

ั่ EMPOWER YOUR BUSINESS WITH ICTSOLUTION
ภูมพ
ิ ัฒน์ อเนกนํ าวงศ์
เพิม
่ พลังธุรกิจด ้วยไอซีทโี ซลูชน
ผู ้นํ าแห่งความสําเร็จ

Coughlim Dan

2549

HD 58.9 ค19ผ

ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา

เวก ศิรพ
ิ ม
ิ ลวาทิน

2549

HJ 4621 ว891ภ

ภาษี สรรพากร คําอธิบายประมวลรัษฎากร

ไพจิตร์ โรจนวานิช

2549

HJ 2240 พ973ภ

2549

HM 132 พ262ม

มนุษยสัมพันธ์
มองจีน มองไทย

อักษรศรี พาณิชสาส์น

2549

HC 427.95 อ311ม

การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย
่ ว

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา

2549

G 155.T5 บ431ก

การจัดการงานส่วนหน ้าของโรงแรม

ธารีทพ
ิ ย์ ทากิ

2549

TX 911.3.F75 ฉ527ก

มิตใิ หม่ของงบการเงินและการวิเคราะห์

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2549

HF 5681.93 ว288ม

การจัดการยุคใหม่ธรุ กิจอาหารและเครือ
่ งดืม
่

กมล รัตนวิระกุล

2549

TX 943 ก133

รวบรวมความรู ้เกีย
่ วกับงานโรงแรม

อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช

2549

TX 911 อ194ร

อากหาร เครือ
่ งดืม
่ และการบริการในภัตตาคาร

ปิ ยพรรณ กลั่นกลิน
่

2549

TX 945 ป361อ

การโรงแรมเบือ
้ งต ้น

นงค์นุช ศรีธนาอนั นต์

2549

TX 911 น132

ตํารากับข ้าวในวังของหม่อมหลวงเนือ
่ ง นิลรัตน์

เนื่อง นิลรัตน์

2549

TX 724.5.ท9 น824ต

ทํางานโรงแรมอย่างมืออาชีพ

เกียรติ สิมะกูร

2549

TX 911.3.M27 ก852ท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

TX 354 ว587

นํ้ าทิพย์จากธรรมชาติ : ทางลัดเพือ
่ สุขภาพจากผักและผลไม ้

จักรชัย สมพลพงษ์

2549

TX 558.F7 จ111น

รู ้ทันอาหาร--สรรค์สร ้างสุขภาพดี

ศิรพ
ิ ร โกสุม

2549

TX 531 ศ463

นํ้ าผลไม ้

ศรราม ดีรอด

2549

TX 724.5.T5 ศ146

2549

TX 911.3.M27 ป467ก

ปรีชา แดงโรจน์
การบริหารจัดการและปฏิบต
ั งิ านโรงแรมศตวรรษที่ 21 = 21th hotel management
and operations
รวยติดล ้อ

กองบรรณาธิการ

2549

HD 62.5 ร162

การตลาดโรงแรม

มณฑกานติ แลนแคสเตอร์

2549

TX 911.3.M3 ม119ก

ศิลปะการจัดแสดงสินค ้า

วัฒนะ จูฑะวิภาต

2549

HF 5845 ว112ศ

เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

HM 263 ส411อ

วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร ้วัฒธรรม

อานั นท์ กาญจนพันธุ์

2549

HM 101 อ624ว

วางแผนและบริหารงานขายให ้ได ้ผลเลิศ

นาคามูระ มิโนรุ

2549

HF 5438.4 น21ว

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

HD 4904.7 ส411ป

วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากมุมมองของพระพุทธศาสนา

พระมหาศิรวิ ัฒน์ อริยเมธี

2549

HC 445 พ358ว

วิเคราะห์รายงานการเงิน

วันเพ็ญ วศินารมณ์

2549

Hf 5681.B2 ว435ว
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ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

วิถแ
ี ห่งเซียนหุ ้นห่านทองคํา

เทพ รุง่ ธนาภิรมย์

2549

HG 5750.55.A3 ท56ว

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที8่ -15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

HD 4904.7 ส411อ

ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

HD 4904.7 ส411อ

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ไพบูลย์ ผจงวงศ์

2549

HF 5601 พ978ห

โลจิสติกส์ประเทศไทย = Thailand Logistics

ฐาปนา บุญหล ้า

2549

HD 38.5 ฐ312ล

ศาสตร์และศิลป์ แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ

ิ า
ชาย โพธิสต

2549

H 62.5 ช523ศ

วิธข
ี จัดปั ญหาในทีท
่ ํางานคน

กีรณะ

2549

HD 42 ก682ว

ศิลปะการจัดแสดงสินค ้า

วัฒนะ จูฑะวิภาต

2549

HF 5845 ว391ศ

เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายัง่ ยืน

เสรี พงศ์พศ
ิ

2549

HC 445 ส928ศ

มหาวิ
เอกสารการสอนชุดวิชา การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8
- 15ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

HF 5827 ส747อ

มหาวิ
เอกสารการสอนชุดวิชา การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1
- 7 ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549

HF 5827 ส747อ

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์

2549

HB 330 จ513ศ

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์

2549

HB 330 จ513ศ

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์

2549

HB 130 จ513ศ

อุน
่ ไอรัก เกราะชีวต
ิ แห่งครอบครัว

กมลพรรณ ชีวพันธุศรี

2549

HQ 772 ก16อ

อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลืน
่ ล ้ม

ยรรยง ธรรมธัชอารี

2549

HD 62.6 ย143อ

เศรษศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รัตนา สายคณิต

2549

HF 1379 ร376ศ

วิธช
ี นะใจคนในทุกสถานการณ์

เทรซี่ ไบรอัน

2549

HM 1106 ท57ว

ประพั
ธ์ญาท
ภักดี้องถิ
กล
ุ น
รูปแบบและปั จจัยในการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชนด ้วยศักยภาพ และภู
มป
ิ นั ญ
่ เพือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน

2549

HC 79.E5 ป319ร

่ สาร
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ร ้านค ้า ประจําปี 2549 สํานั กเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

2549

HD 3542.T5.R ร6ก55

่ สาร
สํานั กงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจําปี 2549
2549

HD 3542.T5.R ร6ก55

ประวัตศ
ิ าสตร์ การปฏิวต
ั อ
ิ ต
ุ สาหกรรม เปรียบเทียบ

ฉั ตรทิพย์ นาถสุภา

2549

HD 2321 ฉ233ป

รู ้ทันเศรษฐกิจการเมือง

อนุสรณ์ ธรรมใจ

2549

HC 445 อ155ร

เรือ
่ งทีค
่ นต ้องร ้องยี้ แต่ทจ
ี่ ริง:จราจร แก ้ได ้ ไม่จลาจล

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2549

HE 88.55 ก768จ

เล่าเรือ
่ งเศรษฐกิจภาพรวม

ปรีชา ทิวะหุต

2549

HB 99.7 ป467ล

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง

ฉั ตรทิพย์ นาถสุภา

2549

HB 78 ฉ233ล

กาแฟพารวย

กอบชัย ชอัมพงษ์

2548

HD 9199.T35 ก261

การเขียนทางธุรกิจ

สุรย
ิ กานต์ ยีเ่ ก็งเอีย
่ ม

2548

HF 5721 ส863ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2548

HF 5686.C8 ด218

การหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ยตามข ้อตกลงและสัญญาธุรกิจทัง้ ระบบ

ั จึงรักเกียรติ
วิชย

2548

HJ 4771.55 ว539ก

กัดไม่ปล่อย

Bossidy Larry

2548

HD 30.2 บ246ก

เก่งได ้ก็ล ้มได ้ = Why CEos Fail

Dotlich, David L.

2548

HF 5500 ด961ก

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

อัมพร เทีย
่ งตระกูล

2548

HF 5655 อ643ก

การบัญชีต ้นทุน

สุรย
ี พ
์ ร จารุวส
ั ตร์

2548

HF 5686.C8 ส867ก

Zero to Hero 21 นวัตกรรมของคนธรรมดาทีไ่ ม่ธรรมดา

ปรีดา ยังสุขสถาพร

2548

HD 45 ป471ซ
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ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

อิสรีย ์ โชว์ววิ ฒ
ั นา

2548

HF 5681.A8 พ282ก

การกํากับดูแลกิจการทีด
่ :ี Corporate Governance

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

2548

HD 2741 ก25ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ภาวินี ช ้อยสุนริ ชร

2548

HF5657 ภ478ก

เกณฑ์การบริหารจัดการเพือ
่ ความเป็ นเลิศ ฉบับกันเองมากขึน
้

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

2548

HD 62.15 ป413ก

กว่าจะเป็ นอัง้ ยีก
่ รุงสยาม

สังคีต จันทนะโพธิ

2548

HV 6441 ส533ก

การแก ้ไขปั ญหาธุรกิจด ้วยวิธท
ี างสถิต ิ

กิตศ
ิ ักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ

2548

HM 1017 ก675ก

กว่าจะมีทน
ี่ .ี่ ..ประเทศไทย

ธรรมศักดิ์ พึง่ ตนเพียร

2548

HE 8700.4

2548

HN 700.592.M3 ก425

่ สารเพือ
ก ้าวต่อไปของการสือ
่ การพัฒนาชุมชน

ธ359ก 254

การฝึ กอบรมบุคลากรในองค์การ

ั สมิทธิไกร
ชูชย

2548

HF 5549.5.T7 ช647ก

กลยุทธ์การบริหารผลงาน

เบคอน โรเบิรท
์

2548

HF 5549.5 บ773ก

การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และสังคม

อนุรย
ี ์ แก ้วแววน ้อย, และคณะ

2548

HN 25 อ217ก

การบัญชี 2

ชวัลลักษณ์ เหล่าบํารุง

2548

HF 5601

การบริหารอุตสาหกรรม

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2548

HD 37.ก 36 ก129ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5655.T5 ส917ก

การพยากรณ์การขาย = Sales Forecasting

กุณฑลี รืน
่ รมย์

2548

HF 5438.4 ก712ก

การบริหารสังคมกับโครงสร ้างสังคมไทย

ทัศนีย ์ ลักขณาภิชนชัช

2548

HV 40 ท364ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ธารี หิรัญรัศมี

2548

HF 5655.T35 ธ275ก

2548

HF 5381 ช851ก

ไชน์ แกรี
กลยุทธ์การบริหารกิจการส่วนตัวให ้ประสบความสําเร็จทั ง้ ในธุรกิจและมีคณ
ุ ภาพชี
วต
ิ ที่ ด
่ ี

ช292ก 2548

การฝึ กงานในหน ้าที่ On The Job Training

สายัณห์ พานิช

2548

HF 5549.5.17 ส26ก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2548

HD 4300.57 น63ก

การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด

เบลช์ เอ. ไมเคิล

2548

HF 5415 บ825ก

การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด

Belch George E.

2548

HF 5415 บ824ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ดุษฎี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2548

HF 5604 ด731ก

การประเมินโครงการแนวคิดและปฏิบัต ิ

เยาวดี รางชัยกุล

2548

HD 69.P75 ย517ก

่ ารปฏิบัต ิ
การประเมินโครงการ : แนวทางสูก

สุวม
ิ ล ติรกานั นท์

2548

HD 69.P75 ส575ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้

2548

HF 5655 ว58ก

การวางแผนการปฎิบัตงิ าน

สมิต สัชฌุกร

2548

HD 30.28 ส312ก

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิส
์ วัสดิ์

2548

HF 5689 ส744ก

การบัญชีการเงิน

นิตยา งามแดน

2548

HF 5601 น577ก

การวางแผนและบริหาร VAT

ดําริ ดวงนภา

2548

HD 5715 ด516ก

การบัญชีการเงิน

นิตยา งามแดน

2548

HF 5601 น577ก

การบัญชีการเงิน

ดวงสมร อรพินท์

2548

HF 5635 ก459ก

การวางแผนภาษีอากร

รัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์

2548

HJ 2950.55 ร375ก

การวางแผนปฏิบัตงิ าน ACTION PLAN

สมิต สัชฌุกร

2548

HD 30.28 ส312ก

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจด ้วยการประยุกต์ใช ้ OFC และ OBU

อิมเมจ

2548

HG 4026 อ171ก
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ิ พ์
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การวิเคราะห์งบการเงิน

สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพ2548
ย์แห่งประเทศไทย
HG 332 ส181ก

การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว

สุรชัย ศิรไิ กร

2548

HC 441.A5 ส847ก

การลงทุนพืน
้ ฐานและการประยุกต์

พรอนงค์ บุษราตระกูล

2548

HG 4521 พ171ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพ2548
ย์แห่งประเทศไทย
HD 30.25 ส181ก

การเมืองเรือ
่ งข ้าว : ภายใต ้อํานาจรัฐทุนผูกขาด

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

2548

HD 9066.A2 ณ211ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์

สุปัญญา ไชยชาญ

2548

HD 30.25 ส824ก

กลยุทธ์ 9 สุดยอดทายาทเจ ้าสัว

ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์

2548

HF 5386 ธ154ก

การพัฒนาองค์การ แห่งการเรียนรู ้

มาร์ควอดต์, ไมเคิล เจ ; มาร์ควอดต์, ไมเคิล เจ
2548

HD 58.82 ม464ก

กลยุทธ์มหาเศรษฐี : 30 กลยุทธ์ เคล็ดลับ ปรัชญา เพือ
่ นั กบริหารรุน
่ ใหม่

อภิศักดิ์ สุรย
ิ าปกรณ์

2548

HD 38.25.T5 อ268ก

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

กีรติ ยศยิง่ ยง

2548

HF 5549 ก695ก

การสอบบัญชีระดับ ปวส.

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 2548

HF 5667 น36ก

การวิจัยเชิงคุณภาพ

นิศา ชูโต

2548

H 62.5 น687ก

ั ้ ต ้น ll = Introduction to Accounting
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี และคณะ

2548

HF 5689 ส917ก

การบริหารแบบมุง่ เน ้นผลสัมฤทธิ์

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

HD 58.9 ก218ก

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2548

HF 5667 พ216ก

การสอบบัญชี

สุชาย ยังประสิทธิก
์ ล
ุ

2548

HF 5667 ส761ก

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2548

HF 5667 พ261ก

การบัญชีภาษีอากร

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2548

HF 5681 ภ6 ส831ถ

ั ้ ต ้น II = Introduction to Accounting
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี และคณะ

2548

HF 5655.T5 ส917ก

การสอบบัญชีขน
ั ้ ต ้น

วัฒนา ศิวะเกือ
้ , ดุษฎี สงวนชาติ และ นั นทพร
พิทยะ
2548

HF 5601 ว398ก

การเงินธุรกิจ

พรรณุภา ธุวนิมต
ิ รกุล

2548

HG 4026 พ273ก

การคลังภาครัฐ

ไพรัช ตระการศิรน
ิ นท์

2548

HJ 1360.55 พ987ก

ึ ษา Best Practices TQA Winner 2004
กรณีศก

สํานั กเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่
งชาติ
2548

HD 62.15 ส563ก

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

2548

HD 62.4.T5 ช133ก

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2548

HF 5689 พ216ก

กล ้าเริม
่ ชีวต
ิ ใหม่ กล ้าก ้าวสู่ "อาชีพทีส
่ อง"

Pollan Stephen M

2548

HF 5381 พ486ก

่ สารต่างวัฒนธรรม
การสือ

เมตตา วิวฒ
ั นานุกล
ู (กฤตวิทย์)

2548

HM 258 ม725ก

่ สารต่างวัฒนธรรม
การสือ

เมตตา วิวฒ
ั นานุกล
ู (กฤตวิทย์)

2548

HM 258 ม51ก

การบัญชีภาษีอากร = Tax Accounting

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HF 5618.T3 ส248ก

ิ และส่วนของเจ ้าของ
การบัญชีหนี้สน

พัชรินทร์ ไตรรัตน์รงุ่ เรือง

2548

HF 5630 พ523

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

อรพินธ์ อ่วมเพ็ง

2548

HF 5655.T35 อ335ก

การประกันภัยทางทะเล = Marine Insurace

ประมวล จันทร์ชวี ี

2548

HE 965 ป349ก

การงบประมาณ

เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

2548

HJ 2005 พ884ก

กลยุทธ์รู ้ใจคน

Maxwell John C.

2548

HM 251 ม854ก

การงบประมาณ Introduction to BUDGETING

กชกร เฉลิมกาญจนา

2548

HG 4028. B8 ก112ก
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เลขเรียกหนั งสือ

การวิจัยประเมินความต ้องการจําเป็ น

สุวม
ิ ล ว่องวาณิช

2548

H 62 ส476ก

การวิจัยและวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิตด
ิ ้วย SPSS

ธานินทร์ ศิลป์ จารุ

2548

HA 32 ธ515ก

กลวิธท
ี ําธุรกิจ ให ้เติบโตและมีกําไรอย่างยัง่ ยืน

ชาแรน แรม

2548

HF 5415.5 ข526ก

การศึกษาชุมชนเชิงพหุลก
ั ษณ์: บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม

อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒ
ั น์

2548

HM 756 อ199ท

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

จันทนา สาขากร

2548

HF 5668.25 จ246

ึ ษาการก่อตัง้ ธุรกิจแฟรนไชส์บริการสุขภาพ
กรณีศก

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาและกระจายสินค ้าวิสาหกิ
จขนาดกลาง
2548
HD 62.5 ฟ48

ิ ทรัพย์ = Assets Accounting (การบัญชีชน
ั ้ กลาง 1)
การบัญชีสน

เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ)สุขวิบล
ู ย์

ึ ษาการก่อตัง้ ธุรกิจ ผักและผลไม ้แปรรูป
กรณีศก

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาและกระจายสินค ้าวิสาหกิ
จขนาดกลาง
2548
HD 62.5 ศ817ค

การเงินธุรกิจ

วรานี เวสสุนทรเทพ , ณั ฏฐดา ศรีมข
ุ

2548

HG 4026 ว296ก

ั ้ ต ้น 2
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5601 ส917ก

ั ้ ต ้น 1
การบัญชีชน

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5601 ส917ก

การบัญชีสําหรับทีด
่ น
ิ อาคาารและอุปกรณ์

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2548

HF 5681. A8 ว288ก

ั่
การวิจัยและวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิตด
ิ ้วย SPSS ครอบคลุมทุกเวอร์ชน

ธานินทร์ ศิลป์ จารุ

2548

HA 32 ธ515ก

ฉลาดคิด ฉลาดทํา กับเงือ
่ นงําทางภาษี

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HJ 3231 ส248ฉ

ชีวต
ิ ลูกจ ้างกับกฎหมายแรงงาน

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2548

HD 4928.M3 ก813ช

คําอธิบายประมวลศัพท์ธรุ กิจทีใ่ ช ้ทั่ วไปในภาษาอังกฤษ

สฤษดิคณ
ุ กิตย
ิ ากร

2548

HF 1002.5 ส361

คิดธุรกิจเขียนอังกฤษ...

ิ ไชย (มหาคุณ)
ชัชนิต มุสก

2548

HF 5721 ช354ค

คิดนอกคอก ทํานอกคัมภีร ์

ไสว บุญมา

2548

HD 38.25.T5 ส996ค

การตลาดบริการ

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

2548

HF 5415

BUSINESS

วันชัย ตันติวท
ิ ยาพิทักษ์

2548

HF 1008 ว426บ

ฉั นแน่ ๆ แอร์ - สจ๊วต

พีเ่ จน&น ้องกอ

2548

HQ 8039.A43 พ791ฉ

คุณธรรมและจริยธรรมของผู ้บริหาร

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

2548

HD 38.2 อ515ค

ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

2548

HG 177 ว37ฉ

การติดตามและประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม

อรุณี เวียงแสง, และคนอืน
่ ๆ

2548

HN 49.C6 อ418ก

คิดให ้คลิก = The Map of Innovation

คอนเนอร์ม เควิน โอ

2548

HD 38.2 ค185ค

Business Correspondence Made Easy จดหมายธุรกิจเขียนเองได ้ ง่ายจังวรพงษ์ คุณเดชอมร

2548

HF 5721 ว224บ

2548

HF 5681.A8 ย546ก

ย419ก 254

เจ ้าประคู ้น..น ขอเป็ น...หัวหน ้างาน ตัวจริง เสียงจริง ซะทีเถอะ

วีระ บุญญาดีวงศ์

2548

HD 57.7 ว841จ

จีบผู ้ชายน่ะ...ง่ายนิดเดียว

รัชนี เทีย
่ งธรรม

2548

HQ 1236 ร333จ

การตลาดเพือ
่ การสร ้างกําไร

บาร์กน
ิ สัน,ซีนอร์ทโคท

2548

HF 5415.13 พ27ก

จิม
้ ก ้องและกําไร : การค ้าไทย-จีน 2195-2396/1652-1853

สารสิน วีระผล

2548

HF 3800.55.Z7C6 ส676จ

2548

HC 445 ส265ก

สมพร เทพสิ
การเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก ้ปั ญหาความยากจนและการทุ
จริท
ตธา
ฉบับสมบูรณ์
ฉั นทมติวอชิงตัน

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2548

HC 103 ร642ฉ

ptt and oil : 26 ปี ยักษ์ ใหญ่ ปตท. "ยิง่ วิดกฤต ยิง่ โต"

ณั ฐรพี วิวัฒนากันตัง

2548

HD 9576.T5 ณ349พ

การบริหารโครงการสําหรับผู ้บริหาร

วิสต
ู ร จิระดําเกิง

2548

HD 69.ค9 ว575ก

การตรวจสอบภายใน

กวี วงศ์พฒ
ุ

2548

HF 5667
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

วรเดช
จันทรศร
ทฤษฎีการนํ านโยบายสาธารณะไปปฏิบต
ั ิ = An inteegrated theory of public
implementation

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2548

H97 ว197ท

ถ ้ากระผมสามารถเป็ นทักษิณ

ยิง่ ยง ตัง้ มนั สวงศ์

2548

HD 85.T5 ย263ถ

การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร ้างความสําเร็จ

ปกรณ์ ปรียากร

2548

HD 69.P75 ป324ก

คัมภีรก
์ ารบริหาร

ไพบูลย์ สําราญภูต ิ

2548

HF 5500

ตัวอย่างใบกําหนดหน ้าทีง่ าน

ณรงค์วท
ิ ย์ แสนทอง

2548

HF 5549.5.J613 ณ242ต

คูม
่ อ
ื ฟรีแลนซ์ For Dummies

เดรค, ซูซาน เอ็ม

2548

HD 8036 ด886ค

คัมภีรเ์ จ ้าของกิจการ

Osborne Jr.

2548

HD 62.7 อ463ค

Brand Activation

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2548

HF 5415.123 ส293บ

การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร ้างความสําเร็จ

ปกรณ์ ปรียากร

2548

HD 69.P75 ป116ก

ต ้องแพ ้เสียก่อนจึงจะชนะได ้

สนธิ ลิม
้ ทองกุล

2548

HF 5386 ส192ต

คัมภีรร์ ้อยกลยุทธ์

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค

2548

HD 38.7 ธ641ค

คัมภีรเ์ ศรษฐีใหม่

ณั ฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล

2548

HG 5750.55A3 ณ113ค

ตรวจสุขภาพ SMEs ด ้วยงบการเงิน

สุพัตรา บัวแสงจันทร์ , ปริญญา เร่งพินจ
ิ และ2548
พันทิพย์ คูอHG
มรพั4027.7
ฒนะ ส839ต

ดัชนีชวี้ ัดการเติบโตทีแ
่ ท ้จริง

Reichheld, Frederick F.

2548

HF 5415.5

Balanced scorecard รู ้ลึกในการปฏิบต
ั ิ

พสุ เดชะรินทร์

2548

HD 56 พ479

คุยเฟื่ องเรือ
่ งภาษี ตอน...ภาษี สง่ เสริมการขาย

มิตรทอง ชูลต
ิ ะวงศ์

2548

HJ 2850.55 ม575ค

ตัดสินใจสไตล์ผู ้นํ า

โลวาลโล แดน

2548

HD 30.23

คูม
่ อ
ื สอบ Tax Auditor Tutor

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HF 5667 ส248ค

How to maximize your salary = กุญแจสูเ่ งินเดือนสูงสุด

อภิชาติ สิรผ
ิ าติ

2548

HF 5718 อ252ฮ

HOW TO BE THE BEST BOSS..เจ ้านาย..คนดีทห
ี่ นึง่ เลย

สมชาติ กิจยรรยง

2548

HD 57.7 ส239ฮ

ใครว่าลูกค ้าคือพระเจ ้า

ไจตนย์ ศรีวังพล

2548

HF 5415.5 จ919ค

การบริหารการเงิน

นภาพร นิลาภรณ์กล
ุ

2548

HG 4011 น197ก

Google Make Me Rich

ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

2548

HF 5548.32 ต169ก

การบริหารการเงิน เล่ม 1

สุมาลี อุณหะนั นท์

2548

HG 4026 ส461ก

เครือข่าย

เสรี พงศ์พศ
ิ

2548

HM 131 ส928ว

MLM เส ้นทางเศรษฐีธรุ กิจเครือข่าย

สมชาติ กิจยรรยง

2548

HF 5439 ส239อ

GATS ความตกลงว่าด ้วยการค ้าบริการ

พรเทพ เบญญาอภิกล
ุ

2548

HF 1713 พ242ก

คูม
่ อ
ื เชิงปฏิบต
ั วิ ธิ ก
ี ารจักทําแผนกลยุทธ์

รังสรรค์ เลิศในสัตย์

2548

HD 30.28 ร314ค

คูม
่ อ
ื ผู ้บริหาร

พสุ เดชะรินทร์

2548

HF 5500

คูม
่ อ
ื ผู ้บริหาร

พสุ เดชะรินทร์

2548

HF 5500 พ226ค

คูม
่ อ
ื ศึกษาการก่อการร ้ายแบบไม่งเี่ ง่า

โจนาธาน บาร์เกอร์

2548

HV 6431 บ642ค

Essentials Of Supply Chain Management เจาะ แก่น โซ่อป
ุ ทาน

ฮิวโก ้ส์, ไมเคิล

2548

HD 38.5 ฮ37จ

คูม
่ อ
ื พนั กงานสอบสวน ฉบับปฏิบัตงิ าน

พศิน เนื่องชมภู

2548

HV 8073 พ56ค

การจัดการความรู ้ในองค์กรธุรกิจ

ชัชวาลย์ วงษ์ ประเสริฐ

2548

HD 38 ช358ก

EQ บริหารอารมณ์อย่างฉลาด

สัณห์ ศัลยศิร ิ

2548

HQ 772 ส561อ
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คูม
่ อ
ื หุ ้นไทย 2548/2549

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548

HG 5750.55A3 ต416ค

คูม
่ อ
ื การก่อการร ้ายแบบไม่งเี่ ง่า

Barker, Jonathan

2548

HB 501 บ294ค

Case Study 8.0

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2548

HF 5386 ธ469ค

การตลาดระดับโลก = Global marketing

นั นทสารี สุขโต

2548

HF 1416 น425ก

จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร

งวน ญิล

2548

HQ 1750.3 ง249จ

การตลาดระหว่างประเทศ

ศศิวม
ิ ล สุขบท

2548

HF 1416 ศ311ก

COMPETENCY เพือ
่ การประเมินผลงานประจําปี

ณรงค์วท
ิ ย์ แสนทอง

2548

HF 5549.5 ณ423ค

Logistics Introduction

สถาบันฝึ กอบรมธุรกิจ

2548

HD 38.5.ล82 ส181อ

Logistics case study

ธนิต โสรัตน์

2548

HD 38.5 ธ262ล

How to Maximize your salary กุญแจสูเ่ งินเดือนสูงสุด

อภิชาติ สิรผ
ิ าติ

2548

HD 4925.25 อ252ฮ

คูม
่ อ
ื ก่อตัง้ ธุรกิจผักและผลไม ้แปรรูป

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาและกระจายสินค ้าวิสาหกิ
จขนาดกลาง
2548
HD 62.5 ศ817ค

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ Internation Financial Management พรชัย ชุนหจินดา

2548

HG 3881 พ231ก

คูม
่ อ
ื การใช ้งาน โปรแกรมบัญชี STRAccount Typical Edition

บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟท์แวร์ จํากัด

2548

HF 5679

จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics

จินตนา บุญบงการ

2548

HF 5387 จ482

คูม
่ อ
ื การประเมิณราคาทีด
่ น
ิ

เจริญ เจษฎาวัลย์

2548

HD 1387 จ722ค

การตลาดสินค ้าอุตสาหกรรม

พิมพา หิรัญกิตติ

2548

HD 9715

2548

HD 30.2 ป384ก

ประเวศ
วะสี
การจัดการความรู ้กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สศ
ู่ ักยภาพเสรีภาพและความสุ
ข

บ226ค 254

พ722ก 254

คูม
่ อ
ื คนอยากทําธุรกิจ

ชาย กิตติคณ
ุ าภรณ์

2548

HD38.2 ช523ค

การต่อรองแบบ 3 มิต ิ คุมเกมแบบเบ็ดเสร็จ

แลกซ์,เดวิด เอ.

2548

HD 58.6

Brand Activation

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2548

HF 5415.123 ส293ป

จัดทัพลงทุน

สมจินต์ ศรไพศาล

2548

HG 4521 ส236จ

ทําธุรกิจอพาร์ตเมนต์กันดีกว่า =Apartment Business How-to

สุกัญญา เธียรพจีกล
ุ

2548

HD 7287.6 ส739ท

ความรู ้ทั่วไปทางการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

อรัญ ธรรมโน

2548

HJ 191 อ387ค

ความรู ้ทั่วไปทางการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

อรัญ ธรรมโน

2548

HJ 191 อ387ค

กิตติอ
งศ์ วิเวกานนท์
, และคณะ
การจัดการกระบวนการ : หนทางสร ้างคุณภาพ การเพิม
่ ผลผลิต และศักยภาพเพื
่พการแข่
งขัน

2548

HD 37.T5 ก674ก

่ งระดับองค์กรจากหลักการสูภ
่ าคปฏิบต
การบริหารจัดการความเสีย
ั ิ

เจนเนตร มณีนาค

2548

HD 61 จ716ก

ครอบครัวแสนสนุก : สร ้างกิจกรรมครอบครัวให ้สนุกจนลูก ๆ ติด

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2548

HQ 799.15 ก768ค

Transfer Pricing ของธุรกิจข ้ามชาติ

สุจน
ิ ต์ สุทธิการนฤนั ย

2548

HF 5416.5

ขํา...กิ๊ ก

อนิศ โอสถานุเคราะห์

2548

HQ 1090 อ179ข

49 กลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนั กงาน

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HF 5618.T3 ส248ส

เข ้าตานาย : เทคนิคทีล
่ ก
ู น ้องต ้องรู ้

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2548

HF 5548.83 ก768ข

ทางเลือกของผู ้หญิงทีท
่ ้องเมือ
่ ไม่พร ้อม

กนกวรรณ ธราวรรณ

2548

HQ767.5.T35 ก125ท

2548

HD 38.2

ิ ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิ
วินัยทยาลั
ปั ญญาวโร,พระมหา
ความพึงพอใจของนิสต
ย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ล942ก 254

ส755ท 254

ว619ค 2548

ความรู ้ทั่วไปทางการคลัง (ฉบับปรับปรุง)

อรัญ ธรรมโน

2548

HJ 131 อ387ค

ทํางานให ้ได ้งาน

เล็ฟตัน
้ , โรเบิรต
์ อี

2548

HF 5549 ล779ท
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ความมั่งคัง่ ทีย
่ งั่ ยืนด ้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

รุจพงศ์ ประภาสะโนบล

2548

HG 5095 ร42ค

การจักการความรู ้...จากทฤษฎีสก
ู่ ารปฏิบัต ิ

บุญดี บุญญากิจ

2548

HD 30.2 บ447ก

ทิศทางกิจการไฟฟ้ า : ประเด็นทีค
่ วรจับตามอง

มูลนิธพ
ิ ลังงานเพือ
่ สิง่ แวดล ้อม

2548

HD 9685 ม686ท

ทีด
่ น
ิ และเสรีภาพ

อัจฉรา รักยุตธิ รรม

2548

HD 1333.T5 อ662ท

169 เคล็ดลับมัดใจเจ ้านาย

ชอนเบิรก
์ , อลัน อาร์

2548

HF 5549

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการแข่งขัน

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค

2548

HD 30.28 ธ641ก

การจัดการระหว่างประเทศ

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

2548

HD 62.4 ช133ก

การจัดการลอจิสติกส์

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

2548

HD 38.5

การบริหารค่าจ ้างและเงินเดือน

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

2548

HD 4912 ร861ก

การจัดการสมัยใหม่ = Modern Management

เนตร์พัณณา ยาวิราช

2548

HD 38 น373ก

เทคนิคการทํางานเชิงรุก

อาภรณ์ ภูว่ ท
ิ ยพันธุ์

2548

HF 5549 อ631ท

เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ิ ฎ์
เรวัตร์ ชาตรีวศ
ิ ษ

2548

HD 39 ร769ท

ความปลอดภัย

เอมอัชฌา (รัตน์รม
ิ จง) วัฒนบุรานนท์

2548

HV 675 อ911ค

ธุรกิจการบิน AIRLINE BUSINESS

พรนพ พุกกะพันธุ์

2548

HE 9761 พ245ธ

25 กิจกรรมเพิม
่ พลังนั กขาย

เลนนอน แคร์ร ี่

2548

HF 5438.4 ล55ห

การเจรจาการค ้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย

สิทธิกร นิพภยะ

2548

HF 1379 ส721ก

ธุรกิจการบิน = Airline Business

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา

2548

HE 9776 บ563ธ

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2548

HF 1008 ค181ค

ธ ร่มเกล ้า ชาวสยาม

อําภา เกิดหาญ

2548

HD 57.7 อ698ธ

69 เคล็ดลับยกระดับการทํางาน

ประภาส มฤคพิทักษ์

2548

HF 5549 ป411ห

ทฤษฎีองค์การ = Organization Theory

วิเชียร วิทยอุดม

2548

HD 37.T5 ว559ท

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

2548

HD 62.4 ท17ก

25 กลยุทธ์เพิม
่ ยอดขาย

จอนห์สัน ริชาร์ด

2548

HF 5438

2548

HD 5822.55.A6 ว515ข

่ ลาดแรงงานปี
วิจัยตลาดแรงงาน
,กอง
ข ้อมูลผู ้สําเร็จการสึกาาปี การศึกษา2546และประมาณการผู ้เข ้าสูต
2547

ช318ห 254

ท228ก 254

จ192ย 254

The ABC of Building a Busines Team That Wins สร ้างทีมให ้ชนะ

ซิงเกอร์ แบลร์

2548

HD 66 ซ239ส

7 มังกร 20 ทายาท ผู ้กุมประเทศไทย

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2548

HD 38.25.T35 ธ54จ

บริการด ้วยใจทีไ่ ม่ธรรมดา

Quek George

2548

HF 5415.5 ค779บ

พิมพ์บาร์โค๊ด (ดีไซน์แบบลอจิสติกส์)

สีมา พันธ์พจิ ต
ิ ร

2548

HF 5416 ส733พ

พีอาร์แถวหน ้าประชาสัมพันธ์มอ
ื โปร

Laermer,Richard

2548

HD 59 ล953พ

นั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสัง2548
คมแห่งชาติ HC 445.ฮ907 ส74ร
รายงานความก ้าวหน ้าการดําเนินงานภายใต ้กรอบการประชุมนายกรัฐมนตรีกสํับาภาคเอกชน
ภาวะผู ้นํ า

วิเชียร วิทยอุดม

2548

HD 30.22 ว559ภ

่ วามเป็ นเลิศ
ภาวะผู ้นํ า : พลังขับเคลือ
่ นองค์กรสูค

นิตย์ สัมมาพันธ์

2548

HD 57.7 น573ภ

ภาวะผู ้นํ า = Leadership ฉบับก ้าวลํ้ายุค

วิเชียร วิทยอุดม

2548

HD 57.7 ว559ภ

สนุกกับงานวิจัย

สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์

2548

H 62 ส786ส

2548

HD 62.4.T5 อ87ล

เอก ตัง้ ททรัพย์วัฒนา
โลกาภิวัตน์บรรษั ทข ้ามชาติ บรรษั ทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษั
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่ ังคมภูมป
อนุชจาติ
าลี ม
พลิกฟื้ นท่าจีน - แม่กลองสูส
ิ ั ญญา : การสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิ
ัยบูรพวงสํ
ณาการลุ
่ นํ้ าท่าจีน - แม่กลอง มหาวิ2548
ทยาลัยมหิดลHD
ครัง้ 1698.T52324
ที่ 3
อ187พ
ภาษี อากรตามประมวลรัชฎาการ

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2548

HJ 2247 ก24ภ

ภูมป
ิ ั ญญาตะวันออกฝ่ ามรสุมโลกาภิวฒ
ั น์

ยุค ศรีอาริยะ

2548

HM 831 ย333ภ

มนุษย์กับสิง่ แวดล ้อม

นงลักษณ์ สุวรรณพินจ
ิ

2548

HM 206 น148ม

ประวัตศ
ิ าสตร์ความคิดไทยกับแนวคิดชุมชน

ฉั ตรทิพย์ นาถสุกา

2548

HN 700.55.A8 ฉ273ป

มนุษยสัมพันธ์

สมพร สุทัศนีย ์

2548

HM 123 ส265ม

บนแผ่นดินร ้องให ้ ใฮ ขันจันทา

จิตติมา ผลเสวก

2548

HQ 1750.55 จ425บ

มนุษยสัมพันธ์

สมพร สุทัศนีย ์

2548

HM 123 ส44

สอนงานอย่างไร..ให ้ได ้งาน = Coaching

อาภรณ์ ภูว่ ท
ิ ยพันธุ์

2548

HF 5549.5 อ631ส

หลักการบัญชี 2

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2548

HF 5655.T35 ช517ห

สอนลูกให ้คิดเป็ น

เสรี พงศ์พศ
ิ

2548

HQ 799.15

พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ

วันชัย มีชาติ

2548

HD 58.7 ว616พ

พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สมภพ เจิมขุนทด

2548

H 62.5.T35 ส271พ

พฤติกรรมผู ้บริโภค

สุภาภรณ์ พลนิกร

2548

HC 79.C6 ส837พ

สถิตป
ิ ระยุกต์สําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุทธนู ศรีไสย์

2548

HA 29.5 ส771ส

พจนานุกรมคําอธิบายศัพท์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ิ วงศ์ ณ ป้ อมเพชร
วิชต

2548

HB 61 ว645

บียอนด์ ดิสรัปชั่น

ดรู, ฌอง-มารี

2548

HF 6178 ด171บ

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

รัตนา สายคนิต

2548

HD 30.22 ร114ศ

พฤติกรรมองค์การ

ร็อบบินส์, สตีเฟ่ น พี.

2548

HD 58.7 ร187พ

ลูกชาย เลีย
้ งกันยังไงดี

Biddulph, Steve

2548

HQ 775 บ329ล

พฤติกรรมองค์การ

รังสรรค์ ประเสริฐศรี

2548

HD 58.7 ร314พ

หลักการบัญชี

เสนีย ์ (อํา่ เจริญ) พวงยาณี

2548

HF 5625 ส917ห

หลักการบัญชี

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2548

HF 5625

พฤติกรรมองค์การ ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

รังสรรค์ ประเสริฐศรี

2548

HD 58.7 ร187พ

พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior

รังสรรค์ ประเสริฐศรี

2548

HD 58.7 ร187พ

พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior

รังสรรค์ ประเสริฐศรี

2548

HD 58.7 ร187พ

หลักการตลาดสินค ้าเกษตร

สมคิด ทักษิณาวิสท
ุ ธิ์

2548

HD 9016.T5 ส234ห

2548

HD 58.7 ร914พ

้ทฤษฎี
สรรค์
ประเสริ
ศรี
พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior : แบบทดสอบ & การประยุกต์รังใช
พฤติกฐรรมองค์
การ

ส929ส 25

ส831ห 254

ฝึ กเด็กให ้ฉลาดและเก่ง ก่อนวัย 3 ขวบ...ด ้วยตัวคุณเอง

Conkling, Winifred

2548

HQ 755.8 ค169ว

มือใหม่เริม
่ เรียน หัดเขียน Macro และ VBA บน Microsoft Excel

ณั ฐศิระ เยาวสุต

2548

HF 5548.4 ณ369ม

แรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ

ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

2548

HD 6961 ท228ร

ผู ้จัดการ ตรงเป้ า ตรงเวลา

แบลนชาร์ด, เคน

2548

HF 5415.5 บ897ผ

ผ่าองค์กรอาชญากรรมมะเร็งร ้ายของสังคม

วันชัย รุจนวงศ์

2548

HV 8079.073 ว427ผ

เปิ ดร ้านขายยากันดีกว่า

ปภาดา ทัตพรพันธ์

2548

HD 62.7 บ164ป

วิถล
ี ้านนา

วิถ ี พานิชพันธ์

2548

HN 700.592 ว577ว
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วิจัยธุรกิจยุคใหม่

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวฒ
ั น์

2548

HF 6201 ว385ว

เรือ
่ งเพศในวัฒนธรรมจีน 4,000 ปี

อดุลย์ รัตนมั่นเกษม

2548

HQ 23 อ133ร

มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม

ั แหวนเพชร
วิชย

2548

HD 37.T5 ว543ม

สุดฤทธิ์ สุดเดช ประสบการณ์งานภาษี

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HJ 2240 ส248ส

วิถแ
ี ห่งผู ้นํ า

Birla Madan

2548

HF 6182.2 บ832ฟ

มูลค่าเพิม
่ เชิงเศรษฐกิจ

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2548

HG 4028 ว288ม

เมืองยัง่ ยืน แนวคิดและประสบการณ์ของตะวันตก

ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

2548

HT 176 ด161ม

วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์

เพชรี ขุมทรัพย์

2548

HF 5681 พ879ว

แม่ไม ้บริหาร

ธิตภ
ิ พ ชยธวัช

2548

HD38 ธ587ม

เป็ นนายสมบูรณ์แบบ

ที. คมกฤส

2548

HD 57.7 ท521ป

เป็ นนายนัน
้ ยาก แต่อยากเป็ น

ที. คมกฤส

2548

HD 57.7 ท521ป

สารานุกรมเศรษฐกิจจีน

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2548

HC 427.92 ว436ส

แรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2548

HD 6958.5 ก813ร

สนุกกับงานวิจัย

สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์

2548

H 62.A5 ส786ล

รวมกฎหมาย "บัญชี" 2549

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

2548

HF 5655.T5 ส248ร

วิธจ
ี ัดทําแผนการตลาด

วีรวุธ มาฆะศิรริ านนท์

2548

HF 5471 ว836ว

เลียนแบบรุง่ ลอกแบบล่ม

ไสว บุญมา

2548

HC 445 ส996ล

วชิbelt
รพงษ์ สาลีสงิ ห์
ปฏิวต
ั ก
ิ ระบวนการทํางานด ้วยเทคนิค six sigma ฉบับ champion และ black

2548

HD 58.87 ว151ป

ครูเ่ คท
บริสัตว์จํากัด = Animals, Inc. : ตํานานแห่งการบริหารธุรกิจสําหรับศตวรรษที
21

2548

HD 31 ท339

สถิตส
ิ ําหรับงานวิจัย

กัลยา วานิชย์บัญชา

2548

HA 29.5. T5 ก399ส

สัปดาห์สด
ุ ท ้าย

นวพร เรืองสกุล

2548

HC 445.A5 น171ส

มองโลกแบบวิกรม

วิกรม กรมดิษฐ์

2548

HD 38.2 ว495ม

2548

HD 56 พ57ส

พสุ เดชะริIndicators
นทร์
เส ้นทางจากกลยุทธ์สก
ู่ ารปฏิบัตด
ิ ้วย Balanced Scorecard และ Key Performance
บริหารคนอย่างไรให ้ได ้ใจและได ้งาน

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

2548

HF 5549 ธ557บ

้ แบบมืออาชีพ
บริหารคน บริหารร ้านค ้าสะดวกซือ

คูนโิ ตโม่,ริวอิจ ิ

2548

HF 5469.5 ค691บ

่ ด
สูส
ุ ยอด SMES เส ้นทางแห่งความสําเร็จ

โฆสิต ปั ้นเปี่ ยมรัษฎ์

2548

HD 62.7

ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน ้นผลงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

2548

HJ 2031 ก218ร

เริม
่ ต ้นอย่างไร...เมือ
่ จะนํ า Competency มาใช ้ในองค์กร

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

2548

HF 5549 ธ557ร

ระเบียบและวิธก
ี ารวิจัย

โกสินทร์ จํานงไทย

2548

H 62 ก966ร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

วัชนีพร เศรษฐสักโก

2548

HF 5679 ว376ร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

พลพธู ปี ยวรรณ, สุภาพร เชิงเอีย
่ ม

2548

HF 5601 พ441ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยธุรกิจ

นราศรี ไววนิชกุล ; ชูศักดิ์ อุดมศรี

2548

H 62

ประมวลรัษฎากร

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

2548

HJ 2950.55 ช445ป

องค์การและการและการจัดการ

สมคิด บางโม

2548

HD 37.T35 ส164อ

แนวทางปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้ทําหน ้าทีต
่ ด
ิ ต่อกับผู ้ลงทุน

สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน/ตลาดหลักทรัพ2548
ย์แห่งประเทศไทย
HG 5750.56 ส843น

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

ธ232ส 254

น241ร 2548

หน ้า 49 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ
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เครือ
่ งดืม
่ เด็ก สนุกแบบมีรสชาติ

บริษัท สํานั กพิมพ์แม่บ ้าน จํากัด

2548

TX 951 บ226ค

นํ้ าพริก-เครือ
่ งจิม
้ ภาคเหนือ

ธัญนั นท์ อบถม

2548

TX 725.T5 ธ63น

34 สูตร นํ้ าจิม
้ -SAUCE ยอดนิยม

สุดาพร ทิมฤกษ์

2548

TX 724.5 ส769ส

สารพัดนํ าพริกสมุนไพร บํารุงสุขภาพ

นิตอร อบถม

2548

TX 724.T5 น6ส

การดูแลรักษาสุขภาพด ้วยผักพืน
้ บ ้าน

วีระสิงห์ เมืองมั่น

2548

TX 557 ว849ก

อาหารชีวจิตตํารับอาหารบ ้านคุณชูเกียรติ

ผกา เส็งพานิช

2548

TX 724.5.T35 ผ113อ

สูตรและเทคนิคการจัด อาหารโต๊ะจีน

ธัญนั นท์ อบถม

2548

TX 724.5 ธ449ส

นายกฯ ทักษฺ ณ กับการบริหารงานสไตล์ CEO

สํานั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2548

HD 30.28 ส691น

อาหารสุขภาพ 3 มือ
้

สุมล ว่องวงศ์ศรี

2548

TX 714 ส842อ

มหาวิ
ทยาลัยสโขทั
ยธรรมธิ
เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน Public Policy and
Planning
หน่วยที
9
่ -15 ราช

2548

HD 97 ส162อ

่ ารปฏิบัต ิ
องค์การแห่งความรู ้ : จากแนวคิดสูก

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

2548

HD 30.2 ท478อ

่ ารปฏิบัต ิ
องค์การแห่งความรู ้ : จากแนวคิดสูก

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

2548

HD 58.82 ท35อ

้ สอบสวน
จักรพงษ์ วิวฒ
ั น์วานิช
หลักทฤษฎีการสอบสวนและการรับฟั งชัง่ นํ้ าหนั กพยานหลักฐานในชัน

2548

HV 8073 จ223ห

มหาวิทยาลั
สุโ่ ขทั
ยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Planning
หน่วยยที
8-15

2548

HD 4904.7 ส411อ

มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Planning

2548

HD 4904.7 ส411อ

อบอุน
่ ไอรักกับครอบครัวชินวัตร

ณั ฐนั นท์ ศิรเิ จริญ

2548

HV 6155

อยากจะเป็ นหญิงเก่งเธอก็ต ้องกล ้าเปลีย
่ น

แฟลงเคิล ลูอส
ิ พี

2548

HQ 1206 ฟ899อ

ตํารับอาหารจากพืช

ธัญนั นท์ อบถม

2548

TX 728.T35 ธ449ต

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเทีย
่ ว

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2548

G 155.A1 ฉ17ก

สีสันเพือ
่ การท่องเทีย
่ วทั่วไทย

พรพิมล สมนึก

2548

G 149

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2548

H 97 ศ75น

นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม

กิตพ
ิ ัฒน์ นนทปั ทมะดุลย์

2548

HM 63.T5 ก677น

แนวทางการตรวจสอบภายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548

HF 5668.25 ต927น

นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม

กิตพ
ิ ัฒน์ นนทปั ทมะดุลย์

2548

HN 28 ก674น

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2548

HB 181.T5 ว436ห

องค์กรการเงินชุมชน : วินัยและการจัดการ

พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์

2548

HC 445.Z9C58 พ866อ

ตํารับอาหารจากถั่วและงา

ธัญนั นท์ อบถม

2548

TX 803.B4 ธ449ต

การวิเคราะห์ข ้อมูลระยะไกล

สุรภี อิงคากุล

2548

G 70.4 ส852ก

ปฏิบต
ั ก
ิ ารงานโรงแรม

เกียรติ สิมะกูร

2548

TX 911.3.M27 ก852

การท่องเทีย
่ วเชิงนิเวศ

วิมล จิโรจพันธุ์

2548

G156.5 ว663ก

การขนส่งผู ้โดยสารเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา

2548

G 155.T5 บ563ก

การขนส่งผู ้โดยสารเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา

2548

G 155.T5 บ563ก

งานโรงแรม การบริหารงานแม่บ ้านในโรงแรมและสถาบันอืน
่ ๆ

ขจิต กอบเดช

2548

TX 928 ข139ง

นั กปราชญ์ระดับโลก

โคเซอร์,ลิวอิส เอ

2548

HM 19 ค949น

Boutique Hotel & Home Stay How-To:คูม
่ อ
ื ปลุกปั ้นโรงแรมพันธุใ์ หม่

กะจะบิน

2548

TX 907 ก371
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กลยุทธ์พัฒนาโรงแรม

เกียรติ สิมะกูล

2548

TX 911.3.M27 ก852ก

นั กลงทุนผู ้ชาญฉลาด

วิกรม เกษมวุฒ ิ

2548

HG 4521 ว31น

องค์กรฉลาดคิด : วิธพ
ี ฆ
ิ มตหรือขับเคลือ
่ นความคิดสร ้างสรรค์ในองค์กร

Amabile , Teresa M.

2548

HD 53 อ22อ

นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์ และคณะ

2548

HF 5001 ศ466น

อาหารสมองสําหรับผู ้บริหาร

ไพศาล สุรย
ิ ะวงศ์ไพศาล

2548

HD 42

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ข ้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม

ฉั ตรทิพย์ นาถสุภา

2548

HM 211 ฉ233น

อารมณ์ดก
ี ับชีวต
ิ

หนุ่มเมืองจันทร์

2548

HF 5415.12.T5 ห161อ 2

การพัฒนาองค์การ

สายหยุด ใจสําราญ

2547

HD 58.8 ส564ก

เงินตราแห่งอนาคต

ลีตาร์, เบอร์นาร์ด

2547

HG 1501 ล511ง

เงินทองของมีคา่

กรุณา อักษราวุธ

2547

HG 4026 ก551ง

จริยธรรมทางธุรกิจ = Buxiness Ethuics

จินตนา บุญบงการ

2547

HF 5387 จ482จ

การจัดการธุรกิจด ้วย Microsoft Excel เล่ม 2

พายัพ ขาวเหลือง

2547

HF 5548.4.M523 พ618ก

การบัญชีธนาคาร

อังคณา นุตยกุล

2547

HF 5601 อ488ก

้ ที่ 3
เงินทองของมีคา่ ช่วงชัน

กรุณา อักษราวุธ

2547

HG 4026 ก551ง

้ ที่ 2
เงินทองของมีคา่ ช่วงชัน

วีระพล บดีรัฐ

2547

HG 4028 ว371ง

ประเวศน์for
มหารั
ตน์สกุล
การพัฒนาองค์กร เพือ
่ การเปลีย
่ นแปลง = Dynamic Organization development
change

2547

HD 38 ป384ก

้ ที่ 4
เงินทองของมีคา่ ช่วงชัน

อนิศา เซ็นนั นท์

2547

HG 4026 อ55ง

การตลาดลูกผสม

วินด์,โยรัม

2547

HF 5415.12.T5 ว617ก 25

การบัญชีต ้นทุน 2 = Cose Accounting 2

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2547

HJ 9750 ส253ก

การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์

ปกรณ ปรียากร

2547

HD 62.5 ป116ก

กลยุทธ์การบริหารต ้นทุนเพือ
่ ความอยูร่ อดของธุรกิจ

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2547

HF 5685.C8 บ72ก

พ996อ 2548

สําอนั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
การติดตามผลการพัฒนาในระยะครึง่ แผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับภาคเหนื
2547
HD 85.T5 ส691ก
การบัญชีขน
ั ้ กลาง

ดุษฎี สงวนชาติ, และคนอืน
่ ๆ

2547

HF 5635 ค731ก

เงินทองต ้องใส่ใจ

สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน

2547

HG 4521 ส834

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2547

HF 5681.B2 ว287ก

การตลาดลุกผสม

วินด์ โยรัม

2547

HF 5415 ว617ก

การตลาดสําหรับการบริการ:แนวคิดและกลยุทธ์

ธีรกิต ิ นวรัตน ณ อยุทธยา

2547

HF 5415.13 ธ621ก

การจัดการความรู ้ฉบับมือใหม่หด
ั ขับ

ประพนธ์ ผาสุขยืด

2547

HD 30.2 ป298ก

จดหมายถึงกิ๊ ก โรแมนติกไม่ก๊ ก
ั

พัชรศรี เบญจมาศ

2547

HQ 1090 ก523จ

้ ที่ 1
เงินทองของมีคา่ ช่วงชัน

วีระพล บดีรัฐ

2547

HG 4026 ว372ง

ใครคือคูแ
่ ข่งของคุณ

Rafii,Farash

2547

HF 5415.12.T5 ร443ค 25

่ ั ญญาปฏิบัต ิ
การจัดการความรู ้สูป

บดินทร์ วิจารณ์

2547

HD 30.2 บ14ก

กลยุทธ์การตลาด:การตลาดสมัยใหม่

พิบล
ู ทีปะปาล

2547

HF 5415 พ352ก

2547

HF 5416 ค357ค

2547

HD 30.23 ค332ค

คํานวย อภิปรัชญาสกุล
คูม
่ อ
ื ออกแบบและติดตัง้ ระบบบาร์โค ้ดในโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
เคล็ดลับวิธต
ี ัดสินใจ

คาทะสึ, คามาตะ
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่ หนั งสือ
ชือ
เทคนิควางแผนภาษีให ้ประหยัดและถูกต ้อง

ผู ้แต่ง
ปรัชญา ไทยกล ้า

ปี พม
ิ พ์
2547

สุทต
ิ ิ ขัตจติ
ยะ ฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณชิน วัตร 2547
การยอมรับของประชาชนต่อนโยบายการเสิรมสร ้างความเข ้มแข็งและยัง่ ยืนเศรษฐกิ
ของรั

เลขเรียกหนั งสือ
HJ 4621 ป431ท
HC 445 ส778ก

ั่ Excel
339 ฟั งก์ชน

วิศัลย์ พัวรุง่ โรจน์

2547

HF 5548.4.M523 ว759ส

Display design = มนต์เสน่หแ
์ ห่งแรงดึงดูด

ลิตติพร ลิตติพานิช

2547

HF 5845 ล431ม

้
การมุง่ เน ้นลูกค ้าและตลาด : สร ้างองค์การให ้แตกต่างอย่างเหนือชัน

กุณฑลี รืน
่ รมย์

2547

HF 5415.5 ก725ก

2547

HG 4661 ห323ค

คูม
่ อ
ื หุ ้นไทย 2547 : สรุปข ้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ ซิมโิ ก ้
การมุง่ เน ้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร ้างความพึงพอใจแก่พนั กงาน

ธัญญา ผลอนันต์

2547

HF 5549.5.M3 ธ461ก

คูม
่ อ
ื สอบ Tax Auditor(Tutor)

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2547

HF 5667 ส248ค

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2547

HF 5415.15 อ134ก

การบัญชีต ้นทุน 1

อรวรรณ กิจปราชญ์

2547

HJ 9750 อ372ก

2547

HF 5415.5

CRM วิธข
ี องฮาร์วาร์ด

ร476ซ 254

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2547

HD 62.4 ฐ312ก

Core Competency:ความสามารถหลักขององค์กร

พราไฮแล็ด,ซ.เค.

2547

HD 38

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ : การสร ้างองค์กรอัจฉริยะ

ยุทธนา แซ่เตียว

2547

HD 30.25 ย355ก

โฆษณาอย่างทีค
่ ณ
ุ ไม่เคยรู ้จัก

ซีแมน,เซอร์จโิ อ

2547

HF 6146.T42

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์

สิน พันธุพ
์ น
ิ จ
ิ

2547

H 62.5 ส625ท

25 ปี กรมประกันภัย 24 มีนาคม 2547

วัฒนา เมืองสุข

2547

HG 8704.655.A5 ว398ส

การจัดการธุรกิจร่วมสมัย = Contemporarg business management

ผลิน ภูจ
่ รูญ

2547

HD 37.T5 ผ193ก

เกมและกิจกรรมผสมผสานเพือ
่ การพัฒนาบุคลากร

สมชาติ กิจยรรยง

2547

HD 30.26

2547

HG 4026 ส831ง

สุพัฒ
น์ เซียศิรวิ ัฒนา
งบประมาณ : สร ้างและควบคุมเป้ าหมายธุรกิจ =Budgeting for performance
control

พ455ค 2547

ซ342ฆ 25

ส238ก 254

คูม
่ อ
ื สรุป 12 ปี คําวินจ
ิ ฉั ยกฎหมายภาษีสรรพากร 2535 - 2546

สรรพากรสาส์น

2547

HJ 3638 ส335ค

เทคนิคการสอนงาน

สมิต สัชฌุกร

2547

HF 5549 ส312ท

2547

HF 5415.13 พ692ก

พิบล
ู marketting
ทีปะปาล
กลยุทธการตลาด : การตลาดสมัยใหม่ = Marketing strategy : contemporary

ฝ่ ายวิจ่นัยคงของมนุ
และพัฒนา
ยเจ ้าพระยา
โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเจ ้าพระยากับสํานั กพัฒนาสังคมและความมั
ษย์มหาวิ
จังหวัทดยาลั
นครสวรรค์
เรือ
่ ง "ปั
2547
จจัยทีก
่ อ
่ ให HV
้เกิดคดี
6653
อาญาของเยาวชนจั
ฝ211ค
ง
ทะเลกับสายหมอก

จักรภพ เพ็ญแข

ทักษิณ ชินวัตร ตาดูดาว เท ้าติดดิน

2547

HC 158 จ111ท

2547

HD 38.25T 5 ว445ท

ตัดสินใจเพือ
่ ชัยชนะ

ร็อบบิน
้ ส์, สตีเฟ่ น พี

2547

HD 30.23 ร187ต

50 ผู ้จัดการ

วิรัตน์ แสงทองคํา

2547

HD 24

ตลาด 4 มุมมองกับ 2 นั กคิด

เสรี วงษ์มณฑา

2547

HF 5415.122 ส57ต

2547

HF30.28

Balanced Scorecard กับการเน ้นกลยุทธ์

ว691ห 2547

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

อิสรีย ์ โชว์ววิ ฒ
ั นา

2547

HF 5655 อ764ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ดุษฎี สงวนชาติ, วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2547

HF 5601 ด731ก

กลยุทธ์พฆ
ิ าตคูแ
่ ข่ง

ี
เทพสิทธิ์ โมฬชาติ

2547

HD 30.28 ท633ก

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

2547

HD 37.T5 ท478ท

ดอก...ปนั ดดา

ปนั ดดา วงศ์ผู ้ดี

2547

HQ 1090 ป161ด

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 52 จาก 167

ค394บ

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ด ้วย " บุญ" ดั่งนี้จงึ มี "ชัย"

ดิษนีย ์ นาคเจริญ

2547

HD 38.25.T5

การประชาสัมพันธ์ใหม่

สมควร กวียะ

2547

HM 263 ส542ก

ซัมซุงมหาอํานาจอิเล็กทรอนิกส์

ฮง ฮาซัง

2547

HF 5001

50 ปั ญหาสุดฮิต ชีวต
ิ คนทํางาน

ธีระชัย เชมนะสิร ิ

2547

HF 5549 ธ663ห

การตลาดระหว่างประเทศ

สมพงษ์ เฟื่ องอารมย์

2547

HF 1416 ส263

ได ้อย่างนีจ
้ ะไปไหนเสีย

มินตร์นรี พิสท
ุ ธิ์

2547

HQ 743 ม575ด

เถ ้าแก่รวยสอนน ้อง

สุธ ี พนาวร

2547

HF 5001 ส876ถ

ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม

สัญญา สัญญาวิวัฒน์

2547

HN 28 ส555ท

Advanced Excel Volume 3

พนิดา พานิชกุล

2547

HF 5548.M523 พ199อ 2

การจัดการโซ่อป
ุ ทานและโลจิสติกส์

แลมเบอร์ต, เดาก์กัส เอ็ม.

2547

HD 38.5 ล84ก

การจัดการซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจค ้าปลีก:หลักการและการนํ าไปประยุกต์ฐาปนา
ใช ้งาน บุญหล ้า

2547

HF 5429

การจัดการตลาด

คัตเตอร์ ฟิ ลลิป

2547

HF 5415.13 ค193ก

ทฤษฎีการประเมิน

ั กาญจนวาสี
ศิรช
ิ ย

2547

HF 5549.5

การบัญชีภาษีอากร = Tax Accounting

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2547

HF 5618.T3 ส248ก

ด586ด 25

ฮ113ซ 254

ฐ312ก 254

ศ452ท 254

หลิว ทํชิาง่ ผิ
เจา
ทิภาพร
่ ประกั
มวัฒนนา
กล ้าฉลาด : วิธพ
ี ัฒนาตนเองด ้วยความกล ้าทีจ
่ ะเลิก...เป็ นกบในกะลาอวดฉลาด
ดซํ;้าซาก
ผัดวัเยีนย
พรุง่ และนิสัยที2547
เ่ ป็ นอุปสรรคต่HD
อความสํ
4905.3
าเร็ห337ก
จทัง้ ปวง (ชุดก
่ ารปฏิบัต ิ
การประเมินโครงการ : แนวทางสูก

สุวม
ิ ล ติรกานั นท์

2547

HD 69.P75 ส575ก

ถูกสุดคือแพงสุด (โลกนี้ไม่มอ
ี ะไรฟรี ภาค 5)

วรากรณ์ สามโกเศศ

2547

HB 181. T5 ว296ถ

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สําหรับ CEO

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

2547

HD 30.28 บ395ก

่ วามมั่งคั่ง เล่ม 3
โตแล ้วแบ่งกันรวย ชุดบันไดสูค

สุวภา เจริญยิง่

2547

HG 5750.55 ส47ต

กล ้าเป็ นนายตัวเอง

Edward , Pual

2547

HD 62.7 อ573ก

ติดปี ก SMEs โกอินเตอร์

ปิ ยพงศ์ พัดชา

2547

HD 2341 ป31ต

การใช ้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปเพือ
่ จัดทําบัญชี

บริษัท ออโต ้ไฟล์ท จํากัด

2547

HF 5679 บ226ก

ิ ทรัพย์ = Asset accounting
การบัญชีสน

ณั ฐชา วัฒนวิไล

2547

HF 5655 ณ363ก

เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในโลกธุรกิจยุคใหม่

ี ธรรม
โกศล ดีศล

2547

HD 38.5 ก961ท

การตลาดธุรกิจบริการ

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์

2547

HF 5415 ว847ก

การบัญชีบริหาร

เสนาะ ติเยาว์, กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ

2547

HF 5601 ส915ก

จิตวิทยาเพือ
่ การฝึ กอบรมผู ้ใหญ่ = Psychology for training a dult

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

2547

HF 5549.5 ส876จ

จิตวิทยาเพือ
่ การฝึ กอบรมผู ้ใหญ่

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์

2547

HF 5549.T7 ส876จ

Case sudy 7.0: The name of the game

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2547

HF 5386 ธ469น

การบัญชีบริหาร

กชกร เฉลิมกาญจนา

2547

HF 5601 ก122ก

ทีเด็ดรวยหุ ้นพันล ้าน

ณั ฐวุฒ ิ รุง่ วงษ์

2547

HG 4529 ณ361ท

จาก..ทุนผูกขาดสู.่ .วินาศกรรม

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

2547

HB 74.P65 ณ211จ

การตลาดเพือ
่ สังคม

พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช

2547

HF 5415.122 พ239ก

การตลาดระหว่างประเทศ

ศศิวม
ิ ล สุขบท

2547

HF 1416 ศ311

จับความคิด ขีดเขียนโลกใหม่

จารุปภา วะสี

2547

HN 700.55 จ326จ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

เทคนิคการจัดประชุม

สมิต สัชฌุกร

2547

HF 5438 ส312ท

เทคนิคการทําตลาดทางตรง

กิลเลอร์,หลุยส์

2547

HF 5415.126

กาตลาดแบบเครือข่าย

พิบล
ู ย์ ดิษฐอุดม

2547

HF 5415.126 พ693ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ธารี หิรัญรัศมี

2547

HF 5601 ธ527ก

Adman AWARDS & SYSPOSIUM

สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

2547

HF 5808.T35 ส293อ

เจาะจุดแข็ง

บัคกิง้ แฮม, มาร์คัส

2547

HF 5549.5.M63 บ247จ

ทักษิณกับนโยบายสังคม

ปราณ พิสฐิ เศรษฐการ

2547

HN 700.565 ป444ท

ชีวต
ิ นี้ไม่มท
ี างตัน "ตัน โออิช"ิ

สรกล อดุลยานนท์

2547

HD 38.25.T5 ส323ช

้
5 โมเดล การจัดการพลิกองค์กรไทยอย่างเหนือชัน

ชวพล ศิรพ
ิ จนานนท์

2547

HD 28 ช276ห

ชาวนาประวัตศ
ิ าสตร์ชวี ต
ิ ความหวังและทางออก

ธันวา ใจเทีย
่ ง

2547

HD 8039 ธ477ช

การประเมินโดยอิงกับความสามารถ

เฟลทเชอร์, เชอร์ลย
ี ์

2547

HF 5549 ฟ636ก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

ิ ย
ั กุล
ราณี อิสช

2547

HF 5549.5.M3 ร24ก

การตลาดเพือ
่ สังคม

พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช

2547

HF 5415.122 พ239ก

เจาะลึกการตลาดจาก A - Z : 80 แนวความคิดทีผ
่ ู ้จัดการทุกคนต ้องรู ้ซึง้

คอตเลอร์, ฟิ ลป
ิ

2547

HD30.28 ค183

การจัดการและการตลาดบริการ

ฉั ตยาพร เสมอใจ

2547

HF 5415.13 ฉ229ก

การจัดโซ่อป
ุ ทานและโลจิสติกส์

แลมเบอร์, เคาก์ลัส เอ็ม

2547

HD 38.5 ล952ก

เจ ้าของกิจการ = Entrepremeur

ั ยอดพฤติการ
พิชย

2547

HF 5429.23 พ642จ

จุดประกายความคิดสร ้างธุรกิจส่วนตัว

ณั ฐพล ประดิษฐผลเลิศ

2547

HF 5001 ณ342จ

ู่ วามสําเร็จพิชต
ิ ธุรกิจเครือข่าย
201 กลยุทธ์สค

ตัน,ริชาร์ด

2547

HF 5386 ต278ส

การบัญชีบริหาร = Managerial accounting

กชกร เฉลิมกาญจนา

2547

HF 5601 ก122ก

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได ้หัก ณ ทีจ
่ า่ ย ตามมาตรา 3 เตรส...

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2547

HJ 4771.55 ส248ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ = Mangerial for accounting

วันชัย ประเสริฐศรี

2547

HF 5601 ว426ก

ึ ษา Best Practices TQA Winner 2002
กรณีศก

สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ

2547

HD 62.15 ส563ก

มหาวินอยู
ทยาลั
ย
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด ้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็
ท
่ ด
ี่ ธรรมศาสตร์
แ
ี ละความเข ้มแข็งของชุมชนท ้องถิ
2547
น
่ ไทย

ก685ท 25

HN 700.567 ธ361ค

คิดนอกคอก ทํานอกคัมภีร ์

ไสว บุญมา

2547

HD38.25.T5 ส996

การอธิบายคุณสมบัตแ
ิ ละประโยชน์ของสินค ้า

ปฏิพล ตัง้ จักรวรานนท์

2547

HF 5438

ป135ก 254

่ งโลจีสติกส์และซัพพลายเชน
การบริหารความเสีย

เจริญ เจษฎาวัลย์

2547

HF 5416

จ722ก 254

คูม
่ อ
ื การเรียนอีเมล์ธรุ กิจ = Business E-mail

ชูห,์ คริสโตเฟอร์ เอ็ม

2547

HF 5726 ช692ค

การจัดการความรู ้กับคลังความรู ้

นํ้ าทิพย์ วิภาวิน

2547

HD 30.2 น522ก

การโฆษณาระหว่างประเทศเบือ
้ งต ้น

วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

2547

HF 5821 ว17ก

การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็ นไปได ้

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2547

HD 69.P75 ฐ363ก

การจัดการการตลาด

ค็อตเลอร์ ฟิ ลลิป

2547

HF 5415.13 ค183ก

การสร ้างกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้

Hansen,Monter.T

2547

HD 30.2 ฮ236ก 2547

การบริหารการตลาด

อัจจิมา เศรษฐบุตร

2547

HF 5415 อ496ก

OTOP นั กสู ้ชาวบ ้าน นั กการตลาดชุมชน

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม

2547

HF 5415.12.T5 ก783อ 2
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

คูม
่ อ
ื คืนอากร การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

ั มากวัฒนสุข
วิชย

2547

HJ 2240 ว539ค

คูม
่ อ
ื เจ ้าของกิจการ

คณิต พูนผล

2547

HF 5429.23 ค129ค

คําบันดาลใจ

ประสาร มฤคพิทักษ์

2547

HF 5549.5.M6 ป171ค

่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์
การวิเคราะห์ความเสีย

อัญญา ขันธวิทย์

2547

HG 4529 อ113ก

คูม
่ อ
ื เชิงปฏิบต
ั วิ ธิ ก
ี ารจัดทําแผนกลยุทธ์

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ , ผู ้แปล

2547

HD 30.28 ร314ค

การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic Management

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2547

HD 30.28 อ133ก

การสร ้างกลยุทธ์ในการจัดการความรู ้

Hansen,Monter.T

2547

HD 30.2 ฮ236ก

Hitech Marketing

สมวงศ์ พงศ์สถาพร

2547

HF 5415 ส278ฮ

การออกแบบกลยุทธ์ธรุ กิจ

Porter, Michacl E.

2547

HF 1008

พ489ก 254

คิดใหม่

ปี เตอร์ส, ทอม

2547

HD 58.8

ป641ค ป64

Strategy Maps การทําแผนทีก
่ ลยุทธ์ สําหรับ Balanced Scorecard

นอร์ตัน,เดวิด

2547

HD 30.28

น366ส 254

กระบวนการยุตธิ รรมกับกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วีระพงษ์ บุญโญภาส

2547

HV 8079.M64 ว37ก

การสอบบัญชี

สมพงษ์ พรอุปภัมภ์

2547

HF 5667

Loyalty วิถท
ี ถ
ี่ ก
ู ต ้อง

Reichheld, Frederick F.

2547

HF 5415.55 ร476

คูม
่ อ
ื ... เกมและกิจกรรมสร ้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน

เคลกก์ ไบรอัน

2547

HD 66

การบริหารการผลิตและการปฏิบัตก
ิ าร

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

2547

HF 5415.15

การเงินธุรกิจ

โสภณ ฟองเพชร

2547

HG 4026 ค519ก

การจัดการคลังสินค ้า

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

2547

HF 5480 ค357ก

TQA ถึงเส ้นชัยก่อนใคร

สํานั กงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่
2547 งชาติ HD 62.15 ส691ถ

คิดใหม่ Re-imagine

ปี เตอร์ส, ทอม

2547

HD 58.8 ป641ค

คูม
่ อ
ื ครองใจเธอ ไม่รวยก็มแ
ี ฟนสวยได ้

พันธุณ
์ รงค์ ธรรมวิภาค

2547

HQ 1090 พ563ค

การศึกษาสํารวจผู ้สําเร็จการศึกษา ภาคเหนือปี การศึกษา 2545

รัมภา คูหเจริญ

2547

HD 8742 ร387ก

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการวัดการเพิม
่ ผลการผลิตภาคบริการ

วัฒนา พัฒนพงษ์

2547

HD 56.25 ว398ค

คูม
่ อ
ื การใช ้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่ วไป

เอชเอ็มไอ

2547

HF 5681.C57 อ695ค

การสร ้างระบบแฟรนไชส์

แฟรนไชส์โฟกัส

2547

HF 5429.2T5 ฟ484ก

การบริหารงานขาย

สอ ้าน โปรยบํารุง

2547

HF 5438.4 ส493ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน = Quantitative analysis in finance สุภา ทองคง

2547

HG 106 ส837ก

การจัดการการตลาด

Kotler, Philip

2547

HF 5415.13 ค183ก

การบริหารการตลาด

ธนวรรณ แสงสุวรรณ

2547

HF 5415.13 ธ155ก

การจัดการ

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2547

HD 37.T5 ณ342ก

Tax Knowledge

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2547

HJ 2950.55 ส248ท

ของเล่นคนรวย

เพชรภี ปิ่ นแก ้ว

2547

HB 841 พ876ข

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตงิ านนั กบัญชีอย่างมืออาชีพ = IMPORT & GXPORT

สุขสิร ี เจษฎาพรชัย

2547

HF 5655 ส743ค

ขาดทุนคือกําไรโลกใบนี้ไม่มอ
ี ะไรฟรี

วรากรณ์ สามโกเศศ

2547

HC 445 ว46ล

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตงิ านนั กบัญชีอย่างมืออาชีพ เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่คร ้งที่ 1) สุขสิร ี เจษฎาพรชัย

2547

HF 5655 ส743ค
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ส623ก 254

ค759ค 2547

ป387ก 25

หน ้า 55 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ
การจัดการความรู ้จากทฤษฎีสก
ู่ ารปฏิบต
ั ิ

ผู ้แต่ง
บุญดี บุญญากิจ

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2547

HD 30.2 บ447ก

รัสวดี ราชกุลชัย
การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร = Management planning andสุcontrol

2547

HD 30.28 ส857ก

่ ลาดแรงงานปี
กรมการจั
ข ้อมูลผู ้สําเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2545 และประเมินการเข ้าสูต
2546ดหางาน

2547

HD 58...55.A2 ก151ข

กองข
้อมูลทีอ
่ ยูอ
่ าศัย ฝ่ ายวิชาการและพัฒนาที2547
อ
่ ยูอ
่ าศัย การเคหะแห่
งชาติ ก344ข
ข ้อมูลโครงการทีอ
่ ยูอ
่ าศัยภาคเอกชนเปิ ดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ
มณฑล
HD 7363.55
การบริหารการเงิน เล่ม 2

สุมาลี (อุณหะนั นทน์) จิวะมิตร

2547

HG 4028.B2 ส841ก

เก่งได ้...ก็ล ้มได ้ = Why ceos fall

Dotlich, David L. ; Peterc, Cairo

2547

HF 5500 ด961ก

การวางแผนในงานโฆษณา

สกนธ์ ภู่งามดี

2547

HF 5832 ส115ก

การบริหารสมัยใหม่เพือ
่ การพัฒนาประเทศ

รุง่ เรือง ลิม
้ ชูปฏิภาณ์

2547

HF 5547 ร635ก

คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี

ฉวีวรรณ โสภาจารีย ์

2547

HF 5679

ฉ179ค 254

Walk Rally สายสัมพันธ์สร ้างสรรค์ทม
ี งาน

สมชาติ กิจยรรยง

2547

HF 5549

ส238ว 254

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2547

HB 501.5 ว539ก

คูม
่ อ
ื พัฒนาตนเองและภาวะผู ้นํ า

วิทยากร เชียงกูล

2547

HD 4905.3 ว583ค

คัมภีรก
์ ารพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล

2547

HF 5548.32

คัมภีรเ์ พิม
่ ยอดขาย

ั ปี ตเิ จริญธรรม
วิชย

2547

HF 5438.25 ว324ค

คัมภีรก
์ ารพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ = E - commerce

กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล

2547

HF 5548.32 ก671ค

กุญแจ 5 ดอก ของการลงทุนแบบเน ้นคุณค่า

จีน - แจ็คควส์, เดนนิส เจ

2547

HG 4521 จ552ก

ก ้าวแรกสู่ E - Commerce เพือ
่ ธุรกิจเว็บไซต์

จิรธี กําไร

2547

HF 5548.32 จ493ก

การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร

ั สมิทธิไกร
ชูชย

2547

HF 5549.5.S38 ช647ก

คูม
่ อ
ื บริหารภาษี ในธุรกิจ

มิตรทอง ชูลต
ิ ะวงศ์

2547

HJ 3628 ม575ค

Guess,who my hero is 13 ปี 14 นาย

จุไรรัตน์ อุณหกะ

2547

HF 5549.5 จ653ก

คูม
่ อ
ื บูรณาการยุทธศาสตร์วัฒธรรมและยุทธศาสตร์ชม
ุ ชน

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2547

HM 101 ส691ค

่ ารลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ก ้าวแรกสูก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547

HG 5750.55.A3 ต27ก

เขย่า Balanced Scorecard แล ้วลงมือทํา...ทีละขัน
้ ตอน...ตลอดแนว

้ นาม
วีระเดช เชือ

2547

HD 56 ว844

การวางระบบบัญชี

สุขม
ุ โพธิสวัสดิ์

2547

HF 5655.T5 ส744ก

การว่าจ ้างพัฒนาระบบงาน IT - IT Outsourcing

สุพจน์ โกสิยะจินดา

2547

HF 5548.2 ส826ก

การบริหารการเงิน เล่ม 1

สุมาลี (อุณหะนั นทน์) จิวะมิตร

2547

HG 4028.B2 ส841ก

คูม
่ อ
ื ปฎิบัตงิ านนั กบัญชีอย่างมืออาชีพ =Import & Export

สุขสิร ี เจษฎาพรชัย

2547

HF 5655 ส743ค

องค์การและการจัดการ

ศิรอ
ิ ร ขันทหัตถ์

2547

HD 31 ศ499อ

องค์กรภาคประชาชนกับกระบวนการทางปั ญญา

สมบัต ิ เหสกุล

2547

HD 30.2

บริหารโปรเจคท์ให ้สัมฤทธิผ
์ ล : แบบตาบอดคลําช ้าง

ชมาลทซ์, เดวิด เอ.

2547

HD 69.P75 ช16บ

สารพันปั ญหาภาษีระหว่างประเทศ เล่ม 2

พล ธีรคุปต์

2547

HJ 2240 พ436ส

รายงานแนวโน ้มเงินเฟ้ อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2547

HG 1250.55.Z8 ธ241ร

รายงานแนวโน ้มเงินเฟ้ อ (มกราคม 2547)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2547

HG 229 ธ241ร

สกิดคิดเรือ
่ งเมืองไทย

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2547

HD 85.T5 ก768ส

สังคมศาสตร์ : บูรณาการแห่งการเรียนรู ้

พัชรินทร์ สิรสุนทร

2547

H 62.5 พ523ส
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ก671ค 25
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หน ้า 56 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ศิลปะการต ้อนรับทีป
่ ระทับใจ

สมชาติ กิจยรรยง

2547

HF 5415.5 ส239ส

สังคมวิทยา

บรรเทิง พาพิจต
ิ ร

2547

HM 101 บ175ส

สอนเมียให ้รวย

สุวรรณ วลัยเสถียร

2547

HG 179 ส869ส

สอนน ้องให ้เป็ นเถ ้าแก่ ตอน 1 ประสบการณ์ธรุ กิจ

วิโรจน์ กุศลมโนมัย

2547

HD 38.2 ว711ส

อาชีพใคร อาชีพมัน

ิ วณิชดิลก
คันถ์ชต
ิ ล
ุ

2547

HF 5438.4

สอนน ้อง...ให ้เป็ นเถ ้าแก่ ตอน 1 ประสบการณ์ธรุ กิจ

วิโรจน์ กุศลมโนมัย

2547

HG 179 ว711ส

ปฏิบต
ั ก
ิ ารฝ่ าวิกฤติ = A Crisis Survival Guide

Watkins,Mihael D.

2547

HD 30.28 ป136

อาชญาวิทยา

สุดสงวน สุธส
ี ร

2547

HV 6026.T5 ส767อ

องค์การและการจัดการ

วินัย ไชยทอง

2547

HD 38 ว619อ

สหวิธค
ี ด
ิ 14 นั กธุรกิจรุน
่ ใหม่

สุทธินี อุปนันชัย

2547

HG 179 ส773ส

รายงานผลงานดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบประจําปีกรมตรวจบั
2546 ญชีสหกรณ์

2547

HD 3082.55.A4 ก151ร

มหาวิ
ทยาลั
ยสุโขทั
ยธรรมาธิราช
ประมวลสาาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ Public Policy
and
Project
Management

2547

H 97 ส411อ

ค256อ 254

องค์การพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์

สมบัต ิ เหสกุล

2547

HD 30.2

บริหารงานบริหารใจ

วรภัทร์ ภูเ่ จริญ

2547

HD 38 ว234บ

แนวคิดและหลักการจัดการในองค์การสาธารณะ

สมพช เฟื่ องจันทร์

2547

HD 37.T35 ส161น

หน ้าต่างสูโ่ ลกกว ้าง อินเดีย

นวลจันทร์ คําปั งส์

2547

G 149 น315ห

่ นามบินนํ้ า [ซีดรี อม]
ร ้อยเรือ
่ งเมืองพาณิชย์ : จากท่าเตียน..สูส

ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

2547

HF 3800.55.Z5 ธ394ร

ร ้อยเรือ
่ งราวร่วมด ้วยช่วยกัน

อุษณีย ์ ศิรภ
ิ ักดิ์

2547

HF 8697.95.T35 อ19ร

ระบบความมั่นคงทางสังคมของทวีปยุโรป

ฉั นทนา บุญนาจ

2547

HD 7164 ฉ254ร

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย , จงจิตต์ หลีกภัย

2547

HF 5601 ว724ร

หุน
่ เมืองไทย = Puppets in siam

เอนก นาวิกมูล

2547

GV 1470 อ893ห

แนวคิดและหลักการจัดการในองค์การสาธารณะ

สมพร เฟื่ องจันทร์

2547

HD 37 ส345น

2547

G 155

มหาวิ
เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในออุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว หน่วยที
่ 1-8ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส2540 254

ส747อ 2547

วิจัยและพั
ฒคนา,ฝ่
าย
รายงานการวิจัย โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเจ ้าพระยากับสํานั กงานพั
ฒนาสงั
มและความมั
่นคงของมนุษย์จังหวั2547
ดนครสวรรค์ H
เรือ
่ 62
ง "ปัว515ร
จจัยทีก
่ อ
่ ให ้เกิดคดีอ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ
้ งต ้น

กฤตยา ตติรังสรรค์สข
ุ

2547

HB 172 ก276ศ

บาปร ้ายแรงด ้านการตลาด 10 ประการ

คอตเลอร์, ฟิ ลป
ิ

2547

HF 5415.13 ค183บ

2547

G 155

2547

H 62 ส761ร

2547

H 62 บ471ร

เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว หน่วยที่ มหาวิ
9-15 ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์

ิ ฤทธิจ์ รูญ
พิชต

บุญธรรม กิจปรีดาบริสท
ุ ธิ์
ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social Sciences Research Methodology

ส747อ 2547

เอกสาการสอนชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1 หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

HJ 3638

ระเบียบวิธวี จิ ัยธุรกิจ

นราศรี ไววนิชกุล

2547

H 62 น241ร

รางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจําปี 2547

สํานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2547

HM 48 ส691ร

เรียงถ ้อย ร ้อยความคิด งานวิจัยเพือ
่ ท ้องถิน
่ ในพลวัตสังคมไทย

กชกร ชิณวงศ์

2547

H 62 ก112ร

เอกสารธุรกิจ

จรูญ โกสียไ์ กรนิรมล

2547

HF 5547 จ173อ

อุตสาหกรรมการรีไซเคิล

Honda, Atsuhiro

2547

HC 79.E5 ฮ168อ
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ส747อ 254

หน ้า 57 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ศิลปะการต ้อนรับทีป
่ ระทับใจ

สมชาติ กิจยรรยง

2547

HF 5415.5

สุดยอดกลยุทธ์รายจ่ายต ้องห ้าม

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2547

HJ 4771 ส248ส

สร ้าง E.Q. ให ้ชีวต
ิ คู่

อุมาพร ตรังคสมบัต ิ

2547

HQ 743 อ846ส

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1 - 7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2547

HM 263 ส747อ

บ ้านแตก แต่หวั ใจไม่สลาย

อุมาพร ตรังคสมบัต ิ

2547

HQ 770.4 อ846บ

่ ารพัฒนา
วิญญาณผู ้นํ า จากรากฐานสูก

ระพี สาคริก

2547

HF 4801 ร243ว

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

HD 3856 ส162อ

องค์ความรู ้ของยุทธศาสตร์การสร ้างมีความสามารถในการแข่งขัน

สถาบันคลังสมองของชาติ

2547

HN 700.592.C6 ส181อ

2547

H 97 ส747ป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลสาระชุดวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 9-15

ส239ศ 254

ลีลาชาวบ ้าน

สุวัฒน์ คงแป้ น

2547

HN 700.S92 ส876ล

ลุยก่อนรวยก่อน

สุรเชษฐ์ พระพรม

2547

HG 4501

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

HD 3856 ส162อ

ส763ล 254

สํานับกการบริ
งานคณะกรรมการพั
นาการเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งชาติ
รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี 2547 ของ สศช. เรือ
่ งเศรษฐกิจนอกระบบกั
หารจัดการทีด
่ ฒ
ข
ี องภาครั
ฐ
2547
HC 445.Z9.E44 ส691ร
นํ้ ากับความแก ้ปั ญหาความยากจน

ประกอบ วิโรจกูฏ

2547

HC 79.P6 ป185น

เร่เข ้ามา...จะพาเข ้าโรงแรม

วีรศักดิ์ ชุณหจักร

2547

HF 5686 ว837ร

เล่าเรือ
่ งสมมติในอดีต

อํานวย วีรวรรณ

2547

HN 700.565 อ681ล

อยากจะบ ้านตายทําไม ? ต ้อง "ประชุม"

เลนซีโอี,่ แพทริก

2547

HD 6490.M4

อสังหาริมทรัพย์เรือ
่ งสําคัญของชีวต
ิ

โสภณ พรโชคชัย

2547

HD 1375 ส971อ

วัฒนธรรมข ้ามชาติ

บรรจง อมรชีวน
ิ

2547

HD 58.6 บ147ร

เลีย
้ งลูกอย่างไร ให ้เมืองไทยได ้เยาวชนดี

ิ พงศ์
วิรย
ิ ะ ดุสต

2547

HQ 769 ว694ล

สมัครงานทางอินเตอร์เน็ ตอย่างไรให ้ได ้งาน

โสภาภรณ์ สุขภิรมย์

2547

HF 5382.7 ส984ส

มหาวิ
ประมวลสาระชุดวิชาการเปลีย
่ นแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา หน่
วยทีท
่ 1ยาลั
- 6ยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

HM 101 ส747ป

่ ส
นํ าชัยน เตชะรัตนะวิโรจน์
อยากรวยต ้องรู ้ : เคล็ด (ไม่) ลับสูอ
ิ รภาพทางการเงิน เล่มที่ 4 รู ้จังหวะการลงทุ

2547

HG 179 น412ร

2547

HD 5386 จ482ส

2547

HC 445 ว46ล

2547

HD 9576.T5 ณ592น

่ ส
รู ้จักเครือ
่ งมือ เล่ม3 ชุดอยากรวยต ้องรู ้: เคล็ด(ไม่)ลับสูอ
ิ รภาพทางการเงินนํ าชัย เตชะรัตนะวิโรจน์

2547

HG 179 น112ร

เอกสารการสอนชุดวิชาพืน
้ ฐานความรู ้สิง่ แวดล ้อมหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

HQ 541

ศาสตร์แห่งการปฏิวต
ั ช
ิ วี ต
ิ ในยุคโลกแห่งการเรียนรู ้

อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

2547

HD 38 อ366ศ

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1 หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

HJ 3638

ประชาคมน่านกับการจัดการความรู ้

ชาตรี เจริญศิร ิ

2547

HD 30.2 ช514ป

ศัพท์การบริหารธุรกิจ

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2547

HD 30.17

ประชารัฐกับการเปลีย
่ นแปลง

ชัยอนั นต์ สมุทวณิช

2547

HM 101 ช451ป

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

วีระพงษ์ บุญโญภาส

2547

HN 316.1 ว828ค

พัลลภ ศักดิโ์ สภณกุล
วิวัฒนาการกฎหมายวิธก
ี ารงบประมาณและการปฎิรูประบบงบประมาณของประเทศไทย

2547

HJ 2168 พ581ว

สภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ

จินตนา บุญบงการ

โลกนี้ไม่มอ
ี ะไรฟรี ภาค 1
นํ้ ามันสถานการณ์กับกระบวนทัศน์ใหม่ด ้านพลังงานทางเลือก

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
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ส747อ 254
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ศ486ศ 254

หน ้า 58 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

สรุปรวม...สุดยอดกลยุทธ์การตลาด

ฉั ตรยาพร เสมอใจ

2547

HF 5415.13

สถิตธิ รุ กิจ:โจทย์ปัญหาและคําเฉลย

ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย

2547

HF 1017 ศ232

วิถส
ี ผ
ู่ ู ้นํ าองค์กร

Fox Jeffrey J.

2547

HD 30.28 ฟ149ว

2547

HM 101 ส747ป

มหาวิ
ประมวลสาระชุดวิชา การเปลีย
่ นแปลงทางสังคมและการบริหารพัฒนา หน่วยที
่7ท
- ยาลั
10 ยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนวการศึกษาชุดวิชา การจัดการธุรกิจค ้าปลีก

ฉ235ส 25

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิท2547
ยาการจัดการHF 5429 ส747น

มหาวิ
ท1่ ยาลั
สุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลสาระชุดวิชา การเปลีย
่ นแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา หน่
วยที
1 - ย15

2547

HM 101 ส747ป

้ ยาเสพติดสํและโครงการรณรงค์
านั กงานคณะกรรมการอุ
ดน
มศึ
กษา ้ไขปั ญหายาเสพติ
สรุปผลการดําเนินงานโครงการพลังนั กศึกษา พลังแผ่นดินขจัดสิน
ป้องกั
และแก
2547 ด ประจํ
HV
าปี5840.T5
งบประมาณ
ส691ส
พ.ศ.2545อัว้ จะเล่าให ้ลือ
้ ฟั ง เล่ม 2 ตอน เถ ้าแก่อัจฉริยะ ยุค 2020

วิโรจน์ กุศลมโนมัย

่ ส
นํ าชั
รู ้จักแผนทีน
่ ํ าทาง เล่ม 1 ชุดอยากรวยต ้องรู ้ซ เคล็ด(ไม่)ลับสูอ
ิ รภาทางการเงิ
นย เตชะรัตนะวิโรจน์

2547

HD 38.2 ว711อ

2547

HG 179 น412ร

สุดยอดผลงานของ Drucker

ดรัคเกอร์, ปี เตอร์ เอฟ

2547

HD 38.2

ด131ส 254

วิธเี ลือกผู ้นํ า

ซอร์เชอร์,เมลวิน

2547

HD 57.7

ซ118ว 254

ร ้านดารา

สุกัญญา สุระโส

2547

HF 5001

ส739ร 2547

รูปแบบการบําบัดรักษายาเสพติด

สํานั กพัฒนาป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติด2547

HV 5840.T5 ส691ร

รู ้หลักค ้าปลีก หลีกหนีความล่มสลาย 1

ธิตภ
ิ พ ชยธวัช

2547

HF 5429 ธ587

บันทึกหนุ่มนั กลงทุนหน ้าใหม่

เพชร บุษราคัม (นามแฝง)

2547

HG 4661 พ873บ

ยาการจัดการHD 38.5 ส747ป
ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทานและร ้านค ้าสมัยใหม่ หน่วยทีสุ
่ 6โ-ขทั
10ยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิท2547
มาตรฐานการบัญชี : สาระสําคัญและตัวอย่างการเปิ ดเผยข ้อมูล

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

2547

HF 5616.T5 อ493ม

Menu in the city

อมรสิร ิ บุญญสิทธิ์

2547

TX 714 อ292ม

LUNCHBOX

ปั นนา อนุสสร

2547

TX 823 ป534

อืมม์...อร่อย : จานเด็ดเคล็ด (ไม่ลับ) กับคนดัง

หมูหวานชวนชิม

2547

TX 725.5 ห214อ

ผู ้นํ า อํานาจ และการเมืองในองค์การ

จุมพล หนิมพานิช

2547

HM 1261 จ638ผ

ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร 2547

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2547

HJ 2247 ก318ภ

รวยระหํา่

บริษัท เวิรค
์ พอยท์ พับลิชชิง่ จํากัด

2547

HF 5386 บ226ร

รวมศัพท์โรงแรม

เกียรติ สิมะกูล

2547

TX 905 ร159

ผู ้นํ า อํานาจ และการเมืองในองค์การ

จุมพล หนิมพานิช

2547

HM 141 จ638ผ

เขตจําแนกเขตท่องเทีย
่ วเชิงนิเวศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

G 156.5.E26 ม246ค

2547

HF 5415.13 ส881ต

2547

TX 945 พ445ฝ

เสรี
มองการตลาดให ้ครบทุกมุม มองกลยุทธ์ให ้ครบทุกด ้าน:ตลาด4มุมมองกับ2นั
กคิดวงษ์มณฑา
ฝั นอยากมีร ้านอาหารไทยในต่างแดน

พรรษสิร ี เอีย
่ มสกุลเดช

มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับรวมเล่ม (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เล่ม 1

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2547
ประเทศไทย HF 5616.T5 ส293ม

อุท3.2d-3.3
ัย สุขสิงห์
การจัดการระบบฐานข ้อมูลสารสนเทศภูมศ
ิ ษสตร์ (GIS)ด ้วยโปรแกรม Arcvier

2547

G 70.212 อ844ก

มิตใิ หม่ของงบการเงินและการวิเคราะห์

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2547

HF 5681.B2 ว287ม

การวางแผนและการจัดรายการนํ าเทีย
่ ว

ฉั นทัช วรรณถนอม

2547

G 155 ฉ261ก

มือปราบธุรกิจ

เฮิรส
์ ท์ , ฟิ ลป
ิ

2547

HF 5549 ฮ812ม

หลักเศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2547

HB 172 ว436ห

เก็บตกจากโลกกว ้าง...ถูลถ
ู่ ูกัง...ในอังกฤษ

รัศมี ธันยธร

2547

G 465 ธ388ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ข ้อมูลเพือ
่ การจัดระบบสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์

สํานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2547

G 70.212 ส691ข

ผู ้ชายไม่ใช่เทวดา ผู ้ชายเลวกว่าหมา (ภาค 2)

พัชรศรี เบญจมาศ

2547

HQ 1090 ก523ผ

หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ = Principles of economic development

สุดใจ ทูลพาณิชย์กจิ

2547

HD 85.T5 ส74ห

ธุรกิจแฟรนไชส์สายพันธุไ์ ทย

ตรีกนก

2547

HF 5429.23 ต181ธ

ั ้ กลาง 1
หลักการบัญชีชน

สงกรานต์ ไกยวงศ์

2547

HF 5601 ส132ห

ธุรกิจศพเจาะลึกเรือ
่ งจริงในธุรกิจความตาย

่ ม
ศราวุธ เอีย
่ มเซีย

2547

HD 38 ศ169ร

พฤติกรรมองค์การ

วิเชียร วิทยอุดม

2547

HD 58.7 ว628พ

พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior

ภิภพ วชังเงิน

2547

HD 58.7 พ713พ

หลักการบัญชี

วสันต์ กาญจนมุกดา

2547

HF 5625 ว358ห

หลักการบัญชี 1

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2547

HF 5601 ช739ห

พาดผ่านกาลเวลา

ประทุมพร วัชรเสถียร

2547

HV 1484 ป284พ

ต ้นตําหรับอร่อยเงินล ้าน

ฉั นทลักษณ์ รักษาอยู่

2547

TX 911.2 ฉ259ต

แผนทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์

สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

2547

HF 5549.5.M3 ส263พ

ผักและดอกไม ้ในจานสลัด

อฤชร พงษ์ ไสว

2547

TX 801 ผ259ด

หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ

สุดใจ ทูลพาณิชย์กจิ

2547

HD 85.T5 ส732ห

ภาวะผู ้นํ า

สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ

2547

HD 57.7

้ นํ าของโลก
บทเรียนจากนั กลงทุนชัน

รอสส์, นิคกี้

2547

HG 172.A2 ร195บ

2547

TX 911.3.M27 ก762ก

วิลเลีย
่ ม เอส.
การบริหารและการจัดการงานโรงแรม Hotel and Motel Management andเกรย์
Operations

ส181ภ 254

อาหารไทย

พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม

2547

TX 724.5.T5 พ164อ

ภาวะผู ้นํ าสําหรับการพลิกฟื้ นบริษัท

กันเตอร์,โรซาเบท มอส.

2547

HD 57.7

การบริหารและการจัดการงานโรงแรม

เกรย์ วิลเลียม เอส

2547

TX 911.3 จ 58 ก762ก

คูม
่ อ
ื แม่บ ้านถนอม & แปรรูปอาหารเกษตร

วิลาวรรณ์ ปิ ยะปราโมทย์

2547

TX 601 อ151ก

2547

TX 724.5.T5 ก677

ิ พงศ์
ิองลู
ะ ดุ
สอนสั่งอย่างไร ให ้เมืองไทยได ้ผู ้นํ าทีด
่ ี ภาคที่ 1 การเตรียมตัวเป็ นพ่อแม่ท ี่ดวิข
ี รย
กสต

ก388ภ 254

หลักการบริหารงานบุคคล

สุดา สุวรรณาภิรมย์

2547

HF 5549.5 ส768ห

เมืองยัง่ ยืนในเอเชีย แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี

ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

2547

HT 147.A785 ด161ม

เป้ าหมายและวิธก
ี ําหนดเป้ าหมาย

รูอล
ิ ารด์, ลาร์ร ิ เอ.

2547

HF 5549.5 ร721ป

สู ้ด ้วยราคา Pricing Strategy

ิ ฏ์
เรวัตร์ ชาตรีวศ
ิ ษ

2547

HF 5415.15 ร769ส

สู ้ด ้วยการจัดการ Business Managment

lสหัสโรจน์ โรจน์เมธา

2547

HD 37.T5 ส886ส

สมาคมธนาคารไทย (พ.ศ.2503-2513)
รวมสุนทรพงน์ ดร.ปํ วย อึ๊ งภากรณ์ เนื่องในงานเลีย
้ งอาหารคํา่ ประจําปี ของสมาคมธนาคารไทย

2547

HB 126.T53 ส293ร

สํานั กงงานคณะกรรมการสงเสริ
มการลงทุน
นโยบายและหลักเกณฑ์การให ้สิทธิประโยชน์และบัญชีประเภทกิจการทีใ่ ห ้การส่
เสริมการลงทุน

2547

HG 5750.56 ส353น

นโยบายสาธารณ : แนวความคิด กระบวนการ และการวิเคราะห์

มยุร ี อนุมานราชธน

2547

H97 ม189น

แยบยล จนผู ้ชายตามรัก

ณั ชชา รัตนพงศ์ตระกูล

2547

HQ 1090 ณ261ย

ห ้องเทรดหุ ้นยุคเน็ ต

โชค ไพศาล

2547

HG 5750.56 ช811ห

รวยร ้อยล ้าน ไม่ยากหลอก

นิโคลส,แซม แจ็ค

2547

HD 30.28 น669ร

แม่ของฉั น

สมาคมแม่บ ้านมหาดไทย

2547

HQ 759 ส293ม
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่ หนั งสือ
ชือ
สุดยอดผู ้นํ าระดับ 5

ผู ้แต่ง
คอลลินส์,จิม

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2547

HD 57.7

สู ้ชีวต
ิ พลิกชะตา

2547

HD 6054.5.T5 ส886

ั สงครามภาค 2 วีรบุรษ
ั ชูสงครามจี
ศักดิ์ จงชนะพิ
พัฒน์
The art strategy 2 เคล็ดลับพิชย
ุ ผู ้กล ้าและวิชาพิชย
น

2546

HF 5415 ช686ด

การใช ้ระบบ Balanced scorecard

Olre, Nils-Goran

2546

HD 30.28 อ987ก

การใช ้ระบบ BALANCED SCORECARD

วีรวุธ มาฆะศิรริ านนท์

2546

HD 56 ว836ก

การจัดการทรัพยากรบุคคล

ณั ฎฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2546

HF 5549 ณ113ก

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

2546

HD 37.T5 ท478ท

การจัดการการงเงินในองค์กรธุรกิจ = Business Finance

มัลลิกา ต ้นสอน ; อดิศักดิ์ พันธุห
์ อม

2546

HG 4026

ความสําคัญและกลไกลการทํางานของตลาดสินค ้าเกษตรล่วงหน ้า

้ ขายสินค 2546
สํานั กงานคณะกรรมการกํากับการซือ
้าเกษตรล่วงหน
้า 9016.T5 ค181ค
HD

60 เรือ
่ งน่ารู ้ เคียงคูธ
่ รุ กิจ

ธวัช ภูษิตโกยไคย

2546

HD 30.28 ร17ห

กลยุทย์การแข่งขัน

สมยศ นาวีการ

2546

HD 30.28 ส274ก

50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2496 - 2546)

ขรรค์ ประจวบเหมาะ

2546

HG 3300.55 ข239ห

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

2546

HF 6363 ค127ค

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2546

HF 5685.C7 ธ527ก

กลยุทธ์สงครมมือถือ

ปารพี อัมพวัน

2546

HE 8701 ป553ก

การบัญชีภาษีอากร

ยุพดี ศิรวิ รรณ

2546

HF 5681.T3 ย384ก

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัต ิ

ณรงค์วท
ิ ย์ แสนทอง

2546

HF 5549 ณ242ก

การจัดการการเงิน

ธนิดา จิตร์น ้อมรัตน์

2546

HG 4016.T 5 ธ261ก

กลยุทธ์หุ ้นห่านทองคํา

เทพ รุง่ ธนาภิรมย์

2546

HG 4521 ท56ก

เถ ้าแก่มอ
ื โปรเคล็ดลับ 25 ข ้อ สําหรับผู ้บริหารในโลกยุคไร ้พรมแดน

ไฮเนคกี,้ วิลเลีย
่ ม จี

2546

HD 32.2 ฮ979

การสร ้างเครือข่ายธุรกิจ = Business Networking

กวี ศรีเวศร

2546

HD 69.S8 ก256ก

การบริหารและพฤติกรรมองค์การ

สมยศ นาวีการ

2546

HD 30 ส274ก

2546

HF 5823 ท364ถ

่ =Advertising, branding, capital, DNA, fundamentals & lots
ทัศmore
นีย ์ บุค
ถอดรหัสสือ
. นาค

ค192ส 254

ม377ก 254

การสร ้างเครือข่ายธุรกิจ : Business Networking

กวี ศรีเวศร ; ณั ฐพงศ์ เกศมาริษ

2546

HD 62.7 ก256ก

Advanced Excel Volume 2

พายัพ ขาวเหลือง

2546

HF 5548.M523 พ618อ 2

การบริหารแรงงานสัมพันธ์

กฤษณเนตร พันธุมโพธิ

2546

HD 6971 ก76ก

ถึงเวลาบินปร๋อ...ยีห
่ ้อไทยๆ

ดนั ย จันทร์เจ ้าฉาย

2546

HD 69.B7 ด123ถ

ทฤษฎีผู ้นํ า = Leadership theory

ภาวัฒน์ พันธ์ทพ

2546

HD 57.7 ภ481ท

กลยุทธ์ส ู ้หุ ้น

สิปปกร ขาวสอาด

2546

HG 4661 ส728ก

การจัดการการตลาด

Kotler, Philip

2546

HF 5415.13 ค183ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน

นุชจรี พิเชฐกุล

2546

HF 5602 น723ก

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน

เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ)สุขวิบล
ู ย์

2546

HF 5681.A8 ย546ก

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2546

HF 5668.25 จ722ก

กลยุทธ์สค
ู่ วามสําเร็จธุรกิจส่วนตัว

ก ้องเกียรติ โอภาสวงการ

2546

HF 5001 ก345ก

ั ้ สูง
การบัญชีชน

ดุษฎี สงวนชาติ

2546

HF 5689 ด731ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ

สุเมธ ศิรค
ิ ณ
ุ โชติ

2546

HJ 3638.A5 ส843ก

SME ธุรกิจส่วนตัว จะทําอะไรกันดี?

วีรวุธ มาฆะศิรริ านนท์

2546

HD 62.7 ว836ร

ทฤษฎีองค์การ

สมิหรา จิตตลดากร

2546

HD 38.6 ส313ท

Jerry, Kaufman J .

2546

HF 5415.15 ค186

กลยุทธ์สามก๊ก

ทองแถม นาคจํานง

2546

HD 42 ท266ก

Advanced Excel Volume 1

พายัพ ขาวเหลือง

2546

HF 5548.4.M523 พ34อ

ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม

สัญญา สัญญาวิวัฒน์

2546

HN 28 ส558ท

101 ศัพท์พาณิชยนาวี

ประมวล จันทร์ชวี ะ

2546

HE 735 ป349ห

การบัญชีต ้นทุน 2

นาตยา ตรีรัตน์ดล
ิ กกุล

2546

HJ 9750 น463ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2546

HF 5686.C8 ด52ก

การจัดการธุรกิจด ้วย Microsoft Excel เล่ม 1

พนิดา พานิชกุล

2546

HF 5548.4.M523 พ199ก

เทคนิคการประชุม

ประชุม โพธิกล
ุ

2546

HF 5438

การออกแบบและผลิตงานโฆษณา = Advertising disign and production สกนธ์ ภู่งามดี

2546

HF 5821 ส115ก

่ วามมั่งคัง่
ก่อร่างสร ้างกิจการ เล่ม ชุดบันไดสูค

เรวัต ตันตยานนท์

2546

HD 38.2 ร57ก

การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์

รุง่ รัตน์ ชัยสําเร็จ

2546

HM 263 ร472ก

ข่าวสาร ศ.อ.ส.รวมเล่มปี 2545-2546

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู
2546 ปถัมภ์ HV 5800 ส229ข

คนปากตลาด

ทรงพล พงศ์สร ้อยเพชร

การสร ้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ

ึ ษา = Strategic management
สมยศ: concepts
นาวีการ and cased
การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวความคิและกรณีศก

ป17ท 2546

2546

HF 5415.13 ท141ค

2546

HD 31 ส274ก

การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

ร็อบบิน
้ ส์, สตีเฟ่ น พอล ; เคาส์เตอร์,มาร์เดย์ ;2546
วิรัช สงวนวงศ์
วาน
HD
31 ร187ก

เทคนิคการทําตลาดทางโทรศัพท์เชิงรุก

ฟี นซ์,ลอยด์ ซี.

2546

HF 5415.1265 ฟ469ท 2

ั ้ สูงเล่ม 2 : ADVANCED ACCOUNTING
การบัญชีชน

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ธิ์

2546

HF 5601 น639ก

การบริหารจัดการระดับมาสเตอร์คลาส

บุญเลิศ วงศ์พรม

2546

HD 38 บ563ก

กายกรรมเส ้นด ้าย

พัชรศรี เบญจมาศ

2546

HQ 1090 ก523พ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สุนันทา เลาหนั นทน์

2546

HB 501.5 ส816ก

การบัญชีต ้นทุน

กิง่ กนก พิทยนุคณ
ุ

2546

HF 5686.C8 ก631ก

การจัดการธุรกิจร่วมสมัย = Contemporarg business management

ผลิน ภูเ่ จริญ

2546

HD 37.T5 ผ193ก

ธุรกิจทําเงิน

พีระวุธ ฉั ตรกุล ณ อยุธยา

2546

HD 70 พ798ธ

ธุรกิจทั่วไป : ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2546

HF 1008 ศ716ธ

24 ปี กรมการประกันภัย

กรมการประกันภัย,กระทรวงพาณิชย์

2546

HG 8704.655.A5 ก151ส

การเงินระหว่างประเทศ = International finance

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2546

HG 3881 ฐ312ก

10 กลยุทธ์การวางแผนภาษีบค
ุ คลธรรมดา ธุรกิจครอบครัว

กิตพ
ิ งศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

2546

HJ 4621 ก674ส

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

นงนุข วงษ์สวุ รรณ

2546

HF 5549 น139ก

1 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ปริญญา นุตาลัย

2546

HC 85 ป368ห 2546

ประเสริฐ
ภัทมั25
ย ปี กลั่นเป็ นเป็ นมุมมองเพือ
25 ปี ทีมฯ มุมมองเพือ
่ การพัฒนา : ทีม ฯ สรรบทเรียนจากความรู ้และประสบการณ์
ตลอด
่ ร่ว2546
มพัฒนาประเทศไทย
HN 49.C6 ป418ย
ขาดทุนคือกําไร(โลกนี้ไม่มอ
ี ะไรฟรี ภาค 4)
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

การจัดการผลิต-การดําเนินงาน : OPERATIONG MANGEMENT

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2546

HF 5415.15 ส6ก

การจัดการผลิต/การดําเนินงาน Poerations management

สุมน มาลาสิทธิ์

2546

HF 5415.15 ส841ก

ข ้ามขอบฟ้ าหนังสือทีร่ ะลึก 119 ปี กรมไปรษณียโ์ ทรเลข

กรมไปรษณียโ์ ทรเลข

2546

HE 7240.55 ท151ข

2546

HF 5415.1265 ฟ469

เทคนิคการตลาดทางโทรศัพท์เชิงรุก
การบัญชีต ้นทุน 2 = Cost accounting 2

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2546

HJ 9750 ส253ก 2545

่ สารการตลาดแบบผสมผสานภาคปฎิบัต ิ
การสือ

สมวงศ์ พงศ์สถาพร

2546

HF 5415.123 ด16ก

อด, อเลน ; ฮอลท์จ,ี จิม ; ศุภางค์ รุจนเวชช์
201 วิธพ
ี ด
ู ว่าไม่ให ้ประทับใจและได ้ผล = 201 Ways to say no gracefullyอเซลร็
and effectively
2546

HF 5718 อ119ส

่ งกว่าหมา = How to make your man behave in ซัลแมนซอล, คาเรน
21 วันฝึ กผู ้ชายให ้เชือ

2546

HQ 1090 ซ151ย

ความฉลาดรู ้ของผู ้นํ า = Leadership

สมชาติ กิจยรรยง

2546

HD 69.5 ส238ค

้
ทําฝั นให ้เป็ นจริง...เมือ
่ คุณเป็ นเจ ้าของร ้านสะดวกซือ

มิโนรุ, ทาเกอุจ ิ

2546

HF 5469.5 ม581ท

2546

HF 5601 ส841ก

นา เศรษฐนั
การจัดทําบัญชีและงบการเงินตามพระราชบัญญัต ิ การบัญชี พ.ศ. 2543 (ฉบัสุบมสมบู
รณ์) นท์
การบริหารเชิงกลยุทธ์

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

2546

HD 30.28 ส239ก

่ สารการตลาดแบบผสมผสานภาคปฏิบัต ิ = Practical IMC
การสือ

สมวงศ์ พงศ์สถาพร

2546

HF 5415.123 ส278ก

2546

HF 5686 ภ524ต

ภิญโญ ไตรสุรย
ิ ธรรมา
THINK DIFFERENT:ประสบการณ์ชวี ต
ิ จากการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ ถ่ายทอดตรงจากบทสั
มภาษณ์

้ ประทวนทีป
เนติ
ศาสตร์
ปั ญญานิตโิ สัชดก
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของข ้าราชการตํารวชัน
่ ฏิบัตงิ านด
้านป้
องกันปราบปราม
งกัดตํารวจภูธร จังหวั2546
ดพิษณุโลก =HD
The
4801
desire on
น783ค
practices
254
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทํางานในยุคโลกาภิวัตน์:รายงานฉบับสมบูรธี
ณ์ระศักดิ์ กําบรรณารักษ์

2546

HC 445 ร314ก

2546

HD 8700.55 ธ677ท

การบัญชีเพือ
่ การจัดการและการบริหารต ้นทุน

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2546

HF 5657.4 จ253ก

การจัดธุรกิจด ้วย Microsoft Excel

พนิดา พานิชกุล ; พายัพ ขาวเหลือง

2546

HF 5548.4.M523 พ199ม

ความมั่งคัง่ ใครบ ้างไม่อยากมี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546

HG 5750.55A3 ต17ค

Successful accountant [Computer File]

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล

2546

HF 5681.B2 ส883ซ

การบัญชีบริหาร

สุปราณี ศุกระเศรณี

2546

HF 5602 ส825ก

เทคนิคการใช ้สถิตเพือ
่ การวิจัย

ชูศรี วงศ์รัตนะ

2546

HA 32 ช685ท

การจัดการธุรกิจขนาดย่อย

อํานาจ ธีระวนิช

2546

HD 62.5 อ573ก

การจัดการสมัยใหม่ = Modern management

เนตรพัณณา ยาวิราช

2546

HB 180 น784ก

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ

สุเมธ ศิรค
ิ ณ
ุ โชติ

2546

HJ 3638.A5 ส843ก

ั ้ สูง 1 พร ้อมแบบฝึ กหัด
การบัญชีชน

ขวัญสกุล เต็งอํานวย

2546

HF 5655 ข274ก

ิ ย์ แสนทอง
เทคนิคการจัดทํา Job deseription บนพืน
้ ฐานของ Competehcy และ KPTณรงค์วท

2546

HF 5549.5 ณ242ท

ความคิดสร ้างสรรค์ = Creative thinking

ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์

2546

HD 30.29 ช489ค

การบัญชีบริหาร

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2546

HF 5657.4 บ784ก

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม = Small business management

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2546

HD 62.7 ก236ก

การเงินธุรกิจ = Business finance

วรานี เวสสุนทรเทพ ; ณั ฎฐดา ศรีมข
ุ

2546

HG 4026 อ46ก

คลังข ้อสอบสํานั กงาน ก.บช. วิชาการปฎิบัตงิ านเกีย
่ วกับการสอบบัญชี

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2546

HF 5667 น619ค

ทีมเวิรค
์ = Teamwork : สุดยอดการบริหารงานและบริหารคน

แม็กซ์เวลล์,จอห์น ซี

2546

HD 66 ม482ท

คลืน
่ ลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยททีพ
่ งึ ประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2546

HN 361.1 ก768ค
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ั ้ กลาง
การบัญชีชน

ดุษฎี สงวนชาติ

2546

HF 5601 ด731ก

ทักษิณ ชินวัตร ตาดูดาว เท ้าติดดิน

ั บุนปาน
ขรรค์ชย

2546

HD 38.25T 5 ข4ท

การบัญชีบริหาร

วันฤดี สุขสงวน

2546

HF 5657.4 ว436ก

จะจะ...เรือ
่ งผู ้หญิงดูด=
ี Right on: All about stunning women

พิมพ์อไุ ร ลิมปพัทธ์

2546

HQ 1216 พ719จ

CASE STUDY 6.0

ชันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2546

HF 5415.18 ช471ค

การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2546

HF 1416 อ133ก

การบัญชี 1 = Advenced accounting

อัมพร เทีย
่ งตระกูล ; ประดินันท์ ประดับศิลป์ 2546

HF 5601 อ555ก

จัดงาน จัดกาล ให ้ลงตัว

Moss, Geoffey

2546

HD 69.T54 ม19จ

การบริหารการตลาด กลยุทธ์และยุทธวิธ ี

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2546

HF 6415 อ133ก

การวางแผนกลยุทธ์

อุทศ
ิ ขาวเธียร

2546

HD 28 อ824ก

้ กว่า
คูม
่ อ
ื ผู ้จัดการทีเ่ ก่งกว่า เหนือชัน

อาร์มสตรอง,ไมเคิล

2546

HD 31 อ649ค

การบริหารการค ้าปลีก

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2546

HF 5429 ศ459ก

การตลาดระหว่างประเทศ International marketing

อัควรรณ์ แสงวิภาค

2546

HF 1416 อ481ก

การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนในบริบทไทย

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
2546
HC 79.E5 ส691ร

คูม
่ อ
ื สอบ Tax Auditor(Tutor)

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2546

HF 5001 ส248

คูม
่ อ
ื สอบ ซีพเี อ (ผู ้สอบบัญชีอนุญาต)

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2546

HF 5627 น619ค

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

เกศินี วิฑรู ชาติ

2546

HD 30.25 ก774ก

่ วามสําเร็จสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คูม
่ อ
ื สูค

โอม พัมนโชติ

2546

HD 62.7 อ979อ

2546

HF 5001 ส845ก

รัสวดีCONTROL
ราชกุลชัย
การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร = MANAGEMENT PLANNING สุAND
การฝึ กอบรมคูม
่ อ
ื ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพ

วิจต
ิ ร อาวะกุล

2546

HD 5650 ว26ก

การวางระบบบัญชี = Accounting System

ชลิตพันธ์ บุญมีสวุ รรณ

2546

HF 5655.T5 ช252ก

่ ง (เลโนโว) แบรนด์ดังมังกรพันธุแ
Made in China ไฮเออร์-เหลียนเสีย
์ ท ้ สันติ ตัง้ รพีพากร

2546

HF 3848 ส582ม

การวิเคราะห์สถิต ิ : สถิตส
ิ ําหรับการบริหารและวิจัย

2546

HA 29.5.T5 ก399ก

กลโกงการเงิน : อย่าริอา่ นเป็ นนั กลงทุนถ ้าไม่รู ้ว่าเขาโกงกันอย่างไร

บรรยง วิทยวิรศักดิ์

2546

HV 6691 บ177ก

การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ

พลภัท บุราคม

2546

HJ 7461 พ441ก

eBiz Net : แบรนด์บนเน็ ต

กนกศักดิ์ ชิมตระกูล

2546

HF 5386 ก23ก

CoCa Cola : Super Big Brand in Trouble

ธนพล พูนศักดิอ
์ ด
ุ มสิน

2546

HD 9349.S634 ธ152

จดทะเบียนธุรกิจด ้วยตนเอง

จินตนา โตสิตระกูล

2546

HF 5736 จ482

Event & Sponsorship

ธีรพันธ์ โล่หท
์ องคํา

2546

HD 31 ธ635อ

จับสือมือเปล่า (2) : OTHER PEGOLE 'S MONEY สร ้างธุรกิจด ้วยเงินคนอืน
่ ชีพธรรม คําวิเศษณ์

2546

HG 4521 ช577จ

การตลาดระหว่างประเทศ

สุดาพร กุณฑลบุตร

2546

HF 1416 ส769

คูม
่ อ
ื ...เกมและกิจกรรมสร ้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน

เคลกก์,ไบรอัน

2546

HD 53 ค759ค

การจัดการเชิงกลยุทธ์

สาโรจน์ โอพิทักษ์ ชวี น
ิ

2546

HD 30.28 ส683ก

ศรายุท้ ธ ศรีภูมพ
ิ ฤกษ์
การศึกษาทัศนคติของสมาชิกทีม
่ ต
ี อ
่ การดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเสาไห

2546

HD 1491.T364 ศ167ก 2

่ วามเป็ นเลิศ
การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการกําหนดแผนองค์กรสูค

2546

HD 62.5 ว398ก

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
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E - Commerce เรียนรู ้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

อาณั ต ิ ลีมัคเดช

2546

HF 5548.32

คูม
่ อ
ื เกมและกิจกรรมฝึ กสร ้างความคิด สร ้างสรรค์ = Instant creatirity

Clege, Brian

2546

HD 53 ค759

การจัดการความรู ้แห่งโลกธุรกิจใหม่

ี ธรรม
โกศล ดีศล

2546

HD 30.2 ก961ก

กลยุทธ์ การสร ้างภาพพจน์

ก ้องเกียรติ โอภาสวงการ

2546

HD 30 ก344ก

2546

HD 38 ส312ก

การต ้อนรับและบริการทีเ่ ป็ นเลิศ

อ618อ 25

การบัญชีการเงิน

วรรณวิภา ทัพวงศ์

2546

HF 5601 ว259ก

IRM : CRM การตลาดรุง่ มุง่ สัมพันธ์

ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล

2546

HF 5415.13 ช686อ

การบัญชีการเงิน

อรุณี อย่างธารา ; วิภาดา ตันติประภา ; ณั ฎฐพร
เหล่าธรรมทัHF
ศน์5601 อ418ก
2546

E-COMMERCE เรียนรู ้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

อาณั ต ิ ลีมัคเดช

2546

HF 5548.32 อ618อ

การบริหาร เชิงกลุยทธ์

เฟร็ด อาร์ เดวิด

2546

HD 38 ฟ619ก

้ ซะอย่าง
คูม
่ อ
ื นั กชอป จะซือ

ณั ฐชยา ราทิกล
ุ กรลักษณ์

2546

HF 5475.T5 ณ322

โครงการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง : พฤติกรรมในองค์การ

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิ2546
นไทย

HD 58.7 ส16ค

การบริหารกลยุทธ์

เสนาะ ติเยาว์

2546

HD 30.28 ส55ก

การบริหารการขาย : SALES MANAGMENT

สุปัญญา ไชยชาญ

2546

HF 5438 ส823ก

การวางระบบบัญชี = Accounting systems design and instanation

ประพันธ์ ศิรริ ัตน์ดํารง

2546

HF 5655.T5 ป319ก

Productivity องค์ประกอบการเพิม
่ ผลผลิต

วีณา โฆษิตสุรังกุล

2546

HC 79.152 ว815ส

2546

HV 400.57 ป346ก

ปิ่ น
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนด ้อยโอกาส : กลุม
่ เกษตรกร ประภาส
: รายงานวิ
จตบแต่
ัยฉบับงสมบูรณ์
คูม
่ อ
ื ฝึ กหัดพัฒนาทักษะผู ้นํ า = Instant leadership

Biroh, Pall

2546

HD 4801 บ215ค

คูม
่ อ
ื ปฏิบัต.ิ ..วิธวี ด
ั ความพึงพอใจของลูกค ้า

เกอร์สัน ริชาร์ด

2546

HC 79.C6

กลยุทธ์การบริหารค่าจ ้างเงินเดือน

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2546

HF 5549.5 ป467ก

2546

HV 4023 ว583ก

2546

HF 5429.6

ทยากร
เชียงกู
การพัฒนาระบบสวัสดิการและคนด ้อยโอกาส : กลุม
่ ผู ้ประกอบอาชีพอิสระย่อวิย
: รายงานวิ
จัยลฉบับสมบูรณ์
การบริหารการค ้าปลีก

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

ก829ค 254

ศ486ก 25

วรวิทย์ตสาหกรรม
เจริญเลิศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2546
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนด ้วยโอกาส : กลุม
่ แรงงานในภาคอุ

HV 4023 ว281ก

ิ ถาวร
การบริหารการเงินสําหรับ SMEs : สินทรัพย์หมุนเวียน ทรัยพ์สน

2546

HD 62.7 ภ463ก

ตติยา กรรณสู
ต จัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนด ้อยโอกาส : กลุม
่ นอกกําลังขั
แรงงาน
: รายงานวิ

2546

HV 4023 ข312ก

คูม
่ อ
ื การวางแผนภาษีสว่ นบุคคล

2546

HJ 4621 ส579ค

ณรงค์
เพ็ช
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและด ้อยโอกาสในสังคมไทย : รายงานวิ
จัยฉบั
บรประเสริ
สมบูรณ์ ฐ

2546

HV 4023 ณ211ก

การจัดการความรู ้ : สูว่ งจรคุณภาพทีเ่ พิม
่ พูน

2546

HD 30.2 พ239

2546

HF 5549.5 ช481ค

ภัทรกิตติ เนตินย
ิ ม

สันติ วิรย
ิ ะรังสฤษฎ์

สํานั กมาตราฐานอุดมศึกษา

สวัมสมนา
ดิส
์ าลี
คูม
่ อ
ื การประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรมสําหรับผู ้รับผิดชอบโครงการฝึ กชาญ
อบรม/สั
(ฉบับปรับปรุงใหม่)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปี แห่งการเปลีย
่ นแปลง

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
2546
HC 445 ส691ก

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ:2 ปี แห่งการเปลีย
่ นแปลง

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
2546
HC 445 ส691ก

คูม
่ อ
ื การทําธุรกิจสปา

จรินพร ตันติกจิ ศิรวิ งศ์

2546

HF 5001

จ166ค 254

่ งทีป
อภิญญา เวชยชัยม
การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนด ้อยโอกาส : กลุม
่ คนจนผู ้ด ้อยโอกาสและกลุ
่ เสีย
่ ระสบปั ญหาทาง สัง2546
คม : รายงานวิ
HV
จัยฉบั
4023
บสมบู
อ253ก
รณ์
BALANCED SEOSECARD : รู ้สึกในการปฎิบต
ั ิ

พสุ เดชะรินทร์

้อน เพริศพิบล
ธนภณ
ู ย์
คําอธิบายภาษี เงินได ้ระหว่างประเทศและหลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ
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คาวราตรี

นายทิวา

2546

HQ 56 น472ค

การบริหารโครงการ

สมบัต ิ ธํารงธัญวงศ์

2546

HD 69.P75 ส543ก

การประชาสัมพันธ์ธรุ กิจ

รัตนาวดี ศิรท
ิ องถาวร

2546

HF 5718 ร378

การตลาดทางตรง

อรชร มณีสงฆ์

2546

HF 5415 อ317ก

ดีกว่าแบรนด์ ซับซ ้อนกว่าโฆษณา

ณั ฐกานต์ ลิม
่ สถาพร

2546

HF 5821 ณ322ด

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กลุม
่ เกษตรกรประจําปี 2546

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

เด็กทีถ
่ ูกเรียกว่า "มัน" = A child called "it"

เพลเซอร์, เดฟ

2546

HN 361.1 พ921ด

2546

HN 700.592.C65 ส691ก

กงานคณะกรรมการขส้าราชการพลเรื
อน
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยเรือ
่ งความขัดแย ้งระหว่างผลประโยชน์สํสาว่ นันตนและผลประโยชน์
ว่ นรวม
การวิจัยทางสังคมศาสตร์

บุญธรรม จิตต์อนั นต์

2546

H 62 บ471ส

การคัดเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน

นพ ศรีบญ
ุ นาค

2546

HF 5549.5 น164ก

้ แฟรน ไชร์
คูม
่ อ
ื เลือกซือ

วรรธนา วงษ์ ฉัตร

2546

HF 5351 ว273ค

Brand management สร ้างแบรนด์ฉบับเจ ้าของแบรนด์

จุฑามาศ จินดาวัลย์

2546

HD 69. B 7 จ273บ

การจัดการธุรกิจเบือ
้ งต ้น 2001-2002

อุดมการ อินทุใส และคณะ

2546

HF 1008 ก88ก

การตลาดทางตรง=Direct Marketing

อรชร มณีสงฆ์

2546

HF 5415 อ317ก

การทําตลาด 23 วิธ ี

วีรวุธ มาฆะศิรริ านนท์

2546

HF 5415.13

The balanced scorecard : ตัวอย่างการนํ าไปใช ้ในองค์การ

ณรงค์วท
ิ ย์ แสนทอง

2546

HD 30.28 ณ242บ

กรุงเทพทีผ
่ มฝั น

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2546

HN 700.50.B2 ก768ก

2546

HD 56 พ479

2546

HD 31 ด131ด

Tact Awards
การประกวดโฆษณายอดเยีย
่ มแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 27 ประจําปี 2545-2546

2546

HF 5816 ท811ก

่ วามสําเร็จ
การบริหารโครงการ : แนวทางสูค

2546

HD 69.P75 ร1141

2546

HE 8390.55.Z อ148ต

Balanced scorecard : รู ้ลึกในการปฏิบต
ั ิ
The essential ducker = สุดยอดของดรัคเกอร์

คริตเกอร์,ปี เตอร์เอฟ

รัตนา สายคนิต

ตระกูลชินวัตร:ผู ้สรรค์สร ้าง "ชินคอร์ป"สูเ่ จ ้ายุทธจัก "ธุรกิจโทรคมนาคม" อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์

ว836ก 254

การตลาดบริการ

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2546

HF 5415 อ133ก

Practical PDCA : แก ้ปั ญหาและปรับปรุงงานเพือ
่ ความสําเร็จ

ศุภชัย อาชีวระงับโรค

2546

HD 30.29 ศ684

การวิจัยเพือ
่ พัฒนาการเรียนรู ้ : จากประสบการณ์สป
ู่ ฎิบัตก
ิ าร

สัมมา รธนิธย์

2546

H 62 ส615

การประชาสัมพันธ์

วิรัช ลภิรัตนกุล

2546

HM 263 ว564ก

เดินหน ้าด ้วยความคิด = Walk with me

นิมต
ิ ร จิวะสันติการ

2546

HN 700.55 น633ด

2546

HE 5614 ม132ก

มณีนุช ศุภนคร
การวางแผนโครงการประชาสัมมพันธ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท ้องถนน
การบริหารโครงการ = Project Management

มยุร ี อนุมานราชธน

2546

HD 69.P75 ม447ก

Practical PDCA = แก ้ปั ญหาและปรับปรุงงานเพือ
่ ความสําเร็จ

ศุภชัย อาชีวระงับโรค

2546

HD 30.29 ศ683พ

คนธ์recipe
มกรมณีof home made cookies that2546
คุก
๊ กีป
้ ้ าเจี๊ ยบ : คุก
๊ กีโ้ ฮมเมด เติมความรักและความอบอุน
่ ในครอบครัว = Paรสสุ
G-up's
make us home
HV 6155 ร177ค
คําอธิบายประมวลศัพท์ธรุ กิจทีใ่ ช ้ทั่ วไปในภาษาอังกฤษ

สฤษดิคณ
ุ กิตย
ิ ากร

2546

HF 1001 ส45

การตลาดบริการ Services Marketing

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ

2546

HF 5415.13 ช116ก

กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2546

HC 445.A5 ร212ก

คิดใหม่การตลาดเอเชีย

ค็อตเลอร์, ฟิ ลลิปส์

2546

HF 5415.12A8 ค439ค
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C R M การบริการลูกค ้าสัมพันธ์

่ จิตต์ แจ ้งเจนกิจ
ชืน

2546

HF 5415.5 ช592ก

การวางแผนการตลาด : MARKTETING PLANNING

เพลินทิพย์ โมศโสภา

2546

HF 5415.13 พ942ก

กลยุทธ์การสร ้างความโดดเด่นสําหรับผู ้บริหาร

ทองทิพภา วิรย
ิ ะพันธ์

2546

HD 38.7 ท269ก

คูม
่ อ
ื พัฒนาตนเอง

มนทิรา

2546

HD 4905.3 ม155ค

MOBY MANKETING DIGITAL CONVERGENCE

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

2546

HF 5415 ช153ม

การวิจัยการตลาด

สุปัญญา ไชยชาญ

2546

HF 5415.2

ส825ก 254

โรจน์
ครุ เี สถียร : construction and 2546
กลยุทธ์การจัดทําบัญชีภาษีอากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร ้างและอสังหาริมทรัสมเดช
พย์ = Tax
accounting
real estate HD 9715 ส248ก
การบริหารการผลิต

สุปัญญา ไชยชาญ

2546

HF 5415 ส45ก

Management cook book

สุกานดา แสงเดือน

2546

HD 37.T35 ส739ม

กลยุทธ์การจัดทําบัญชีภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ทัง้ ระบบ = Valve added tax

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2546

HJ 5711 ส248ก

2546

HF 30.23 ม458ค

คิดอย่างมีกน
๋ิ : เหลาความคิดธุรกิจให ้ชัดเจน เฉียบคม โดยไม่มข
ี ้อยกเว ้น มาร์คัม, เดฟ
คิดและทําอย่างผู ้นํ า

นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์

2546

HD 69.5

Brand voice

ดลชัย บุณยะรัตเวช

2546

HD 69.B7 ด143บ

การประเมินโครงการ: แนวคิดและแนวปฏิบัต ิ

เยาวดี รางชัยกุล วิบล
ู ย์ศรี

2546

HD 69.P75 ย517ก

การตลาดบริการ

เลิฟล็อค,คริสโตเฟอร์ เอช ; ไรท์, ลอเรน

2546

HF 5415 ล877ก

คิดแบบนั กธุรกิจอิสระ = Network marketing

พาลี,่ รัซ

2546

HF 5415.126 พ621ค

ึ ษาสร ้างแบรนด์ชาติ จีน เกาหลี อิตาลี
Branding nation : กรณีศก

ธนเดช กุลปิ ตวิ ัน

2546

HD 3611 บ895

NEW COKE : SUPEN BRAND, UNDER FIRE

ธนพล พูนศักดิอ
์ ด
ุ มสิน

2546

HF 5386 ธ334น

2546

HD 59.6.T5 บ895

ึ ษาสร ้างแบรนด์ประเทศไทย เชียงใหม่และภูเธนเดช
กุลปิ ตวิ ัน
Branding Thailand : กรณีศก
ก็ต

น148ค 2546

คูม
่ อ
ื ..เกมและกิจกรรมฝึ กสร ้างความคิดสร ้างสรรค์

เคลกก์ ไบรอัน

2546

HF 5549

่ ตวรรษที่ 21
การบริหารสูศ

ธงชัย สันติวงษ์

2546

HD 37 ธ117ก

ฉีกหน ้ากากองค์การค ้าโลก

กมล กมลตะกูล

2546

HF 1385 ก131

คูม
่ อ
ื วิจัยและพัฒนา

นงพรรณ พิรพยานุพงศ์

2546

H 62 น142ค

คิดและทําอย่างผู ้นํ า

นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์

2546

HD 57.7 น24ค

Moby marketing and digital convergence

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

2546

HB 180 ช153ม

กระบวนการการกําหนดนโยบายเศรษกิจในประเทศไทย

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2546

HC 445 ร314ก

กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

2546

HC 445 ร314ก

ฟาสต์ฟด
ู้ ธุรกิจ

หนุ่มเมืองจันทร์

2546

HF 5439.F64 ห161ฟ

แนวการจัดทํากระดาษทําการของผู ้สอบบัญชี

ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล

2546

HF 5668.25 ป2น

อาหารพืน
้ บ ้านเพือ
่ สุขภาพ

ยุวดี จอมพิทักษ์

2546

TX 725.5 ย442อ

วิเคราะห์รายงานการเงิน

วันเพ็ญ วศินารมณ์

2546

HF 5681.B2 ว435ว

วิจัยธุรกิจยุคใหม่

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวัฒน์

2546

HF 6201 ว385ว

2546

HG 179 พ879ว

วิเคราะห์งบการเงิน

ค761ค 254

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8 - 15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2546

HM 263 ส747อ

อยุธยา

ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ

2546

G 149 ช495อ
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หน ้า 67 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

อัญชลี
สุส
ายัณห์
ไพร่สมัย ร.5 : ความเปลีย
่ นแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรั
ชสมั
ยพระบาทสมเด็
จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู
2546
ห
่ วั = Changes
HT 815
of อ525พ
the phrai system
แผนทีโ่ ลกฉบับนั กเรียน = Childern's pocket atlas

ซอนน์ตาก, ลินดา

2546

G 1019 ซ117ผ

กาแฟ ชงให ้เป็ น...ดืม
่ ให ้อร่อย

Josepn S.G.

2546

TX 817.C6 จ32ก

ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการการตลาด หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546

HF 5415.13 ส412ป

วิธจ
ี ัดทําแผนการตลาด = Writing a Marketing Plan

วีรวุธ มาฆะศิรริ านนท์

2546

HF 5471 ว836ว

ิ โรค (ชุดสูตรอาหารรักษาโรค)
เมนูเด็ดพิชต

ยุวดี จอมพิทักษ์

2546

TX 725.5 ย442ม

อาหารรสเลิศ

อบเชย อิม
่ สบาย

2546

TX 651 อ565

2546

HD 38.5 ค264ล

โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน "กลยุทธ์ทําให ้รวยช่วยให ้ประหยัด" คํานาย อภิปรัชญาสากุล
คนรักกาแฟ

อรุณรัตน์ อนุภาโส

2546

TX 817 อ413ค

่ วามเป็ นเลิศ
ภาวะผู ้นํ า:พลังขับเคลือ
่ นองค์กรสูค

นิตย์ สัมมาพันธ์

2546

HD 57.7 น573ภ

ภาวะผู ้นํ้ า เล่ม 1 = Leadership 1

นิตย์ สัมมาพันธ์

2546

HD 57.7 น573ภ

โลก MODERN & POST MODERN

ธีรยุทธ บุญมี

2546

HM 101 ธ372ล

ครัว ค.ร.ม.

วิษณุ เครืองาม

2546

TX 911.2 ว653ค

ผักและสุขภาพ

นิดา หงษ์ววิ ฒ
ั น์

2546

TX 557 น665ผ

โลกนี้ไม่มอ
ี ะไร ฟรี ภาค 3

วราภรณ์ สามโกเศส

2546

HC 445 ว46ล

วางแผนอย่างมีสว่ นร่วมแบบมืออาชีพตามวิธข
ี อง Log Frame

อินทวัตน์ บุรค
ี ํา

2546

HD 69.P75 อ743ว

รินใจใส่ชา : คูม
่ อ
ื คนรักชา

ปรัชนั นท์

2546

TX 415 ป432ร

วิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิตด
ิ ้วย SPSS FOR WINDOWS

สุวช
ิ าน มนแพวงศานนท์

2546

HV 32 ส879ว

2546

HF 5415.5 น976ป

ปรัชญาและกลุยท
ุ ธ์ CRM คูม
่ อ
ื ปฎิบัตก
ิ ารบริหารลูกค ้าสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์ ไนแคมพ์, เมลินดา
การบริการเพือ
่ ความพึง่ พอใจ = Service stisfaction

เอกพงศ์ ธนพิบรู พงศ์

2546

TX 911.3 อ878ก

กินตามแม่

กระทรวงสาธารณสุข

2546

TX 724.5.T35 ก218ก

ฟริเบีายเร็ร์,จเบ๊
ท์างไร?
ฟื้ นสังคมศาสตร์ : ทําไมการวิจัยทางสัคมจึงล ้มเหลว และจะทําให ้ประสบความสํ
ไดน้อย่

2546

H 62 ฟ136ฟ

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2546

TX 945 ฉ155ก

การจัดบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่

สุทต
ิ ิ ขัตติยะอง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เล่มที่ 12546
ประมวลรายงาการวิจัยเกีย
่ วกับงานโทรทัศน์ของสถานีวท
ิ ยาโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่

HE 8700.9 ส779ป

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2546

ปั ญญา สิงห์ศักดา และคณะ

แผน ๙ ฉบับประชาชน

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
2546
HC 497.ท9 ผ82

2546

HM 33 2546

โลกนี้ไม่มอ
ี ะไรฟรี ภาค 1

2546

HC 445 ว46ล

มานิต ศุทธสกุหน่
ล วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development

2546

HF 5549 ส162

ศิรพ
ิ ้อยโอกาสในสั
ร ยอดกมลศาสตร์
รวมบทคัดย่อรายงานวิจัยกรณีการพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนด
งคมไทย

2546

HV 4023 ศ463ร

สมคิ
ด พรมจุ ้ย
เศรษฐกิจชุมชนหมูบ
่ ้านอีสานใต ้ : ความอยูร่ อดของชุมชน ท่ามกลางความเปลื
ย
่ นแปลง

2546

HC 445.Z7.N65 ส234ศ

เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 1มหาวิ
- 8 ทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

2546

HE 8689.4 ส747อ

สมุดภาพแผนทีโ่ ลก

2546

G 1021 ร496ส

2546

HC 445.A1 ศ571

เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2546

อรัญ ธรรมโน

เศรษฐกิจประเทศไทยปี 2547

บริษัทไทยวิจัยและฝึ กอบรมจํากัด ; บริษัทไทยวิ
จัยและฝึ กอบรมจํ
ากัด
2546
HC 445
บ226ศ

พฤติกรรมผู ้บริโภคทางการตลาด

ธงชัย สันติวงษ์
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2546

HF 5832 ธ118
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ประจั
ศภ
ุ9
ติ
เอกสารการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะการวางแผน : Public Policy andปภาวดี
Planning
หน่กวษ์ยที
่ นิ
-15

2546

HD 97 ส162

มานิต ศุทธสกุหน่
ล วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development

2546

HF 5549 ส162

ประจักษ์
ศภ
ุวยที
นิต่ ิ 1-8
เอกสารการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน : Public Policyปภาวดี
and Planning
หน่

2546

HD 97 ส162

พฤติกรรมผู ้บริโภค

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2546

HF 5832 อ133

เศรษฐศาสตร์ : 2

วราภรณ์ สามโกเศส

2546

HB 171 ว321ศ

2546

HF 1008 ส979ธ

ธุรกิจส่วนตัว..คุณทําได ้
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

นราทิพย์ ชุตวิ งศ์

2546

HD 30.22 น232ศ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

อภิรัฐ ตัง้ กระจ่าง

2546

HD 30.22

เศรษฐศาสตร์จานร ้อน : ทุนนิยมฉบับชาวบ ้าน

้
ศุภวุฒ ิ สายเชือ

2546

HB 180 ศ728ศ

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

รัตนา สายคนิต

2546

HD 30.22 ร375ศ 2546

พจนานุกรมศัพท์ตลาดหลักทรัพย์ Stock exchange dictionary

ก่อเกียรติ พานิชกุล

2546

HG4551 ก343

พฤติกรรมผู ้บริโภค

ฉั ตรยาพร เสมอใจ

2546

HF 5415.32 ฉ229

พ่อสอนให ้ลูกรวย

สุวรรณ วลัยเสถียร

2546

HG 332 ส869พ

นํ้ าผัก ผลไม ้ เครือ
่ งดืม
่ สุขภาพ

ทวีทอง หงษ์ ววิ ัฒน์ และคณะ

2546

TX 817.F7 น524น

เสน่หร์ ักช็อกโกแลต : เครือ
่ งดืม
่ ของเทพเจ ้า = Drink of god chocolate อรุณรัตน์ อนุภาโส

2546

TX 767.C5 อ413

จรัสางรั
สุวฐรรณเวลา
ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุง่ ผลสําเร็จในภาครัฐ : ความสัมพันธ์ระหว่
กับพลเมืองยุคใหม่

2546

HJ 2162.55 จ158ร

อ261ศ 254

ผักบํารุงสุขภาพ

สุรางค์รัตน์ บุญแย ้ม

2546

TX 557 ส858ผ

ประท ้วง = Protest

มานิต ศรีวานิชภูม ิ

2546

HM 136 ม451ป

การปฏิบัตงิ านและการจัดการส่วนหน ้าของโรงแรม

ปิ ยพรรณ รักกลิน
่

2546

TX 911.3.M27 ป643ก

พัฒนาแรงงาน กลไกพัฒนาเศรษฐกิจ

กระทรวงแรงงาน

2546

HD 8039.F3 ก218พ

ต พูลลาภ
เศรษฐกิจชุมชนศรีปทุมบูรณาการการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีทรงจิ
ยงและทฤษฏี
ใหม่

2546

HN 700.592 ท342ศ

ชอปปิ้ ง บําบัด = Retai terapy ;lie lessons learned while shopping

จงจิตร บิวแดนแนน

2546

TX 335 ฟ174ช

หมึกแดง Cook Book

ศิรเิ ฉลิม สวัสดิวฒ
ั น์

2546

TX 714 ศ451ห

แปลง "กึน
๋ "เป็ น"ตังค์"

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม

2546

TX 952 ก785ห

ปฏิวต
ั ค
ิ นปฏิวต
ั อ
ิ งค์กร

ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล

2546

HD 37.T5 ช686ป

ศิลปะการขายอย่างสร ้างสรรค์

สมชาติ กิจยรรยง

2546

HF 5438.25 ส163ศ

ป้ องกันปั ญหาราคาแพง : วิธป้ องกันวิกฤติกอ
่ นปั ญหาเกิด

นาถกมล บุญรอดพานิช

2546

HF 5415.15 น464ป

หน ้าต่างสูโ่ ลกกว ้างเอเชียบูรพา จีน ไต ้หวัน เกาหลี ญีป
่ น
ุ่

มัลลิกา พงศ์ปริตร

2546

G 149 ม377ห

ิ พิชต
ิ คอเลสเตอรอล (ชุดสูตรอาหารรักษาโรค)
เมนูฮต

ยุวดี จอมพิทักษ์

2546

TX 725.5 ย442ม

พลังท ้องถิน
่ ในกระแสความเปลีย
่ นแปลงวัฒนธรรม

เกียรติศักดิ์ อิชยานั นท์

2546

HN 700.55 ก619พ

ภูมศ
ิ าสตร์การท่องเทีย
่ ว

วรรณา วงษ์ วานิช

2546

G 155. A1 ว17ภ

ศาสตร์การจัดการ

นพ ศรีบญ
ุ นาค

2546

HD 37.T5 น164ศ

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมงประจําปี 2545

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

แผนทีท
่ างหลวงในประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

2546

G 8025 ส293ผ

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ผู ้ใช ้นํ้ าประจําปี 2546

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 1491.T35 ก151ร
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 1491.T35 ก151ร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทก
ุ ประเภทประจําปี 2546

2546

HD 3232.55.A2 ก151ร

กรมตรวจบั
ญธชีรุ สกิหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร กปร.กลาง นพค.
สหกรณ์
จเศรษฐกิจ รพช. ประจําปี 2546
2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

กรมตรวจบั
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทก
ุ รูปแบบประจํ
าปี 2547ญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรประจําปี 2545กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

กรมตรวจบั
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทก
ุ รูปแบบประจํ
าปี 2545ญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกร์ออมทรัพย์ประจําปี 2546 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HG 4244.655 ก151ร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทก
ุ ประเภทประจําปี 2545

2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

คูม
่ อ
ื การจัดการท่องเทีย
่ วโดยชุมชน : COMMUNITY CASED HANDBOOKพจนา สวนศรี

2546

G 156.5.E26 พ23ค

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ประจําปี 2545กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HG 4244.65 ก139ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์นค
ิ มประจําปี 2546

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการประจําปี 2546

กรมตรวจบั
ญตชีว์สแหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรรูปพิเศษ(สหกรณ์
ผู ้เลีย
้ งสั
ละสหกรณ์โคนม)ประจําปี 2545
2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร ้านค ้าประจําปี 2545

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการประจําปี 2545

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

ญชีสหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบประจําปีกรมตรวจบั
2545

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

ญชีอ
หกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรทั่วไป,สหกรณ์กรมตรวจบั
การเกษตรเพื
่ สการตลาดลู
กค ้า ธกส.(สกต.),สหกรณ์
2546 กองทุHD
นสวนยาง(สกย.)ประจํ
3082.55.A4 ก151ร
าปี 25
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ผู ้ใช ้นํ้ า ประจําปี 2545 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A.4 ก139ร

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเทีย
่ ว

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2546

G 155.T5 ฉ155ก

เมือ
่ บรรษั ทครองโลก = When Corporations Rule The World

ั พันธเสน
เดวิด ซี คอร์เตน ; อภิชย

2546

HD 62.4.T5 ค188ม

สํต
านัสาขาการจั
กงานสภาสถาบั
นราชภัฏ กระทรวงศึ
การ
รายงานการสังเคราะห์สานิพนธ์บัณฑิตกองทุนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ
ดการและประเมิ
นโครงการกษาธิ2546

HN 700.55.Z9.C6 ส691ร

ต ศิวะเกื
้ ,การงานสุขภาพความรํ่ารวยของคุ
เมือ
่ อนาคตไล่ลา่ คุณ : คุณจะรู ้ว่าพันธุกรรมศาสตร์และอํานาจอืน
่ ๆ กําลังเปลืชวนิ
ย
่ นแปลงชี
วต
ิอ
2546
ณได ้อย่างไรHM
= As
846the
ช275ม
future catches
รายงานประจําปี 2545 กระทรวงแรงงาน

ถวิล เมืองจีน

2546

HD 6820.55 ถ276ร

รายงานประจําปี 2546 สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

2546

HF 73.T5 ส691ร

รายงานประจําปี 2546 สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

สํานั กงานตํารวจแห่งชาติ

2546

HV 8252.55.A5T5 ส691ร

รายงานผลการดําเนินงานและกลุม
่ เกษตรกรทํานา ทําไร่ ทําสวน เลีย
้ งสัตว์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 2080.55.A1 ก139ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมงประจําปี 2546

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 1491.T35 ก151ร

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเทีย
่ ว

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2546

G 155.T5 ฉ155ก

รัฐในแนวระนาบ : กลไกประชาสังคม

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

2546

HN 700.592

กรมตรวจบั
ญชีสาหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินกลุม
่ เกษตรเลีย
้ งสัตว์ทําประมงและเลี
ย
้ งนํ้ าประจํ
ปี 2546

2546

HD 1486.T5 ก151ร

กรมตรวจบั
ญชี
หกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินกลุม
่ เกษตรกรเลีย
้ งสัตว์ ทําประมง
และเลีย
้ งสั
ตส
ว์น
ํ้ าประจําปี 2545

2546

HD 2080.55 ก139ร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทประจําปีกรมตรวจบั
2546 ญชีสหกรณ์

2546

HD 3382.55.A2 ก151ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทประจําปีกรมตรวจบั
2545 ญชีสหกรณ์

2546

HD 3082.55.A4 ก139ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร ้านค ้าทุกรูปแบบประจําปีกรมตรวจบั
2546 ญชีสหกรณ์

2546

HD 3382.A2 ก151ร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2546

HD 3271 ก151ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินกลุม
่ เกษตรกรประจําปี 2546

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร ้านค ้าประจําปี 2546
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

กรมตรวจบั
ญชีสรหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรการเงินสหกรณ์
การเกษตรปฏิ
ป
ู ทีด
่ น
ิ ประจําปี 2546

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

กรมตรวจบั
ญว์ชี
หกรณ์ โคนมา) ประจําปี 2546
รายงานผลการดําเนินงานและฐานการเงินสหกรณ์การเกษตรรูปพิเศษ (สหกณ์
ผู ้เลีย
้ งสัต
แสละสหกรณ์
2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

มหาวิ
ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการการท่องเทีย
่ ว หน่วยที
่ 9-15

2546

G 155.A1

ส747อ 254

นั กเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล

ิ วงศ์ ณ ป้ อมเพชร
วิชต

2546

HB 76 ว555น

ฮัลโหล...อยากเป็ นข่าว

จรินยา ศักดิศ
์ ริ ิ

2546

HF 5415.12 จ246ฮ

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สุภาพร พิศาลบุตร ; นารีรัตน์ หวังสุนทราพร 2546

เอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเทีย
่ วชุมชนอย่างยัมหาวิ
ง่ ยืน ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายแม่เรือ
่ งดี ๆ ของนารีสยาม

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 9-15

HF 5549 ส838ร

2546

G 155.T5 ส747อ

2546

HQ 1767 พ717น

2546

HE 8689.4 ส747อ

แรงงานสัมพันธ์ ทฤษฏีและการปฏิบัต ิ

สังศิต พิรย
ิ ะรังสรรค์

2546

HD 6971 ส62ร

การท่องเทีย
่ วโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พน
ื้ ทีภ
่ าคเหนือ

สินธุ์ สโรพล

2546

G 155 ส725ก

ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อป
ุ ทาน

วิทยา สุหฤทดํารง

2546

HD 38.5 ว34ล

ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุชาติ ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์

2546

H 62.5 ส761ร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

วัชนีพร เศรษฐสักโก

2546

HF 5679 ว376ร

ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อป
ุ ทาน อธิบายได ้...ง่ายนิดเดียว

วิทยา สุหฤทดํารง

2546

HD 38.5 ว582ล

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

อรรถพล ตวิภานนท์

2546

HF 5601 อ357ร

ปฎิทน
ิ กิจกรรมเทศกาลและงานปรพเพณี 2546

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2546

GT 4878 ก455ป 2546

ภาวะผู ้นํ าและผู ้นํ าเชิงกลยุทย์

เนตรพัณณา ยาวิราช

2546

HD 57.7 น784ภ

ประมวลสาระชุดวิชาวิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์ หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546

HD 2955.5 ส162ป

2546

HF 5679 ร229

ระบบพิมพ์บล
ิ บัญชีสําเร็จรูป ACCOFFICE ( V.2003 )
ผู ้หญิงกับความรู ้ 1 (ภาค 2)

สินันทร์ สิทธิรักษ์

2546

HQ 1106 ส726ผ

แรงจูงใจกับการโฆษณา

พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช

2546

HF 5822 พ239ร

2546

HG 4026 อ547ป

2546

TX 911.3.F75 ป619ก

เอกสารประกอบคําบรรยาย GB 725 ประเด็นสําคัญในปั จจุบันทางการเงิน อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา
การปฏิบัตงิ านและการจัดการส่วนหน ้าของโรงแรม

ปิ ยพรรณ กลั่นกลิน
่

สํานั กงานคณะกรรมการสิ
ทธิย
มนุษยชนแห่งชาติ2546
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีความรุนแรงอันเนือ
่ งมาจากโครงการท่
อก๊าฃไทย-มาเลเซี

HD 9581.T52 ผ191ผ

กรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินสหกรณ์การเกษตร กปร. กลาง
นพค. สหกรณ์
รกิจเศรษฐกิจ รปช. ประจําปี2546
2545

HD 3082.55.A4 ก139ร

มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
รายงานผลการวิจัยเรือ
่ งการยกระดับความสามารถในการรับและการสัง่ สมองค์
ความรู
้ด ้านวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุ2546
คลากรทางวิท
HD
ยาศาสตร์
62.4 ม181ร
และเทคโนโลยีข
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

นภวรรณ คณานุรักษ์

2546

HF 5415.15 น195น

งคมแห่งชาติ
รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี 2546 ของ สศช. เรือ
่ งการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนสํานั กงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสั
2546
HC 79.E5 ส691ร
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาภาวะผู ้นํ า

ภาวัฒน์ พันธุแ
์ พ

2546

HD 57.7 ภ27อ

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมูบ
่ ้านอีสาน 2488 - 2544

สุวท
ิ ย์ ธีรศาศวัต

2546

HC 445.Z7 ส881ป

บันทึกย่อข ้อหารือภาษีอากร(ของกรมสรรพากร)

เดชอุดม ไกรฤทธิ์

2546

HJ 2240 ด839บ

มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน

อนั นท์ งามสะอาด

2546

HM 650 อ173ม

รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ ้าและหลักประกันสังคม

สํานั กงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่2546
งชาติ

HC 445 ส691ร

ผู ้ชายเลวกว่าหมาและไม่ได ้มาจากดาวอังคาร

พัชรศรี เบญจมาศ

HQ 1090 ก534ผ
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ภูมป
ิ ั ญญาไทย ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดินสยาม

ภาวิณีย ์ เจริญยิง่

2546

HT 423

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสังคมศาสตร์

สุรพล กาญจนะจิตรา

2546

H 62.5 ส852ร

รู ้จักลูกค ้าความสําเร็จในธุรกิจด ้วยปลีก

วรานนท์ ตัง้ จักรวรานนท์

2546

HF 5415.5 ว314ร

ั ยภาพของไทย
รู ้จักอเมริกาหันมาดูศก

พระธรรมปิ ฏก

2546

HM 101 พ335ร

ไอเดียเด็ด ๆ และ เคล็ดลับสร ้างธุรกิจใหม่ในสไตล์ของคุณเอง

บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ ; ไอกาวะ,โนบุรโิ กะ 2546

HD 37.T5 อ992

รบอย่างไรให ้ชนะ : กลยุทธ์เอาชนะทุกปริมณฑลธุรกิจ

สุวท
ิ ย์ เมษิรทรีย ์

2546

HF 5415 ส881ร

ยอดกลยุทธ์การบริหาสําหรับองค์การยุคใหม่

ณั ฎฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2546

HD 58.8 ณ362ย

มหาอํานาจฟาสต์ฟด
ู้ =Fast food nation

สุขนิตย์ เทพอนั นต์ ; ชลอสเซอร์,อีรก
ิ

2546

HF 5439.F64 ส743ม

หลักการบริหารการเงิน

เพชรี ขุมทรัพย์

2546

HD 31 พ879ห

หลักการตลาด (Prineipleot marketing)

วิทวัส รุง่ เรืองผล

2546

HF 5415 ว593ห

ญชีสหกรณ์
สถิตผ
ิ ลการดําเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์ สหกรณ์บริการประจําปี กรมตรวจบั
2546

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

กรมตรวจบั
ชีสหกรณ์
สถิตผ
ิ ลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ภาคการเกษตร ( เกษตร ประมง
นิคม)ญประจํ
าปี 2546

2546

HD 3082.55.A.4 ก151ร

ภ478ภ 254

สุดยอดการบริหารงานขาย

วรานนท์ ตัง้ จักรวรานนท์

2546

HF 5438 ว314ส

อั๊วจะเล่า...ให ้ลือ
้ ฟั ง ! เล่ม 2 ตอน เถ ้าแก่อัจฉริยะยุค 2020

วิโรจน์ กุศลมโนมัย

2546

HG 179 ว711อ

สถิตเิ พือ
่ การวิจัยโดยใช ้คอมพิวเตอร์ (Spssversion 10.0)

เพ็ญแข ศิรวิ รรณ

2546

HA 32 พ537ส

สร ้างวินัยให ้ลูกคุณ

อุมาพร ตรังคสมบัต ิ

2546

HQ 770.4 อ846ส

ออมก่อนรวยกว่า : ฉบับพิเศษสําหรับตลาดหลักทรัพย์

นวพร เรืองสกุล

2546

HG 4028.C45 น2970

หลักเศรษฐศาสตร์=Principles of Economics for Non Major

ประพันธ์ เศวตนั นทน์

2546

HB 181.T5 ป299ห

สาระ - เลว ลูกศิษย์รัก

ิ (เตร) มุรธาทิพย์
อนุชต

2546

HQ 799 อ188ส

2546

HD 3082.55.A4 ก268ส

สถิตก
ิ ารดําเนินงานและฐานะการเงินรายกลุม
่ กลุม
่ เกษตรกรประจําปี 2545 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวหมาดีกว่าหางสิงห์ 2 ตอน ปิ รามิด ธุรกิจ

วิโรจน์ กุศลมโนมัย

2546

HD 38.7 ว711ห

หลักการบริหารธุรกิจ = Principle of business administration

สุรพันธ์ ฉั นทแดนสุวรรณ

2546

HD 30.22 ส852ห

สุดยอดคัมภีร ์ นั กขายมือโปร = Ziglar on selling

ซิกล่าร์,ซิก ; ยงยุทธ ยุทธวงศ์

2546

HF 5438.25 ซ293ส

บพุฒ
อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชี = Understanding finanical statements กิลล์, เจมส์โอ ; แชตตัน, มอยรา ; โอฬาร กลี2546

HF 5681.B2 ก685อ

เศษฐกิจและสวัสดิการชุมชน : การบริหารทีใ่ ช ้ชุมชนเป็ นฐาน

ชัยวัชน์ หน่อรัตน์

2546

HN 49.C6 ช431ศ

เส ้นทางอนาคตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

2546

HF 1594.55.Z4C6 ส897

บริหารเวลา

ฮินเดิล, ทิม

2546

HD 69.T54 ท364บ

เศรษฐศาสตร์หาร 2

สุธ ี พนาวร

2546

HB 172 ส786ศ

่ ักบัญชีมอ
เส ้นทางสูน
ื อาชีพ

ธรรมนิต ิ

2546

HF 5627 ธ339ส

สุดยอดความสําเร็จขององค์การ

ดนั ย เทียนพุฒ

2546

HD 30.28 ด123ส

สถิตธิ รุ กิจ

ดวงใจ วีสกุล

2546

HA 29.5.T5 ส184

หลักและวิธก
ี ารวิจัยตลาดเบือ
้ งต ้น

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2546

HF 5415.2 ด46

อัว้ จะเล่าให ้ลือ
้ ฟั ง เล่ม 1 ตอน กลยุทธ์ธรุ กิจ

วิโรจน์ กุศลมโนนั ย

2546

HD 38.2 ว711อ

่ ประชาสัมพันธ์ = Public Relations Media
สือ

เสรี วงษ์มณฑา

2546

HM 263 ส929ส

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พน
ื้ ฐาน

ชัยวุฒ ิ ชัยพันธุ์

2546

HB 171.5 ว436ห
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สถิตธิ รุ กิจ

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2546

HF 1017 ส831

หลักการโฆษณา

เสรี วงษ์ฆณฑา

2546

HF 5801 ส928ห

หลักการโฆษณา = Principles of Advertising

เสรี วงษ์มณฑา

2546

HF 5821 ส929ห

ณรงค์ เพ็งชคมไทย
รประเสริ
บทสังเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนด ้อยโอกาสในสั
: ฐรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2546

HV 4203 ณ211บ

บ
่ ้านและชุ
มชนเมืองแห่งชาติ
,สํานั กงาน HC 445. Z9 ก344บ
บทสรุปผลการดําเนินงานโครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุกรรมการกองทุ
นหมูบ
่ ้านและชุน
มหมู
ชนเมื
อง
2546
หลักเศรษฐศาสตร์

ประพันธ์ เศวตนั นทน์

2546

HB 330 ป319ห

ญชีสหกรณ์
สถิตผ
ิ ลการดําเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์ สหกรณ์ร ้านค ้าประจําปี กรมตรวจบั
2546

2546

HD 3082.55.A4 ก151ร

สุดยอดกองทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กองทุนหมูบ
่ ้านดีเด่นระดับอําเภอ

2546

HN 700 ย126ส

วิโรจน์ กุศลมโนมัย
หัวหมาดีกว่าหางสิงห์ ตอนจูนคลืน
่ ธุรกิจ = Dog'head better than lion 'tail

2546

HD 62.7 ว569ห

รัตนาพร เศรษฐกุล

2546

HC 445 ร377ห

2546

HG 4244.655 ก151ร

หนึง่ ศตวรรษ เศรษฐกิจชุมชน หมูบ
่ ้านภาคเหนือ 2442-2542

สถิตผ
ิ ลการดําเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์ออมทรัพย์ประจําปี 2546กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หัวหน ้างานพันธุแ
์ ท้

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2546

HD 28 ว541ห

สถิตงิ านประกันสังคม

ฝ่ ายสถิตแ
ิ ละรายงานกองวิจัยและพัฒนา

2546

HD 7090 ส691ส

2546

H 62 ส691ส

สํากนัรรมไทย"
กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สรุปรายงานการจัดงาน "ซิมโปเซียน งานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด ้านระบบพฤติ
หลักการตลาด

คอตเลอร์, ฟิ ลป
ิ

2546

HF 5415.12 ค183ห

สุดยอดกองทุนกลาง กองทุนหมูบ
่ ้านดีเด่นระดับอําเภอ

ยงยุทธ ติยะไพรัช

2546

HN 700.592.C6 ย126ส

สุดยอดคัมภีร ์ นั กขายมือโปร = Ziglar on selling

ซิกล่าร์,ซิก ; ยงยุทธ ยุทธวงศ์

2546

HF 5438.25 ซ293ส

บริการลูกค ้าแบบนี้จงึ จะรวย = The art of client service

ธงชัย สมบูรณ์ ; โซโลมอน, โรเบิรต
์

2546

HF 5415.5 ซ921บ

อธิบายศัพท์เศรษกิจ ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

วิทยากร เชียงกูล

2546

HB 62 ว583อ

่ สาร เทคโนยีสารสนเทศและการสื
่ สารตลอดจนเทศโนโลยี
คณะกรรมการส่
งเสริมการเข ้าถึงข ้อมูสลงิ่ และเทคโนโลยี
การ
แนวทางการส่งเสริมการเข ้าถึงข ้อมูลข่าวสารการสือ
อ
อํานวยความสะดวกสํ
2546 สารสนเทศของคนพิ
HC
าหรั79.9.I55
บคนพิการน927น
สร ้างแบรด์ ด ้วยศรัทธา

วรรณคํา

2546

HD 69.B7 ว544ส

สูตรลับพ่อมดการตลาด

ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

2546

HF 5415 ส886

บัญชีบริหาร เล่ม 1

บุญอนั นต์ ไชยชลอ

2546

HF 5601 บ613ก

อนาคตของเอเซีย

สํานั กโฆษก สํานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2546

HN 25 ส691อ

2546

HD 30.28 ว498ส

หลักสถิต ิ 1

รองศาสตราจารย์พศ
ิ มัย หาญมงคลพิพัฒน์ 2546

HA29.5.T4 พ65ห

สร ้างแบรนด์สงิ่ เดียวเท่านั น
้ ทีจ
่ ะทําให ้โอกาสของคุณได ้เปรียบ

ศิร ิ เลากัยกุล

2546

HD 69.B 7 ศ448ส

บัญชีชว่ ยได ้

ภาพร เอกอรรถพร

2546

HF 5601 ก457บ

ั กลาง 2 : INTERRNEDIATE ACCOUNTING
บัญชีชน

อังคณา นุตยกุล

2546

HF 5601 อ62ก

ู่ วามสําเร็จ
สามก๊กสร ้างเถ ้าแก่ใหม่ ตอน : ยอดกลยุทธ์พลิกวิกฤติสค

เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

2546

HD 42 ป771ส

เส ้นทางเศรษฐกิจชุมชน ในกระแสทุนนิยม

พรเพ็ญ ทับเปลีย
่ น

2546

HC 445 พ252ส

พจนานุกรมศัพท์ตลาดหลักทรัพย์

ก่อเกียรติ พาณิชกุล

2546

HF 5011 ก19พ

สุดยอดคนโกง

ทิพย์วารี

2545?

HV 8065 ท471ส

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2545

HD 62.4 ก119ก

การบัญชีการเงิน 2 = Financial accounting II

กชกร เฉลิมกาญจนา ; วชิระ บุณยเนตร ; ปริญ
ดา มณีโรจน์HF
; สุ5655.T5
พช
ิ ชา โมรากุ
ล
2545
ก459ก

่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจคูม
อัจฉรา จันทร์
ฉาย
สูค
่ อ
ื การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทํา B S C : BALAMCED
SCORECARD
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ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

นุชจรี พิเชฐกุล

2545

HF 5655 น725ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic management

ไพโรจน์ ปิ ยะวงศ์วฒ
ั นา

2545

HD 30 พ992ก

การตลาด 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์

ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล

2545

HF 545.12.T5 ช686ธ

การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็ นไปได ้

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2545

HD 28 ฐ312ก

การบริหารโครงการ

สมบัต ิ ธํารงธัญวงศ์

2545

HD 69.P75 ส543ก

การตลาดธุรกิจบริการ

ฉั ตยาพร เสมอใจ

2545

HF 5415 ฉ235ก

2545

HC 54 จ225ก

จักรพัAND
นธุ์ ปัEnvironment
ญจะสุวรรณ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม = Management Of Resources
การจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจ = Business finance

มัลลิกา ต ้นสอน

2545

HD 4026 ม377ก

การจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจ

มัลลิกา ต ้นสอน

2545

HG 4026 ม377ก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2545

HF 5549.5.M3 ณ311ก

การบริหารแบบมีสว่ นร่วม: Participative Management

สมยศ นาวีการ

2545

HD 30.28 ส274ก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2545

HB 501.5 ณ113ก

การเงินธุรกิจ

คีออน อาร์เทอร์ เจ.

2545

HG 4026 ด271ก

การจัดทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม

2545

HF 5681. C 28 ว287

การจัดทํางบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม

2545

HF 5681 B 2 ว282ก

่ ต่างๆเพือ
การเขียนในสือ
่ การประชาสัมพันธ์

อุบลวรรณ ปิ ตพ
ิ ัฒนะโฆชิต

2545

HM 1221 อ835

การบัญชี 1

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2545

HF 5655.T35 ก272บ

การบัญชี 1

ิ ธิภ
เบจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2545

HF 5655.T35 ก272ก

การตลาดระหว่างประเทศ = Interational marketing

อภิรัฐ ตัง้ กระจ่าง

2545

HF 1416 อ261

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

สุชาติ เหล่าปรีดา

2545

HF 5655.T5 ส761ก

การจัดการ=Management

ธงชัย สันติวงษ์

2545

HD 37.T35 ธ117ก

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม = Small Business Management

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2545

HD 62.7 ก236ก

การบัญชี 1 Accounting

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2545

HF 5601 บ784ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ณั ฎฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2545

HD 30 ณ311ก

ั ้ สูง 1 = Advanced accounting I
การบัญชีชน

ิ ฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ 2545
สุชาติ เหล่าปรีดา ; วิศษ

การตลาดสุดเหวีย
่ งในยุคอนาคต = Max-e-marketing in the net future แรปป์ ,สแตน

HF 5655.T5 ส761ก

2545

HF 5415.1265 ร918ก

การเงินธุรกิจ = Business finance

โสภณ ฟองเพชร

2545

HG 4026 ส979ก

การบริหาร = Management

สมยศ นาวีการ

2545

HD 30 ส271ก

การตลาดระหว่างประเทศ

อภิรัฐ ตัง้ กระจ่าง

2545

HF 1416 อ261

Sex Zone in the City

แก ้วกานต์ กองโชค

2545

HQ 242 ก891ซ

เกมและกิจกรรมผสมผสานเพือ
่ การพัฒนาบุคลากร

จรีชา ใจเปี่ ยม ; สมชาติ กิจยรรยง

2545

HD 30.26 ส238ก

พัฒดนา
ญสุข
ข ้อสอบ ก.บช. พร ้อมแนวคําตอบ (ครัง้ ที่ 1-8) : วิธก
ี ารใช ้คอมพิวเตอร์ในการจั
ทําบุ
และตรวจสอบบั
ญชี (การทดสอบความรู
2545
้ของผู ้ขอขึน
้ ทะเบี
HF 5667.12
ยนเป็ นผูพ633ข
้สอบบัญชีรับอ
กิตติletters
การต์ อิand
ศระ oter business documents 2545
เขียนจดหมายและเอกสารธุรกิจอย่างมืออาชีพ = Gartside's model business

HF 5726 ก671ข

คนทํางาน

วรนุช เพิม
่ ปิ ยพฤฒิ

2545

HF 5549 ว218ค

คนร่วมสมัยกับปั ญหาสังคม

อัล ชะฮีด ซัยยิด มุฮัมมัด มากิร ศอดร์

2545

HM 301 อ571ค
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อัล ชะฮีด ซัยยิด มุฮัมมัด มากิร ศอดร์
คนร่วมสมัยกับปั ญหาสังคม = The contemporary man and the social problems

ปี พม
ิ พ์
2545

ครบรอบ 60 ปี วันสถาปนากรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 5 พฤษภาคม 2545 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 2545

เลขเรียกหนั งสือ
HN 700.S75 อ571ค
HF 3854 ก151ค

สุธน หิญธีระนันข
ความก ้าวหน ้ากับความยากจน : การสอบสวนสาเหตุภาวะตกตํา่ ทางอุตสาหกรรมและการที
่ ทน์
าดแคลนเพิม
่ ข ้นควบคูไ่ ปกับการเพิ
2545ม
่ ขัน
้ ของเศรษฐทรั
HB 171 ส782ค
พย์...วิธแ
ี ก ้ไข
ความยากจนทีไ่ ม่เป็ นธรรม : เศรษฐศาสตร์ทล
ี่ งถึงราก

สุธน หิญธีระนันทน์

2545

HC 79 ส782ค

คูม
่ อ
ื การใช ้ MSN & NETMEETING STEP BY STEP

อวยพร โกมลวิจต
ิ รกุล

2545

HF 5734.2 อ437ค

SIX SIGMA พลังพลิกฟื้ นธุรกิจ = The porwer of SIX SIGMA

ั
โชวดูร,ี ซูเบีย ; สุรย
ิ ะ เลิศวัฒนะพงษ์ชย

2545

HD 31 ช839ช

2545

HD 9000.5 ส784ก

สมคิด พรมจุ ้ย

2545

H 62.A5 ส234ก

ไชนด์ลน
ิ , จูด ี้
ความสวยไม่จรี ัง แต่ความงั่งสิถาวร : BEAUTY FADES, DUMB IS FOREVER

2545

HM 305.4 ช850ค

สุธ้ ามดี สัตตบุศย์
กฎหมายการค ้าโลกว่าด ้วยสินค ้าเกษตร อาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทีค
่ นไทยควรรู
การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฎิบัต ิ

คัมภีร ์ การพัฒนาภาวะผู ้นํ า

เมาริก,จอร์น แวน

2545

HD 57.7 ม828ค

PHARMARKETING ตลาดยาเชิงกลยุทธ์

ธีระ ฉกาจนโรดม

2545

HF 5439.D75 ธ661พ

คําแนะนํ าการนํ ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช ้ในเชิงปฏิบต
ั ิ

สํานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2545

HF5668.25 ส63ค

Pearls of Wisdom นั กปรัชญาวาทีจากผู ้บริหารระดับชาติ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยธุรกิจ2545

HD38.25.T5 ส4พ

คิดใหม่-ทําใหม่ ให ้ได ้งาน

กมลชัย อัชนะพรกุล

2545

HF 5382.7 ก136ค

คิดใหม่การตลาด = Marketing moves

คอตเลอร์, ฟิ ลป
ิ

2545

HF 5415 K87M

กลยุทธ์การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาองค์การ

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2545

HD 58.8 ณ362ก

2545

H 62 ด554ค

ดิท
เรก
ปัย
ทนเรศวร
มสิรวิ ฒ
ั น์
ความรู ้คูส
่ ังคม : รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ
ยาลั
การวิเคราะห์รายงายทางการเงิน

วาณี คําดี

2545

HF 568.B2 ว458ก

การพยากรณ์การขาย = Sales Forecasting

กุณฑลี รืน
่ รมย์

2545

HF 5438.4 ก712ก

การพัฒนามนุษย์แนวใหม่เพือ
่ อนาคตทีย
่ งั่ ยืน

ประเวศ วะสี

2545

HN 3018 ป384ก

การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ e - commerce

อรพรรณ พนั สพัฒนา

2545

HF 5548.32

กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก

โรเซน, เอ็มมานะเอล

2545

HF 5415.13 ร933ก

กลยุทธ์การตลาด

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2545

HF 5415.13

กลยุทธ์การตลาด

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2545

HF 5415.13 อ133ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

กัลยา วานิชย์บัญชา

2545

HF 5693.T35 ก117ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์

สุปัญญา ไชยชาญ

2545

HD 30.25 ส824ก

กลบัญชี

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5655.T35 ภ262ก

กฎทองของยอดนั กคิด

มิเชล โมลีโน

2545

HF 5439.4 ม343ก

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

วาณี คําดี

2545

HF 5681.B2 ว458ก

กฎหมายการค ้าโลกว่าด ้วยสินค ้าเกษตร อาหาร และเครือ
่ งดืม
่ ทีค
่ นไทยควรรูสุ้ ธามดี สัตตบุศย์

2545

HF 3800.55 ส784

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉั นท์ : ทางเลือกใหม่สําหรับกระบวนการยุตธิ รรมไทย

2545

HV 8688 ก218

อ332ก 25

อ133ก 25

การวิจัยการตลาด

กุณฑลี เวชสาร

2545

HF 5415.2 ก712ก

การวิจัยการตลาด = Marketing research

กุณฑลี เวชสาร

2545

HF 5415.2 ก712ก

ึ ษาจากฮาร์วาร์ด = Harvard's casestudy
กรณีศก

วิรญ
ิ บิคร วัฒนา (บรรณาธิการ)

2545

HF 5415.13 ก153ว

การส่งเสริมการตลาด

สุวม
ิ ล แม ้นจริง

2545

HF 5414 ส882ก
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ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การส่งเสริมการตลาด

สุวม
ิ ล แม ้นจริง

2545

HF 5415 ส882ก

การสร ้างทีมงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2545

HD 31.28 ณ311ก

การสอบบัญชี เล่ม 2

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ; นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ 2545

HF 5667 น619ก

การสอบบัญชี = Auditing

สมพงษ์ พรอุปภัมภ์

2545

HF 5667 ส623ก

คูม
่ อ
ื การใช ้ฉบับสมบูรณ์ = Seagate Crysyal Reports 8

เปค, จอร์จ

2545

HF 5719 น691ค

กลบัญชี

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5601 ภ457ก

ทัศนะว่าด ้วยเศรษฐกิจ

ป๋ วย อึง้ อากรณ์

2545

HB 180 ป173ท

ฐานข ้อมูลสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์จากอินเตอร์เน็ ตครัง้ ที่ 2

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์2545

HB 74.4 ศ813ฐ

เดินข ้ามปี ท ี่เขมร

อภิญญา ตะวันออก

2545

HD 7939.3 อ253ด

ถึงเวลาบินปร๋อ ยีห
่ ้อเอเชีย

เบตี้ เอียน

2545

HD 69.B7 บ54ถ

ถึงเวลาบินปร๋อยีห
่ ้อเอซีย

ดนั ย จันทร์เจ ้าฉาย

2545

HD 69 ด123ถ

8 ขุนพล ผู ้เยีย
่ มวรยุทธ์

จิรวัฒน์ รจนาวรรณ

2545

HE 8390 จ541ป

2545

HD 31 ศ486ท

ทฤษฎีองค์การ
ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตราฐาน

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2545

HD 37.T5 ศ486ท

ทฤษฎีองค์การ:วิเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีและการประยุกต์

ทองใบ สุดชารี

2545

HD 37.T5 ท278

59 วิธก
ี ารทํางานให ้ดีขน
ึ้

ประสาร มฤคพิทักษ์

2545

HF 5549 ป411ห

MICHAEL E. PORTER

ชันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2545

HD 49 P 847

2545

HQ 27 ง341ท

ศ ฒ
สัต
ย์สงวน
ทัศนคติเกีย
่ วกับเพศสัมพันธ์ของนั กศึกษาไทยและนั กศึกษาอเมริกา : การวิงามพิ
จัยข ้ามวั
นธรรมในประเทศอเมริ
กา
Brand Building Dynamic 10 ขัน
้ ตอนการสร ้างแบรนด์

ณรงค์ จิวงั กูร

2545

HD 69.B7 ณ211บ

20 นั กธุรกิจ เขารวยได ้อย่างไร?

ณรงค์ ลิวังกูร

2545

HG 179 ณ211ย

ิ ค ้าคงเหลือ
เทคนิคการจัดทําบัญชีสน

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2545

HF 5681 ส248ท

108 วิธค
ี ด
ิ 1009 วิธก
ี ารของผู ้ประกอบการ เล่ม 1

นิธน
ิ า ศรีประเสริฐ

2545

HD 38.2 น613ห

108 วิธค
ี ด
ิ 1009 วิธก
ี าร ของผู ้ประกอบการ เล่ม 2

สุธ ี พนาวร

2545

HD 38.2 ส786ร

108 คําถาม บสท : กลยุทธ์และแนวทางปฎิบัตส
ิ ําหรับลูกหนี้

จอมทรัพย์ โลจายะ

2545

HG 3754.5.T35 จ197ห

108 - 1009 กลเม็ดการสมัครงาน

สุเชาว์ ณ สงขลา

2545

HF 5383 ส723

36 ปี เล่าขานตํานานพัฒนาชนบท

กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

2545

HN 700.55 Z9 ก175ส

2545

HF 5549.5 ฟ172ส

ฟอร์ไซท์
,แพทริ
ค
30 นาทีคัมภีรน
์ ั กบริหาร : เทคนิคการจูงใจพนั กงาน = 30 Minutes...to motivate
your
staft
23 ปี กรมการประกันภัย 24 มีนาคม 2545

กรมการประกันภัย,กระทรวงพาณิชย์

2545

HG 8051 ก151ส

ทฤษฏีองค์การ : วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีและการประยุกต์

ทองใบ สุดชารี

2545

HD 38 ท278ท

จับใจคน จับใจงาน (เล่ม 4)

สุพัตรา สุภาพ

2545

HF 5549.A3 ส831จ

2545

HF 5549 ค762อ

ลย์ รัตนมั่นเกษม,ผู ้เรียบเรียง
เคล็ดลับการทํางานให ้ประสบความสําเร็จ : เทคนิคเพิม
่ ประสิทธิภาพให ้คนทํอดุ
างาน
DIS 3 BUTION CHANNEL

มร.รี

2545

HF 5429.6.T5 ม194ด

ใครคือจุดอ่อน

กฤษติกา คงสมพงษ์

2545

HM 1033 ก45ค

โฆษณาต ้องห ้าม

กิตติกร อนุเชียร

2545

HF 5821 ก673ฆ

CuttingEdge CRM

ชลิต ลิปนะเวช

2545

HF 5415-.5 ช252ซ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

Cutting Edge CRM

ชลิต ลิมปนะเวช

2545

HF 5415.5 ช252ค

CRM การบริหารลูกค ้าสัมพันธ์

แอนเดอร์สัน,คริสติน

2545

HF 5438.4

จริยธรรมธุรกิจ ยุคโลกาภิวต
ั น์

พรนพ พุกกะพันธุ์

2545

HF 5387 พ244จ

จัดเวลาอย่างมืออาชีพ

มอร์แกนสเทิรน
์ , จูล ี่

2545

HD 69.T54 บ474จ

่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจ
Benchmarking = ทางลัดสูค

บุญดี บุญญากิจ

2545

HD 62.15 บ447บ

จับใจคน จับใจงาน (เล่ม 3)

สุพัตรา สุภาพ

2545

HF 5549.A3 ส831จ

Brand Building Dynamic 10 ขัน
้ ตอนการสร ้างแบรนด์

ณรงค์ จิวงั กูร

2545

HF 5386 ณ342บ

จับใจคน จับใจงาน (เล่ม 1)

สุพัตรา สุภาพ

2545

HF 5549.A3 ส831จ

จับใจคน จับใจงาน (เล่ม 2)

สุพัตรา สุภาพ

2545

HF 5549.A3 ส831จ

จิตวิทยาชีวต
ิ คูแ
่ ละการบําบัดคูส
่ มรส

อุมาพร ตรังคสมบัต ิ

2545

HQ 743 อ846จ

CASE STUDY 5.0

ชันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2545

HF 5415.18 ช471ค

จีนจะเปลีย
่ นโลก หรือโลกจะเปลีย
่ นจีน

สันติ ตัง้ รพีพากร

2545

HC 427.92 ส579จ

เจ ้าพ่อ

สนธิ ลิม
้ ทองกุล

2545

HV 6453 ส192จ

เจาะ 30 ตลาด ค ้าต่างแดน

สุรกิจ จุฑาเทศ

2545

HF 1379 ส845

เฉลยข ้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคของปี พ.ศ. 2534-2544

กฤตยา ตติรังสรรค์สข
ุ

2545

HB 74.6 ก276ฉ

ชําแหละโทรทัศน์อเมริกา

2545

HE 8689 ว645ช

รก ปัยท
มสิรวิ ฒ
ั น์ ; พัชรินทร์ สิรสุนทร
ความรู ้สังคม : รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิดิ
ทเยาลั
นเรศวร

2545

H 62 ด554ค

อ946ซ 254

จับใจคน จับใจงาน (เล่ม 6)

สุพัตรา สุภาพ

2545

HF 5549.A3 ส831จ

การปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2545

HF 5668 จ74ก

การบัญชีโรงแรม : ระบบบัญชีและการควบคุม

ชูศรี เทีย
้ ศิรเิ พชร

2545

HF 5686.H75 ช685ก

การบัญชีโรงแรมระบบบัญชีและการควบคุม

ชูศรี เทีย
้ ศิรเิ พชร

2545

HF 5686.H75 ช688ก

ิ และส่วนของเจ ้าของ
การบัญชีหนี้สน

อารีย ์ ทิศาวิภาต

2545

HF 5681 อ564ก

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

้ สุวรรณชัย
ชนิดา เชือ

2545

HF 5601 ช152ก

การบัญชีบริหาร : Managerial Accounting

วันฤดี สุขสงวน, ธานี พงศ์สพ
ุ ัฒน์ และนิพันธ์ เห็
นโชคชัยชนะ
2545
HF 5601 ว436ก

กลยุทธ์และวิธเี จรจาต่อรองทางการค ้า

หลี่ ผูเหลียง,อธิคม สวัสดิญาณ

การบัญชีบริหาร

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล ; กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์ ; สุวม
ิ 2545
ล เหลืองประเสริ
ฐ
HF 5601
ฐ312ก

การบัญชีบริหาร

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2545

HF 5601 ส831ก

กว่าจะเป็ นโคด - สะ - นา

วุฒก
ิ ร สินธุวาทิน

2545

HF 5821 ว862ก

กองทุนหมูบ
่ ้านผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ

สํานั กงานคณะกรรมการกองทุนหมูบ
่ ้านและชุม2545
ชนเมืองแห่งชาติ
HN 700.592 ส691ก

่ ารปฏิบัต ิ
การประเมินโครงการ : แนวทางสูก

สุวม
ิ ล ติรกานั นท์

2545

HD 69.P75 ส575ก

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

อลงกรณ์ มีสท
ุ ธา

2545

HF 5549.5 อ423ก

การปรับตัวของข ้าราชการในระบบราชการไทยยุคปฎิรป
ู

สมชาย สุขสิรเิ สรีกล
ุ

2545

HF 5549 ส239ก

การปรับตัวของข ้าราชการในระบบราชการไทยยุคปฎิรป
ู

สมชาย สุขสิรเิ สรีกล
ุ

2545

HF 5549 ส239ก

สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2545

G 70.212 ม246ส

่ สารอย่างอัฉริยะ
สือ

ฮับบาร์ด, แอล รอน

2545

HM 258 ฮ251ส
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ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

้ รถยนต์ [หนั งสือโครงงาน]
ระบบสารสนเทศการเช่าซือ

วิมลรัตน์ พุกเปี่ ยม ; ศราวุธ แสงมณี

2545

HD 9710

สมุดรายงานสถิตจิ ังหวัดนครสวรรค์ ฉบับ พ.ศ. 2545

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

2545

HA 1787 ส691ส

2545

HN 700.592.C6 ล611ห

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5655 ภ456บ

ส่วนประชาสั
มพันมธ์ิ
หนั งสือรวบรวมภาพและกิจกรรมงานพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารผู ้โดยสารท่าอากาศยานสุ
วรรนภู

2545

HE 9797.5.T35 ส388ห

หนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
บัญชีศรีธนญชัย

ว671ร ว971

มนุษยสัมพันธ์ในทีท
่ ํางาน

ทิภาพร เยีย
่ มวัฒนา

2545

HM 650 ท454ม

หลักเศรษฐศาสตร์

ณรงค์ ธนาวิภาศ

2545

HB 330 ณ211ห

สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

สํานั กงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั
ฉบับส691ส
ที่ 9 พ.ศ. 2545-2
2545งคมแห่งชาติ
HC 497

ภูมศ
ิ าสตร์ขนส่ง

กุลยา วิวต
ิ เสวี

เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างสรรค์และผลิตสิง่ โฆษณา หน่วยที่ 9 - 15 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
บัญชีเบือ
้ งต ้น 1

จรรยา บุญวานิช ; สังวาลย์ สันติเพชร

เอกสารการสอนชุดวิชาระรรสารสนเทศเพือ
่ การจัดการการท่องเทีย
่ ว หน่วยทีมหาวิ
่ 1-8 ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545

HE 323 ก278ภ

2545

HF 5827 ส747อ

2545

HF 5601 จ148บ

2545

G 155.A1

ส747อ 254

ภูมป
ิ ั ญญาบูรณาการ

ยุค ศรีอาริยะ

2545

HN 484 ย334ภ

รายงานาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินกลุม
่ เกษตรกรประจําปี 2545

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2545

HD 3082.55.A4 ก151ร

เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างสรรค์และผลิตสิง่ โฆษณา หน่วยที่ 1 - 8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2545

HF 5827 ส747อ

2545

HV 400.57 ร245ส

พรรณ คําหอม
สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย = Social welfare i thai society [Computerระพี
File]
ปากท ้องของเรา

วีระ ธีรภัทรานนท์

2545

HC 445 ว841ป

โรงเรียนสอนธุรกิจ

คิโยซากิ, โรเบิรต
์ ที

2545

HF 5415.126 ค451ร

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2545

HD 30.28 ส747อ

มนุษย์กับสังคม = Man and society

คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึ2545
กษาทั่วไป HM 301 ค123ม

้แลทอง
่ มสุวรรณ
ล ้มแล ้วลุก:แบบเรียนชีวต
ิ สําหรับผู ้ไม่ยอมจํานน!:ตํานานเศรษฐีจากรายการสูธูป
้วรวยเลีย

2545

HF 5386 ธ743ล

ปฎิทน
ิ กิจกรรมเทศกาลและงบประเพณี 2545

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2545

GT 4878 ก455ป 2545

วิธจ
ี ับโกหกผู ้ชาย

ชิมาคะ คาสิโอะ

2545

HV 6155 ช576ว

หักดิบ

ฐิต ิ แขมมณี

2545

HV 5808 ฐ331ห

บริหารงานต ้องบริหารคน = Business is people

พาร์กน
ิ สัน, ซี นอร์ทโคท ; สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์
2545

HF 5549 พ619บ

บริหารงาน ต ้อง บริหารคน

Parkinson, Northcote C.

2545

HF 5549 พ619บ

เส ้นทางอนาคตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

2545

HF 1594.55.Z4.C6 ส897

หนึง่ ปี แสนสุขในโปรวองซ์

งามพรรณ เวชชาชีวะ

2545

G 149 ง338ห

รวมผลงานวิทยานิพนธ์คณะการจัดการสิง่ แวดล ้อมระหว่างปี การศึกษา

คณะการจัดการสิง่ แวดล ้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
2545 นทร์ HD 110.5.T5 ค124ร

วาลดรอป,PATTERNS
เจมส์ ; ทิมอธี
บัตKEEP
เลอร์ ;YOU
ศิระ FROM
โอภาสพงษ์
สูตรสําเร็จขัน
้ สุดยอด = MAXIMUM SUCCESS : CHANGING THA 12 BEHAVIOR
THAT
2545
GWTTINGHF
AHEAD
5415.32 ว486ส
เรือ
่ งเงินไม่ใช่เรือ
่ งเล่น ๆ

สมภพ ศักดิพ
์ ันธ์พนม

2545

HG 179 ส271ก

่ ส่องและสร ้างวัฒนธรรม
เมือ
่ สือ

กาญจนา แก ้วเทพ

2545

HM 101 ก425ม

เรือ
่ งของคนมีปัญหาหมาไม่เกีย
่ ว

พัชรศรี เบญจมาศ

2545

HQ 1090 ก523ผ

กองอนุ
รักษ์
การท่องเที
ย
่ วแห่
งประเทศไทย
เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัตก
ิ ารด ้านท่องเทีย
่ วเชิงนิเวศภาคใต ้โครงการส่งเสริ
มและพั
ฒนาการท่
องเที
ย
่ วเชิ
งนิเวศ 2545 2545

G 155.A2 ก351อ 2545

ั่ 3.0
ว่าด ้วยเรือ
่ งKPIs และ BSC The Balanced Scorecard เวอร์ชน

HD 30.28 ด123ว

ดนั ย เทียนพุฒ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

องค์กรอมตะ = Built to last successful habits of visionary companies สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2545

HF 5386 ค192อ

หลักเศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2545

HB 172 ว436ห

วาระแห่งทศวรรษ

แฮมเมอร์,ไมเคิล

2545

HD 58.8 ฮ854ว

พาสุ เดชะริ
นทร์
เส ้นทางจากกลยุทธ์สก
ู่ ารปฏิบัตด
ิ ้วย Balanced Scorecard และ Key Performance
Indicators

2545

HD 56 พ481ส

เรียนรู ้การใช ้งาน Microsoft Excel 2002

2545

HF 5548.4.M525 บ525ร

2545

HD 47.3 ว287ร

สุภาวดี หอพัฒนาโศภิษฐ์

ระบบการบริหารต ้นทุนกิจกรรมและระบบการวัดผลดุลยภาพ
สถิตเิ ศรษฐกิจและการเงิน 2545

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2545

HC 445 ธ184ส

เสือ 11 ตัว ยุทธวิธก
ี ม
ุ ตลาดมลชน=Business strategy

ชวพล ศิรพ
ิ จนานนท์

2545

HF 5415.122 ช276ส

สรุปการเงินธุรกิจ

ั ตัง้ วัฒนาพาณิชย์
ศักดิช
์ ย

2545

HG 4026 ศ324ส

2545

HA 35.3.T5 บ471ส

ธรรม
กิจปรีดาบริสท
ุ
สถิตวิ เิ คราะห์เพือ
่ การวิจัย = Statistical analysis for research ; a step byบุญ
step
approach
ร ้องเรือ
่ งเมืองพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

2545

HF 3800.55.Z5 ร193

ระบบการขายสินค ้าสหกรณ์โรงเรียนโกรกพระ [หนั งสือโครงงาน]

สุธารัตน์ ม่วงจั่น ; สายฝน สร ้อยทอง

2545

HD 2951

ส661ร 254

กงานปลัดทบวงมหาวิ
ทยาลัยองกันและแก 2545
สรุปผลการดําเนินงานโครงการป้ องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษาในสังสํกัาดนัทยวงมหาวิ
ทยาลัยแผนงานป้
้ไขปั ญหายาเสพติ
HV 5840
ดปี งบประมาณ
ท119ส พ.ศ.254
องค์การและการจัดการ = Organization and Munagement

บรรยงค์ โตจินดา

2545

HD 31 บ178อ

หน ้าต่างสูโ่ ลกกว ้าง สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์

จงจิต อรรถยุกต์

2545

G 149 จ118ห

ราชการชนบท

สุดจิต นิมต
ิ กุล

2545

HN 700.S92.C6 ส766ร

รอบรู ้ไอที เล่ม 1

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ
2545

HC 79.I55 ศ813ร

ร ้อยเล่ห.์ ..เลขา ฯ ร ้าย

ดอกงิว้

2545

HD 38 ด259ร

รู ้บัญชีมป
ี ระโยชน์

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5655 ภ457ร

ร ้อยเรือ
่ งเมืองพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

2545

HF 3800.55.Z5 ร193ก

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2545

HF 5655.T5 ว725ร

หมอวิทยา พาเที่ยวแนวจิตวิทยา

วิทยา นาควัชระ

2545

G 465 ว34ห

ปลาเล็กปลาใหญ่

มอร์แกน, อาดัม

2545

HF 5415.15 ม265ป

นโยบายและการวางแผนหลักการและทฤษฎี

ประชุม รอดประเสริฐ

2545

HD 38 ป241น

โลกนี้ไม่มอ
ี ะไรฟรี ภาค 2

วรากรณ์ สามโกเศศ

2545

HC 445 ว46ล

องค์การและการจัดการ = Organization & Management

นพ ศรีบญ
ุ นาค

2545

HD 31 น164อ

ขนมลูกๆ ทองแดง

เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
2545

TX 763 ข214ท

ผลไม ้บํารุงสุขภาพ

ภานุพันธุ์ ตะลัยกูล

2545

TX 397 ภ433ผ

แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549) เล่ม 2

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

2545

H 62.5 ส691ผ

่ สารแห่งประเทศไทย
่ สารแห่
การสื
อ
รายงานการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพการสือ
งประเทศไทยเป็
นบริษัท กสท.โทรคมนาคมจํ2545
ากัด (มหาชน)
HE 273.55.A2 ก529ร
่ จํากัดHE
องค์
การโทรศั
พท์แห่งประเทศไทย
รายงานการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพ องค์การโทรศั
พท์
แห่งประเทศไทย
เป็ นบริษัท ทศท คอร์ป2545
อเรชัน
(หมาชน)
8390.55 อ451ร
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ กลุม
่ สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวักระทรวงศึ
ฒนธรรม กษาธิการ

2545

H 62.5.T5 ก218ส

2545

HM 251 ส852ป

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2545-2549

2545

HE 3380.5.T5 ผ932

มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบแผนการใช ้เวลาการเรียนรู ้และการปรับตัวของประชาชนในยุคแห่งการเปลี
ย
่ นแปลง

2545

HD 4904.6 ส181บ

ปฏิบต
ั ก
ิ ารจิตวิทยาในงานชุมชน

สุรพล พยอมแย ้ม
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่ หนั งสือ
ชือ
เศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2545

ผู ้แต่ง
บริษัทไทยวิจัยและฝึ กอบรมจํากัด

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ= ORGANIZATION AND MANAGEMENT หน่วยที่ 1-8

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2545

HC 445 บ226ศ

2545

HD 37.T5 ส747อ

สังคมไทยคาดหวังอย่างไรกับผู ้หญิง [Computer File]

วันทนีย ์ วาสิกะสิน

2545

HQ 1750 ว432ส

เริม
่ ธุรกิจ SMES อย่างมั่นใจ : กฎหมายธุรกิจ

สุมาลี ประทุมนั นท์

2545

HD 62.7 ส574ร

มหัศจรรย์ผัก 108

มูลนิธโิ ตโยต ้าประเทศไทย

2545

TX 557 ม19ม

สถาบันภาภัทร

ภาพร เอกอรรถพร

2545

HF 5601 ภ457ส

สอนวัยใสรู ้เรือ
่ งเพศ

ั ดิ์ ศุกระฤกษ์
พันธ์ศก

2545

HQ 57 พ565ส

หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น = Principles of accounting

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์ ; สมเดช โรจน์ครุ เี สถี
ยร
2545

HF 5601 ส253ห

พูดครองใจ : วิธบ
ี งการโลกแบบผู ้หญิง

พุทธรัตน์ ประกายดาว

2545

HP 5415 พ834พ

2545

HD 37.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ= ORGANIZATION AND MANAGEMENT หน่วยที่ 9-15

แจมน,
เวอร์จโ=
ิ อBuilding
; มิลเลอร์brandwidet
, สก็อตต์ : closing
แบรนด์จอมพลัง : การตลาดตราสินค ้าแนวใหม่เพือ
่ ความสําเร็จของการทําธุซี
รกิ
ออนไลน์
2545
the sale online
HF 5415.126 ซ342บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีเ่ ก ้า พ.ศ.2545-2549

สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
2545
HC 497.ท9 ผ82

เนาวรัตน์strategies
แย ้มแสงสังข์
แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบขององค์การ = Reorganization conceptsand
พลิกโฉมธุรกิจอย่างไรให ้เป็ นต่อ:Meta-Revolution A Must for Leader

สมภพ มานะรังสรรค์

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินทุกรูปแบบสหกรณ์ร ้านค ้าประจําปีกรมตรวจบั
2545 ญชีสหกรณ์

2545

HD 37.T5 น836น

2545

HD 30.28 ส544พ

2545

HD 3082.55.A4 ก151ร

องค์การและการจัดการ

สมคิด บางโม

2545

HD 38 ส234อ

ภูมแ
ิ ผ่นดินไทย 6 อาหารไทย

บริษัทไทยประกันชีวต
ิ

2545

TX 724.5.T5 บ227ภ

์ กําบบรรณารั
กยษ์ดของผู ้ประกอบการธุรกิ2545
รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ระดับจริยธรรมทางธุรธีกิรจศักักบดิระดั
ความเครี
จขนาดย่อมและกลาง
HF 5387 ธ654ร
แนะแนวมองหาอาชีพใกล ้ตัว

วัลยา ภูภ
่ ญ
ิ โญ

2545

HF 5381.A2 ว455อ

อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชี

กิลล์ , เจมส์ โอ

2545

HF 5681.B2 ก371อ

ธุรกิจเบือ
้ งต ้น Introduction to business

สมยศ นาวีการ

2545

HF 5001 ส274ธ

พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior

พรชัย ลิขต
ิ ธรรมโรจน์

2545

HD 58.7 พ231พ

บนเส ้นทาง...ศตวรรษครึง่ ...โฆษณาไทย

สัญญาพงศ์ สุวรรณสิทธิ์

2545

HF 5821 ส557บ

ฝึ กทําอาหารไทยทีข
่ ายดีในต่างแดนและเมนูอาหารไทยประจําวัน

วัลยา ภูภ
่ ญ
ิ โญ

2545

TX 724.5 ว445ฝ

เปิ ดรหัสสายด่วน อย.1556 เมนู 7 สาระน่ารู ้ด ้านโภชนาการ

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

2545

TX 353 ป699ภ

2545

HN 700.55.A1 บ825ศ

โศกนาฎกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่ เบลโล,วอลเดน

คณะกรรมาธิ
การการคุ
้มครองผ
้บริโภคสภาผู
สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมาธิการการคุ ้มครองผ ้บริโภคสภาผู ้แทนราษฎร
ชุดที่ 21 30
พฤษภาคม
2544-30
ตุลาคม้แทนราษฎร
2545

TX 335 ค121ส

ตําราทํากับข ้าวฝรั่ง

จุลจอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั ,พระบาทสมเด็จ

2545

TX 725.A1 จ657ต

ปรัชญานั กธรุกจิ ไทยเคล็ดลับความสําเร็จ

สรกล อดุลยานนท์

2545

HD 38.25.T5 ส323ป

่ สารมวลชนและการวิจัย
หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารการสือ

เมตตา วิวฒ
ั นานุกล
ู

2545

HF 5549.5.I6 ม725ห

ศัพท์การจัดการ = Dictionary of management

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2545

HD 30.15 ช475ศ

รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ในประเทศไทยปี 2545

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2545

HD 3082.55.A4 ก151ร

รายงานประจําปี 2545 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

2545

HG 1531 ธ238ร

องค์การ : การจัดการและการพัฒนา

บัญชร แก ้วส่อง

2545

HD 58.8 บ362อ

เฮ่ย! คนล ้ม หลักคิดยามต ้องฝ่ าวิกฤตทีเ่ ลวร ้าย

นาย ดินัย

2545

HF 5386 ด541
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

บริหารแบบกล ้วย ๆ ด ้วย Excel

เสนีย ์ นพวัฒนพงศ์

2545

HF 5548.4 ส917บ

รายงานประจําปี 2545 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยธนาคาร

2545

HG 3300.55 ธ242ร

อาหารอร่อยเหนือ กลาง อีสาน ใต ้

ภานุทรรศน์

2545

TX 724.5.15 ภ447อ

รายงานประจําปี 2545 สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2545

HC 445 ส226ร

รายงานประจําปี 2545 สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

2545

HJ 1360.55.Z7 ส691ร

รายงานสถิตก
ิ ารจัดสรรกําไรสุทธิสหกรณ์ทก
ุ ประเภทและชุมนุมสหกรณ์ประจํกรมตรวจบั
าปี 2545 ญชีสหกรณ์

2545

HD 3082.55.A4 ก151ร

จัน30
ทรนิปีม ิ
เฮีย : นั กขายประกันชีวต
ิ ทรงอิทธิพลคนหนึง่ ของเอเซีย-รายได ้กว่า 1200 ลไพโรจน์
้านบาท ใน

2545

HF 8102.T พ992ฮ

2545

HD 37.T5 อ114ศ

2545

HD 31 ศ486อ

2545

G 155.T5 ส691ค

องค์การและการจัดการ ฉบับมาตรฐาน

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

องค์การและการจัดการ (ฉบับมาตราฐาน) ปรับปรงใหม่
คําภีรก
์ ารท่องเทีย
่ วกําแพงเพชรเมือแห่งลํานํ้ าปิ ง

สํานั กงานจังหวัดกําแพงเพชร

รายงานสถานการณ์วส
ิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2545

สํานั กงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อมปี 2545HD 2346 ส691ร
2545

หลักการตลาด

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

2545

HF 5415 ค183ฉ

สถาปนาให ้สถาพรหนทางสร ้างธุรกิจให ้เติบใหญ่และยัง่ ยืน

วิทยา มานะวาณิชเจริญ

2545

HF 5386 ว586

สํี่ า21
นั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
่ ประสานงานโครงการอั
นเนืHN
่องมาจากพระราชดํ
าริ
สํานั กงานคณะกรรมการพิเศษเพือ
่ ประสานงานอันเนื่องมาจากพะราชดําริ ปี ท
2545
700.592.C6 ส691ส
รักษ์ชวี ต
ิ

กุลธร เลิศสุรย
ิ ะกุล

2545

HV 5801 ก726ร

สอนลูกน ้องให ้เป็ นเถ ้าแก่

แรม ชานราน

2545

HG 179 ร919ส

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์นค
ิ มประจําปี 2545

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2545

HD 3082.55.A4 ก151ร

ผู ้หญิงทีน
่ ่ากอดตลอดกาล

เพชรยุพา บูรณ์สริ จ
ิ รุงรัฐ

2545

HQ 1216 พ876ผ

พฤติกรรมผู ้บริโภค

ศุภร เสรีรัตน์

2545

HC 79.C6 ศ714พ

ภาวะผู ้นํ า : ทฤษฎีแลปฏิบต
ั ิ = Leadershipt : theorg and Practice

สุเทพ พงษ์พท
ิ ักษ์

2545

HD 57.7 ส781ภ

2545

HE 9797.5T52.B3 ท389ร

2545

HD 30.23 ส274พ

รายงานประจําปี 2545 ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่
พฤติกรรมองค์การ

ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่
สมยศ นาวีการ

สมชาย
สกุลสุอ
ตน์นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น ลักษณะวิชา การเศรษฐกิจเรือ
่ งยุทธศาสตร์การบู
รณาการเพื
่ รพัรัฒ
2545 อมของภาครั
HD 3856.T35
ฐและภาคเอกชนในช
ส239อ
เศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

รัตนา สายคณิต, ชลลดา จามรกุล

2545

HB 172 ร375ศ

เปิ ดรหัสสายด่วน อย.1556 เมนู 2 สาระน่ารู ้ด ้านอาหาร

สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา

2545

TX 353 ป699

สถิตธิ รุ กิจ

ดวงใจ วีสกุล

2545

HA 29 ด164ส

สารพัด ถนัดทํา

รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

2545

TX 145 ร496ส

สังคมประกิตและพัฒนาการของมนุษย์

นพมาศ ธีรเวคิน

2545

HQ 783 น179ส

กษาธิ
าร
เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2544 คูม
่ อ
ื การจักระทรวงศึ
ดการเรียนรู
้ กลุม
่ กสาระการเรี
ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
2545 และวัฒHนธรรม
62.5.T5 ก218อ
ิ และห ้างหุ ้นส่วน
การบัญชีหนี้สน

จรรจา บุญจนาถบพิธ

2544

HF 5602 ล147ก

เขาเรียกผมว่า "อาจารย์ บู"

บูรพา บุญประกอบ

2544

HF 5415.126 บ747ข

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท จํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2544

HF 5689.C7 ช527ก

เจ ้าชาวบ ้าน ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

วิมล อังสุนันทวิวฒ
ั น์

2544

HN 700.592.R8 ว663จ

เทคนิควางแผนภาษีให ้ประหยัดและถูกต ้อง

ปรัชญา ไทยกล ้า

2544

HJ 3628 ป431ท

CASE STUDY 4.0 : อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธรุ กิจไทย

ชันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2544

HF 5415.18 ช471ค
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่ หนั งสือ
ชือ
การบัญชีบริหาร = MANAGERIAL ACCOUNTING

ผู ้แต่ง
แกริสัน เรย์ เอช ; โนรีน อีรค
ิ

ญบมาตราฐาน
ลักษิตานนท์
จิตวิทยาและพฤติกรรมผู ้บริโภค PSYCHOLOGY & CIBSYNER BEGAVUIRปริ
ฉบั

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2544

HF 5601 ก888ก

2544

HB 801 ป457จ

คนเดินตรอก

วีรพงษ์ รามวงกูร

2544

HC 445 ว828ค

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

อรวรรณ กิจปราชญ์

2544

HF 5601 อ372ก

จากบ ้าน : เสียงจากเยาวชนผู ้ลีภ
้ ัย

เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

2544

HV 640.5.B93 บ291จ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด ้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2544

HF 5549 ป384ก

เทคนิคส่งออกให ้รวย

สายัณห์ จันทร์วภ
ิ าสวงค์

2544

HF 1416 ส665ท

การฝึ กอบรมเชิงพัฒนา = TRAINING AND DEVELOPMENT

จงกลนี ชุตม
ิ าเทจินทร์

2544

HF 5549.5.T7 จ115ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี

สุพานี สฤษฎ์วานิช

2544

HD 30.28 ส831ก

คมความคิดเจ ้าสัว

่
ต ้นสกุล สุย

2544

HD38.25.ท9 ต35ค

2544

HF 5681.A8 ย546ก

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน
กว่าจะได ้เป็ นมืออาชีพ ลูกจ ้างนานธนาคาร

อุทัย อัครพัฒนากูล

2544

HG 1552...U8 อ821ก

การบริหารเชิงกลกยุทธ์

สมยศ นาวีการ

2544

HD 30 ส274ก

การบัญชีภาษีทส
ี่ รรพากรยอมรับและ 108ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ

อมรศักดิ์ พงศ์ผศุตย์

2544

HJ 3617.56 อ289ก

การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing

อดุลย์ จาตุรงคกุล ; ดลยา จาตุรงคกุล

2544

HF 1416 อ133ก

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน

2544

HF 5681.A8 ย546ก

จริยธรรมทางธุรกิจ

2544

HF 5387 พ244จ

ต ้นแบบผู ้นํ า สามบุรุษผู ้กําหนดนิยามการเป็ นผู ้นํ าโลกธุรกิจแห่งศตวรรษที2่ 1แมนเฟรด เอฟ.อาร์.

2544

HD 57.7 อ644ต

ู่ วามสําเร็จในธุรกิจส่วนตัว
กลยุทธ์สค

ฟิ ลป
ิ ฮอลแลนด์

2544

HF 5386 ฮ175ก

ั ้ สูง 1 = Advanced accounting
การบัญชีชน

อัมพร เทีย
่ งตระกูล

2544

HF 5601 อ555ก

การพยากรณ์เพือ
่ การตัดสินใจทางธุรกิจ

อัจฉรา จันทร์ฉาย

2544

HD 30.27 อ498ก

่ สาร การตลาดเชิงกลยุทธ์
การสือ

ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร

2544

HF 5414 ป266ก

ดัชนีวด
ั ผลสําเร็จธุรกิจ

ดนั ย เทียนพุฒ

2544

HF 30.28 ด15ด

ดัชนีวด
ั ผลสําเร็จธุรกิจ

ดนั ย เทียนพุฒ

2544

HF 5386 ด123

่ สารและการครอบงําทางวัฒนธรรม
การสือ

ชิลเลอร์, เฮอร์เบิรต
์ ไอ

2544

HM 258 ช576ก

กว่าจะเป็ นรายการโทรทัศน์รวมบทความจากประสบการณ์งานโทรทัศน์

สุทต
ิ ิ ขัตติยะ

2544

HE 8689.4 ส779ก

การออกแบบระบบบัญชีในธุรกิจทีป
่ ระมวลผลด ้วยมือและคอมพิวเตอร์

วันเพ็ญ กฤตผล

2544

HF 5601 ว435ก

การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ กลยุทธ์และการตัดสินใจ

พิษณุ จงสถิตย์วฒ
ั นา

2544

HF 5415.13 พ764ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง 2

ิ ฏ์ วชิตจนาไพฑูรย์ 2544
สุชาติ เหล่าปรีดา, วิศษ

HF 5601 ส761ก

ความรู ้เรือ
่ งการทําธุรกิจนํ าเข ้า-ส่งออก

สุวรรณา สนเที่ยง,ผู ้แปล

2544

HF 1379 ค181

การบัญชีบริหาร

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2544

HF 5657 บ784ก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2544

HF 5549 ป384ก

2544

HF 5601 ว436ก

การบัญชีบริหาร
เทคนิคการวางระบบบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2544

HF 5655.T5 ส248ท

การเงินธุรกิจ(ฉบับสมบูรณ์)

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2544

HG 4026 ฐ312ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

Brand Age on branding

ณรงค์ จิวงั กูร

2544

HD 69 ณ211

แกตต์และองค์การการค ้าโลก (WTO)

ทัชชมัย ฤกษะสุต

2544

HF 1371 ท341ก

้ เรียน
แก่นวิจัยในชัน

นพดล เจนอักษร

2544

H 62 น169ก

ั ้ แนวหน ้าของโรงเรียนธุรกิจชือ
่ ดัง2544
่ 5415
จาก INSEADHF
ชืน
จิตต์ ก451M
แจ ้งเจนกิจ แปลแ
การตลาดในศตวรรษที่ 21 : หลักสูตรเอ็มบีเอการตลาดฉบับสมบูรณ์แบบทีส
่ คณาจารย์
ด
ุ ในปั จจุบชันน
่ จุจิ
การตลาดในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรเอ็มบีเอการตลาดฉบับสมบูรณ์ท ี่สด
ุ ในปัชืจน
บตน
ั ต์ แจ ้งเจนกิจ
การฝึ กอบรมบุคลากรในองค์การ

ั สมิทธิไกร
ชูชย

ชัยชนะ

2544

HF 5415 ช592ก

2544

HF 5549.5.T7 ช647ก

2544

HN 700.55.Z 9 พ172ช

การบัญชีบริหาร

ดวงมณี โกมารทัต

2544

HF 5601 ก888ก

ิ ทรัพย์
การบัญชีสน

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2544

HF 5681.A8 ธ526ก

เทคนิควางแผนภาษีให ้ประหยัดและถูกต ้อง

ปรัชญา ไทยกล ้า

2544

HJ 4621 ป431ท

่ วามสําเร็จ บน ธุรกิจ.com
Internet Marketing ก ้าวสูค

วีระศักดิ์ เจริญศิรส
ิ ท
ุ ธิกล
ุ

2544

HF 5415.12 ว849อ

2544

HD 30.28 ว836ค

คูม
่ อ
ื วิธบ
ี ริหารโครงการธุรกิจ
คูม
่ อ
ื พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บ๊อบโรว์, เอ็ดวิน อี

2544

HF 5415.153 บ243ค

การบริหารโครงการ

มยุร ี อนุมานราชธน

2544

HD 69.P75 ม447ก

คําบรรยายวิชาภาษี อากร ว่าด ้วยภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา

โกเมนทร์ สิบวิเศษ

2544

HJ 4621 ก544ค

คูม
่ อ
ื บัญชีสําหรับนั กบริหาร

อรรถพล ตวิภานนท์

2544

HF 5657.4 อ357ค

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบ CPA

ิ ฎ์ วชิรลาภHF
สุชาติ เหล่าปรีดา ; สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ; วิ2544
ศษ
ไพฑู
รย์ ส761ค
5667

คําอธิบายกฎหมายความผิดในผลิตภัณฑ์

สุษม ศุภนิตย์

2544

HC 445 ส883ค

คูม
่ อ
ื การสร ้างและการใช ้เกม ประกอบการอบรม

วารินทร์ อักษรนํ า

2544

HF 5549.5.T7 ว483ค

ั ญาเพือ
คําอธิบายบทบัญญัตอ
ิ นุสญ
่ การเว ้นการเก็บภาษีซ ้อน

พิชาติ เกษเรือง

2544

HJ 4771.55 พ638

2544

HG 3745 ว539ค

ั ตันติกล
ี (T/R) วิชย
ุ านั นท์
คําอธิบายสัญญาว่าด ้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทรัสต์รซ
ี ท
การจัดการเชิงกลยุทธ์

จินตนา บุญบงการ ; ณั ฎฐพันธ์ เขจรนั นทน์ 2544

HD 30.28 จ482ก

การบริหารความรู ้ยุคสารสนเทศ = Knowledge management

เจอร์ ฮันน์คต
ิ ต์

HD 30.2 ฮ249ก

2544

สํานั กงานกองงานทุนสนั
นการวิจัย
โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549 ระบบข ้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิ
ชบ
ย์สนุ
และการให
้บริการข ้อมู
2544
ลการพาณิชHF
ย์ 3800.55 ส691ค
คิดและทําอย่างผู ้นํ า

เกรียงไกร เจียมบุญศรี

2544

HD 57.7 ก284ค

คูม
่ อ
ื การบริหารงาน บริหารคน

ื่
ถาวร โชติชน

2544

HF 5549.A3 ถ331ค

คิดอย่างนักบริหาร

เบนตัน, ดี.เอ

2544

HD 38.2 บ816ค

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

ิ ฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ 2544
สุชาติ เหล่าปรีดา ; วิศษ

HF 5601 ส761ก

คุณธรรมและจริยธรรมของนั กบริหาร

สมพร เทพสิทธา

2544

HF 5500 ส265ค

การบริหารการตลาด : การวิเคราะห์ กลยุทธ์และการตัดสินใจ

พิษณุ จงสถิตย์วฒ
ั นา

2544

HF 5415.13 พ764ก

คูม
่ อ
ื การบริหารทรัพยากรบุคคล : Human Resources Management

เกรียงไกร เจียมบุญศรี ; จักร อินทจักร

2544

HF 5549.5.M3 จ214ค

คูม
่ อ
ื ... วิธจ
ี ัดทําโครงการธุรกิจ

2544

HD 30.28 ว564ค

คูม
่ อ
ื ... วิธจ
ี ัดทําโครงการธุรกิจ

2544

HD 69.P75 ว564ค

คูม
่ อ
ื การดําเนินงานกองทุนหมูบ
่ ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สุวท
ิ ย์ คุณกิตติ

2544

HN 700.592.C6 ส881ค

คูม
่ อ
ื การประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรม

ชาญ สวัสดิส
์ าลี

2544

HF 5549.5 ช481ค
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

งบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดรวม

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2544

HF 5681.B2 ว287ก

การบัญชีโรงแรมหลักการบัญชีและเทคนิคการควบคุม

สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

2544

HF 5686.H75 ส838ก

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการบริหารงานบุคคล

สมาน รังสิโยกฤษฏ์

2544

HF 5549 ส294ค

่ จิตต์ แจ ้งเจนกิจ
CRM : Customer Ralationship Management การบริหารลูกค ้าสัมพันธ์ ชืน

2544

HF 5415.5 ช592ซ

เซอร์จโิ อ ซีแมน

2544

HF 5415 ช342ก

การตลาดอย่างทีค
่ ณ
ุ ไม่เคยรู ้จัก = The and of marketing as we know itซีแมน, เวอร์จโิ อ

2544

HF 5415.13 ซ342ก

การตลาดอย่างทีค
่ ณ
ุ ไม่เคยรู ้จัก

การจัดการเชิงกลยุทธ์

จินตนา บุญบงการ ; ณั ฎฐพันธ์ เขจรนั นทน์ 2544

HD 30.28 จ633ก

่ สารขององค์การ
การติดต่อสือ

สมยศ นาวีการ

2544

HD 30.3 ส42ก

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

คณาจารย์หมูว่ ช
ิ าบริหารธุรกิจ

2544

HF 1008 ค181

การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ

จุร ี วิจต
ิ รวาทการ

2544

HD 62.7 จ645ก

งบกระแสเงินสดและการบัญชีสําหรับเงินสด

กชกร เฉลิมกาญจนา

2544

HF 5681.B2 ก112ง

คูม
่ อ
ื ส่งเสริม. แนะแนว ปฏิบัตก
ิ ารไคเซ็น

บุนจิ, โทซาวะ

2544

HD 38.25.J3 บ45ค

SMES สร ้างไทยมั่นคง

ส่งเสริมอุตสาหกรรม,กรม

2544

HD 627 ส131อ

เคล็ดไม่ลับ การบริหารไมโครซอฟท์

ทีเลน, เดวิด

2544

HD 38.7 ท521ค

การบัญชีภาษีอากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

HF 5681.T3 ม286ก

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

กตัญํู หิรัญญสมบูรณ์

2544

HD 62.4 ก122ก

โฆษณาคลาสสิค

เอนก นาวิกมูล

2544

HF 5813.T5 อ893ฆ

การบริหาร : คูม
่ อ
ื และแบบทดสอบ

สมยศ นาวีการ

2544

HF 5001 ส274ก

การวิเคราะห์องค์การ:พฤติกรรมองค์การ

สนธิ์ บางยีข
่ ัน

2544

HD 58.7 ส192ก

การบริหาร = Management

สมยศ นาวีการ

2544

HD 30 ส271ก

คัมภีร ์ "เจ ้าสัว" ธนินท์ เจียรวนนท์

อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์

2544

HF 5429 อ148ค

การบัญชีภาษีอากร ( TAX ACCOUNTING)

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2544

HF 5681.T3 ส831ก

ฝ่ ายวิจัยเศรษฐกิจ
โครงการวิจัยเรือ
่ ง สภาพปั ญหาและแนวโน ้มของแรงงานเด็กในประเทศไทยและผลกระทบต่
อรายสาขา
โอกาสในอนาคตของแรงงานเด็
2544
ก

HD 6250.T352 ฝ211ค

โครงการลงทุนเพือ
่ สังคม

สํานั กบริหารหนีส
้ าธารณะ กระทรวงการคลัง 2544

HG 4530 ส691ร

การปฎิรป
ู ระบบราชการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(E-Governemt)

เบญจวรรณ สว่างนิทร

2544

HF 5548 บ788ก

การบัญชีภาษีอากร : Tax Accounting

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2544

HJ 3628 ส831ก

การตลาดเชิงกลยุทธ์ สําหรับผู ้ชนะในสหัสวรรษใหม่

รังสรรค์ เลิศในสัตย์

2544

HF 5415.12.J3 ก451

40 ปี สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง 18 ตุลาคม 2504- 18 ตุลาคม 2544

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

2544

HJ 1360.55 ส691ร

การวางระบบงาน : ยุทธศาสตร์การค ้าปลีก

พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์

2544

HF 5429 พ798ก

2544

HF 5415 ส747ป

การวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการตลาด
การโฆษณา

ไพโรจน์ ทิพมาตร์

2544

HF 5801 พ992ก

การวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิตด
ิ ้วย SPSS for Windows

ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์

2544

HA 32 ช358ก

การบัญชีการเงิน

พันธิภา ศรีนามเมือง

2544

HF 5601 พ555ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เทอดศักดิ์ ศรีสรุ พล ; พาวิชช์ รัตนโกมล

2544

HD 30.25 ท66ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2544

HJ 9750 ด218ก
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การบัญชีการเงิน

วรรณวิภา ทัพวงศ์

2544

HF 5601 ว259ก

ทําอย่างไร เมือ
่ ไปโรงพัก

บุญร่วม เทียมจันทร์

2544

HV 825.55 บ541ท

่ ารปฏิบัต ิ
การประเมินโครงการ : แนวทางสูก

สุวม
ิ ล ติรกานั นท์

2544

HD 69.P75 ส882ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ฉบับสมบูรณ์)

สุปัญญา ไชยชาญ

2544

HD 30.25 ส824ก

การประภัยและการจัดการธุรกิจการประกันภัย

ศิรวิ รรณ วัลลิโภดม

2544

HQ 8011 ศ486ก

ท ้องถิน
่ พัฒนากับโลกาภิวต
ั น์ วิกฤตโลก วิกฤตไทย อะไรคือทางรอด

ชัชวาล ปุญปั น

2544

HN 700.567 ช19ท

ท ้องถิน
่ พัฒนากับโลกาภิวฒ
ั น์ วิกฤติโลก วิกฤตไทย อะไรคือทางรอด

ชัชวาล ปุญปั น

2544

HN 700.567 ช358ท

ท ้องถิน
่ พัฒนากับโลกาภิวฒ
ั น์ วิกฤติโลก วิกฤติไทย

ชัชวาล ปุญปั น

2544

HM 330.9 ช358ท

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

อํานวย แสงสว่าง

2544

HF 5549 อ681ก

การบัญชีขน
ั ้ สูง = Adranced accounting

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2544

HF 5604 ธ526ก

การตลาดในศตวรรษที่ 21

่ จิตต์ แจ ้งเจนกิจ
ชืน

2544

HE 5415 ช592ก

การวางแผนการตลาด= Marketing Planning

เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

2544

HF 5415.13 พ924ก

เทคนิคการวางแผนภาษี ให ้ประหยัดและถูกต ้อง

ปรัชญา ไทยกล ้า

2544

HJ 2950 ป431ท

การพัฒนาองค์การ = Organization Development

สุนันทา เลาหนั นทน์

2544

HD 58.8 ส573ก

การจัดการระหว่างประเทศ = International management

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

2544

HD 28 ช133ก

เทคนิคการบริหารโครงการโดย CPM และ PERT

พิภพ ลลิตาภรณ์

2544

HD 69.ค9 พ361ท

108 เรือ
่ งทีห
่ ญิงไทยควรรู ้ : แต่ไม่เคยรู ้ เพราะหลงนึกว่ารู ้ดีกันอยูแ
่ ล ้ว

ธาวิต สุพานิช

2544

HQ 1750.S6 ธ531ร

การเมืองสีเขียว

ประชา หุตานุวต
ั ร

2544

HC 79 ป231ก

การเรียนรู ้ทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต)

2544

HN 700.55 พ335ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2544

HF 5686.C8 ด218ก

กลยุทธ์การค ้าของคนจีน

จําลอง พิศนาคะ

2544

HF 3216.5 จ671ก

เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2544

HF 5681.B2 ต199ท

การจัดทําบัญชีและงบการเงินตามพระราชบัญญัตก
ิ ารบัญชี พ.ศ. 2543

สุมนา เศรษฐนั นท์

2544

HF 5601 ส841ก

11 กฎเหล็กการสร ้างแบรนด์บนอินเตอร์เน็ ต

รีส,์ อัล

2544

HF 5415.1265 ร499ส

เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาและตัดสินใจ

ยุดา รักไทย ; ฉั นทนต์ มาฆะศิรน
ิ นท์ ; วิโรจน์
โสวัณณะ HD 30.23 ย345ท
2544

ทีส
่ ด
ุ แห่งความสําเร็จ

ต่อพงษ์ บุญเลิศ

2544

HF 5386 ม237ท

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์

2544

HD 62.7 ช236ก

การบัญชีการเงิน = FINANCIAL ACCOUNTING

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

2544

HF 5601 น616ก

้
การจัดซือ

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2544

HF 5437 อ133

การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ

ทวีป ศิรริ ัศมี

2544

HD 69.P75 ท17ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สุปัญญา ไชยชาญ

2544

HD 30.25 ส824ก

การบัญชีทั่วไป

ธารินี พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2544

HF 5655.T5 ธ526ก

ทฤษฎีองค์การ : Organization Theory

สมยศ นาวีการ

2544

HD 38.6 ส274ท

2544

HF 5655.T5 ม735ก

2544

HD 38 จ57ท

ึ ษาทฤษฎีการบัญชี
กรณีศก
ทฤษฎีบริหาร

เจริญผล สุวรรณโชติ
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ทฤษฎีบริการ

เจริญผล สุวรรณโชติ

2544

HD 38 จ57ท

การเงินธุรกิจ

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2544

HG 4026 ฐ319ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

สวัสดิ์ พุม
่ ภักดิ์

2544

HF 5601 ส411ก

การจัดการด ้านการเงิน=(FInancial Management)

ชนะใจ เดชวิทยาพร

2544

HG 4011 ช141ก

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2544

HF 5667 พ216ก

การประกันภัยและการจัดการธุรกิจการประกันภัย

ศิรวิ รรณ วัลลิโภดม

2544

HG 8011 ศ486ก

2544

HD 31 ส274ท

ทฤษฎีองค์การ
ตอบปั ญหาการเลีย
้ งลูกและวัยรุน
่

วิทยา นาควัชระ

2544

HQ 796 ว34ต

ใต ้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร.

คณะกรรมการพิเศษเพือ
่ ประสานงาน

2544

HN 700.592.C6 ค123ต

2544

HD 4904.7 ว689ก

รัช วิรัชนิภMenagement
าวรรณ
การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์=Documentary Research on HumanวิResource
ตลาดบริการ

สุมนา อยูโ่ พธิ์

2544

HF 5415 ส841ต

การเงินธุรกิจ

อัมพร เทีย
่ งตระกูล

2544

HG 4026 อ555ก

ทฤษฎีองค์การ : แนวงการศึกษาเชิงบูรณาการ

นิตยา เงินประเสริฐศรี

2544

HD 38 น577ท

การเงินธุรกิจ = Business finance

อภิชาติ พงศ์สพ
ุ ัฒน์

2544

HG 4026 อ252ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์

สมยศ นาวีการ

2544

HD 30 ส274ก

เถ ้าแก่มอ
ื โปร

มาร์ช โจนาธาน ; ไฮเนคกี,้ วิลเลีย
่ ม จี

2544

HD 38.2 ฮ979

การบริหารและการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม

พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล

2544

HD 31 พ177ก

การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

2544

HF 4904.7 ว689ก

ทฤษฎีการบริหาร

เจริญผล สุวรรณโชติ

2544

HF 5549 จ735ท

Drucker,
Peterorganization
F
การบริหารองค์กรไม่แสวงหากําไร : หลักการและการปฏิบัต ิ = Managing the
non-profit
: principles and2544
practices HD 62.6 ด131ก
แรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2544

HD 6958.5 ก813ส

สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค

พรายพล คุ ้มทรัพย์

2544

HD 4300.55 พ446ส

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์บริการประจําปี 2544

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2544

HD 1491.T5 ก151ร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์นค
ิ มประจําปี 2544

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2544

HD1491.T5 ก151ร

กรมตรวจบัย
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน กลุม
่ เกษตรกร เลีย
้ งสัตว์ ทําประมงและเลี
้ ญ
งสัชีตสว์หกรณ์
นํ้า ประจะปี 2544

2544

HD 2080.55 ก318ร

่ สาร COMMUNICATION หน่วยที่ 1-8
เอกสารการสอนชุดวิชาการสือ

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2544

HF 5415.123 ส747อ

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์บริการประจําปี 2544

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2544

HD3082.55.A4 ก151ร

แรงงานหญิงและเด็ก

กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

2544

HD 6192.55 ก151ร

2544

HD 3082.55.A4 ก151ร

กรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์ ประจําปี 2544
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์ทุกประเภทภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ Thesis หน่วยที่ 11-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

HD 30.4 ส411อ

รายงานประจําปี 2544 สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานั กงานเศรษฐกิจการคลัง

2544

HJ 79 ส691ร

แรงงานสัมพันธ์กญ
ุ แจแห่งความร่วมมือระหว่างนายจ ้างลูจ ้าง

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2544

HD 6971 ว541

รายงานประจําปี 2544 บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯแห่งใหม่ จํากัด ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯแห่งใหม่ จํากัด 2544
สุดยอมเจ ้าสัวไทย

ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์

กลุเลี
ม
่ วิย
คราะห์ข ้อมูลย
ิ ประจํ
ารเงินาเชิ
งวิจัย
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินกลุม
่ เกษตรกรทํานา ทําไร่ ทําสวน
้ เงไหมและเลี
้ สถิ
งผึตง้ ก
ปี 2544
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องค์การและการจัดการ

ศิรอ
ิ ร ขันทหัตถ์

2544

HD 31 ศ499อ

ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ Thesis หน่วยที่ 1-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

HD 30.4 ส411อ

สาขาวิช
าการวิทยาการจั
การ มหาวิทยาลัยสุโ2544
ขทัยธรรมาธิรHF
าช 5679 ส717อ
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี=Acc0unting information
systems
หน่วยทีด
่ 1-7
ปรับปรุงโครงสร ้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์วก
ิ ฤติเศรษฐกิจไทย

ทํานอง ดาศรี

2544

HG 4028.D3 ท421ป

อุทยานแห่งชาติรวมความงดงามในอุทยานแห่งชาติ 16 แห่ง

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2544

G 149 ก455อ

ญชีสหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจําปี กรมตรวจบั
2544

2544

HD 1486 ก151ร

อุบอ
ลรัสิตทน์ธิเสรี
ศิรภ
ย
ิ าพ
วุ ศักดิ์
ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย โครงสร ้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่

2544

HE 8689.9.T5 อ833

หาเงินไว ้ใช ้..เพือ
่ วัยเกษียณ

2544

HD 7105.35.T5 น297

2544

HD 1491.T5 ก151ร

สถาบันทรัพรกิ
ยากรมนุ
ษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานผลการวิจัยเรือ
่ งบทบาทของการวิจัยและพัฒนาทีม
่ ต
ี อ
่ การดําเนินงานของภาคธุ
จเอกชน
2544

HD 2736.T5 ส181ร

นวพร เรือ
่ งสกุล

กรมตรวจบั
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ ประจํ
าปี 2544ญชีสหกรณ์

เหลียวหลังแลหน ้าปั ญญาชนไทย

ศิวรักษ์

2544

HM 213 ส471ห

สํานั กบงานสถิ
ตแ
ิ ห่งชาติ
รายงานผลการสํารวจการทํางานและการว่างงานของกําลังคนระดับกลางและระดั
สูง พ.ศ.2544
(ผู ้สําเร็จการศึกษา ประจํ2544
าปี การศึกษา 2542)
HD 4826 ส961ร
สาขาวิช
าการวิทยาการจั
การ มหาวิทยาลัยสุโ2544
ขทัยธรรมาธิรHF
าช 5679 ส747อ
เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี=Acc0unting information
systems
หน่วยทีด
่ 8-15
่ และเครือ
กรรณิการ์ อัศวดราเดชา
สือ
่ งมือเพือ
่ การประชาสัมพันธ์ : MEDIA AND TOOLS OF PUBLIC

2544

HM 263 ก113ส

2544

HF 5601 ส691ร

รายละเอียดการดําเนินงานของสํานั กงานปฏิรป
ู การศึกษาและข ้อมูลที่สําคัญสํานั กงานปฎิรูปการศึกษา

2544

HF 5601 ส691ร

กรมตรวจบั
รายงานสถิตก
ิ ารจัดสรรกําไรสุทธิ สหกรณ์ทก
ุ ประเภทและชุมนุมสหกรณ์ประจํ
าปี 2544 ญชีสหกรณ์

2544

HD 3082.55.A2 ก151ร

รายละเอียดเกีย
่ วกับการจัดเตรียมระบบการบัญชีและงบประมาณ

สํานั กงานการปฏิรป
ู การศึกษา

มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์ป
รายงานผลการวิจัยเรือ
่ งการสร ้างและพัฒนาทักษะการเป็ นผู ้ประกอบการขนาดย่
อมและขนาดกลางที
่ ระสบความสําเร็จของธุ
2544
รกิจเอกชนไทย
HD 38.25.T5 ม246ร
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมงประจําปี 2544

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-9สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis หน่วยที่ 6-10
สุดยอดเจ ้าสัวไทย

2544

HD 3082.55.A4 ก318ร

2544

HF 1008 ส162อ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิ
ทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิ
ราช.
2544
HD30.4
ส747
ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์หน่วยที่ 8-15

2544

HD 38.25.T 5 ธ158ส

2544

HF 5821 ม246ล

สุดยอดเจ ้าสัวไทย ภาค 2

ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์

2544

HD 38.25.T 5 ธ154ส

่ วามสําเร็จ
ปรัชญา นั กธุรกิจไทย เคล็ดลับสูค

สรกล อดุลยานนท์

2544

HD 38.2 ส323ป

กรมตรวจบัญธชี
สจหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร กปร.กลาง นพค.สหกรณ์
รุ กิ
เศรษฐกิจ รพช. ประจําปี 2544
2544

HD 3082.55.A4 ก151ร

กรมตรวจบั
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทก
ุ รูปแบบ ประจํ
าปี 2544ญชีสหกรณ์

2544

HD 3082.55.A4 ก151ร

วัฒน์audit
มลายอริ
ศน
ู ย์
สุดยอดการตรวจสอบทางการตลาดและการขาย = Super marketing and อนุ
selling
checklists

2544

HF 5415.16 อ223ส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544

HD 62.4 ส181ร

2544

HJ 3638 ส747อ

รายงานการวิจัยเรือ
่ งบริษัทข ้ามชาติกับการพัฒนาทรัพย์กรณ์มนุษย์

โขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
เอกสารการสอบชุดวิชา กฎหมายภาษี อากร 1 TAXATION LAW 1 หน่วยที่ สุ1-7

จันทร์แรม เสถียรดี ; รุจริ า นิลกําจร ; สุภาพร2544
ครุฑคีร ี
ระบบคลังสินค ้าบริษัทโอบอ ้อมอุตสาหกรรม (1994) จํากัด [หนั งสือโครงงาน]
องค์การและการจัดองค์การ

วรณารถ แสงมณี

HF 5484

จ276ร จ7ร

2544

HD 31 ว215อ

รายงานการจัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกรประจําปีกรมตรวจบั
2544 ญชีสหกรณ์

2544

HG 4027.4 ก318ร

หน ้าต่างสูโ่ ลกกว ้างลาวและกัมพูชา

2544

G 149 ม377ห

2544

HD 3082.55.A4 ก151ร

มัลลิกา พงศ์ปริตร

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจํากรมตรวจบั
ปี 2544 ญชีสหกรณ์
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับรวมเล่ม พ.ศ. 2544 เล่ม 2

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5616.T5

หนึง่ วิกฤติ หลายโอกาส

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม

2544

ส293ม 25

HC 445.Z9.E44 ก785ห

สุชาดา
กีรth
ะนัAnnivrsaryseminenhancincing
นท์และคนอืน
่ ๆ
หนึง่ ทศวรรษไอทีจฬ
ุ าฯ การเพิม
่ ศักยภาพการจัดการด ้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
= 10
2544
management
HDsystem
30.2 ส159ห
wit information
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกพืน
้ เศรษฐกิจสังคม

ประเวศ วะสี

2544

HC 445 ป384

ทยาลัยสุResource
โขทัยธรรมาธิ
ราช
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ Organization มหาวิ
and Human
Management

2544

HD 37.T5 ส747ป

เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและควบคุมงานบริหาร หน่วยที่ 9-15 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2544

HD 30.28 ส747ก

มหเศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์ : จากทฤษฏีสน
ู่ โยบาย

รัตนา สายคนิต

2544

HB 172 ร375ม

หลักการบริหารเบือ
้ งต ้น

สมาน รังสิโยกฤษฏ์

2544

HF 5549 ส294ห

เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและควบคุมงานบริหาร หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2544

HD 30.28 ส747ก

2544

HQ 4011 ช445ม

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 HURDLES กับการจัดทํางบประมาณระบบใหม่
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 500 - 599 เมษายน 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

ผ ้าทอไทลือ
้ : เศรษฐกิจชุมชนเพือ
่ การพึง่ ตนเอง

ลําแผน จอมเมือง ; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

ํานักส691ผ
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
2544
HC ส497

มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 2

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5616.T5 ส293ม

เศรษฐศาสตร์มหาภาค

อมรทิพย์ แท ้เที่ยงธรรม

2544

HB 171 อ279ศ

่ ้าน
พ่อรวยสอนลูก 2 เงินสีด

คิโยซากิ, โรเบิรต
์ ที

2544

HG 5386 ค451พ

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกีย
่ วกับภาษีสรรพสามิต หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

HJ 5730

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 - 299 มีนาคม 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

หลักการ กฎหมาย และหลักบริหาร แรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 800 - 899 พฤษภาคม 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

พ่อรวยสอนลูก

นั นทวัน รุจวิ งศ์

2544

HG 179 ค451พ

สถิตเิ พือ
่ การตัดสินใจ

ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย

2544

HA 29.5.T35 ศ232ส

เศรษฐศาสตร์

โฟรเยน, ริชาร์ด ที

2544

HB 171 ฟ911ศ

ภาษี เงินได ้หัก ณ ที่จา่ ย

สุเทพ พงษ์พท
ิ ักษ์

2544

HD 4615.2 ส37ภ

2544

HM 258 ว645

่ เพือ
ปฏิรป
ู สือ
่ สังคม หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ

2544

2544

HC 445.Z7N6 ล346ผ

ส747อ 254

HD6961 ก813

ภาวะผู ้นํ า

รังสรรค์ ประเสริฐศรี

2544

HD 32.22 ร314ภ

หลักการลงทุน

เพชรี ขุมทรัพย์

2544

HG 4521 พ879ห

หฤทัย มีนะพันธ์
หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธป
ี ฎิบัตเพือ
่ ศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ

2544

HD 47.4 ห295ห

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1 หน่วยที่ 8 - 15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2544

HJ 3638 ส747อ

่ ยกอินโดจีน 2541-2544
สถาบันพัฒนาสีแ

ศิร ิ ทิวะพันธ์

2544

HC 441 ศ445ส

2544

HT 883.T5 ศ715พ

2544

HF 5721 ป381บ

ศุภรัตตน์ เลิศพาณิชย์กล
ุ
เพิม
่ ความรู ้ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย "อยูอ
่ ย่างไพร่"ระบบพืน
้ ฐานในสังคมไทยสมัยจารี
บทเรียนด ้วยตนเองสําหรับข ้าราชการทุกระดับ...

ประวีณ ณ นคร

แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis หน่วยที่ 1-15

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิ2544
ทยาลัยสุโขทัHD30.4
ยธรรมาธิส747
ราช

วิธจ
ี ัดทําแผนการตลาด

2544

HF 5471 ว836ว

่ เพือ
ปฎิรป
ู สือ
่ สังคมหลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ

2544

HM 258 ว645
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ศรีศักร วัลลิโภดม
พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย = SOCIO - CULTURAL DEVELOPMENT

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2544

HM 101 ศ255พ

ภาษี สรรพากร (ฉบับพ่อ) คําอธิบายประมวลรัษฎากร

ไพจิตร โรจน์พาณิช

2544

HJ 2950.55 พ973ฉ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

วีระพงษ์ บุญโญภาส

2544

HV 6768 ว846

ภาษี อากรธุรกิจ

สมคิด บางโม

2544

HJ 3628 ส234ก

ภาษี อากรธุรกิจ

สมคิด บางโม

2544

HJ 3628 ส234ก 2546

ึ ษา 2 ผู ้หญิงกับประเด็นต่างๆ
สตรีศก

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี
2544 แห่งชาติ
HQ 1180 ส691ส

พาวเวอร์พล
ู ยุทธการปล ้นค่าไฟฟ้ าประชาชน

สถาบันสหสวรรษ

2544

HD 4300.S7 ส181พ

แผนปฎิบัตก
ิ ารกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(พ.ศ.2540-2544)

แรงงานและสวัสดิการสังคม,กระทรวง

2544

HD 8013.T35 ก218ผ

2544

HD 3082.55.A4 ก151ส

กรมตรวจบั
ญ
ชีสหกรณ์
สถิตผ
ิ ลการดําเนินงานและฐานะการเงินในรอบ 1 ปี (2535-2544) ของสหกรณ์
และกลุม
่ เกษตรกรณ์
วิธท
ี ําแผนการตลาด

วิรวุธ มาฆะศิรานนท์

2544

HF 5471 ว836จ

พ่อรวยสอนลูก # 3 สอนลูกให ้รวย

คิโยซากิ, โรเบิรต
์ ที

2544

HG 179 ค451พ

หลักการบริหาร

เสนาะ ติเยาว์

2544

HD 28 ร915ห

ผลิตภัณฑ์ปลาร ้า:จังหวัดนครสวรรค์

สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

2544

TX ส181ผ

พจนานุกรมเครือ
่ งดืม
่

นพพร สุวรรณพาณิช

2544

TX 815 น176พ

พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior

มัลลิกา ต ้นสอน

2544

HD 58.7 ม377พ

ยิง่ กว่า EQ : คูม
่ อ
ื พัฒนาชีวต
ิ ให ้ลูกน ้อย

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2544

HQ 649.1 ก768ย

นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม

กิตพ
ิ ัฒน์ นนทปั ทมะดุลย์

2544

HN 28 ก674น

สนุกกับงานวิจัย

สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์

2544

H 62 ส786

ยุทธวิธก
ี ารประชาสัมพันธ์

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

2544

HM 263 จ263ย

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 400 - 499 เมษายน 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม

กิตพ
ิ ัฒน์ นนทปั ทมะดุลย์

มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับย่อ พฤษภาคม 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

นั นทนาการและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

สมบัต ิ กาญจนกิจ

2544

G 154.9 ส254น

วาณิชเข ้าครัว

วาณิช จรุงกิจอนั นต์

2544

TX 353 ว457

2544

HM 73 ก677น

่ งในการสอบบั
สมาคมนักบัญญ
ชีชี
แก
ละผู
้สอบบัญชี
ับอนุญ(ระบบสารสนเทศที
าตแห่ง2544
ประเทศไทยใ่ HF
แนวปฎิบัตงิ านสอบบัญชีรหัส 1008 มิถุนายน 2544 การประเมินความเสีย
ับการควบคุ
มรภายใน
ช ้คอมพิ
5667
วเตอร์
ส293ม
)
านั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์เพือ
่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด ้านศักสํยภาพของคนไทย

2544

HF 1414 ส691ย

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ
้ งต ้น

กฤตยา ตติรังสรรค์สข
ุ

2544

HB 172 ก276ศ

พฤติกรรมผู ้บริโภค

วิมลรัตน์ ภมรสุวรรณ

2544

HF 5415.32 ว671พ

อนามัยวัยรุน
่

มานพ ประภาษานนท์

2544

HQ 755 ม443อ

มหาวิทanalysis
ยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิ
ราชcontrol หน่วยที
ประมวลสาระชุดวิชาการวิเคราะห์วางแผนและควบคุมทางการตลาด = Marketing
planning
and
2544
่ 1-5

HF5415 ส747

สูตรการจัดฝึ กอบรม

สมชาติ กิจยรรยง

2544

HF 5549.5.T7 ส238ส

ปิ๊ งแล ้วรวย.คอม

ณั ฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล

2544

HF 5415.1265 อ761

ึ ษา บึงบอระเพ็
ขนิษฐา ดกัจุลดจุกํฬาากรานนท์
การวางแผนและจัดการแหล่งท่องเทีย
่ ว จังหวัดนครสวรรค์ : กรณีศก
เนิดแม่นํ้าเจ ้าพระยา เขาหน่อ -2544
เขาแก ้ว

G 156.5

ข226ก 2544

สมาคมนันกตามวิ
บัญชีธแก
ญวชีมกั
รับนอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 920 พฤษภาคม 2544 การตรวจสอบข ้อมูลทางการเงิ
ี ละผู
ารที้สอบบั
ต
่ กลงร่
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 600 - 699 เมษายน 2544

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม
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แผนและโครงการ

ธีรยุทธ พึง่ เทียร

2544

HD 69.P75 ธ641ผ

สถิตเิ พือ
่ นนักบริหาร

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ

2544

HA 29.5 ช445ส

่ งในการก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตร ปี 2544
วิเคราะห์ความเสีย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2544

HD 1491.T5 ก151ว

ไม่ครบห ้า

โอโตทาเกะ, ฮิโรทาดะ

2544

HV 1559.J3 อ972ม

การท่องเทีย
่ วและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

นิคม จารุมณี

2544

GL 55 น35ก

เปิ ดร ้านบนอินเตอร์เน็ ต (ฉบับเถ ้าแก่ทําของ)

ั เรืองศิรป
อภิชย
ิ ิ ยะกุล

2544

HF 5548.32 อ251ป

การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเทีย
่ ว

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

2544

G 155.T5 ฉ155ก

่ หัสวรรษที่ 3 = Towards the third millennium : กระแสเศรษฐกิจการเมื
จุลอชีงโลกที
พ ชินไ่ วรรโณ
สูส
ร ้พรมแดน

2544

HF 1359 จ658ส

ตําอีสาน อาหารธรรมชาติ : 23 ตัวอย่างตํารับตําอีสานยอดฮิต ทีส
่ ามารถทําชมรมอายุ
กินเองได ร้ เวทอีสาน

2544

TX 725.5 ช175ต

สมาคมนัญ
กบั
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 120 พฤษภาคม 2544 แม่บทของมาตรฐานการสอบบั
ชีญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
สถิตเิ ศรษฐกิจและการเงิน 2544

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2544

HC 445 ธ241ส

วัดรอยเท ้าช ้าง

พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

2544

HD 62.15 พ795ว

สมาคมนั
ประเทศไทย HF 5601 ส293ม
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 930 พฤษภาคม 2544 การรวบรวมข ้อมูลทางการเงิ
น กบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2544
คูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารฝึ กอบรม

นนทวัฒน์ สุขผล

2543

HF 5549.5.T7 น157ค

การบัญชีธนาคาร

อังคณา นุตยกุล

2543

HF 5601 อ488ก

2543

HD 30.28 ว836

คูม
่ อ
ื วิธจ
ี ัดทําแผนธุรกิจ
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

อุษณา ภัทรมนตรี

2543

HF 5668.25 อ7ก

การบริหารการเงิน เล่ม 2

สุมาลี (อุณหะนั นทน์) จิวะมิตร

2543

HG 332 ส46ก

คูม
่ อ
ื ปั จจัยแห่งความสําเร็จของงานตรวจสอบภายใน

พันธ์พงศ์ เกียรติกล
ุ

2543

HF 5667 พ531ป

คูม
่ อ
ื ถนอมรักเพือ
่ ครอบครัวทีม
่ ั่นคง

โสภา ชปี ลมันน์

2543

HQ 503 ส984ค

เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ศศนั นท์ วิวฒ
ั นชาต

2543

HF 5438 ศ134ท

เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ศศนั นท์ วิวฒ
ั นชาต

2543

HF 5438 ศ286ท

ชีวต
ิ รักนวลฉวี

อรสม สุทธิสาคร

2543

HV 713 อ382ช

ั สงครามการตลาด-ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ตําราพิชย

เสรี วงษ์มณฑา

2543

HF 5415.13 ส928ต

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

อัมพร เทีย
่ งตระกูล

2543

HF 5601 อ555ก

เทคนิคการวางระบบบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2543

HF 5601 ส16ท

เทคนิคการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิผล

นนทวัฒน์ สุขผล

2543

HF 5549.5.T7 น157ท

2543

HF 5415.13 พ692ก

ู ทีปะปาล
การบริหารการตลาด = Marketing Management : ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21พิบล
ตลาดประชาธิปไตยและการพัฒนา

วิภาวรรณ ตุวยานนท์ ; อมาร์ตยะ เซ็น

2543

HB 74.P65 ซ83ต

การบริหารการตลาด : กลยุทธ์และยุทธวิธ ี

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2543

HF 5415 อ133ก

การบริหารการตลาด (Marketing Management)

สุปัญญา ไชยชาญ

2543

HF 5415.13 ส824ก

2543

HD 69.P75 ส867ท

สุรรี ัตน์ คชอ่อน
เทคนิคการบริหารงานโครงการสําหรับนั กวิชาชีพด ้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
การจัดการส่งเสริมการตลาด

นพรัตน์ ภูมวิ ฒ
ุ ส
ิ าร

2543

HF 5415.13 น16ก

การบริหารการตลาด

สุปัญญา ไชยชาญ

2543

HF 5415.13 ส45ก

ึ ษา
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศก

อุษณา ภัทรมนตรี

2543

HV 1643 อ7ก
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เทคนิคการตรวจสอบทุจริต

เจริญ เจษฎาวัลย์

2543

HF 5667 จ722ท

การบริหารการตลาด

สําอางค์ งามวิชา

2543

HF 5415 ส219ก

คูม
่ อ
ื การวางแผนกลยุทธ์/นโยบายธุรกิจ

อัจฉรา จันทร์ฉาย

2543

HD 30.28 อ499ค

ทิศทางการส่งออกและลงทุน เล่ม 3

ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
2543

HF 1416.6.T5 ท512

การบริหารการตรวจสอบภายในกับ=Audit Committee

เจริญ เจษฎาวัลย์

2543

HF 5668.25 จ722ภ

ถอดรหัสกลุม
่ ทุนผูกขาดธนาคารพาณิชย์ไทย

สุนัย จุลพงศธร

2543

HG 330.S52 ส815ถ

้ นอก
108 วิธฟ
ี อกเงิน โจรเสือ

พิเชียร คุระทอง

2543

HV 8079 พ655ห

้ นอก
108 วิธฟ
ี อกเงิน โจรเสือ

พิเชียร คุระทอง

2543

HG 332 พ655ห

100 ถาม - ตอบ 5 ส.

นิยม ดีสวัสดิม
์ งคล

2543

HD 38 น641ห

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ = MANAGERIAL ACCOUNTING

ศศิวม
ิ ล มีอําพล

2543

HF 5601 ศ311ก

การเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ

ทอม กอร์แมน

2543

HF 5726 ก363ก

การตลาดปฏิวต
ั ิ

ฮิลล์, แซม

2543

HF 5415 ฮ459

การครอบงํากิจการ

ประดิษฐ์ สหชัยยันต์

2543

HG 4651 ป266ก

เทคนิคงานเลขานุการ= SECNETARIAL TECHNIQUES

ปรารมค์ นพคุณ

2543

HF 5547 ป453ท

ทักษะภาวะผู ้นํ า=Leadership Skills

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2543

HD 4801 ช485ท

ทักษะการกํากับดูแล

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2543

HF 5549 ช485ท

การจัดแสดงสินค ้า

ไพโรจน์ ทิพมาตร์

2543

HF 5415.13 พ992ก

ทฤษฎีและนโยบายและการค ้าระหว่างประเทศ

อุดม เกิดพิบล
ู ย์

2543

HF 1371 อ785ท

จับใจคน จับใจงาน เล่ม 5

สุพัตรา สุภาพ

2543

HF 5549.A3 ส831จ

ทฤษฎีบัญชี

สุธรี า วิเศษกุล

2543

HF 5625 ส786ท

การบัญชีธนาคาร

อังคณา นุตยกุล

2543

HF 5601 อ62ก

การบัญชีธนาคารการปฏิบัตงิ านธนาคารพาณิชย์

วารี หะวานนท์

2543

HF 5601 ว484ก

30 ข ้อพึงปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้นํ าการตลาด

สมภพ เจริญกุล

2543

HF 5415 ส271ส

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ = MANAGERIAL ACCOUNTING

ศศีวม
ิ ล มีอําพล

2543

HJ 9750 ศ311ก

การใช ้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข ้อมูล

กัลยา วานิชย์บัญชา

2543

HA 32 ก399ก

การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

มนู อรดีดลเชษฐ์

2543

HF 5689 ม3ก

การตลาดระหว่างประเทศ

ศศิวม
ิ ล สุขบท

2543

HF 5415 ศ311ก

จาก SMEs สู่ แฟรนไชส์ จะทําอย่างไรดี

ั ทรงอธิกมาศ, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 2543
สิทธิชย

HF 5429.23 ส722จ

จะสร ้างแบบวัดความสามารถธุรกิจและคนได ้อย่างไร

ดนั ย เทียนพุฒ

2543

HF 5001 ด123จ

การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์

รุง่ รัตน์ ชัยสําเร็จ

2543

HM 263 ร472ก

ทฤษฎีการบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2543

HF 5655.T5 ม735ท

การจัดแสดงสินค ้า

ศุภางค์ศรี เกติวงศ์

2543

HF 5845 ศ737ก

ไคเซ็น : การปรับปรุงอย่างไม่หยุดยัง้

อิไม , มาซากิ

2543

HF 5500.3.J3 อ769

ทฤษฎีการบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2543

HF 5655.T5 ม735ท

ทําบัญชีให ้เสร็จได ้งบการเงิน

กฤษณา ศรีสรุ ย
ิ วงศ์

2543

HF 5681.B2 ก282ท

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 91 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์
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การขายตรง

ดิเรก ศรีวรรณวัฑฒ์ ; ชูใจ ศรีรัตน์

2543

HF 5438 ค554ก

ทฤษฎีการบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2543

HF 5601 ม54ท

จดหมายสมัครงานและประวัต ิ

ลําดวน จาดใจดี

2543

HF 5383 ล333จ

ชีวต
ิ ธุรกิจ

ประสาร มฤคพิทักษ์

2543

HF 5548.7 ป17ช

2543

HB 501.5 ส6ค

โครงการเร่งรัดพัฒนาครูผู ้นํ ารุน
่ ใหม่ สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
การบัญชีต ้นทุน

สุรย
ี พ
์ ร จารุวส
ั ตร์

2543

HJ 9750 ส867ก

การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ

จุร ี วิจต
ิ รวาทการ

2543

HC 445.Z9 ก37

ง่าย ๆ กับธุรกิจการค ้าบนอินเทอร์เน็ ต = Easy E-Commerce

ศุภชัย สุยะนินทร์

2543

HF 5548.32 ศ683ง

ทฤษฎีบัญชี

สุธรี า วิเศษกุล

2543

HF 5625 ส786ท

Business @ the Speed of Thought: โดยระบบประสาทดิจต
ิ อล

บิล เกตส์

2543

HD 30.37 ว573บ

2543

HF 5681.T3 ย384ก

การบัญชีภาษีอากร
การจัดแผนธุรกิจ

สมฤดี บุญตานนท์

2543

HD 30.28 ส275

เจาะมาตราการแก ้วิกฤติเศรษฐกิจ

ชัยยุทธ์ ปั ญญสวัสดิส
์ ท
ุ ธิ์

2543

HB 330 ช6จ

การคลังว่าด ้วยการจัดสรรและการกระจาย

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

2543

HJ 336 ก763ก

2543

HF 5601 ย384ก

การบัญชีรัฐบาลและกองทุน
การศึกษาการทํางาน

วิจต
ิ ร ตัณทาสุทธิ์

2543

HD 28 ว522ก

การบริหารงานบุคคล

วรนารถ แสงมณี

2543

HF 5549 ว215ก

การบริหารสํานั กงาน

สุรัสวดี ราชกุลชัย

2543

HF 5546 ส857ก

การบริหารงานบุคคล

บรรยงค์ โตจินดา

2543

HF 5549.2.T5 บ178ก

การวิจัยตลาด = MARKETING RESEARCH

สุปัญญา ไชยชาญ

2543

HF 5415.2 ส824ก

2543

HG 4026 ธ261ก

ึ มหาวิ
การจัดการการเงิน=Finacial Managemrnt (รวมหลัก & ทฤษฏีและกรณีศก
ษา) ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
SMEs เสาหลักของอุตสาหกรรม

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2543

HD 62.7 ก365ค

การจัดการการตลาด

ศุภร เสรีรัตน์

2543

HF 5415.13 ศ714ก

การวิจัยขัน
้ ดําเนินงาน:การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

กัลยา วานิชย์บัญชา

2543

H 62 ก264ก

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา ; ไสว ศิรท
ิ องถาวร ; สุวัฒน์2543
ทับหิรัญ ; ธนิ
ศรีวะรมย์ส7ก
; อรนิษฐ์ แ
การวางแผนและการบริหารโครงการ = Planning and project management
HDน 69.P75
วิมลพรรณ ตัง้ จิตเพิม
่ ความดี
การประชาสัมพันธ์(05-031-101) การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ (3212-2003)

2543

HM 263 ว564ก

การประชาสัมพันธ์

โสรัฏดา วงศ์รัก

2543

HM 263 ส594ก

Walk Rally สายสัมพันธ์สร ้างสรรค์ทม
ี งาน

สมชาติ กิจยรรยง

2543

HF5549 ส238ว

การประชุมใหญ่สมาชิกสามัญหอการค ้าจังหวัดนครสวรรค์ประปี 2542

สํานั กงานหอการค ้าจังหวัดนครสวรรค์

2543

HF 331.T ส691ก

่ วามเป็ นผู ้ประกอบการณ์
ก ้าวสูค

ชุตภ
ิ า โอภาสานนท์

2543

HD 62.7 ช616ก

การจัดการการตลาด ฉบับ Portable MBA

ศุภร เสรีรัตน์

2543

HF 5415.13 ศ714ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

เกศินี วิฑรู ชาติ

2543

HD 30.25 ก774ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สุทธิมา ชํานาญเวช

2543

HD 30.25 ส775ก

กลยุทธ์การขายตรงด ้วยการใช ้คอมพิวเตอร์ ฉบับ SME

วรพจน์ ตัง้ พันธุเ์ พียร

2543

HF 5438 ว225ก

การโฆษณา

ั ชืน
่ ชูวท
สิทธิชย
ิ ย์

2543

HF 5804 ส722ก
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การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

ธนภร เอกเผ่าพันธุ์

2543

HJ 2005 ธ132ก

SMEs เคล็ดลับการทําธุรกิจ SMEs

ถาวร-ธนะเวช ศรีสข
ุ ะโต

2543

HD 62.7 ก365ค

การปฏิรป
ู ระบบการเงินในประเทศไทย

ปกรณ์ วิชยานนท์

2543

HG 151.15 ป11ก

2543

HF6146.I58

Fahey Mary Joe
Web Advertising and Marketing by Design = ยุทธวิธส
ี ร ้างเว็บเพือ
่ โฆษณาและการตลาด

ฟ3

ขัน
้ พืน
้ ฐานการพัฒนาธุรกิจด ้วยตนเอง

บอร์เก็นวิลล์, แมทท์

2543

HD 62.7 ข359

ขุนทรัพย์ไซเบอร์

ทินกร เหล่าเราวิโรจน์

2543

HD 30.37 อ887

เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค 1

สุจน
ิ ต์ จันทร์นวล

2543

HF 5500 ส755ข

กําเนิดโทรทัศน์ไทย(พ.ศ. 2493-2500)

สินันทร์ สิทธิรักษ์

2543

HE 8700.9T5 ส727ก

กําเนิดโทรทัศน์ไทย

สินันทร์ สิทธิรักษ์

2543

HF 89009 ส721ก

คติชาวบ ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

ผาสุก มุทธเมธา

2543

HN 700.567 ผ381ค

การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ

สมยศ นาวีการ

2543

HD 30.28 ส274ก

JIT ในสํานั กงานฉบับการ์ตน
ู

บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์

2543

HF 5547.A3 ฮ564จ

การบริหารงานบุคคล

เสนาะ ติเยาว์

2543

HF 5549.9 ส915ก

คูม
่ อ
ื การจัดทําแผนควบคุมเพือ
่ ความปลอดภัยและสุขอนามัย

Nakamura,Masahiro

2543

HD 7261 น445ค

การจัดการการเงิน

ธุรกิจบัณฑิตย์,มหาวิทยาลัย

2543

HG 4026 ธ261ก

คนมอญ

พิสัณห์ ปลัดสิงห์

2543

HB 848 พ775ค

ครรลองครองใจระหว่างหัวหน ้ากับลูกน ้อง

ประวีณ ณ นคร

2543

HM 132 ป381ค

การประกอบการ

จรูญ โกสียไ์ กรนิรมล

2543

HF 5363 จ173ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2543

HD 30.28 อ133ก

คลินก
ิ รัก

ั ดิ์ ศุกระฤกษ์
พันธ์ศก

2543

HQ 31 พ575ค

SWOT การวางแผนกลยุทธ์ธรุ กิจชุมชน

นั นทิยา หุตานุวัตร

2543

HD 30.28 น431อ

การเงินธุรกิจ

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2543

HG 4026 ส831ก

การสรรหาครูดท
ี ต
ี่ ้องการ

สุรศักดิ์ หลาบมาลา

2543

HD 3629 ส6ร

SMEs เสาหลักของอุตสาหกรรมกู ้ชาติ

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2543

HD 62.7 ว574อ

การบัญชี 1

สุพาดา สิรก
ิ ต
ุ ตา

2543

HF 5601 ส831ก

การบริหารเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ

สมยศ นาวีการ

2543

HD 30 ส274ก

การวางแผนกําไร

กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ

2543

HB 601 ก631ก

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานทีก
่ ําลังปรับเปลีย
่ น

สุชาดา รังสินันท์

2543

HF 5574.5 ส6ก

การจัดการการส่งเสริมการตลาด

นพรัตน์ ภูมวิ ฒ
ุ ส
ิ าร

2543

HF 5415.13 น16ก

คําอธิบายพระราชบัญญัตท
ิ น
ุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2543

HD 4300.55.A6 น424ค

ึ ษา
การเพิม
่ ผลผลิตในอุตสาหกรรมเทคนิคและกรณีศก

วันชัย ริจริ วนิช

2543

HD 56 ว426ก

การเปลีย
่ นแปลงทางบัญชีและการแก ้ไขข ้อผิดพลาด

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2543

HF 5601 ก117ก

การลงทุน

จิรัตน์ สังข์แก ้ว

2543

HG 4501 จ529ก

การฝึ กอบรมกับการพัฒนาอาชีพ

พนิจดา วีระชาติ

2543

HD 5715.5.T5 พ198ก

การพัฒนาทีมงานบริการ

สมชาติ กิจยรรยง

2543

HF 5438.4 ส16ก
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2543

HF 5647 ว287

การพัฒนาเพือ
่ ความอยูร่ อดของ SMEs

พูลพร แสงบางปลา

2543

HD 62.7 พ474ก

การบัญชีกจิ การอุตสาหกรรม

พีรารัตน์ สุพัฒน์วช
ั รานนท์

2543

HF 5601 พ799ก

การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์

เยาวเรศ ทับพันธุ์

2543

HD 47.4 ย546ก

การบริหารการผลิต และการปฎิบัตก
ิ าร

ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

2543

HF 5415.15 ป17ก

การบริหารการผลิต

ยุทธ กัยวรรณ์

2543

HD 28 ย351ก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2543

HD 4300.5 ช264ก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

พัชรี สิโรรส

2543

HD 4300.5 ก264

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2543

HF 5689 พ4ก

2543

HF 5415.5 ว836

คูม
่ อ
ื -วิธค
ี วานหาลูกค ้าคาดหวัง = FINDING THE PROSPECTS
การบริหารโครงการ

วิสต
ู ร จิระดําเกิง

2543

HD 69.P75 ว565ก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

นั นทวัฒน์ บรมานั นท์

2543

HD 4300.5 น363ก

การบริหารโครงการ = Project management

วิสต
ู ร จิระดําเกิง

2543

HD 69.P75 ว565ก

2543

HF 5001 ส857

รัสวดีCONTROL
ราชกุลชัย
การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร = MANAGEMENT PLANNING สุAND
คาถารวยแบบสากล

ศุภกิจ รุง่ โรจน์

2543

HF 5386 ศ46ค

พฤติกรรมผู ้บริโภค

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2543

HF 5832 อ133พ

หลักการตลาดสินค ้าเกษตร

สมคิด ทักษิณาวิสท
ุ ธิ์

2543

HD 9016.T5 ส234ห

เพือ
่ พรุง่ นี้ทด
ี่ ก
ี ว่า สะท ้อนคิดเพือ
่ รังสฤษฏ์วถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ไทย

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2543

HN 700.565 ก768พ

องค์กรสนองตลาด

ชูศักดิ์ จงชนะพิพัฒน์

2543

HF 5415.13 ด883

ธุรกิจระหว่างประเทศ = International business

อภิรัฐ ตัง้ กระจ่าง

2543

HD 62.4.T5 อ261ร

ร่างมาตรฐานการบัญชี เรือ
่ ง สัญญาเช่าระยะยาว

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2543
ประเทศไทย HF 5601 ส293ร

่ หัสวรรษใหม่
นโยบายต่างประเทศของไทย:จากยุควิกฤตเศรษฐกิจกสูส

ประภัสสร์ เทพชาตรี

2543

HF 1594.55 ป338

พระราชบัญญัตก
ิ ารบัญชี พ.ศ. 2543

สํานั กพิมพ์นต
ิ ธิ รรม

2543

HF 5601 ส691พ

สันติ business
วิรย
ิ ะรังสฤษฎ์
; พรพิfinance
มล คูอนุ
พงศ์ exchange
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจและการเงิน : English-Thai dictionary of economic
banking
stock
2543 export-import
HB 61 ส579พ
trade organizatio
หลักการวางแผน

สุภาพร พิศาลบุตร

2543

HD 30.38 ส838ห

หลักการและเทคนิคการวางแผน

อนั นต์ เกตุวงศ์

2543

HD 38 อ156ห

ิ เชือ
่ ทีอ
รานงานสถานการณ์สน
่ ยูอ
่ าศัยปี 2542 และแนวโน ้มปี 2543

ธนาคารอาคารสงเคระาห์

2543

HG 2156 T.5 ธ242ร

แผนการตลาด

วารินทร์ สินสูงสุด

2543

HF 5415 ว483ผ

รายงานประจําปี 2543 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ประจวบ นํ้ าทิพย์

2543

HD 4801 ป214ร

่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมนั
กบั2543
ญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2543
ประเทศไทย HF 5667 ส293น
แนวปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้สอบบัญชีในการติดต่อสือ
กันยายน
นโยบายธุรกิจและบริหารเชิงกลยุทธ์

ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์

2543

HD 38 ช213น

ชิมไป บ่นไป

สมัคร สุนทรเวช

2543

TX 274.5.T5 ส291ช

อาหารตัง้ โต๊ะ:รวมเรือ
่ งน่ารู ้ทางโภช คหกรรมศาสตร์ พร ้อมสูตรอาหารการ ศรีสมร คงพันธุ์

2543

TX 643 ศ6อ

พิษภัยเศรษฐกิจโลกไร ้พรมแดน

กลุม
่ ศึกษาไทย

2543

HC 21 พ767

รายงานคณะกรรมการและงบดุล

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2543

HG 3350.5 ธ233ร
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

นั กงานคณะกรรมการการวิ
ัยแห่
งชาติกันยายน
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรือ
่ งความสามารถในการผลิตและการค ้าสินคสํา้าเกษตรไทยในยุ
คโลกาภิวฒ
ั จน์
27-28
2543
2543

เลขเรียกหนั งสือ
HD 9016.T35 ส691ร

นวัตกรรมการบริการลูกค ้า

ดนั ย เทียนพุฒ

2543

HF 5438 ด123น

รายงานประจําปี 2542-2543

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

2543

HN 700.55.A8 ม246ร

พืน
้ ฐานการวิจัย : BASIC OF RESCARCH

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์

2543

H 62 ย356

นิราศเส ้นทางสายไหม

โอฬาร สุขเกษม

2543

G 149 อ991น

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2543

HB 221 ศ37น

2543

G 149 ห474

2543

HF 5601 อ37ร

หัวใจออกเดียว
ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 910 มกราคม 2543 การสอบทานงบการเงิน

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2543
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

ป๋ วย อึง้ ภากรณ์ ประสบการณ์ชวี ต
ิ และข ้อคิดสําหรับคนหนุ่มสาว

ป๋ วย อึง้ อากรณ์

2543

HB 126.T53 ป492ป

่ มรภูมภ
สูส
ิ พ
ู าน

พ.เมืองชมพู

2543

HX 1 พ111ส

ถามอย่างคิด (หลาย) อย่าง

ภราเดช พยัฆวิเชียร

2543

G 149 ภ177ถ

ท่องบนถนนโลก = STREET OF THE WORLD

องอาจ จิระอร

2543

G 119 อ12ท

เทีย
่ วติดดิน

ภาณุ มณีวฒ
ั นกุล

2543

G 149 ภ25ท

หน ้าต่างสูโ่ ลกกว ้าง ท่องเทีย
่ วไทย

ชนิดา ศักดิศ
์ ริ ส
ิ ัมพันธ์

2543

G 149 ช152ห

หลักการขนส่ง

จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

2543

HF 5765 จ216ห

ยุทธวิธบ
ี ริการครองใจลูกค ้า

สมชาติ กิจยรรยง

2543

HF 5415.5 ส16ย

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2543

HF 5415.15

2543

HD 2746 ด16ส

้ ยอด
ดอร์ลย
ี ,์ โทมัส แอล
สูตรทําเงิน : วิธส
ี ร ้างความเติบโตทีใ่ ห ้มูลค่ายัง่ ยืน เพือ
่ ผลประกอบการชัน

ศ486น 25

บันทึกผู ้มาเยือน

ธีรภาพ โลหิตกูล

2543

G 149 ธ317บ

ยุทธศาสตร์การสร ้างทีมให ้ประสบความสําเร็จ

มนูญ ตนะวัฒนา

2543

HD 66 ม431ย

ยุทธศาสตร์ความใหญ่เครือซิเมนต์ไทย

วิรัตน์ แสงทองคํา

2543

HD 38 ว691ย

ยุทธศาสตร์ธรุ กิจ SMEs:แนวความคิดและประสบการณ์

โฆสิต ปั ้นเปี่ ยมรัษฎ์

2543

HD 62.7 ฆ859ย

แบกเป้ ...ไปส่องโลก

โจํย บางจาก

2543

G 149 จ899ป

สมุทรสัญจร เกาะฝั่ งอันดามันใต ้ : กระบี่ ตรัง สตูล

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

2543

GN 159 ก455ส

ปั ญหาสังคม

สุพัตรา สุภาพ

2543

HM 301 ส714ป

่ วามสําเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
สูค

ั ทรงอธิกมาศ, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 2543
สิทธิชย

HF 5429.23 ส722ส

ปั ญหาสังคมไทย = THAI SOCIAL PROBLEMS

โกศล วงศ์สวรรค์

2543

HN 700.565 ก961ป

่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจ คูม
สูค
่ อ
ื การวางแผนกลยุทธ์/นโยบาย

อัจฉรา จันทร์ฉาย

2543

HD 30.28 อ498ส

หน ้าต่างสูโ่ ลกกว ้าง ทวีปอเมริกาใต ้

มัลลิกา พงศ์ปริตร

2543

G 149 ม377ห

หลักและเทคนิคการวางแผน

อนั นต์ เกตุวงศ์

2543

HD 38 อ156ห

ระเบียบวิธวี จิ ัยธุรกิจ

นราศรี ไววนิชกุล

2543

HD 30.4 น241ร

ระเบียบวิธวี จิ ัยธุรกิจ

ชูศักดิ์ อุดมศรี

2543

H 62 น241ร

หลักการตลาด

สุดาดวง เรืองรุจน
ิ ะ

2543

HF 5415 ส3ห

หลักการตลาด

สุปัญญา ไชยชาญ

2543

HF 5415 ส823ห
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

หาเงิน-ใช ้เงิน : กลยุทธ์การเล่นกับเงินอย่างผู ้ชนะ

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2543

HG 179 ก8ห

หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคามสามารถอย่างเป็ นระบบ

โรแบร์,พอลล์ เจมส์

2543

HF 5549 ร935ห

ภาวะผู ้นํ าและการจูงใจ

ทองใบ สุดชารี

2543

HD 57.7 ท278ภ

หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัตก
ิ ารบัญชี พ.ศ.2543

ธนะชัย ผดุงธิต ิ

2543

HF 5601 ธ15ห

หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีธรุ กิจ

ธนะชัย ผดุงธิต ิ

2543

HF 5601 ช15ห

หลักคิดใหม่กอบกู ้เศรษฐกิจไทย

ภูษณ ปรียม
์ าโนช

2543

HC 445 ภ696ห

ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร = TAX AUDITOR : วิชาการสอบบัญชี

แท็ก บิซเิ นส เซ็นเตอร์

2543

HF 5667 ท812ผ

อีควิ : ความฉลาดทางอารมณ์

เกียรติคณ
ุ สมทรง สุวรรณเลิศ

2543

GN 181 ก851อ

สูตรสําเร็จ...การเป็ นวิทยากร

สายสอางค์ แกล ้วเกษตรกรณ์

2543

HF 5549.5.T5 ส663ส

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อชนบทไทย

มิง่ สรรพ์ ขาวสอาดและคณะ

2543

HN 700.565 ม558ผ

ิ สุดขอบโลก
พิชต

วีระ นุตยกุล

2543

G 420 ว6พ

หยุดสับสนกับ พ.ร.บ. การบัญชี 2543

กฤษณา ศรีสรุ ย
ิ วงศ์

2543

HF 5601 ก252ห

มนุษย์กับสังคม

สุพศ
ิ วง ธรรมพันทา

2543

HM 301 ส832ม

หนึง่ สมอง สองมือ

ประสาร มฤคพิทักษ์

2543

HF 5007 ป411ห

มนุษยสัมพันธ์

วิภาพร มาพบสุข

2543

HM 132 ว649ม

คาน สีบุ ; ชาญชัย สีระวัตร ; เทิดศักดิ์ จาบทอง
ระบบสารสนเทศการขายประกันชีวต
ิ (Sale insurance system) [หนั งสือโครงงาน]
2543

HG 8751

Gray, are
John
ผู ้ชายมาจากดาวอังคาร ผู ้หญิงมาจากดาวศุกร์ = Men are from mars, women
from venus

HQ 801 ก762ผ

2543

ค332ร 2543

ธนาคารแห่
งประเทศไทย ธก
นโยบายโปร่งใส เป้ าหมายชัดเจน : เข ้าใจการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่
งประเทศไทยโดยวิ
ี ําหนดเป้ าหมายเงิ
2543
นเฟ้ อ

HG 1811 ธ241น

นโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา

2543

HF 5415.15 ศ486น

หนทางอีกยาวไกล

มูลนิธไิ ฮน์รค
ิ เบิลล์

2543

HN 653.5 ม686ห

สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543

สํานั กงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

2543

HA 1782 ส691ส

หลักการจัดการ

ธงชัย สันติวงษ์

2543

HD 28 ธ12ห

อาชญากรเด็ก

อรสม สุทธิสาคร

2543

HV 6001 อ382อ

สถิตก
ิ ารวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุชาติ ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์

2543

H 62 ส7ส

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2543

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

วิธก
ี ารจัดทํางบกระแสเงินสด

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2543

HF 5681.B2 ก412ว

วิธก
ี ารเชิงปริมาณเพือ
่ การจัดการ

วีรยา ภัทรอาชาชัย

2543

HD 28 ว833ว

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทก
ุ รูปแบบปี 2543

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

หกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรรูปแบบพิเศษ กรมตรวจบั
(สหกรณ์ผญ
ู ้เลีชี
ย
้ ส
งสั
ตว์และสหกรณ์โคนม)

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

2543

H 300 จ4ว

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร ้านค ้าประจําปี 2543

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จรัญ โฆษณานั นท์
วิถส
ี ังคมไทย สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึง่ ศตวรรษ ปรีดา พนมยงค์
สถิตธิ รุ กิจ

ดวงใจ วีสกุล

2543

HA 29 ด164ส

สังคมวิทยา

จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

2543

HM 101 จ25ส

สังคมวิทยา

จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

2543

HM 101 จ25ส

วิสัยทัศน์ดรักเกอร์

วิรญ
ิ ญ์บด
ิ ร วัฒนา

2543

HD 37.T5 ว328ว
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วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2000

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

2543

HM 101 ส54ว

สังคมวิทยา Sociolgy

จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

2543

HM 101 จ344ส

วิเคราะห์ปัญหาสําคัญในสังคมไทย

นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์

2543

HN 700 575

เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8

2543

HM 263 ม246อ

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7

2543

HF 1008 ส747อ

องค์การและการจัดการ : ORGANIZATION AND MANAGENT

คณะกรรมการกลุม
่ ผลิตชุดวิชา

2543

HD 38 ค121อ

แรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2543

HD 6961 ก813ร

เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2543

HM 301 ส747อ

อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่

วิทยากร เชียงกูล

2543

HD 30.17 ว583อ

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการ ปี 2543

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

โลกทัศน์แรงงาน:ขบวนการแรงงาน

โชคชัย สุทธาเวศ

2543

HD 4815.3 ช813ล

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทก
ุ ประเภทปี 2543

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

แนวการจัดทํากระดาษทําการของผู ้สอบบัญชี

ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ; ขวั2543
ญสกุล เต็งอํHF
านวย
5668.25 ป2น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายงานสถิตก
ิ ารจัดสรรกําไรสุทธิ สหกรณ์ทก
ุ ประเภทและชุมนุมสหกรณ์ปี 2543

2543

HD 3082.55.A2 ก151ร

วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย

2543

HG 187.T5 ร314ว

ญชีอ
ส
หกรณ์
รานงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สหกรณ์การเกษตรทั่วไปสหกรณ์กรมตรวจบั
การเกษตรเพื
่ การตลาดลู
กค ้า ธ.ก.ส. (สกต.)สหกรณ์
2543
กองทุ
HD
นสวนยาง
3082.55.A4
ปี 2543
ก151ร
รายงานผลการปฏิบัตงิ านป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจําปี 2543 สํานั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2543

HV 8079.M65 ส691ร

แนวการจัดทํากระดาษทําการของผู ้สอบบัญชี

ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ; ขวั2543
ญสกุล เต็งอํHF
านวย
5668.25 ป2น

ลูกล่อ ลูกชนในการขายภาคสนาม

สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์

2543

HF 5438 ส854ล

แบบนี้สไิ ม่มพ
ี ลาด

บอนด์, โจนาธาน

2543

HF 5821 บ243บ

อ่าน เอา รวย

ิ วณิชดิลกุล
คันก์ชต

2543

HF 5382 ค256

สุรศักดิ์ หลาบมาลา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคณะกรรมการทะเบียนครูประเทศนิวซีแลนด์

2543

HD 3630 บ969

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

รุง่ โรจน์ เบญจมสุทน
ิ

2543

HD 30.22 ร42ศ

รายงานผลการดําเนินงานและการเงินสหกรณ์ผู ้ใช ้นํ้ าปี 2543

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2543

HD 3082.55.A4 ก151ร

เศรษฐกิจกระแสกลาง : ทิศทางเศรษฐ,กิจไทยในอนาคต

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2543

HD 85.T5 ก768ศ

ศิลปะการบริหารแบบแม็คคอร์แม็ค = McCormac on managing

กอประเชษฐ ตยัคคานนท์ ; แม็คคอร์แม็ค, มาร์
ค เอช
2543

HD38 ม71ศ

เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconmics

ประพันธ์ เศวตนั นทน์

2543

HB 171 ป319ศ

2543

HF5821 ม246อ

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์หน่วยที่ 1 - ส
7 โุ ขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
นั กประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์เชิงปฎฎิบัตยิ ค
ุ ศารสนเทศ

วิรัช อภิรัตนกุล

2543

HD 59 ว689น

เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค = Microeconomics

ธํารงค์ อุดมไพจิตรกุล

2543

HB 172 ธ552ศ

ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม

พรศักดิ์ ผ่องแผ ้ว

2543

H 62 พ4ศ

การสังคมสงเคราะห์ชม
ุ ชน

ทัศนีย ์ ลักขณาภิชนชัช

2542

HV 41 ท6ก

่ ต่าง ๆ เพือ
การเขียนในสือ
่ การประชาสัมพันธ์

อุบลวรรณ ปิ ตพ
ิ ัฒนะโฆชิต

2542

HM 1221 อ835

2542

H 62.5T35 ส691ก

านั กงานคณะกรมการวิจัยแห่งชาติ
การสํารวจค่าใช ้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี สํ
2542
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่ หนั งสือ
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ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การพัฒนาทางการเมืองของไทย

สุจต
ิ บุญบงการ

2542

HM 33 ส2ก

การสอบบัญชี

สุรย
ี ์ ดารารัตน์ทวี

2542

HF 5667 ส867ก

AHP กระบวนการตัดสินใจทีไ่ ด ้รับความนิยมมากที่สด
ุ ในโลก

วิฑรู ย์ ตันศิรค
ิ งคล

2542

HD 30.23 ว574อ

ขวัญกําลังใจ

มานติ รัตนสุวรรณ

2542

HF 5549.5 ม6ข

เทคนิคมนุษยสัมพันธ์

วิจต
ิ ร อาวะกุล

2542

HM 132 ว62

ก ้าวหน ้าด ้วย 5 ส แนวทางการพัฒนาความสําเร็จด ้วยหลักการง่าย ๆ

ตฤตณั ย นพคุณ

2542

HD 38 ต135ก

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม

สมชาย หิรัญกิตติ

2542

HD 62.7 ส542ก

เทคโนโลยีสารสนเทศสถิต:ิ ข ้อมูลในระบบสารสนเทศ

สุชาดา กีระนันทน์

2542

HC 79.I55 ส759ท

ดร.ภูษณ ปรียม
์ าโนช

ยุค ศรีอาริยะ

2542

HN 700.565 ย334ด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สมชาย หิรัญกิตติ

2542

HF 5549.A3 ส241ก

การขาย

ไพโรจน์ ทิพมาตร์

2542

HF 5438 พ992ก

โทรศัพท์ฟรี !! ผ่านอินเตอร์เน็ต

วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์

2542

HE 8731 ว126

เทพเจ ้าแห่งธุรกิจญีป
่ น
ุ่

ิ ะ
โนโนสุเกะ มัตซูชต

2542

HF 5001 ค971ท

ตลาดนั ดแฟรนไซส์ ชุด 2

เอือ
้ มพร ปานเพช็ร ์

2542

HF 5429.235.T5 อ935ต

กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด

เสรี วงษ์มณฑา

2542

HF 5415.13 ส736ก

ทําไม...สินค ้าไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP !

กรมมการค ้าต่างประเทศ

2542

HF 1721 ท429

ทําไมลูกน ้องไม่ทํางาน

ปริญญา ตันสกุล

2542

HF 5549 ป458ท

การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัต ิ

เยาวดี (รางชัยกุล) วิบล
ู ย์ศรี

2542

HD 47.4 ย7ก

การวางแผนยุทธศาสตร์

วารินทร์ สินสูงสุด

2542

HD 28 ว483ก

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค

เสรี วงษ์มณฑา

2542

HC 5415.32 ส928ก

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค

เสรี วงษ์มณฑา

2542

HF 5415.32 ส928ก

การวางแผนบุคลากร กําหนดตําแหน่งงานการสรรหาและเลือกสรร

ชูศักดิ์ เทีย
่ งตรง

2542

HF 5549 ช686ก

2542

Hf 5549 ส747ก

การวางแผนบุคคลกากร การกําหนดตําแหน่งงาน การสรรหาและการเลือกสรร
กลยุทธ์การจัดทําบัญชีและภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ทัง้ ระบบ

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2542

HJ 5711 ส4ก

การจัดการทรัพยากรบุคคล

ณั ฎฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2542

HF 5549 ณ6ก

การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

เสรี วงษ์มณฑา

2542

HM 263 ส574ก

เทคนิคการจัดการคนในองค์การ Managing People

เพลล์, อาร์เธอร์ อาร์

2542

HF 5549 พ919ท

การสร ้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

2542

HM 101 บ241ก

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี

เพิม
่ สุข สรรพสิทธิด
์ ํารง

2542

HF 5601 พ74ก

ึ ษากลยุทธ์ธรุ กิจ
กรณีศก

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

2542

HD 38.7 ส4ก

การประเมินผลโครงการ

สมชาย ดุรงค์เดช

2542

HF 5549.5 ส16ก

การประชาสัมพันธ์

บุญเกือ
้ ควรหาเวช

2542

HM 263 บ372ก

เทคนิคการบริหารนาย

ถวิล มาตรเลีย
่ ม

2542

HF 5549.C6 ถ277ท

ทฤษฎีธรุ กิจขนาดกลางย่อม

ทาดาโอะ คิโยนาริ

2542

HD 62.5 ท363ท

เทคนิคการปฏิบต
ั งิ านสํานั กงาน

สง่า ธีรนวนิชย์

2542

HF 5546 ส152ท
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การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู ้นํ า

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2542

HF 4801 ว836ก

การวางแผนและการจัดการ

สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ

2542

HD 6490 ส231ก

การประชาสัมพันธ์

บุญเกือ
้ ควรหาเวช

2542

HM 263 บ372ก

ทฤษฎีองค์การ:แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ

นิตยา เงินประเสริฐศรี

2542

HD 38 น63

่ วามสําเร็จในธุรกิจ
กะเทาะเปลือกมนุษย์ M L M แนวคิด แนวทาง สูค

วสันต์ พงศ์สป
ุ ระดิษฐ์

2542

HF 5439 ว358ก

กตร์ผจง
วัฒนสินธุ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = STRATEGIC MANAGEMENT พัAND
BUSINESS.

2542

HD 30.28 พ511ก

ึ ษากลยุทธ์ธรุ กิจ 2
กรณีศก

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

2542

HF 5007 ก153

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี

เพิม
่ สุข สรรพสิทธิด
์ ํารง

2542

HF 5601 พ74ก

คูม
่ อ
ื คุณภาพชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม

ประชาสัมพันธ์,กรม

2542

HN 25 ป238ค

การตลาดสําหรับนั กปฏิบัต ิ

คอตเลอร์, ฟิ ลป
ิ

2542

HF 5415.13 ค5ก

คิดแบบผู ้นํ า

เคิรต
์ ซ์แมน, โจเอล

2542

HD 30.19 ค439ค

เงินทองต ้องรู ้ ภาค 2

วีระ ธีรภัทร

2542

HG 1811 ว841ง

เงินทองต ้องรู ้

วีระ ธีรภัทร

2542

HG 1881 ว841ง

การบริหารงานบุคคล : PERSONNEL ADMINISTRATION

คณะกรรมการกลุม
่ ผลิตชุดวิชาการบริหารราชการไทย
2542

HF 5549 ค121ก

คูม
่ อ
ื การวางแผนกลยุทธ์/นโยบายธุรกิจ

อัจฉรา จันทร์ฉาย

2542

HD 30.28 อ499ค

การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา

วิโรจน์ สารรัตนะ

2542

HD 38 ว6ก

เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

จรินทร์ เทศวานิช

2542

HG 322 จ4ง

้
การบริหารการจัดซือ

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2542

HF 5437 ด499ก

ทับทิม วงศ์ประยูร
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ = Introduction to Business Operation

2542

HF 1008 ค181ค

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม

2542

HF 5681 ว287ง

ความรู ้เพือ
่ การพัฒนา : รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ. 2541/42

ธนาคารโลก

2542

HC 59.7 ค181บ

การบริหารงานขาย

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2542

HF 5438.4 อ133ก

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ิ อูอ
วิชต
่ ้น

2542

HD 30.28 ว551ก

ชางสืชาญประสิ
ทธิ์
โครงงานการวิเคราะห์ระบบงานการพัฒนาระบบงานห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พีรธัชอนุ
[หนั
อโครงงาน]

2542

HD 2736.T35

คูม
่ อ
ื วิธวี เิ คราะห์ผลดําเนินการ

สุพจน์ โกสิยะจินดา

2542

HF 5549.5 ส46ก

E-commerce และกลยุทธ์การทําเงินบนอินเทอร์เน็ ต

วัชรพงศ์ ยะไวทย์

2542

HF 5548.32 ว562อ

คําเฉลยเศรษฐศาตร์การบริหาร

สมยศ นาวีการ

2542

HD 30.22 ส3ค

ั ้ สูง II
การบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2542

HF 5689 พ4ก

คัมภีรธ
์ รุ กิจ M L M เคล็ดลับเส ้นทางมหาเศรษฐี

ธันว์ นุชาหาญ

2542

HF 5438 ธ6ค

้
การบริหารการจัดซือ

สุนี เลิศแสวงกิจ ; ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2542

HF 5437 ด42ก

โครงการศึกษาแผนหลักการพานิชยนาวี

บริษัท ไทยเอนจิเนียริง่ คอน ซัลแตนทัส

2542

HE 731 บ226ค

การบริหาร : หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา

วิโรจน์ สารรัตนะ

2542

HD37.T5 ว712

้ กสิการ ; นารี เชยกลิน
กษณ์ เชือ
่ ; สุทศ
ิ 2542
า บัวขาว
โครงงานระบบบุคลากร บริษัท เสริมแสง เซลล์ แอนด์ เซอร์วศ
ิ จํากัด [หนั งวิสืไอลลั
โครงงาน]

HF 5549

อ187ก 25

ว734ร 2543

การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2542

HF 5667 จ7ก

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน

ณั ฏฐพันธ์ เขจรนั นทน์

2542

HD 28 ณ311ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

คูม
่ อ
ื นั กฝึ กอบรมมืออาชีพ : การจัดดําเนินการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิผล ชาติ

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2542

HD 5650 ช481ค

ความสําเร็จง่าย ๆ สไตสหมอกระแส

กระแส ชนะวงศ์

2542

HF 5549.5 ร6ค

เงินตราปั ญหาทีแ
่ ก ้ได ้

บริลเลียนท์, แอชเลย์

2542

HG 1496 บ5ง

การควบคุมทางการตลาด

สาวิกา อุณหนั นท์,ม.ล.

2542

HF 5415.13 ส687ก

การบัญชีเพือ
่ การวางแผนและควบคุม

เมธากุล เกียรติกระจาย

2542

HF 5601 ม725ก

2542

HD 30.28 ศ486ก

ึ ษา
การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศก
การบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการกลุม
่ ผลิตชุดวิชาการบริหารงานบุ2542
คคล

ึ ษา ฉบับสมบูรณ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศก
เงินยูโร

ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

ึ ษา
การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศก

HF 5549 ค121ก

2542

HD 30.28 ศ486ก

2542

HG 3851 ท533ง

2542

HD 30.28 ศ486ก

ึ ษา
การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศก

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2542

HD 37.T5 ก642

จิตวิทยาสังคมกับชีวต
ิ

นพมาศ ธีรเวคิน

2542

HM 251 น179จ

ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล ้อม

สุเทพ ธีรศาสตร์

2542

HC 79.E5 ส781อ

การจัดกรธุรกิจขนาดย่อม

ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์

2542

HD 62.7 ช236ก

การจัดการความรู ้

โทมมัส เอช.ดาเวนพอร์ทและลอเรนธ์ บรูแซค2542

HD 58.82 ด454

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

อํานาจ รัตนสุวรรณ

2542

HF 5657.4 อ686ก

การจัดการ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว

ชัยวุฒ ิ ชัยพันธุ์

2542

HD 1415 ช64ก

คูม
่ อ
ื การประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรม

ชาญ สวัสดิส
์ าลี

2542

HF 5549.5 ช481ค

เคิรต
์ ซ์แมน, โจเอล
ทัศน์ วิเทศ
คิดแบบผู ้นํ า : มองอนาคตธุรกิจผ่านสายตานั กธุรกิจและนั กวิชาการระดับโลก=Thought
leader;:นิinsights
on the future2542
of business.HD 30.19 ค439ค
เงินยูโร : การปรับใช ้และผลกระทบ

สุทธิพันธ์ จิราธิวฒ
ั น์ ; ชโยดม สรรพศรี

2542

HG 1496 ส773ง

การบริหารงานเอกสาร การจัดการเอกสาร

จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

2542

HF 5735 จ447ก

SMEs หรือ SLEs ? : แนวโน ้มธุรกิจไทยในศตวรรษหน ้า

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2542

HD 62.7 ก8ส

การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ

พิษณุ จงสถิตย์วฒ
ั นา

2542

HF 5413.13 พ764

2542

HD 30.28 ศ486ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ฉบับมาตราฐาน)
คลืน
่ ลูกที่ 5 - ปราชัญสังคม : สังคมไทยทีพ
่ งึ ประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2542

HN 361.1 ก7ค

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สมชาย หิรัญกิตติ

2542

HF 5549.5.M3 ส241ม

Technorision บทเรียนลับผู ้จัดการ

วิรัตน์ แสงทองคํา

2542

HF5717 ว37ท

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

ประสิทธิ์ ทองอุน
่

2542

HM 251 ป4พ

ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ตด
ิ คุก

รุง่ โรจน์ รืน
่ เริงวงศ์

2542

HG1691 ร42อ

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

เรียม ศรีทอง

2542

HM 251 ร84พ

อยูอ
่ ย่างมีคณ
ุ ค่า

ั ศุภวงศ์
ชูชย

2542

HG 1061 ช647อ

งานโรงแรม พ่ายห ้องพัก

ขจิต กอบเดช

2542

TX 928 ข139ง

มิตใิ หม่ของการบริหารงานญีป
่ น
ุ่

นิตยา เงินประเสริฐศรี

2542

HD 38 น34ม

มารยาทและวัฒนธรรมทางธุรกิจ

ธรรมรงค์ น ้อยคูณ

2542

HF 5387 ธ352

สมาคมนั
บัญชีแกละผู
ประเทศไทย HF 5601 ส4ม
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 200 วัตถุประสงค์และหลักการพืน
้ ฐานของการสอบบั
ญชีกพฤศจิ
ายน้สอบบั
2542ญชีรับอนุญาตแห่ง2542
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

วิจัยธุรกิจ

เตือนจิตต์ จิตต์อารีย ์

2542

HD 30.4 ต831

พฤติกรรมองค์การ = Organization Behavior

สมใจ ลักษณะ

2542

HD 58.7 ส237พ

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 300 - 399 พฤศจิกายน 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 - 799 พฤศจิกายน 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5667 ส293ม

วิถไี ทย

กฤษณา วงษาสันต์

2542

HM 101 ก4

พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์

สร ้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ

2542

HD 58.7 ส4พ

่ วามเป็ นไท ด ้วยพลังของท ้องถิน
พลเดช ปิ่ นประทีป
สูค
่ ข ้อเสนอกรอบแนวคิดเพือ
่ การจัดทําแผนฯ

2542

HN 49.C6 พ436ส

เหยีบบโลกเล่นไม่เห็นชํา้

2542

G 149 พ7ห

2542

HF 1008 ส747อ

เพลงดาบแม่นํ้าร ้อยสาย

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 8-15
พจนานุกรมศัพท์การตลาดอังกฤษ-ไทย

สุปัญญา ไชยชาญ

2542

HF5412 ส73

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการบัญชี หน่วยที่ 8-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2542

HF 5655.T5 ส747

ระบบการชําระเงินในประเทศไทย : Payment systems in thiland

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2542

HG 3550 ธ241ร

รอยไอยรา

พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

2542

HD 62.15 พ464ร

เรือ
่ งวุน
่ วัยรุน
่ ไฮเทค

2542

HQ 796 ส831ร

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 10-15

2542

HF 1008 ส162อ

เบอร์มวิ ดา สามเหลีย
่ มอาถรรพณ์

ธวัชชัย

2542

G 558 บ111

แรงงานสัมพันธ์ : ทฤษฎีและการปฎิบัต ิ

สังศิต พิรย
ิ ะรังสรรค์

2542

HD 6961 ส62ร

่ อย่าลบหลู่
ยุคสมัยไม่เชือ

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์

2542

HM 950 น612ย

พฤติกรรมกลุม
่

พงษ์พันธ์ พงษ์ โสภา

2542

HM 131 พ161พ

พฤติกรรมบุคคลในองค์การ

ธงชัย สันติวงษ์

2542

HD 58.7 ธ117พ

ลูกค ้าบนสัมพันธภาพใหม่

เบล, ชิพ อาร์

2542

HC 79.C6 บ57ล

หลักเศรษฐศาาสตร์ 1

สุมล มานั สฤดี

2542

HB 330 ส842ห

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

แบดมินตัน

2542

GV 1007 ส26บ

แสตมป์ ไทย

นงค์นุช ไพรพิบล
ู ยกิจ

2542

HE 6185.T5 น132ส

พฤติกรรมผู ้บริโภค = Consumer Behavior

ดารา ทีปะปาล

2542

HF 5415.32 ด424พ

ปั ญหาบังคับใช ้กฎหมายคุ ้มครองแรงงาน

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ ิ

2542

HD 7932.55 ป52

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

เสกสรร สายสีสด

2542

HF 5801 ส888ห

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

วิธก
ี ารวิจัยโฆษณา = ADVERTISING RESEARCH METHODS

เตือนจิตต์ จิตต์อารีย ์

2542

HF 5814 ต831ว

ั พันธ์ในองค์การ
มนุษย์สม

ระวัง เนตรโพธิแ
์ ก ้ว

2542

HM 132 ร261ม

วิธเี ก็บเกีย
่ วประโยชน์จากความสูญเสีย

ทาโร่, ฟูจโุ ทมิ

2542

HF 5386 ท6ว

2542

H 62 ก65บ

เกษมยรติ
วัฒนชัย
บทคัดย่อผลงานวิจัยปี การศึกษา 2536-2540 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกี
่ ม
วิพากเศรษฐกิจทุนนิยมคืนสูช
ุ ชน

ิ วงศ์ ณ ป้ อมเพชร
วิชต

2542

HD 72 ว6ว

วิพากษ์ทุนนิยมไทย ทัศนจากกระแสหลุด

กนกศักดิ์ แก ้วเทพ

2542

HB 330 ก3ว
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ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

วิสัยทัศน์ ไอที 2

แวง, ชาร์เลส บี

2542

HC 79.I55 ว2ว

NETทัศนาจร:คูม
่ อ
ื ใช ้ Internet จัดโปรแกรมท่องเทีย
่ ว

พรทิพย์ โล่หเ์ ลขา

2542

G 155 พ239

แผนธุรกิจ SMEs : Business plan SMEs

มาณพ ชิวธนาสุนทร

2542

HD 62.7 ม427ผ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 ส26ม

ศตวรรษที่ 21 : ยุคแห่งการท ้าทายทางการบริหาร

บุญทัน ดอกไธสง

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ (BUSINESS LAW)

2542

HD 38 บ413ศ

2542

HF 1372.55.A8 ส747อ

ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล

จรัส สุวรรณมาลา

2542

HJ 9574.55 จ158ศ

สถิตธิ รุ กิจ

สรชัย พิศาลบุตร

2542

HF 1017 ส324

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หน่วยที่ 1-6

นิคม จันทรวิทรุ ; วิสาร พันธุนะ ; อัญชลี สัน2542
ติกล
ุ

HD 7932.55 ส747อ

สัญ
ญา
ศิล
รโิ รจน์
ภาวะผู ้นํ าเชิงการบริหารของปลัดกระทรวงมหาดไทย : ศึกษากรณีนายอนั นต์
อนั
นตกู

2542

HM ส557ภ

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หน่วยที่ 7-15

2542

HD 7932.55 ส747อ

หลักการตลาด

อดุลย์ จาตุรงคกุล

2542

HF 5415 อ133ห

ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร 2542

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2542

HJ 2247 ก24ภ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 ส26ม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ (BUSINESS LAW)

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.สาขานิตศ
ิ าสตร์
2542.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

่ หิม
เศรษฐศาสตร์ข ้างถนน : พระเอกชือ
้ ผู ้มีทรัพย์

ั บุนปาน
ขรรค์ชย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

วิธก
ี ารวิจัยโฆษณา

เตือนจิตต์ จิตต์อารีย ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

เศรษฐศาสตร์การบริหาร

สมยศ นาวีการ

2542

HD 30.22 ส3ศ

เศรษฐศาสตร์ : IMF กับทางรอดเศรษฐกิจไทย

สมชัย ฤชุพันธ์

2542

HB 330 ส4ศ

2542

HF 5601 น26

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรือ
่ ง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

2542

2542

HF 1372.55.A8 ศ747อ

HD 30.22 ข4ศ

HF 5814 ต831ว

องค์การและการจัดการ Organization & Management

พยอม วงศ์สารศรี

2542

HD 37.T5 พ216อ

พัฒนาตนเอง : ทางเลือกทีค
่ ุ ้มค่าในยุคสังคมวิกฤต

โสภา ชปี ลมันน์

2542

HN 700.592.S65 ส984

หลักการบริหารเบือ
้ งต ้น

สุธ ี สุทธิสมบูรณ์ ; สมาน รังสิโยกฤษฏ์

2542

HD 38 ส44ห

้ สูง
หลักการประชาสัมพันธ์ชัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ 2542

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 8-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
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2542

HM 263 จ274ห

HM 301 ส747ม
หน ้า 102 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

ญชีสหกรณ์
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินกลุม
่ เกษตรกรทํานา ทําไร่ สํกรมตรวจบั
าสวน เลีย
้ งไหม
และเลีย
้ งผึง้ ประจําปี 2542 2542

เลขเรียกหนั งสือ
HD 2080.55.A1 ก151ร

องค์การและการจัดการ

พยอม วงศ์สารศรี

2542

HD 31 พ216อ

สังคมวิทยาปั ญหาสังคม

สัญญา สัญญาวิวัฒน์

2542

HM 301 ส558ส

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2542

HD 58.7 ส724อ

ระเบียบข ้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล

กฤษฏ์ อุทัยรัตน์

2542

HF 5549 ก4ร

เอกสารธนาคารเพือ
่ การนํ าเข ้า-ส่งออก

อาวุธ โพธิเ์ ล็ก

2542

HG 1501 อ668อ

2542

HB 180.T5 ส747อ

2542

HD 38 ค121อ

2542

HE 8689.9.T5 อ833

เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 3 หน่ยวที่ 8-15
องค์การและการจัดการ : ORGANIZAION AND MANAGEMENT

คณะกรรมการกลุม
่ ผลิตชุดวิชา

อุบอ
ลรัสิตทน์ธิเสรี
ศิรภ
ย
ิ าพ
วุ ศักดิ์
ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย โครงสร ้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่
ระบบสิทธพิเศษทางภาษี ศล
ุ กากรเป็ นการทั่วไป

กรมการค ้าระหว่างประเทศ

2542

HF 1721 ร228

สังคมวิทยา ปั ญหาสังคม

สัญญา สัญญาวิวัฒน์

2542

HM 301 ส558ส

่ สาร
องค์การกับการสือ

ธงชัย สันติวงษ์ ; ชนาธิป สันติวงษ์

2542

HF 5718.2 ธ2อ

ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร

พนั ส หันนาคินทร์

2542

HF 5549 พ196ป

องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2542

HD 31 2545

2542

HN 700.592.C6 ส691ส

สํานั กปลั
ดทบวงมหาวิ
ทยาลัย
สรุปโครงการบริการสังคมและค่ายอาสาพัฒนาชนบทของสถานอุดมศึกษาเอกชนปี
งบประมาณ
2542
รายงานคณะกรรมการและงบดุล

ธนาคารกสิกรไทย

2542

HG 3350.5 ธ235ร

สารานุกรมทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ศ.ยุพา วงศ์ไชย

2542

HV 12 ส293ส

2542

HB 180.T5 ส74อ

เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยที่ 1-7

กรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ สหกรณ์
การเกษตร
กปร.กลาง สหกรณ์ธรุ กิจ รพช.ปี
2542
2542
รายงานคณะกรรมการและงบดุล
รายงานประจําปี 2541 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

HD 3082.55.A4 ก151ร

2542

HG 3350.5 ธ233ร

2542

HG 3300.55 ธ237ร

นั กประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัตย
ิ ค
ุ สารสนเทศ

วิรัช ลภิรัตนกุล

2542

HM 263.1 ว564น

ระเบียบสํานั กนายกรับมนตรีวา่ ด ้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับพิมพ์

พันชน วัฒนเสถียร

2542

HF 5547 พ553ร

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ หน่วยที่ 1-7มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

HD 58.7 ส724อ

ั ้ สูง
การบัญชีชน

2541

HF 5601 พ216ค

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบ เล่ม 2

เจริญ เจษฎาวัลย์

2541

HF 5668.25 จ72ก

การบริหารการเงิน เล่ม 2

สุมาลี (อุณหะนั นทน์) จิวะมิตร

2541

HG 4028.B2 ส841ก

2541

HF 415 ศ486ก

การบริหารการตลาดยุคใหม่
ึ ษา
กลยุทธ์การตลาดการบริหารการตลาดและกรณีศก

ปริญ ลักษิตานนท์

2541

HF 5415.126ง ศ37ก

การจัดการองค์การ Organization Management

บุญทัน ดอกไธสง

2541

HD 37.T5 บ43ก

้
คําสารภาพของผู ้ซือ

สมิต สัชฌุกร

2541

HF 5821 ส312ค

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารงานเลขานุการ

ทองใบ โชติกสมบัต ิ

2541

HG 4651 ท39ค

้
คําสารภาพของผู ้ซือ

สมิต สัชณุกร

2541

HF 5821 ส312ค

คูม
่ อ
ื การวิจัยเชิงปฏิบัต ิ

วิเชียร เกตุสงิ ห์

2541

H 62 ว6ค

คูม
่ อ
ื การฝึ กอบรมด ้วยเทคนิค OJT เล่ม 2

ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์

2541

HD 38 พ994ค
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หน ้า 103 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

คิดแบบสร ้างตัว

ดุก
๊ ฮูเปอร์

2541

HF 5549.5 ด72ค

ทําอย่างไรจะได ้งานทํายุค IMF

ศิรศ
ิ ักดิ์ นั นทพินจ
ิ วงศ์

2541

HF 5549.5.I9 ศ564ท

การพัฒนาองค์การ Organization Development

สุนันทา เลาหนั นทน์

2541

HD 58.8 ส573ก

เทคนิคการประชาสัมพันธ์

วิจต
ิ ร อาวะกุล

2541

HM 263 ว562ท

้
ถวัPolicy
ลย์รัฐ วรเทพพุ
ฒพ
ิ งษ์
การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทฤษฏีและการประยุกต์ใช=Public
formulation
and Analysis : Theory
2541
and Application
H 97 ถ267ก
กลยุทธ์การพัฒนาคนไขปั ญหาคาใจนั กฝึ กอบรม

ดนั ย เทียนพุฒ

2541

HF 5549 ด336ก

108 การประชาสัมพันธ์

เสรี วงษ์มณฑา

2541

HM 263 ส75

การบริหารค่าจ ้างสําหรับมืออาชีพ

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2541

HD 4906 ป46ก

การบริหารค่าจ ้าง สําหรับมืออาชีพ

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

2541

HD 4912.T5 ป46ก

กลยุทธ์การพัฒนาคนไขปั ญหาคาใจนั กฝึ กอบรม

ดนั ย เทียนพุฒ

2541

HF 5549.5.T7 ด123ก

ึ ษา
กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศก

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2541

HF 5415.15 ก287

2541

HF 5415.126 ศ486ก

ึ ษา
กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาดและกรณีศก
กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2541

HF 5415.13 ช486ก

การบริหารค่าจ ้างและผลตอบแทนในธุรกิจ

กรรณิการ์ นิยมศิลป์

2541

HD 42 ก44ก

2540 ปี แห่งความปั่ นป่ วน ตลาดการเงินไทย

ไทยพาณิชย์, บริษัท

2541

HG 3879 ท94

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบและควบคุมภายใน

พันธ์พงศ์ เกียรติกล
ุ

2541

HF 5667 พ531ค

การส่งเสริมการขาย

เสรี วงษ์มณฑา

2541

HF 5438.5 ส75ก

ตําราทองของงานบริการ เล่ม 2

อีแร ้ง

2541

HF 5415.5 อ772ต

2541

HD 38 ศ486ก

การวิจัยธุรกิจ
ต ้องอย่างนี้จงึ จะ"รวย"

สงกรานต์ จิตสุทธิภากร

2541

HG 179 ส123ต

การเดินทางของนักสู ้เพือ
่ ผู ้เหญิง

จิราภรณ์ ฉิมพิมาย

2541

HQ 1750.56 จ535ก

Customer Intimacy เจาะใจลูกค ้าให ้ตรงเป้ า

ธรรมรัฐ วงศ์ศรีสกุล

2541

HF 5438 ว928จ

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2541

HF 5601 ก412ก

การจัดการเชิงปริมาณสําหรับนั กบริหาร

อัจฉรา จันทร์ฉาย

2541

HD 28 อ112ก

่ วามเป็ นเลิศ
การแข่งขันสูค

บุญทัน ดอกไธสง

2541

HD 37.T5 บ68ก

่ สารในองค์การ
การสือ

เสนาะ ติเยาว์

2541

HD 31 ส915ก

ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ

ธงชัย สันติวงษ์

2541

HF 5549 ธ2ท

ั สงครามซุนวู
ตําราพิชย

บุญศักดิ์ แสงระวี

2541

HF 5500 บ437ต

การบริหารเวลา

บุญมาก พรหมน ้อย

2541

HD 69.T54 อ573ก

การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี : โปรแกรมสําเร็จรูป GL for Windows

มิตร ทองงาม ; ปราศัย ประวัตริ งุ่ เรือง

2541

HF 5679 ม174

การคลังว่าด ้วยการจัดสรรและการกระจาย

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

2541

HJ 191 ก46

ข ้อพึงระวังและตัวอย่างการร่างสัญญาธุรกิจรวมปั ญหาจากประสบการณ์

ปรีชา ส่งสัมพันธ์

2541

HD 2365 ป46ข

การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน ้า

ดนั ย เทียนพุฒ

2541

HF 5549 ด36ก

การบัญชี 1

วิไล นครสุวรรณ

2541

HF 5653.T5 ว1ก

แก ้ปั ญหาอย่างหลงผิด

รูซ วิลเลีย
่ ม บี

2541

HD 30.28 ร778
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

การบัญชีธนาคารพาณิชย์

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2541

HF 5601 ก17ก

2541

HD 30.28 ส239

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ประดินันท์ ประดับศิลป์ ; กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์ ;2541
อัมพร เทีย
่ งตระกู
ล ก117ก
HF 5689

การบัญชีรัฐบาลและกองทุน

2541

HF 5610 ย399ก

กิง่ พร ทองใบ
การจัดทําโครงสร ้างค่าตอบแทน=Formulation of compensation structure

2541

HD 4912.T5 ก634ก

เครือ
่ งมือทางการเงินรุน
่ ใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ

ปกรณ์ วิชยานนท์

2541

HG 4244.665 ป24ค

ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ

ธงชัย สันติวงษ์

2541

HD 38 ธ2

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกีย
่ วกับภาษีสรรพสามิต หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

HJ 5730

คูม
่ อ
ื มัคคุเทศก์

ศิลปากร,มหาวิทยาลัย

2541

G 155 ศ529ค

ภัยมืด 18 มงกุฎ

พยุง ตรงสวัสดิ.์

2541

HV 6250.3 พ97ภ

ย่อสาระสําคัญกฎหมายเกีย
่ วกับสถาบันทางการคลังของรัฐ

ภูม ิ โชคเหมาะ

2541

HJ 191.5

2541

HD 2080.55 .A1 ก151ร

สหกรณ์
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินประจําปี 2541 กลุม
่ เกษตรกรกรมตรวจบั
ทํานา ทําญ
ไร่ชีเลี
ย
้ งไหม และเลีย
้ งผึง้

ส747อ 254

ภ664ย 254

นี่แหละ...เรือ
่ งของการประชาสัมพันธ์

มงคล ยิม
้ ประยูร

2541

HM 263 ม114น

เอกสารการสอนชุดวิชาการพนั กงานสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง)หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

HD 6971 ส162อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการพนั กงานสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง)หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541

HD 6971 ส162อ

พืน
้ ฐานเศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค

นราทิพย์ ชุตวิ งศ์

2541

HB 171 น232พ

เศรษฐกิจฟองสบู:่ บทเรียนและทางรอด

สุวน
ิ ั ย ภรณวลัย

2541

HC 445 ส882ศ

เศรษฐมหาภาค

ชลัยพร อมรวัฒนา

2541

HB 171 ช241ศ

รายงานคณะกรรมการและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541

ธนาคารกสิกรไทย

2541

HG 3350.5 ธ235ร

สังคมวิทยา

สุพัตรา สุภาพ

2541

HM 101 ส73ส

สหรัฐอเมริกา : ยุทธศาสตร์ครองความเป็ นเจ ้า

เศรษฐสยาม

2541

HC 103 ศ871ส

มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับรวมเล่ม พ.ศ.2544 เล่ม 1

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2541
ประเทศไทย HF 5616.T5 ส293ม

มหเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

รัตนา สายคนิต

2541

HB 172 ร375ม

สมาคมนักบันญ
ชีแวละผู
้สอบบัญ
รับบอนุ
ง2541
ประเทศไทย
มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ การใช ้มาตรฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิ
หน่
ยงานภาครั
บ ชีฉบั
ที่ญ
1 าตแห่
มีนาคม
2541
HF 5601 น26
แนวทางการปฎิบัตก
ิ ารตรวจสอบภายใน

พิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์

2541

HF 5668 พ737น

มนุษย์กับสังคม

ณรงค์ เส็งปรีชา

2541

HM 66 ณ215ม

นโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2541

HD 37.T5 ศ64น

สังคมและวัฒนธรรมไทย:ค่านิยม :ครอบครัว:ประเพณี

2541

HM 101 ส73

จันทร์เพ็ญ
ชูประภาวรรณ
รายงานการทบทวนองค์ความรู ้เรือ
่ ง เด็ก เยาชน และครอบครัว ในประเทศไทยและข
้อเสนอเชิ
งนโยบายและการวิจัย

2541

HQ 792 จ272ร

2541

HD 7942.5 ส74

2541

HJ 3638 พ93ภ

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงานหน่วยที่ 7-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาษี สรรพกร คําอธิบายประมวลรัษฎากร
องค์การและการจัดการ

ศิรอ
ิ ร ขันทหัตถ์

2541

HD 31 ศ683อ

แนวทางปฏิบัต ิ การตรวจสอบภายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2541

HF 5668 ต4น

วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย

2541

HG 151.5 ร62

นวลศิร ิ เปาโรหิตย์
ศิลปะของการสมัครงาน(ทุกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ อยากรู ้เพือ
่ การได ้งานทําหรือเปลืย
่ นงาน)

2541

HF 5383 น347ศ
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เปิ ดโปงธุรโกงขายตรง

ิ ฐ์ แทนทิว
พิศษ

2541

HF 5438 พ65ป

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

วเรศ อุปปาติก

2541

HG 221 ว339ศ

เมตตาทุนนิยม

วิษุวต
ั

2541

HG 4028.B8 ว771ม

ของดี 76 จังหวัด ในประเทศไทย

สุจต
ิ รา มาถาวร

2541

G 149 ส753ข

เปิ ดบันทึกลับเริงชัย มะระกานนท์....

สันติ วิรย
ิ ะรังสฤษฎ์

2541

HG 1811.T3 ส63ป

สังคมวิทยา และมนุษยวิทยาเบือ
้ งต ้น

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา

2541

HM 1351 ส64ส

ประชาสังคม ทรรศนะนั กคิดในสังคมไทย

ั ศุภวงศ์
ชูชย

2541

HC 240 ป4ป

2541

HF 5547.5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชางานและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7
่ สารเพือ
รวมศัพท์เทคโนโลยีและสือ
่ การศึกษา

สุพท
ิ ย์ กาญจนพัน

2541

HC 79.I55 ส3ร

สังคมวิทยาและมนุษย์วท
ิ ยาเบือ
้ งต ้น

จีระพรรณ กาญจนะจิตรา

2541

HM 1351 จ64ส

2
เยือนอีสานชมงานวัฒนธรรม ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สํานั กงาน ท.ท.ท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต
2541

G 149 ส691ย

เศรษฐศาสตร์ตลาดคอนาคตสินค ้าเกษตร

มาฆะสิร ิ เชาวกุล

2541

HD 9016.T5 ม414ศ

สุดยอดผู ้จัดการฝ่ ายขาย

อนุวัฒน์ มลายอริศน
ู ย์

2541

HF 5438.4 อ15ส

รายงานประจําปี 2541 ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2541

HG 1531 ธ233ร

2541

TX 325 ศ62ว

ศักดิ์ บวร & MINERALS
วิตามินและธาตุอาหาร:คําถามทีต
่ ้องการคําตอบ=SAVOY HEALTH CORE:VITANINS
แรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2541

HD 6971 ก813ร

สร ้างความรวยด ้วยธุรกิจในบ ้าน

โสภณวงศ์

2541

HD 8036 ภ478ส

คูม
่ อ
ื กินเจและมังสวิรัตใิ ห ้ถูกวิธ ี

บรรจบ ชุณหสวัสดิกล
ุ

2541

TX 837 บ149ก

แนวทางการพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว

สํานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2541

HD 5822.57 ส691น

เรียลไทม์

แมคเคนนา, รีจส
ี

2541

HF 5548 ม861

2541

HD 58.7 ศ486พ

พฤติกรรมองค์การ
หลักการบัญชีต ้นทุน

วิจต
ิ รา พูลเพิม
่ ทรัพย์

2541

HJ 9750 ว62

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น 1

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2541

HF 5601 ช76

หลักการบัญชีต ้นทุน

วิจต
ิ รา พูลเพิม
่ ทรัพย์

2541

HJ 9750 ว26

เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโยบายการวิเคราะห์สมัยใหม่

ตีรน พงศ์เมฆพัฒน์

2541

HB 171 ม415ศ

แนวปฏิบัตข
ิ องคณะกรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2541

HF 5668 ต4น

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ประพันธ์ เศวตนั นทน์

2541

HB 171 ป46

2541

HF 5549.5.M3 ส239ผ

สมชาติ เลขาลาวั
ณย์
แผนแม่บทการพัฒนากําลังคนเพือ
่ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย
พ.ศ.2541-2549
รวมบทความทางวิธวี ท
ิ ยาการวิจัย เล่ม 2

ิ านุวฒ
สมหวัง พิชย
ั น์

2541

H 62 ส6ร

หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น

พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์

2541

HF 5601 พ274ห

รวมบทความทางวิธวี ท
ิ ยาการวิจัย

ิ านุวฒ
สมหวัง พิชย
ั น์

2541

H 62 ส4ร

แม่บทการบัญชี กุมภาพันธ์ 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2540-2542
ประเทศไทย HF 5601 น26

กลยุทธ์การบริหารแบบลอยตัวสุดยอดความเป็ นเลิศ

ธานินทร์

2540

HF 5500 ค5

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธรุ กิจ

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2540

HM 263 ช262ก

การควบคุมคุณภาพทั่ วทั ง้ องค์กร

วรภัทร์ ภูเ่ จริญ

2540

HD 31 ค234ก
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ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การเงินธุรกิจ = Business finance

ชนะใจ เดชวิทยาพร

2540

HG 4026 ช141ก

กฎหมายแรงงาน

วิจต
ิ รา วิเชียรชม

2540

HD 7942.5 ว62

การเงินธุรกิจ = Business finance

อัมพร เทีย
่ งตระกูล

2540

HG 4026 อ555ก

2540

HD 62.15 ว828

ก, โรเบิรต
์ FOR
เจ. NONFINANCIAL MANAGERS
การเงินสําหรับนั กบริหาร : THE MCGRAW - HILL 36-HOUR COURSE INคุFINANCE
2540

HG 151.5 ค27ก

TQM living handbook : an executive summary

การเงินและการธนาคาร

สุรักษ์ บุนนาค ; วณี ฉ่อยเกียรติกล
ุ

2540

HG 1501 ส857ก

การควบกิจการและการครอบงํากิจการ

อัญญา ขันธวิทย์

2540

HD 30 อ113ก

2540

HD 69.T54 อ353ส

2540

HF 5721 บ352ห

2540

HF 5438.4 อ15ส

2540

HF 5429 ส46ก

เสรี วงษ์มณฑา
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย = ADVERTISING AND SALES PROMOTION

2540

HF 5804 ส929ก

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

เสรี วงษ์มณฑา

2540

HF 5804 ส929ก

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย Advertising and sales promotion

เสรี วงษ์มณฑา

2540

HF 5804 ส929ก

2540

HF 5415 ศ486ก

ธรรมรัฐดเวลา
วงศ์ศรีสกุล
กลยุทธ์บริหารเวลาแนวใหม่พร ้อมคําแนะนํ ากว่า 500 วิธ ี สร ้างกําไรด ้วยการประหยั
175 ตัวอย่างจดหมายเพือ
่ ให ้ได ้งาน

บีตตี,้ ริชาร์ด เอซ

ื ผล
PRODUCT INNOVATION STRATEGY PURE & SIMPLE สุดยอดกลยุทธ์ อนุวัฒน์ ทรัพย์พช
การค ้าปลีก

สุมนา อยูโ่ พธิ์

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด=ADVERTISING AND PROMOTION
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

เสรี วงษ์มณฑา

2540

HF 5804 ส929ก

101 Business letters II

ไมเคิล, ฟิ ตซ์เลอรัลด์

2540

HF 5721 ม964ข

การกําหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ:ทฤษฎีและการประยุกต์ใช ้

ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒพ
ิ งษ์

2540

H 97 ถ356ก

่ วามเป็ นเลิศ
การแข่งขันสูค

บุญทัน ดอกไธสง

2540

HD 30 บ413ก

กลยุทธ์การทําบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

สุพัฒน์ อุปนิกขิต

2540

HF 5602 ส46ก

English for work

สุชารัช ริมกีรติกล
ุ

2540

HF5726 ส758อ

การจัดการจัดการเอกสาร

สุรางค์ นพคุณ

2540

HF 5735 ส74ก

กลไกของสังคม

พัทยา สายหู

2540

HM 301

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

อํานวย แสงสว่าง

2540

HF 5549 อ3ก

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2540

HF 5081.A1 พ4

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์การเงิน

อุบลวรรณา เงินวิจต
ิ ร, ชูศักดิ์ ลัธธนั นท์

2540

HF 5693.T5 อ641ท

การบัญชีต ้นทุน

กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ ; สุนทรี จรูญ ; รวีวัลย์ ภิ
ยโยพนกกุล HJ 9750 ก32ก
2540

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

ระวัง เนตรโพธิแ
์ ก ้ว

2540

HF 6201 ร17ค

การบัญชีต ้นทุน

สุรย
ี พ
์ ร จารุวส
ั ตร์

2540

HJ 9750 ส77ก

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

คณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์

2540

HD 38 ค17ค

ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค

โดมินค
ิ ,ซาลวาตอร์

2540

HB 171 ด962

การบัญชีต ้นทุน1 = COST ACCOUNTING

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2540

HJ 9750 ส253ก

การบัญชีต ้นทุน

สุรย
ี พ
์ ร จารุวส
ั ตร์

2540

HJ 9750 ส77ก

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาค

ประพันธ์ เศวตนั นทน์

2540

HB 171 ป46ท

ทักษะการบริหาร

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2540

HD 38 ช62ท
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2540

HF 5601 ล57ท

้
จดหมายธุรกิจและบันทึกสัน

บังอร สว่างโรรส

2540

HF 5721 บ26จ

ความเป้ นเลิศในการบริหาร

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2540

HF 5549.5 ช62ค

การบัญชีบริหาร

กาญจนา ตรีพงษ์

2540

HF 5601 ก62ก

การบัญชีบริหาร

เสนาะ ติเยาว์ ; กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ ; เสนาะ2540
ติเยาว์

HF 5601 ส915ก

การบัญชีบริหาร

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล

2540

HF 5601 L719B

การบัญชีบริหาร

สุภาพร พรนภา

2540

HF 5601 ส838ก

การบริหารงานบุคคล

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2540

HF 5549 ด217ก

การบัญชีต ้นทุน2 = COST ACCOUNTING II

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2540

HJ 9750 ส253ก

การบริหารและพฤติกรรมองค์การ

สมยศ นาวีการ

2540

HD 58.7 ส274ก

2540

HD 38 ศ486ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ฉบับมาตรฐาน)
คูม
่ อ
ื พนั กงานสอบสวน

สมพร พรหมหิตาธร

2540

HV 8073 ส265ค

คูม
่ อ
ื สมัครงานฉบับทอง

ื่
ถาวร โชติชน

2540

HE 5383 ก331ค

การบริหารธุรกิจ ฉบับอ่านสบาย

สุขม
ุ สมประสงค์

2540

HF 1008 อ869

การบริหารธุรกิจ

สุขม
ุ สมประสงค์

2540

HF 5001 ส744ก

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม

ผุสดี รุมาคม

2540

HD 62.5 ผ375ก

การบริหารภายใต ้ศูนย์รับผิดชอบ

ภัทรกิตติ เนตินย
ิ ม

2540

HD 38 ภ114ก

การวิจัยการตลาด=Marketing research

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2540

HF 5415.2 ก712ก

เคล็ดลับเชิงกลยุทธ์

สมชาย วสันตริสท
ุ ธิ์

2540

HF 5386 ก929

จิตวิทยาการจัดการองค์การ

สิทธิโชค วรานุสันติกล
ู

2540

HM 251 ส63

เทคนิคการเขียนคําอธิบายลักษณะงาน = Job Description

สุรน
ิ ทร์ รัฐเลิศกานต์

2540

HF 5549.5.J613 ส861

เทคนิคการเขียนคําอธิบายลักษณะงาน

สุรน
ิ ทร์ รัฐเลิศกานต์

2540

HF 5549 ส861ท

้ ยอด
ทําอย่างไรจึงจะเป็ นนั กบริหารชัน

สุเมธ แสงนิม
่ นวล

2540

HF 5500 ส843ท

ทํางานเป็ นทีม

วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

2540

HF 5549.5 ว17ท

การบัญชีการจัดการ

อมรศรี วัชรพิบล
ู ย์

2540

HF 5601 อ16ก

ทางด่วนข ้อมูล:ข ้อเสนอเพือ
่ การพัฒนาประเทศ

สมเกียรติ ตัง้ กิจวาณิชย์

2540

HC 97.I55 ส231ท

ั ้ สูง
การบัญชีชน

กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์

2540

HF 5689 ก117ก

ทัศนะไอที

ครรชิต มาลัยวงศ์

2540

HC 79.I55 ค153ท

การบริหารแรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

2540

HD 6958.5 ก58ก

การศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการด ้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

จันทนา จัทโร

2540

HD 38.7 จ246ก

การบัญชีพส
ิ ดาร เล่ม 1

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ธิ์

2540

HF 5601 น64

ตํารวจไทยในอนาคต

ไพรัช พงษ์ เจริญ

2540

HV 8252.55.H2 พ987ต

การสร ้างทีมงาน

สุนันทา เลาหนั นทน์

2540

HD 66 ส573ก

การส่งเสริมการตลาด

สุวม
ิ ล แม ้นจริง

2540

HF 381 ส882ก

่ งทางการเงิน ตอนที่ III กระบวนการวิ
เจริญธป
ตราสารอนุพันธ์เครือ
่ งมือป้ องกันความเสีย
ี เจษฎาวั
ฏิบต
ั บ
ิ ัญลชีย์ตา่ งประเทศเกีย
่ วกับปริวรรตเงิ
2540
น

HF 5681 จ74ต
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่ หนั งสือ
ชือ
การวางแผนภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ทัง้ ระบบ

ผู ้แต่ง
สุเทพ พงษ์พท
ิ ักษ์

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2540

HJ 5711 ส781ก

มัทปันา
รามัย
การศึกษารูปแบบการจัดการสรรงบประมาณเพือ
่ หลักประกันทางสังคม : อดีต
จจุบพนานิ
ันและอนาคต

2540

HV 40 ม346ก

่ ความหมายในองค์การธุรกิจ
การสือ

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2540

HF 5001 ช7ก

การวางแผนและควบคุมกําไร

กวี วงศ์พฒ
ุ

2540

HB 601 ก222ก

การพัฒนาองค์การ Organization Development

บูญเลิศ ไพรินทร์ และคณะ

2540

HD 58.8 ส579ก

การวิเคราะห์งบการเงิน

ชัยยศ สันติวงษ์ ; ธงชัย สันติวงษ์

2540

HG 332 ธ117ก

การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial Statements Analysis

จินดา ขันทอง

2540

HF 5681.B2 จ468ก

การวิจัยขัน
้ ดําเนินงาน : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

กัลยา วานิชย์บัญชา

2540

HD 20 ก398ก

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สุทธิมา ชํานาญเวช

2540

H62 ส773ก

การวิจัยการตลาด=Marketing Research ฉบับสมบูรณ์

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2540

HF 5415.3 ศ564ก

การวิจัยการตลาด

กุณฑลี เวชสาร

2540

HF 5415.2 ก712ก

การวิจัยการตลาด = Marketing research

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2540

HF 5415.2 ก712ก

2540

HF 5415.2 ศ486ก

การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน = MARKETING RESEARCH
การวางแผนและการจัดการ

สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ

2540

HD 6490.M4 ส232

ทฤษฎีบรรษั ทข ้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สุวน
ิ ั ย ภรณวลัย

2540

HD 62.4 ส756ท

การบัญชีภาษีอากร ฉบับปรับปรุงใหม่ VAT 10 %

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2540

HF 5601 ส4ก

การบัญชีราชการ

พงษ์อดุล กฤษณะราช

2540

HJ 9741.T5 พ164ก

ิ
การบัญชีหนี้สน

อังคณา นุตยกุล

2540

HF 5601 อ62ก

ิ และทุน
การบัญชีหนี้สน

จรรจา บุญจนาถบพิธ

2540

HF 5601 จ44ก

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การบัญชีบริหาร

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2540

HD 60.5.U6 B372C

การบัญชีห ้างหุน
่ ส่วน

เกษรี ณรงค์เดช

2540

HF 5681 ก814ค

ความขัดแย ้งการบริหารเพือ
่ ความสร ้างสรรค์

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

2540

HD 42 ส925

การสัมมนาเพือ
่ การปฏิบัตก
ิ ารทางการตลาด

รัตนา แบ่งเกษร

2540

HF 5415 ร112ก

การประชาสัมพันธ์

ดํารงค์ ชัยสนิจ

2540

HM 263 ด364ก

การบัญชีต ้นทุน

ดวงมณี โกมารทัต

2540

HF 9750 ด24ก

่ สารการตลาด
ครบเครือ
่ งเรือ
่ งการสือ

เสรี วงษ์มณฑา

2540

HF5415.9 ส57ค

การประชุมแบบระดมความคิด

อุทัย บุญประเสริฐ

2540

HD 6490.M 4 อ819ก

การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน

รัตนะ บัวสนธ์

2540

HD 69.P75 ร463ก

ข ้อคิดนักบริหาร : จากประสบการณ์นักปกครอง

สุเมธ แสงนิม
่ นวล

2540

HF 5500 ส477ข

ข ้อคิดนักบริหาร : จากประสบการณ์นักปกครอง

สุเมธ แสงนิม
่ นวล

2540

HF 5500 ส843ข

เก็บตกกรุงสยาม

เอนก นาวิกมูล

2540

HB 2314 อ73ก

เจ ้าพ่อ"วอล-มาร์ต" ราชาค ้าปลีกโลก

แซม วอลตัน ; ศิรพ
ิ งษ์ วิทยวิโรจน์

2540

HF 5438.4 ซ76ซ

การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ

สังศิต พิรย
ิ ะรังสรรค์

2540

HD 6971.5 ส62ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2540

HF 5602 ธ527ก

โทรศัพท์ประทับใจ

นฤมล เกียติ สิมะกุล

2540

HE 8701 ก851ท
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การบริหารการผลิต

สุปัญญา ไชยชาญ

2540

HF 5415.15 ส45ก

คําอธิบายประมวลศัพท์ธรุ กิจทีใ่ ช ้ทั่ วไปในภาษาอังกฤษ

สฤษดิคณ
ุ กิตย
ิ ากร

2540

HF 1001 ส45

การบริหารการเงิน เล่ม 1

สุมาลี (อุณหะนั นทน์) จิวะมิตร

2540

HG 4028.B2 ส841ก

ิ ค ้าคงคลัง
คูม
่ อ
ื การพัฒนาและการใช ้ระบบบัญชีสน

มนตรี ชนินทร์ลล
ี า

2540

HF 5681 A8 ม3ค

การบริหารการตลาด = Marketing Management

สุปัญญา ไชยชาญ

2540

HF 5415 ส47ก

เทคนิคการประเมินการฝึ กอบรมในองค์การ

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2540

HF 5549.5.T7 ช486ท

คูม
่ อ
ื การบริหารสําหรับผู ้บังคับบัญชาหัวหน ้างาน

มนูญ วงศ์นารี

2540

HF 5548.83 ม175ค

การตลาดเชิงปฏิบัต ิ = Practical marketing

เสรี วงษ์มณฑา

2540

HF 5415.13 ส929ก

การบริหารโฆษณาธุรกิจ

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2540

HF 5801 ด499ก

่ งจากอัตราแลกเปลีย
การบริหารความเสีย
่ นภายในระบบลอยตัว

วิลักษณ์ ศิรแ
ิ สร์

2540

HG 3810 ว514ก

การตลาด เพือ
่ สังคม

พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช

2540

HF 5415.122 พ17ก

การบริหารการขาย

สุปัญญา ไชยชาญ

2540

HF 5438 ส45ก

การตลาดอุตสาหกรรม

สมจิตร ล ้วนจําเริญ

2540

HD 9715 ส42ก

การจัดการองค์การ

บุญทัน ดอกไธสง

2540

HD 37.T35 บ431ก

การจัดแสดงสินค ้า

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2540

HF 5845 ด46ก

ธุรกิจเบือ
้ งต ้น

สมยศ นาวีการ

2540

HF 1008 ร261

คูม
่ อ
ื การประเมินและติดตามผลการฝึ กอบรม

ชาญ สวัสดิส
์ าลี

2540

HF 5549.5.T7 ช483

การจัดทําบัญชีและภาษีอากร

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2540

HF 5601 ส17ก ส17ก

การจัดจําหน่ายสินค ้าเศรษฐกิจ

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2540

HF 5438 ด46

ึ ษาในประเทศไทย
การบริหารโครงการกรณีศก

วรเดช จันทรศร

2540

HD 69.P75 ว547ก

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

วีระพงษ์ บุญโญภาส

2540

HN 316.1 ว888อ

วิสัยทัศน์ของการโฆษณาระหว่างประเทศในตลาดโลก

ั เทวธีระรัตน์
สิทธิชย

2540

HF 5827 ส722ว

แนวปฎิบัตก
ิ ารติดต่อค ้าขายกับประเทศจีน

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2540

HF 3838.T5 ว435

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5415.13 ส747จ

วิธจ
ี ับโกหกผู ้หญิง

หลิน ไฮว๋ชงิ

2540

HV 6155 ห4ว

พฤติกรรมผู ้บริโภค

ศุภร เสรีรัตน์

2540

HD9259.M28 ศ167

2540

HF 5415 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 9-15
เศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น : เศรษฐศาสตร์สําหรับบุคคลทั่วไป

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2540

HB 180 ว436ศ

มนุษยสัมพันธ์ : มิตใิ หม่แห่งการสร ้างสัมพันธ์อันยัง่ ยืน

เรียม ศรีทอง

2540

HM 132 ร841ม

ทยาลั
โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจั
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสิมหาวิ
นค ้าหน่
วยทีย่ สุ
8-15
2540 ดการ HF 5415.129 ส747อ
เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์:ทฤษฎีและนโยบาย

มณิศรี พันธุลาภ

2540

HB 171 ม124ศ

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประกันภัย หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HG 8051 ส747อ

หลักการโฆษณา

จรส ศิรพ
ิ านิช

2540

HF 5415 จ153ท

สังคมวิทยา

สุพัตรา สุภาพ

2540

HM 301 ส837ส

เศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2540

HB 180 ว436ศ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร 2540

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2540

HJ 2240 ก4ภ

สังคมวิทยา

จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

2540

HM 101 จ63ส

2540

HF 5415.129 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการช่องทางจัดจําหน่ายและการกระจายสินค ้า หน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5415 ส747อ

นโยบายสาธารณะ:แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ

สมบัต ิ ธํารงธัญวงศ์

2540

H 97 ส543น

ผลการศึกษาบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540

HA 31.35 ต4ผ

นทร์ สินสูงสุด
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการวางแผน ณ สถาบันพัฒนาผู ้บริหารการศึวาริ
กษา

2540

HD 38 ว564ก

ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับสงครามการค ้า

2540

HF 1411 ร314

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

2540

HF 5601 ส253ห

พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร

วิทยากร เชียงกูล

2540

HB 61 ว583พ

องค์การและการจัดการ

ธงชัย สันติวงษ์

2540

HD 38 ธ2

วิธก
ี ารเชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

ชอร์, บาร์ร ี่

2540

HD 30.25 ช323

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5415.13 ส747อ

องค์การและการจัดการ

ศิรพ
ิ งษ์ วิทยวิโรจน์

2540

HD 38 ศ463อ

ิ ฐ์กล
นราดล
ษ
ุ
ทางเลือกใหม่เพือ
่ สุขภาพและอายุทย
ี่ น
ื ยาวต ้านมะเร็งด ้วยโภชนาบําบัด หลัก
ในการเลืวิอสกอาหารที
ม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าให ้กับร่างกาย เพื2540
อ
่ หลีกให ้ไกลจากโรคมะเร็
TX 369 น46ท
ง
หลักเศรษฐศาสตร์

ประพันธ์ เศวตนั นทน์

2540

HB 330 ป319ห

มหัศจรรย์แห่งการโฆษณา=Adrertising onthe Internet

จรวยพร แสงชัย

2540

HF 5801 จ17ม

มหัศจรรย์ธรุ กิจ

สุรย
ิ า ประดับสมุทร ; สมปรารถนา คล ้ายวิเชียร2540
; จุฑารัตน์ เหลื
งศรพงศ์
HF อ5386
ส47

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5415 ส747อ

ธุรกิจส่วนตัว

ก ้องเกียรติ โอภาสวงการ

2540

HF 5386 ฮ175

2540

HG 4011 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเงิน หน่วยที่ 1-7
เศรษฐศาสตร์มหาภาค 2

สมรักษ์ รักษาทรัพย์

2540

HB 171 ส4

มนุษยสัมพันธ์นัน
้ เรือ
่ งยากแต่ปอกกล ้วยเข ้าปากนั น
้ ยากกว่า

สมพร สุทัศนีย ์

2540

HM 650 ส265ม

พฤติกรรมบุคคลในองค์การ

ธงชัย สันติวงษ์

2540

HD 58.7 ธ118พ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2540

HB 171 ว436ห

หลักการตลาดต ้นทุนตํา่

เสรี วงษ์มณฑา

2540

HF 5415 ส928ก

ประชากรกับการพัฒนา

เกือ
้ วงศ์บษ
ุ สิน

2540

HB 848 ก861ป

ปฏิวต
ั ก
ิ ารจัดการธุรกิจ รีเอ็นจิเนียริง่ ภาคปฏิบัต ิ ค.ศ.2000

ดนั ย เทียนพุฒ

2540

HD 28 ด123ป

ั ้ สูง
เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีชน

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747

2540

HD 5715 บ2บ

2540

HF 1372.55.A8 ส747อ

2540

HD 58.8 ส579ก

เบญาพรรณ
เอกะสิงห์
บทบาท ประสิทธิภาพและการฝึ กอบรมเกษตรกรผู ้เลีย
้ งโคนมชายหญิงในภาคเหนื
อ
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 1-6

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาองค์การ หน่วยที่ 8-15 = Organization Development
่ ค
ปฏิรป
ู ครบวงจร : สูย
ุ เรืองรองของเมืองไทย

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

2540

HN 700.57 ก768ป

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

บุญคง หันจางสิทธิ์

2540

HB 501.5 บ27

2540

HF 1008 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-9
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่ หนั งสือ
ชือ
หลักการลงทุน

ผู ้แต่ง
เพชรี ขุมทรัพย์

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการเงิน หน่วยที่ 8-15

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2540

HG 4521 พ52ห

2540

HG 4011 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 7-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1-6

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747อ

2540

HF 5821 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์หน่วยที่ 8-15
เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค 3

วรณี จิเจริญ

2540

HB 172 ว195ศ

สําเร็จไร ้ขอบเขต

แมนดิโน, อ๊อก

2540

HF 5386 ม75ส

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ

ี พิพัฒน์ศริ ิ
ชูชพ

2540

HD 58 ช651ศ

ิ
หนี้สน

เกษรี ณรงค์เดช

2540

HF 5601 ก57ห

พืน
้ ฐานเศรษฐศาสตร์มหาภาค

รัตนา สายคนิต

2540

HB 171 ร375พ

2540

HF 5655.T5 ส747อ

2540

HB 180.T5 ส747อ

2540

HF 1008 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขน
ั ้ สูง หน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้นหน่วยที่ 1-8

วิไล ฤกษ์ นุ ้ย

เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 10-15
ศิลปะแห่งการชนะใจคน

อนั นยช

2540

HF 5549.2 อ3

รู ้หรือไม่ : หนึง่ ในคอลัมจากนิตยสารรายปั กษ์ลลนา

ลัดดา สารชวนะกิจ

2540

TX 8 ด679ร

2540

HF 5416 ส747อ

2540

TX 643 น62ส

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดและการผลิต หน่วยที่ 1-8
สูตรเด็ดนํ้ าพริก 100 ชนิด

อังศ์วรา

อุดม ทุมาโฆสิ
ต แ
รายงานการวิจัยเรือ
่ งการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีม
่ ต
ี อ
่ ประชาชนต่
งท ้องที
่ ละอาชีพ : กรณีภาคเหนือ 2540

HC 445.Z7N6 อ785ร

สุโขทั
เอกสารการสอนวิชาการบัญชีต ้นทุนเพือ
่ การจัดการและการงบประมาณหน่วยที
่ 10ย-ธรรมาธิ
15 ราช,มหาวิทยาลัย

2540

HJ 9750 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประกันภัย หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HG 8051 ส747อ

ภาวะผู ้นํ า : ความเป็ นไปในสังคมไทยและวิธก
ี ารแก ้ไข

ประเวศ วะสี

2540

HM 141 ป384ภ

หลักการนิเทศศาสตร์

ปรมะ สตะเวทิน

2540

HV 7936 ป4

พฤติกรรมองค์การ = Organization Behavior

เทพนม เมืองแมน ; สวิง สุวรรณ

2540

HD 58.7 ท37พ

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้นหน่วยที่ 9-15

วิไล ฤกษ์ นุ ้ย

2540

HB 180.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HD 37.T5 ส747อ

แบบทดสอบการโฆษณาเบือ
้ งต ้น

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2540

HF 5821 ด499บ

2540

HF 5625 ส747ห

เอกสารการสอนชุดหลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8
ผู ้หญิงควรรู ้

เต็มสิร ิ บุณยสิงห์

2540

HQ 1121 ต74ผ

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5500 ส747อ

หลักการตลาด

สุดาดวง เรืองรุจริ ะ

2540

HF 5415 ส3ห

สารพันปั ญหาภาษีระหว่างประเทศ

พล ธีรคุปต์

2540

HJ 2240 ฟ436ส

สถิตธิ รุ กิจ

ดวงใจ วีสกุล

2540

HA 29 ด164

ศัพท์บริหารทรัพยากรมนุษย์

2540

HB 501.5 ศ486ศ

สุโขทั
ย่ธรรมาธิ
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการจัดการ หน่
วยที
1-7 ราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5686.C8 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์หน่วยที่ 1 - 7

2540

HF 5821 ส747อ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชีหน่วยที่ 8-15
ยุทธวิธก
ี ารตลาดช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

เสรี วงษ์มณฑา

เอกสารการสอนชุดวิชาการพนั กงานสัมพันธ์(ฉบับปรับปรุง)หน่วยที่ 8-15

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2540

HF 5681.B2 ส747อ

2540

HF 5415 ส929ย

2540

HD 6471 ส747อ

หลักเศรษฐศาสตร์มหาภาค

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2540

HB 171 จ436ห

ระเบียบวิธวี จิ ัยธุรกิจ

นราศรี ไววนิชกุล

2540

H 62 น231ร

ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ตด
ิ คุก

รุง่ โรจน์ รืน
่ เริงวงศ์

2540

HG 1691 ร42อ

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์และธุรกิจหน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HB 137 ส747อ

วัฒนธรรมองค์การ:แนวคิดงานวิจัยและประสบการณ์

สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ

2540

HD 28 ส788ว

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์และธุรกิจหน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HB 137 ส747อ

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HB 180.T5 ส74อ

สมรรถภาพทีจ
่ ําเป็ นสําหรับผู ้บริหารสมัยใหม่

วิเชียร ชุตม
ิ าเทวินทร์

2540

HF 5500 ว559ส

โขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ หน่วยทีสุ่ 8-15

2540

HF 5686.C8 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชีหน่วยที่ 1-7

2540

HF 5681.B2 ส747อ

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HB 180.T5 ส747อ

หลักเศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาคเชิงฝึ กฝน

อีเมอรี,อี เดวิด

2540

HB 172 อ772ห

วิกฤตเลิกจ ้างว่างงานและทางออก

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ ิ

2540

HD 5707.5 บ6ว

หลักเศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค

วันรักษ์ มิง่ มณีนาคิน

2540

HB 172 ว436ห

ประวัตศ
ิ าสตร์อนาคต

ชัยวัฒน์ คุประตกูล

2540

HM 101.4 ช64ป

สุโวขทั
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต ้นทุนเพือ
่ การจัดการและการงบประมาณ หน่
ยทีย่ ธรรมาธิ
10 - 15ราช,มหาวิทยาลัย

2540

HJ 9750 ส747อ

สุโวขทั
ราช,มหาวิทยาลัย
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต ้นทุนเพือ
่ การจัดการและการงบประมาณ หน่
ยทีย่ ธรรมาธิ
1-9

2540

HJ 9750 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขน
ั ้ ต ้น หน่วยที่ 8 - 15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5655.T5 ส747ว

วิเคราะห์เชิงปริมาณ

เทอดศักดิ์ ศรีสรุ พล

2540

HB 171 ท668ว

ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยตลาดเบือ
้ งต ้น

สุดาดวง เรืองรุจริ ะ

2540

HF 5415.2 ส44ร

หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HB 171 น231

่ ตวรรษที่ 21
สูศ

พอล เคนเนดี้

2540

HM 101 พ54

หลายลีลาเทคนิคการทํางาน

สุเมธ แสงนิม
่ นวล

2540

HD 4801 ส7ห

2540

HF 5681.L3 ว17ร

2540

HD30.17 ก831

่ สารหน่วยที1่ -8
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสือ

2540

HM 258 ส747อ

่ สารหน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสือ

2540

HM 258 ส747อ

ระบบบัญชีลส
ิ ซิง่
รู ้เฟื่ องเรือ
่ งศัพท์การบริหารธุรกิจ 9 IN 1

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์ และคณะ

ระบบบัญชี

วิไล วีระปรีย

2540

HF 5601 ว724ร

องค์การและการจัดการ ทันสมัยยุคโลกาภิวต
ั น์

ธงชัย สันติวงษ์

2540

HD 38 ธ117ว

รีเอ ้นจีเนียริง่ ผู ้ใช ้บริการแบงก์

แบงก์ (บาท)

2540

HD 38 บ72ร

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

2540

HF 8689.4 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-7

2540

HF 8689.4 ส747อ
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ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์

เล็ก ค่องสกุล

2540

HC 445 ว36ร

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2540

H 97 ศ683น

แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540

HF 5667 ต4น

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนสังคมศึกษาหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

HM 47 T5 l747v

ยอดกลยุทธ์

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

2540

HD 38 ช851ย

ภูมศ
ิ าสตร์การท่องเทีย
่ ว

ั เทียนน ้อย
วิชย

2540

G 149 ว539ภ

เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนสังคมศึกษาหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2540

HM 47 T5 ส747อ

2540

HF 5827 ส747ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการสร ้างสรรค์และผลิตสิง่ โฆษณา หน่วยที่ 1-8 = Creative Advertising
บริหารโครงการ

สุวัฒน์ พัฒนาไพบูลย์

2540

HD 69.P75 ส575บ

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2540

H 97 ศ683น

่ วามสําเร็จอันไร ้ขอบเขต
สูค

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

2540

HD 38 ช16ส

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ยาวะประภาษ

2540

H 97 ศ683

เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหารหน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HD 30.28 ส747อ

ริเอนจิเนียริงภาคปฏิบัต ิ

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

2540

HM 101 ด897ร

เยาวชนดีเด่นและผู ้ทําคุณประโยชน์ตอ
่ เยาวชน ประจําปี 2540

สํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่
งHQ
ชาติ799.T5 ส691ย
2540

รายงานสํารวจค่าจ ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ปี 2540 แลุะแนวโน ้มปี 2544 สํานั กวิชาการศูนย์กฎหมายธุรกิจ

2540

HD 5072.55 ส691ร

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HF 5625 ส747อ

2540

HF 1372.55.A8 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการหลักการบัญชี หน่วยที่ 9 - 15
เอกสารสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจ หน่วยที่ 7-15
ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุชาติ ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์

2540

H 62 ส761ร

ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุชาติ ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์

2540

H 62 ส761ร

มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-31

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2540
ประเทศไทย HF 5616.T5 ส293ม

ออกแบบโฆษณา=Advertising Design

ิ ป
ศักดา ประจุศล

2540

HF 5801 ศ321

ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมศาสตร์

สุชาติ ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์

2540

H 62 ส761ร

วิธก
ี ารคํานวณภาษีเงินได ้หัก ณ ทีจ
่ า่ ย

เพิม
่ บุญ แก ้วเขียว

2540

HJ 4621 พ935ภ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HD 4906 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารค่าตอบแทน หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2540

HD 4906.1 ส747อ

เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง

ั จาวลา
พิชย

254+

HD 30.22 พ642ศ

CRACKER เปิ ดโปง ป้ องกัน ขบวนการ crack

พฤศจิก น ้อยหุน
่

254?

HV 6773 พ435ค

หนทางแห่งความสําเร็จ

ทศ คณาพร

254?

HF 5386 ท234ห

ทัศนะพรรคชาติพัฒนาต่อการพัฒนาประเทศ

ั ต์
สมชาย ศรีสน

254-

HD 85.T5 ส239ท

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management

นงนุช วงษ์สวุ รรณ

254-

HF 5549.5.M3 น139ก

254-

HD 37 อ884

เอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 783 ทฤษฎีองค์การ
วาดฝั น กับ ธุรกิจในฝั น

ดรรชนี ยุทธพงศาพิทักษ์

254-

HF 6001 ด4ว

การบริหารโครงการ

ประชุม รอดประเสริฐ

25399

HD 69.P75 ป64ก

ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลมืออาชีพ

เสนาะ ติเยาว์

25399

HF 5549 อ15ผ
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เทคนิคในการเป็ นผู ้นํ า

ไชยวัฒน์

2539

HF 5500 ช16ท

ิ และทุน
การบัญชีหนี้สน

สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5681.A8 ส62ก

ิ และทุน
การบัญชีหนี้สน

สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5601 ส628ก

จิตวิทยาสังคมกับชีวต
ิ

นพมาศ ธีรเวคิน

2539

HM 251 น179จ

2539

HF 5601 ก17ก

การบัญชีอต
ุ สาหกรรมและระบบใบสําคัญ
การปฏิวต
ั ก
ิ ารรีเอ็นจิเนี่ยริง่ = The Reengineering

ไมเคิล, แฮมเมอร์

2539

HD 38 ม12ก

้ = MUITI - LEVEL MARKETING
การตลาดขายตรงแบบหลายชัน

ธานี ปิ ตส
ิ ข
ุ

2539

HF 5415.126 ธ517ก

้ = MUITI - LEVEL MARKETING
การตลาดขายตรงแบบหลายชัน

ธานี ปิ ตส
ิ ข
ุ

2539

HF 5415.126 ก451

ทฤษฎีบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2539

HF 5601 ม44ท

2539

HF 5601 ก17ก

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน
การประกอบธุรกิจ

สมคิด บางโม

2539

HF 6201 ส16ก

คูม
่ อ
ื 130 สถานการณ์ในการต่อรอง

คอเรน, เลียวนาร์ด

2539

HD 58.6 ค56ค

คูม
่ อ
ื การแก ้ปั ญหาทีเ่ กีย
่ วกับการเงินสําหรับบริษัท

เซียเกล, โจเอล จี

2539

HD 28 ซ617ค

ความแตกต่างของผู ้บริโภค

ธีรภัทธ์ มกรพันธ์

2539

HF 5415.7 H645D

้ = MUITI - LEVEL MARKETING
การตลาดขายตรงแบบหลายชัน

ธานี ปิ ตส
ิ ข
ุ

2539

HF 5415.126 ธ63ก

จับกลลวงในงบการเงิน

ชิลท
ิ , โฮการ์ด เอ็ม

2539

HF 5681.B2 ช46จ

การบัญชีตราสารหนี้

วรศักดิ์ ทุมมานนท์

2539

HF 5601 ว4ก

การบัญชีตั๋วเงิน

จุฑามาศ กิจเจริญ

2539

HF 5601 จ43ก

ิ เล่ม 2
การบัญชีทรัพย์สน

พรศิร ิ คงแก ้ว

2539

HF 5681 บ17ก

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5681 ส21ก

การกําหนดนโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ

เขียน ธีระวิทย์

2539

HM 132 ข8

ความรู ้เชิงปฏิบัตส
ิ ําหรับการลงทุนในหุ ้น

ศุภกร สุนทรกิจ

2539

HG 4461 ย316

การท่องเทีย
่ วและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

นิคม จารุมณี

2539

HE 1960.T6 น553ก

จัดการคน จัดการงาน

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2539

HF 5500.2 ว541จ

ความแตกต่างของผู ้บริโภค

ธีรภัทธ์ มกรพันธ์

2539

HF 5415.7 T378

การบัญชีธรุ กิจ เรียลเอสเตต

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2539

HF 5601 ส4ก

คูม
่ อ
ื การเขียนแผนงานธุรกิจ

เอ็ดเวอร์ด, แบล็คเวลล์

2539

HD 30.28 บ896ค

่ วามเป็ นเลิศ
การแข่งขันสูค

บุญทัน ดอกไธสง

2539

HD 37.T5 บ68ก

ความรู ้-ความจริงอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย

นิภพ รอดภัย

2539

HD 266.T4 พ713อ

2539

HD 30.28 H556S

การตลาดโลกาภิวฒ
ั นMarketing under globalieation
การประชาสัมพันธ์

บุญเกือ
้ ควรหาเวช

2539

HM 263 บ372ก

คุณธรรมสําหรับนั กบริหาร

ประยูร ธมมจิตโต

2539

HF 5500 พ361ค

่ ารค ้นพบแอตแลนติส อารยธรรมเก่าก่อน นครทีส
จากตํานาน สูก
่ าบสูญ

แอนดรูว ์ โทมัส

2539

HM 101 ท8จ

การตลาดนอกตํารา

ธนวรรณ ศรีสวุ รรณ

2539

HF 5415 ธ154

การบัญชีเพือ
่ การบริหาร

จินดา ขันทอง

2539

HF 5628 จ468ก
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การบัญชีธนาคารการปฏิบัตงิ านธนาคารพาณิชย์

วารี หะวานนท์

2539

HF 5601 ว484ก

การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพือ
่ การเจริญเติบโต

สุนี ประจวบเหมาะ

2539

HD30.28 ส819ก

กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล

สุดใจ นํ้ าผุด

2539

HG 179 ส41ก

Business Communication : A Functional Approach

สุมทุม ปริสท
ุ ธิมาน

2539

HF5718.59 ส842บ

การใช ้โลตัสาหรับการบัญชีต ้นทุน

อัญชลี พิพัฒนเสริญ

2539

HF 5548.4.L67 อ262

กฎหมายธุรกิจ

นิธน
ิ ั ย ไชยแสงสุขกุล

2539

HF 1387 น676ก

คุณภาพในงานบริการ1

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

2539

HF 5415.2 ว828

ึ ษา : ปั ญหาการสอบบัญชี
กรณีศก

กวี วงศ์พฒ
ุ

2539

HF 5667 ก17ก

สํานั กณ
งานคณะกรรมการวั
ฒ
งชาติ
การสัมมนาระดับชาติเรือ
่ งวิกฤตการณ์ทางสังคมไทยวันที่ 20-22 เมษายน 2538
หอประชุมใหญ่ศน
ู ย์นธรรมแห่
วฒ
ั นธรรมแห่
งประเทศไทย
2539

HN 700.565 ส691ก

การภาษี อากร

สมชาย สรสิทธิ์

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ฉบับมาตราฐาน)

สมชาย หิรัญกิตติ ; ชวลิต ประภวานนท์ ; จิร2539
ศักดิ์ จิยะจันทน์
ลัทธิกศ486ก
าล ศรีวะรมย์
HD ;30.28

ทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิตข
ิ น
ั ้ ต ้น

อํานวย มณีศรีวงศ์กล
ู

2539

HA 310 อ681ท

การเจรจาการค ้าระหว่างประเทศของไทย

เกริกไกร จีระแพทย์

2539

HF 3800.55.Z7 ก763ก

การพัฒนาบุคคลิกภาพผู ้นํ าและผู ้บริหาร

นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์

2539

HD 38.2 น24ก

ต ้องอย่างนี้ถงึ จะรวย

สงกรานต์ จิตสุทธิภากร

2539

HD 31 ส12ต

การวางแผนโครงการและการศึกษาความเป็ นไปได ้

สุรศักดิ์ นานานุกล
ู

2539

HD 30.22 ส854ก

คุณภาพในงานบริการ1

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

2539

HD 38 ว17ค

ธุรกิจ/ธุรกิจทั่วไป

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2539

HF 1008 ด499ธ

้ และบริหารพัสดุ
การจัดซือ

สุมนา อยูโ่ พธิ์

2539

HF 5437 ส842ก

เชิงอรรถวัฒนธรรม

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

2539

HD 58.7 ช57ช

การวิจัยขัน
้ ดําเนินงาน ทฤาและปฏิบัตพ
ิ ร ้อมด ้วยโปรแกรมภาษาเบสิก

ชัยวุฒ ิ ชัยพันธุ์

2539

H 62 ช436ก

การวิเคราะห์องค์การ:การพัฒนาองค์การ

สนธิ์ บางยีข
่ ัน

2539

HD 58.8 ส533ก

การวิเคราะห์องค์การ:ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม

สนธิ์ บางยีข
่ ัน

2539

HD 37.T5 ส192ก

2539

HM 101 ด7ก

ั น์กล
ุ
กระบวนการเป็ นเมืองกับการเปลีย
่ นแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา ดารณี ถวิลพิพฒ

2539

HJ 2240 ส239ก

การสรรหาการฝึ กอบรมและการพัฒนาคน

ั ผลมูล
วิชย

2539

HF 5549.5.T1 ว539ก

การประเมินผลทีช
่ ว่ ยเพิม
่ ผลผลิต

ธนวรรณ ศรีสวุ รรณ

2539

HF 5549.5 J62 ธ154ก

่ งจากหุ ้น
กลยุทธ์เผชิญหน ้าความเสีย

สงกรานต์ จิตสุทธิภากร

2539

HG 4661 ส132ก

การประชาสัมพันธ์ : หลักและวิธป
ี ฏิบัต ิ

วิจต
ิ ร อาวะกุล

2539

HM 263 ว562ก

การจัดการเชิงปริมาณสําหรับนั กบริหาร

อัจฉรา จันทร์ฉาย

2539

HD 28 อ112ก

การบัญชีต ้นทุนเพือ
่ แสวงหาผลกําไร

ิ ฎ์
เรวัตร์ ชาตรีวศ
ิ ษ

2539

HJ 9750 ร769ก

ครบเครือ
่ งเรือ
่ งหุ ้น

ปิ ยมิตร ยอดเมือง

2539

HG 4661 ป36ค

จัดการคน-จัดการงาน

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2539

HD 38 ว539จ

คุณภาพในงานบริการ1=Quality in services

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

2539

HF 5415.2 ว828ค

301 หมากเด็ดในการบริหารธุรกิจ

ซาร่า พี, โนเบิล

2539

HD 38.7 ซ27ส

กลยุทธ์นักบริหาร

ริชาร์ด, บุซเคิรก
์

2539

HD 38.7 ร32ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

อลงกรณ์ มีสท
ุ ธา

2539

HF 5549.5 อ423ก

ั สงครามการตลาด ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ตําราพิชย

เสรี วงษ์มณฑา

2539

HF 5415.13 ส928ต

คณิตศาสตร์การเงิน

ศุภวรรณ โสตถิโยธิน

2539

HF 5691 ศ722ค

้ ขายสินค ้าในตลาดล่วงหน ้า
การซือ

ทิพาภรณ์ ทวีกล
ุ วัฒน์

2539

HG 6046 ท488

2539

HD 38 ว574ก

วฑ
ิ รู ย์ สิมะโชคดี
จิตวิทยาองค์กรอุตสาหกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการเพิม
่ ผลิตภาพ
กลยุทธ์การสร ้างภาพพจน์ยค
ุ ใหม่

แจ็ค, เทราส์

2539

HD 30 จ17ก

จุลเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

เดช กาญจนางกูร

2539

HB 330 ด831จ

การเปลีย
่ นแปลงสังคมและวัฒนธรรม

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ

2539

HM 131 ผ2ก

การแปลงรูปองค์กร=Transforming the Organization

กูยอ
์ ส
ิ ลาร์ต,ฟรานซิสเจ

2539

HD 58.8 ก74ก

การดําเนินงาน ร ้านค ้าปลีก

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2539

HF 5438.4 ด217ก

ิ การจัดการ
28 ข ้อคิดธุรกิจ พิชต

ดนั ย เทียนพุฒ

2539

HD 38.7 ด123ย

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการผลิตแบบญีป
่ น
ุ่

สมชาย ไตรรัตนภิรมย์

2539

HD 38.25.J3 อ974

้ ขายสินค ้าในตลาดล่วงหน ้า
การซือ

ทิพาภรณ์ ทวีกล
ุ วัฒน์

2539

HF 5438 ก487ก

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

กวี วงศ์พฒ
ุ ; สาคิตณ์ จันทโนทก

2539

HF 5667 ส21ก

กลยุทธ์แชมป์ การตลาด

เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง

2539

HF 5415.12.T5 ก287

การบัญชีการเงิน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2539

HF 5601 พ16ก

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

ธารี หิรัญรัศมี

2539

HF 5601 ธ27ก

การเงินธรุกจิ

ชัยยศ สันติวงษ์

2539

HG 4026 ช117ก

เทคนิคการจัดการฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

สมชาติ กิจยรรยง

2539

HF 5549.5.T7 ส239ท

2539

HF 5439 ว117ก

การขาย 1
เทคนิคการจัดการกับลูกน ้องเจ ้าปั ญหา

สมชาย สัมฤทธิท
์ รัพย์

2539

HF 5548.5 ส16ท

การบริหารองค์กรยุคใหม่

ิ ฎ์
เรวัตร์ ชาตรีวศ
ิ ษ

2539

HD 37.T5 ร769

การบัญชี 2

กวี วงศ์พฒ
ุ

2539

HF 5601 ก17ก

เคล็ดลับการใช ้โทรศัพท์

เพชรบูรณ์ โกจนธรรมกุล

2539

HF 8701 พ876ค

2539

HF 5601 ก17ก

การบัญชีการเงิน
คัมภีรช
์ ะลอความชรา : ทฤษฎีแค่ผู ้รักความอ่อนเยาว์

คูเกลอร์, ฮันส์

2539

HQ 1060 ค72ค

ทิศทางการพัฒนาตลาดหุ ้นไทย

เอกกมล คีรวี ฒ
ั น์

2539

HG 4523 อ72ท

2539

HF 5500 ม965ท

ไมตรี ทองประวัต ิ
ทําอย่างไรจึงจะเป็ นหัวหน ้างานที่ลก
ู น ้องยอมรับและบริษัทมอบความไว ้วางใจ
การบริหารการตลาด

อัจจิมา เศรษฐบุตร

2539

HF 5415 อ496ก

การบริหารการตลาด

สายสวรรค์ วัฒนพานิช ; อัจจิมา เศรษฐบุตร 2539

HF 5415 อ496ก

่ ระบวนการยกเครือ
ทางลัดสูก
่ งธุรกิจ

ปราชญา กล ้าผจัญ

2539

HD 38.7 ป17ท

ความรู ้เรือ
่ งการตลาด

ระรินธร อักษรศรี

2539

HF 5415 ร17ค

ความรู ้เรือ
่ งการจัดจําหน่ายสินค ้า

กัญญาภัค พิชญตม์

2539

HF 1414.5 ก117ค

การบัญชีการเงิน

ฉั นทนิช อัศวนนท์

2539

HF 5601 ฉ255ก

การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน ้า

ดนั ย เทียนพุฒ

2539

HF 5549 ด123ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

่ วามเป็ นยอดผู ้จัดการฝ่ ายผลิต
101 สูค

วันชัย เตชะพรรุง่

2539

HF 5500 ว115ห

เทคนิคการปฏิบต
ั งิ านสํานั กงาน

จิตรภณ ชีรนรวนิชย์

2539

HF 5546 จ36ท

การบริหารงานสํานั กงาน

พูลสุข สังข์รงุ่

2539

HF 5546 พ417ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์

ธงชัย สันติวงษ์

2539

HD 38 ธ12ก

การจัดการ

พศาล มะระพฤกษ์วรรณ และคณะ

2539

HD 28 ล38ห

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ฉบับมาตราฐาน)

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2539

HD 37.T5 ก64

การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ

สมยศ นาวีการ

2539

HF 9781 ส271ก

เทคนิคการจัดฝึ กอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

สมชาติ กิจยรรยง

2539

HF 5549.5 ส42ท

การเงินส่วนบุคคล = Personal Finance

สุพพตา ปิ ยะเกสิน

2539

HG 179 ส829ก

การงบประมาณ

เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

2539

HJ 2005 พ53ก

คัมภีรท
์ องสุดยอดแห่งผู ้นํ ายุคใหม่ = The leader in you

เลวิน, สจ๊วต ; ไมเคิล เอ.ครอม

2539

HD 69.5 ล795ส

108 เกมและกิจกรรมเพือ
่ พัฒนาบุคลากร

สมชาติ กิจยรรยง

2539

HD 30.26 ส4ห

คูม
่ อ
ื ระบบบัญชีและเอกสารภาคปฎิบัต ิ

วิบล
ู ย์ รัศมีไพศาล

2539

HF 5601 ว634อ

คูม
่ อ
ื รีเอนจิเนียริง่ ธุรกิจไทย

วีรพจน์ สือประสิทธิสกุล

2539

HD 37.T5 ว828ค

ั ้ สูง I
คําบรรยายการบัญชีชน

พยอม สิงห์เสน่ห ์

2539

HF 5689 พ216ค

เทคนิคการใช ้บัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มอย่างชาญฉลาด

นายแบงค์ (บาท)

2539

HB 1643 น26ท

การบริหารบุคคล

เสนาะ ติเยาว์

2539

HF 5549.5 ส55ก

2539

HF 5415.126 ศ486ค

การบริหารตลาดยุคใหม่
การจัดการเงินสด

วิลเลีย
่ ม, ซาตอริส

2539

HG 332 ว714ก

ั ้ กลาง
ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์การบัญชีชน

เลอเนอร์, เจ โจเอล

2539

HF 5601 ล57ท

การบริหาร-การจัดการธุรกิจยุคใหม่

มนูญ ตนะวัฒนา

2539

HF 5351 ฮ421

2539

HV 7943 ญ111ช

ชีวต
ิ และการต่อสู ้ของชวน หลีกภัย จากความทรงจําของแม่ถ ้วน หลีกภัย ญิบ พันจันทร์
ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

โดมินค
ิ ,ซาลวาตอร์

2539

HB 330 ด962ท

เทคนิคการประชุม

ประชุม โพธิกล
ุ

2539

HF 5438 ป17ท

2539

HF5823 ศ6ก6

การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
คุณคือนั กบริหาร

พิธาน เอกวิทย์

2539

HF 5500 พ34ก

การทุจริตในองค์กรและอาชญากรรมธุรกิจ

เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ

2539

HV 6768 ก619ก

การบัญชีต ้นทุน 1

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ธิ์

2539

HJ 9750 น639ก

ความรู ้พืน
้ ฐานทางการวิจัย

ศิรเิ พ็ญ มากบุญ

2539

H 62 ศ64ค

ทางด่วนการตลาด

ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

2539

HF 5438 ก97ท

การบัญชีต ้นทุน 1

วรรณวิภา ทัพวงศ์

2539

HJ 9750 ว17ก

ั ้ กลาง 1
การบัญชีชน

กวี วงศ์พฒ
ุ

2539

HF 5601 ก324ก

2539

HC 79.C6 ศ486พ

พฤติผู ้บริโภค ฉบับสมบูรณ์
่ สอง เจงกีสข่านปี 2000
ลีลาเล่นหุ ้นเสีย

ณั ฐวุฒ ิ รุง่ วงษ์

2539

HG 4751 ณ114ล

สังคมและวัฒนธรรมท ้องถิน
่ ไทย

บุญลือ วันทายนต์

2539

HD 30.2 P37S
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่ หนั งสือ
ชือ
บุคลิกภาพนักขาย

ผู ้แต่ง
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

2539

HF 5439.5 ด499

หลักการบัญชีเบือ
้ งต ้น

2539

HF 5601 ก17ห

สุโขทั
ยธรรมาธิ
ราช,มหาวิ
เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิ
จการ
หน่วยที
่ 7-15 ทยาลัย

2539

HJ 9741 ส747อ

เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค

สมพงษ์ อรพินท์

2539

HB 172 .ส4

เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขน
ั ้ ต ้น หน่วยที่ 1-7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5655.T5 ส747อ

แรงจูงใจแห่งการจัดการสไตล์ญป
ี่ น
ุ่

สมชาย ไตรรัตนภิรมย์

2539

HD 29 ส16ร

มหาวิทยาลั
สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจั
เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิตเิ พือ
่ ธุรกิจ = Business mathematics
andยstatistics
2539 ดการ HF 1017 ส747อ
วิธก
ี ารวิจัยการโฆษณา

เตือนจิตต์ จิตต์อารีย ์

เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมการตลาด หน่วยที่ 8-15

2539

HF 5814 ต831ว

2539

HF 5415 ส747อ

สมัครงานแบบมั่นใจว่าได ้งาน

นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์

2539

HF 5383 น149

ั ้ กลาง หน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการลบัญชีชน

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5655.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HM 263 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5823 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 7-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HM 263 ส747อ

2539

HD 1361 ม443ก

พงศ์พัต
หนั งสือในโครงการนิตยสารธุรกิจทีด
่ น
ิ กลยุทธ์ธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์ยค
ุ ใหม่ มานพ
6
ปั ้นทีมงานให ้เป็ นมืออาชีพ

ปานอนั นต์ เทพบุศย์

2539

HF 5548 ป25ป

เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-6

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HM 263 ส747อ

เศรษฐศาสตร์การบริหาร

สมยศ นาวีการ

2539

HD 30.22 ส274ศ

มาตรฐานการบัญชีรวมเล่ม ฉบับที่ 1-41

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง2539
ประเทศไทย HF 5667 ส16ม

เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมการตลาด หน่วยที่ 1-7

2539

HF 5415 ส747อ

แบบฝึ กปฏิบัตช
ิ ด
ุ วิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจหน่วยที่ 1-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HD 3856 ส162บ

ิ ศิลปทางธุรกิจภายใน 36 ชัว่ โมง : การจัดหา
หนั งสือชุด พิชต

เลสเตอร์ อาร์ บิทเทล

2539

HD 28 S532

เศรษฐศาสตร์มหาภาค 1

เอนก เธียรถาวร

2539

HB 171 อ73

สร ้างกําไรจากค ้าปลีก

ธีรภัทธ์ มกรพันธ์

2539

HF 5429.6 ธ636ส

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HM 263 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 4 หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HM 62 T5 ส747อ

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางวิทยาศาสตร์สังคมการสงเคราะห์และการบูรณาการ

ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์

2539

H 62.5 ป7ร

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ
้ งต ้น

กฤตยา ตติรังสรรค์สข
ุ

2539

HB 172 ก276ศ

ระบบทวีปประสิทธิภาพในการเพิม
่ ผลิตภาพของงาน

ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์

2539

HF 5415.15 พ17ร

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด หน่วยที่ 9-15

2539

HF 5415 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด หน่วยที่ 1-8

2539

HF 5415 ส747อ

หารศาสตร์ HD 69.P75 ก264
เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.786:การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
2539
สถาบั
เอกสารประกอบการสอนวิชา ร.ศ.722การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน ฉบั
บทีน่ 1บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2539

HD 4906 ส36อ

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

รัตนา สายคนิต

2539

HD 30.22 ร375ศ

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น 2

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2539

HF 5689 ช517ห
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ธุรกิจเอกชนไทย

ิ ฎ์
เรวัตร์ ชาตรีวศ
ิ ษ

2539

HC 445 ร475ธ

เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 4 หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HM 62 T5 ส747อ

พรางโหงวเฮ ้ง ผัน ลายมือ

จงเหวินซิว่

2539

HV 6074 จ2พ

2539

HD 69.P75 ก264

เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.786:และการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ
หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น 2

เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์

2539

HF 5601 ช517ห

องค์การ

อุทัย บุญประเสริญ

2539

HD 31 ท44อ

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HD 58.7 ส724อ

ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ แนวคิดเพือ
่ การเปลีย
่ นแปลง

อรรถพล ตวิภานนท์

2539

HF 5601 อ357ร

เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.786:การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ

2539

HD 69.P75 ก264

กษณ์ วัPolicy
ฒนสินand
ธุ์ Planning
เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.640นโยบายสาธารณะและการวางแผน ฉบัจิบนทีดาลั
2่ =Public

2539

H 97.P75 ก242ร

ิ เชือ
่
เรียนลัดกับการวิเคราะห์สน

ชาย กิตติคณ
ุ าภรณ์

2539

HG 3691 ช523ร

นั กคิดนักขาย

ธีรภัทธ์ มกรพันธ์

2539

HF 5438.4 ย17น

เอกสารการสอดชุดวิชาองค์การและการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HD 37.T5 ส747อ

ั ้ เชิง
นั กบริหารต ้องมีชน

สุขม
ุ นวลสกุล

2539

HF 5500 ส744น

รีเอ็นจิเนี่ยริง่ ภาคปฏิบัต ิ : คูม
่ อ
ื การบริหารสําหรับนั กธุรกิจและข ้าราชการ

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2539

HF 5549 ว574ร

สิถต
ิ ส
ิ ําหรับนั กบริหาร

วรรณ์ด ี แสงประทีปทอง

2539

HB 120 ว247ส

สุดยอดนั กบริหารยุคโลกาภิวัตน์

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

2539

HF 5500 ช16ส

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ = BUSINESS ECONOMICS

สังวร ปั ญญาดิลก,คุณหญิง

2539

HD 30.22 ส537ศ

ั ้ กลาง การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนและบริษัทจํากัด 2
หลักการบัญชีชน

สงกรานต์ ไกยวงศ์

2539

HJ 5790 ส132ห

2539

HF 5827 ส757อ

เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 8-15 = Adevertising Business
เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิตเิ พือ
่ ธุรกิจ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HF 5415 ส747ป

รู ้เขารู ้เรา

เริงศักดิ์ ปานเจริญ

2539

HD 38 ร52ร

การบริการโรงแรม

ระรินธร อักษรศรี

2539

TX 911 ก459

องค์การและการบริหาร

ธงชัย สันติวงษ์

2539

HD 31 ธ12อ

ระบบข่าวสารเพือ
่ การบริหาร = Management Information System

จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช

2539

HF 5717 จ391ร

พฤติกรรมผู ้บริโภคทางการตลาด

ธงชัย สันติวงษ์

2539

HF 5832 ธ118

สร ้างลูกน ้องให ้ได ้ผลงานสูงสุด

สมชาย สัมฤทธิท
์ รัพย์

2539

HF 5549.5 ส239ส

สุดยอดการขาย

บรรเจิด วิจักขวงค์

2539

HF 5438 ร85ส

สําหรับนั กบริหาร...ผู ้รู ้สึกตัว

รุง่ ธรรมชัย

2539

HF 5500 ร42ส

2539

HF 5827 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา หน่วยที่ 1-7 = Advertising Business
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการขนส่งสินค ้า หน่วยที่ 1-7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5765 ส747อ

้ อย่างไร
ผู ้บริโภคยุคใหม่เลือกซือ

ธีรภัทธ์ มกรพันธ์

2539

HF 5415.126 ธ17ผ

วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน

วอลซ์, เชียราน

2539

HG 151.5 ว5

มนุษย์สมัยใหม่ทํางานกันอย่างไร ? = PRINCIPLE OF MANAGEMENT? แดง ใบเล่

2539

HD 37.T5 ด382ม

เส ้นทางนั กบริหาร

2539

HF 5500 ม25ส

มานิต รัตนสุวรรณ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

มนุษยสัมพันธ์

สมพร สุทัศนีย ์

2539

HM 123 ส265ม

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจหน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HD 3856 ส162อ

หลักมัคคุเทศก์

สุภาพร มากแจ ้ง

2539

HE 1960.T6 ส837ห

ผู ้จัดการทันใจ

นพดล เวชสวัสดิ์

2539

HF 5549 ช12พ

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการขนส่งสินค ้า หน่วยที่ 8-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5765 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 1-7 ฉบับปรับปรุง

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HM 301 ส747อ

มนุษยสัมพันธ์

กรรณิการ์ นลราชสุวจ
ั น์

2539

HM 132 ก17ม

มนุษยสัมพันธ์

สมพร สุทัศนีย ์

2539

HM 132 ส265ม

หลักการตลาด

สุณส
ิ า วิลัยรักษ์, สุปัญญา ไชยชาญ

2539

HF 5415 ส824ห

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
2539 ราช

HF 5500.2 ส747อ

มนุษยสัมพันธ์

จรูญ ทองถาวร

2539

HM 132 จ173ม

2539

HD 62.4.T5 ส162ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 1-7
วาทะชนะธุรกิจ

ปานอนั นต์ เทพบุศย์

2539

HD 58.6 ป546ว

หลักและวิธส
ี อนวิชาการบัญชี

จรูญศรี มาดิลกโกวิท

2539

HF 5001 จ17ห

ั ้ กลาง หน่วยที่ 1 - 8
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีชน

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5655.T5 ส747อ

การท่องเทีย
่ วและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

นิคม จารุมณี

2539

G155.ท9 น65ก

บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

สมชาย สัมฤทธิท
์ รัพย์

2539

HD 69.T54 ท57บ

ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ และภาษี ธรุ กิจเฉพาะ ฉบับประยุกต์

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

2539

HJ 5711 ช445ภ

วิธใี ช ้ชีวต
ิ เป็ น สนุกกับงาน = How to Enjoy Your Life and Your Job

เดล คาร์เนกี้

2539

HD 38 ด891ว

ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ฉบับสมบูรณ์

ั โถสุวรรณจินดา
วิชย

2539

HJ 5711 ว539ภ

นโยบายและการวางแผน : หลักการทฤษฎี

ประชุม รอดประเสริฐ

2539

HD 38 ป241น

ู่ วามสําเร็จ คัมภีรย
วิสัยทัศน์สค
์ ท
ุ ธ์ผู ้บริหาร

สุนันท์ วงศ์วโรทัย

2539

HD 38 ส45ว

หลักการจัดการ

สมคิด บางโม

2539

HD 28 ส234ห

อุดม ทุมาโฆสิ
ต แ
รายงานการวิจัยเรือ
่ งการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีม
่ ต
ี อ
่ ประชาชนต่
งท ้องที
่ ละอาชีพ : กรณีภาคเหนือ 2539

HC 445.Z7N6 อ785ร

ภาษี เงินได ้หัก ณ ที่จา่ ย หักอย่างไรให ้ถูกต ้องและครบถ ้วน

สุเทพ พงษ์พท
ิ ักษ์

2539

HJ 4615.2 ส37ภ

วิธท
ี างคนสร ้างเงิน

สัญญลักษณ์ เทียมถนอน

2539

HF 5500 ส554ว

มนุษย์กับสิง่ แวดล ้อม

ั เทียนน ้อย ; ประชา อินทร์แก ้ว
วิชย

2539

HM 206 ว541ม

้ หน่วยที่ 1-6
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซือ

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5437 ส747อ

วิสัยทัศน์ประกาศโดย ปี 2000 =VISION THAILAND 2000

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

2539

HC 445 ส239

ผู ้นํ ากับการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมคน

อนุกล
ู เยีย
่ งพฤกษาวัลย์

2539

HD 5650 ว184

2539

HJ 9741 ส747อ

2539

HF 5801 ล37

2539

HF 5681.B2 ส747อ

สุโขทั
ยธรรมาธิ
ราช,มหาวิ
ทยาลัย
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิ
จการ
หน่วยที
่ 1-6
หลักการโฆษณา=Princide of fdvertising

ลดาวัลย์ ยมจินดา,สุพรรณี มังคะดี

เอกสารการสอนชุดวิชาการรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-7
มนุษยสัมพันธ์

เริงชัย หมืน
่ ชนะ

2539

HM 132 ร783ม

แนวโน ้มการจัดการทรัพยากรบุคคล

สุวัจชัย สมไพบูลย์

2539

HD 28 ส47น
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ศิลปะการบังคับบัญชา

สิทธิโชค วรานุสันติกล
ู

2539

HD 38 ส34ศ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HM 263 ส747อ

วิธป
ี ระเมินค่าหุ ้น

แดง ใบเล่

2539

HG 4661 ด941ว

ยุทธ์วธิ ก
ี ารประชาสัมพันธ์

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

2539

HM 263 จ263ย

เอกสารธนาคารเพือ
่ การนํ าเข ้า-ส่งออก

อาวุธ โพธิเ์ ล็ก

2539

HG 3745 อ668

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

นภวรรณ คณานุรักษ์

2539

HB 221 น16ล

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HD 58.7 ส724อ

วงเวียนตลาดนิช

โรเบิรต
์ อี ลินนิแมน

2539

HF 5415 ล441

แนวทางการจัดทําแผนการตลาด

ปี เตอร์ มอร์รส
ิ ; มัลคอล์ม แมคโดนั ลด์

2539

HF 5415.13 ม862

หลักการประเด็นวินาศภัย

สุธรรม พงศ์สําราญ

2539

HG 9979 ส783ห

สิทธิแรงงานไทยในกระแสการค ้าโลก

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ ิ

2539

HD 8942 พ262ส

2539

HJ 414 ร26

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
อาชีพทําแล ้วรวย

วัลยา ภูภ
่ ญ
ิ โญ

2539

HD 8037.ท9 ว65อ

ิ ศิลปะทางธุรกิจภายใน 36 ชัว่ โมง : การจัดการ
พิชต

บิทเทล, อาร์ เลสเตอร์

2539

HD 28 บ4พ

ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1

จีระพรรณ กาญจนะจิตรา

2539

H 62 จ64ร

2539

G 82 น521น

นํ าเทีย
่ วเมืองโบราณ
ศิลปะการขาย

วารินทร์ สินสูงสุด

2539

HF 5438 ว261ศ

หลักการตลาด

ธงชัย สันติวงษ์

2539

HF 5415 ธ118ห

2539

HD 62.4.T5 ส162ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจต่างประเทศ หน่วยที่ 8-15
ระบบอุปถัมภ์

อมรา พงศาพิษญ์

2539

HM 101 อ4ร

สังคมวัฒนธรรมและการบริหารแบบไทย

ไพบูลย์ ช่างเรียน

2539

HM 101 พ93ส

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจหน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539

HD 3856 ส162อ

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการบุคคล หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HD 37.T5 ส747อ

หลักและวิธส
ี อนวิชาบัญชี

จรูญศรี มาดิลกโกวิท

2539

HF 5001 จ17ห

เพิม
่ ยอดขาย

ธีรภัทธ์ มกรพันธ์

2539

HF 5439 ธ17พ

ภาวะผู ้นํ า

2539

HD 4801 พ5

องค์การและการจัดการ

2539

HD 37.T5 ศ574อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15

2539

HF 5415 ส747อ

เสียภาษีอย่างไรให ้ประหยัด

สุวรรณ วลัยเสถียร

2539

HJ 2315 ส869ส

้ หน่วยที่ 7-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซือ

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HF 5437 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หน่วยที1่ -7

2539

HF 54152 ส747อ

่ สารมวลชน หน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชา สถิตแ
ิ ละการวิจัยสือ

2539

H 62 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2539

HM 263 ส747อ

ภาวะผู ้นํ า

กวี วงศ์พฒ
ุ

2539

HM 141 ก256ภ

การหาข ้อมูลทางการตลาด

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5415 ด499ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การใช ้คนตามหลักโหงวเฮ ้ง

ิ ฐ์สกุล
สินศักดิ์ วิศษ

2538

HF 5549 ฟ16ก

การบัญชีต ้นทุน เพือ
่ การตัดสินใจ

ประพันธ์ ศิรริ ัตน์ดํารง

2538

HJ 9750 ป321ก

2538

HJ 9750 ส253ก

้ จิระพงษ์ พันธ์
การบัญชีต ้นทุน : แนวคิดในการคํานวณต ้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกสมนึ
บัญก
ชี เอือ
เทคนิคการนํ าเสนอ

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5415.126 ด217ท

ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัตส
ิ ําหรับยอดหัวหน ้างาน

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2538

HF 5549.12 ว63ท

การจัดการหน ้าร ้านให ้ขายดี

ธนวัน พันนา

2538

HF 5438.4 ธ1ก

การตลาดสําหรับนั กบริหาร

ธงชัย สันติวงษ์

2538

HF 5415 ธ118

คณิตศาสตร์เกีย
่ วกับสินค ้า

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5617 ด499ค

101 วิธบ
ี ริหารธุรกิจให ้ได ้ขายดี

สินีนาฏ เกษตรพืชผล

2538

HF 5438 ส35ห

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HD 28 ด217ก

เจาะลึกปั ญหาภาษี อากร

เพิม
่ บุญ แก ้วเขียว

2538

HJ 2240 พ935จ

เคล็ดลับการจัดการการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

จรัสพล ธนพัทธกุล

2538

HG 332 จ158ค

การวิเคราะห์ผลกําไร

ชูเวช ชาญสง่าเวช

2538

HB 601 ช684ก

เคล็ดลับ 7 ประการ ในการเพิม
่ อํานาจบริหาร

กอบกุล โมทนา

2538

HF 5548.5 อ57ค

การวิเคราะห์และตัดสินใจเพือ
่ การลงทุน

ชุมพล ศฤงคารศิร ิ

2538

HG 4501 ช627ก

การส่งเสริมการขาย

2538

HF 5438 ศ486ก

้ จิระพงษ์ พันธ์
การบัญชีต ้นทุน:แนวคิดในการคํานวนต ้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัสมนึ
ญชี ก เอือ

2538

HJ 750 ส253ก

การวิจัยตลาด = MARKETING RESEARCH

สุปัญญา ไชยชาญ

2538

HF 5415.2 ส824ก

กลยุทธ์การแก ้ไขและจัดการกับคนที่ยงุ่ ยาก

โรเบอร์ตา คาวา ; อนงค์ ธนวเสถียร

2538

HF 5549.5 ร942ก

ธุรกิจขนาดย่อม

โชติรัส ชวนิชย์ ; ก่อเกียรติ พานิชกุล ; ปริญ2538
ลักษิตานนท์HD 62.7 ช84ธ

คัมภีรบ
์ ริหาร 36 กลยุทธ์

เกาหยวน

2538

HF 5549 ก737ค

คัมภีรศ
์ ัตรูพา่ ย

ปั ญญา สายนํ้ าทิพย์

2538

HF 5438.4 ป113ค

ใช ้ปากให ้เป็ น

โรเบิรต
์ แอล, จีนัว

2538

HD 38.7 ร936ช

108 กลยุทธ์ผู ้นํ า

สุขม
ุ นวลสกุล

2538

HF 5500 ส744ห

คูม
่ อ
ื ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (ฉบับสมบูรณ์)

ปรีชา ทิวะหุต

2538

HD 62.7 ป346ค

101 วิธบ
ี ริหารธุรกิจให ้มีกําไร

สตีฟว์,ไปป์

2538

HF 5001 ส14

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ

2538

HG 332 ช173ท

ชนะใจเรา ชนะใจเขา

อนงค์ ธนวเสถียร

2538

HD38 อ15ช

การส่งเสริมการขาย

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5438 ด217ก

การจัดแสดงสินค ้า

เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ

2538

HF 5415.13 พ899ก

การเก็บรักษาสินค ้า

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5681.S8 ด499ก

การเก็บข ้อมูลเป็ นรายบุคคล

พนม ลิม
้ อารีย ์

2538

HD 38 พ187ก

ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช ้ประโยชน์เบือ
้ งต ้น

สัญญา สัญญาวิวัฒน์

2538

HM 301 ส6ท

การบริหาร

สมยศ นาวีการ

2538

HF 5549 ส16ก

การวิจัยขัน
้ ดําเนินงาน I

นราศรี ไววนิชกุล

2538

H 62 น241ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ขายประกันอย่างมืออาชีพ

กิตติ จิระเดชดํารง

2538

HG 8951 ก34ข

กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5415.13 ส929ล

เติมไฟไปทํางาน

โสภาพรรณ, ผู ้แปล

2538

HD 28 ส984ต

การขายประกันชีวต
ิ

สมพิศ เล็กเฟื่ องฟู

2538

HF 5439 ส16ก

การทํางบประมาณใน 1 สัปดาห์

เสาวลักษณ์ ทองทับ

2538

HD 5681.B2 ช62ก

่ ารเป็ นผู ้จัดการชัน
้ เรียน
เทคนิคสูก

ประพุทธ์

2538

HF 5500 ป17ผ

ความรู ้เรือ
่ งบัญชี

ปณิต สารวิจต
ิ ร ; จรัสพล ธนพัทธกุล

2538

HF 5601 ป36ค

การบัญชี 2

อํานวย ศรีสโุ ข

2538

HF 5630 อ563ก

การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

นั นท์ ศรีสวุ รรณ

2538

HF 5679 น415ก

การประชาสัมพันธ์

ไพโรจน์ ทิพมาตร์ ; ประไพศรี อินทรองพล 2538

HM 263 พ494ก

่ และพฤติกรรม:การวัดการพยากรณ์และการเปลีย
ั น์
ทัศนคติ ความเชือ
่ นแปลงจิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
คูม
่ อ
ื การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

ฮอว์กน
ิ ส์, ลีโอ

การตลาดเพือ
่ สิง่ แวดล ้อม

2538

HM 101 จ46ท

2538

HD 58.6 ล511ค

2538

HF 5415 ศ486ก

ทฤษฎีบัญชี

เมธากุล เกียรติกระจาย

2538

HF 5601 ม725ท

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

นิพันธ์ ประทุมศิร ิ

2538

HF 5547.A3 น63ค

การบัญชีบริหาร

ิ ธิภ
เบญจมาศ อภิสท
์ ญ
ิ โญ

2538

HF 5657.4 บ784ก

กลยุทธ์บริหารด ้วยการฟั ง

เกษมสุภา ; เควิน เจ. เมอร์ฟี

2538

HF 5549 ด57ก

การตลาดเพือ
่ การส่งออก

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 1416 ด499ก

กลยุทธ์สามก๊ก คัมภีรบ
์ ริหารในภาวะสงคราม

ทองแถม นาคจํานง

2538

HD 42 ท19ก

โครงสร ้างสังคม

ิ พิทักษ์เทพสมบัต ิ
พิชต

2538

HM 301 พ36

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

ประดินันท์ ประดับศิลป์ ; กัลยาณี กิตติจต
ิ ต์ ;2538
อัมพร เทีย
่ งตระกู
ล ก117ก
HF 5689

คูม
่ อ
ื กฎจราจร

อุทัย วิสต
ู รธนาวิทย์ น.บ.

2538

HE 5614 อ73ค

การคุ ้มครองผู ้บริโภค

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5415.126 ด217ก

Managing in a time of great change = คัมภีรก
์ ารจัดการ

ปี เตอร์, ดจักเกอร์

2538

HD38.7 ป14ค

การบัญชีสําหรับเภสัชกร

วันเพ็ญ กฤตผล

2538

HF 5606 ว115ก

จิตวิทยาธุรกิจ

เชิงชัย หมืน
่ ชนะ

2538

HF 5548.7 ร793จ

การโฆษณา/การโฆษณาเบือ
้ งต ้น

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5801 ด46ก

การบริหารสํานั กงาน

พรรณี ประเสริฐวงษ์

2538

HF 5546 พ4ก

การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2538

HF 5549.5.T7 ช262ก

P เอ็นจิเนียริง่

เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง

2538

HD38 พ899พ

ค่าจ ้างและสวัสดิการยืดหยุน
่

ธัญญา ผลอนันต์

2538

HD 4906 ธ461ค

คุณก็เป็ นผู ้นํ าได ้

โสภาพรรณ, ผู ้แปล

2538

HD 37.7 ส86ค

เคล็ดลับการพูดจาในทีท
่ ํางาน

ศันสนีย ์ กันติรัตนาวงศ์

2538

HD 38 ศ336ค

คูม
่ อ
ื นั กพัสดุ...

ทวี เหล่าสุวรรณรัชต

2538

HF 5437 ท5ค

การเงิน--จากยากเป็ นง่าย

กิตติยา โตชนะเกษม

2538

HG 4001 ก671ก
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การบัญชี 3

ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร

2538

HF 5601 ช13ก

เขียนเอกสาร/รายงานอย่างมืออาชีพ

แพกสัน, วิลเลีย
่ ม ซี

2538

HF 5737 พ954ข

ทฤษฎิสถิต ิ

รพีพรรณ พิรย
ิ ะกุล

2538

HA 35 ร63ท

กลยุทธ์ค ้าปลีก

เกษม กรณีเสรี

2538

HF 5429 ก783

เทคนิคสร ้างความมั่งคั่ง

ธีรภัทธ์ มกรพันธ์

2538

HD 28 ธ37ท

การบัญชีบริษัท จํากัด

รวีวรรณ มงคลนิธธิ รรม

2538

HF 5689 ร17ก

การบริหารสํานั กงานแบบใหม่

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2538

HF 5547.A3 ศ486ก

เทคนิคการปฏิบต
ั งิ านขายกิจกรรมปฎิบัตงิ านด ้านการขาย

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5438.4 ด217ก

การประมาณต ้นทุน

มณเฑียร ประจวบดี

2538

HJ 9750 ม123ก

การประมาณต ้นทุน

มณเฑียร ประจวบดี

2538

HB 199 L156

ธุรกิจขนาดย่อมต ้องหมุนเงินให ้เป็ น

วันชัย รัตนสกุล

2538

HD 62.7 ว563ธ

การบัญชีบริษัทจํากัด

ธารี หิรัญรัศมี

2538

HF 5601 ธ527ก

เคียงร่างสร ้างแผ่นดิน : บันทึกการต่อสู ้ของผู ้หญิงธรรมดา

กฤตยา อาชวนิจกุล

2538

HQ 1236 ก4

เขาว่าผมคือมืออาชีพ

สุจน
ิ ต์ จันทร์นวล

2538

HF 5500 ส2ข

ประมวลศัพท์ทางการบริหาร

สุรย
ี ์ สุเมธีนฤมิต

2538

HD 38 ส74

ผู ้นํ ายามวิกฤติ

ค็อกซ์, แดนนี่

2538

HD 38.7 ค2ผ

่ วามสําเร็จ
บริหารเวลาชีวต
ิ สูค

ประพุทธ์

2538

HD 69 ป346บ

บริหารงานแบบญีป
่ น
ุ่

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

2538

HD 38 ว17บ

แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์

พัชนี เชยจรรยา

2538

HV 7936 พ516น

บทพูดสําหรับนั กขาย

สินีนาฏ เกษตรพืชผล

2538

HF 5438 ก753บ

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

ดนั ย ไชยโยธา

2538

HD 20 ด123น

บุคลิกแห่งความสําเร็จ

พลขัต

2538

HF 5549.5 จ213บ

ปั ญหาการสอบบัญชี

กวี วงศ์พฒ
ุ

2538

HF 5667 ก17ป

นโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา

สุดาดวง เรืองรุจริ ะ

2538

HF 5415.13 ส768น

ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง

ปรีชา ช ้างขวัญยืน

2538

HM 37 ป46ป

นานาปั ญหาหุ ้น

เสรี ลีลาลัย

2538

HG 4661 ส57น

แบบทดสอบการโฆษณา/การโฆษณาเบือ
้ งต ้น

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5801 ด499บ

นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์

ศิรวิ รรณ เสรีรัตน์

2538

HD 37.T5 ศ64น

นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์

กิง่ ทาร ทองใบ ; นุชนาฎ รามสมภพ

2538

HD 30 ศ486น

นโยบายธุรกิจ

สุธรรม พงศ์สําราญ

2538

HD 30.28 ส783น

นโยบายการกําหนดราคา

ชีลาพร อินทร์อด
ุ ม

2538

HF 5416.5 ช579น

บริหารเวลาทีมงาน

พิสมัย สุภัทรานนท์

2538

HD 66 ด362บ

สร ้างเงินล ้านจากธุรกิจเล็ก

โสภาพรรณ รัตนั ย

2538

HF 1008 ส984

ศึกษาบทบาทและความคิด ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

วิทยากร เชียงกูล

2538

HM 213 ว583ศ

ศูนยกําไร : องค์กรเติบโตไร ้พรมแดน

ธงชัย สันติวงษ์

2538

HD 38 ธ12ศ
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เศรษฐศาสตร์มหาภาค 1

เอนก เธียรถาวร

2538

HB 171 อ74

ยกเครือ
่ งเรือ
่ งการบริหาร

สตีฟ, แมคคอเลย์

2538

HD 38.7 ส14ย

แม่ไม ้นั กบริหาร : ศิลปะบริหารแบบไทย ๆ

สุขม
ุ นวลสกุล

2538

HD 37 ส744ม

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์และธุรกิจหน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2538

HB 137 ส7ส

สุดยอด 57 MBA

บรูซ.เอส.สจ๊วต

2538

HF 1131 ส155

่ วามเป็ นเลิศในการสร ้างความพึงพอใจให ้ลูกค ้า
สูค

เรณู ชูความคิด

2538

HF 5549.5 ร54ส

ิ ู ้บริหาร
อย่างนี้สผ

จินตนา บุญบงการ

2538

HD 38.2 ว482อ

หมุนโลกบทเรียนการตลาด

ศิรพ
ิ งษ์ วิทยวิโรจน์

2538

HF 5415.126 ศ38ห

ศัพท์บัญชี

คณะอนุกรรมการบัญญัตศ
ิ ํพท์บัญชี

2538

HF 5601 น26

หลักการตลาด

วิมล วิรรจพันธุ์

2538

HF 5415 ว593ห

หลักการตลาด

สมจิตร ล ้วนจําเริญ

2538

HF 5415 ห321ก

หลักการตลาด

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5415 ด499

หลักการประชาสัมพันธ์

วีระ อรัญมงคล

2538

HM 1221 ว564ห

ิ
หลักการประเมินราคาทรัพย์สน

ไพโรจน์ ชึงศิลป์

2538

HD 1387 พ94ห

มนุษยสัมพันธ์

สุนทรินทร์ ธนโกไสย

2538

HM 132 ส799ม

หลักการและเทคนิคการประเมินผลงาน

โจเซฟ ปุตติ

2538

HF 5549.5.J62 จ82ห

หลักแท ้แห่งผู ้นํ า ปรีชาญาณปรมาจารย์จน
ี

จันเสน

2538

HF 5500 ธ86ห

รีเอ็นจิเนียริง่ กับสังคมไทย

จุฑา เทียนไทย

2538

HD 58.87 จ621ร

2538

HF 5415 ส579ว

วัคซีนการตลาด
รีเอ็นจิเนี่ยริง่

ศิรพ
ิ งษ์ วิทยวิโรจน์

2538

HD 36.7 ศ37ร

รีเอ็นจิเนียริง่

สมนึก นนธิจันทร์

2538

HD 38 ส253ร

รีโอนจิเนียริง่ แบบไทย ๆ

ั สายพัฒนา
ศิรช
ิ ย

2538

HD 38.7 ศ452ร

รีเอ็นจิเนียริง่

แดเนียล, มอริส

2538

HD 28 ด957ร

รู ้ซึง้ ภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

2538

HJ 4621 ช455ภ

รู ้ทันธุรกิจ รู ้เทคนิคการจัดการ

ดนั ย เทียนพุฒ

2538

HF 5549 ด123ร

ลายมือกับโชคลาภและความรัก

สวีเ่ หิงซาน

2538

HV 6074 ส56ล

ลูกค ้าต ้องมาก่อน

มิเกล เลอเบิฟ ; เริงศักดิ์ ปานเจริญ

2538

HF 5438 ร72

ศิลปของการปฏิบต
ั งิ าน

นวลศิร ิ เปาโรหิตย์

2538

HF 5382.7 อ347ศ

ิ ค ้า
ระบบใบสําคัญจ่ายและบัญชีสน

สมปอง สุขเอีย
่ ม

2538

HF 5681 A. ส261ร

ศิลปการขาย

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2538

HF 5438 ด217ศ

ระบบบัญชีโรงแรมประมวลผลด ้วยมือและคอมพิวเตอร์

วันเพ็ญ กฤตผล

2538

HF 5602 ว115ร

่ สารในองค์การ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสือ

กริช สืบสนธิ์

2538

HM 258 ก244ว

วิธท
ี ําธุรกิจค ้าของเก่า

ทองใบ หงษ์เวียงจันทร์

2538

HF 1376 ท19ว

วิธส
ี ร ้างความพึงพอใจให ้ลูกค ้า

วารินทร์ สินสูงสุด

2538

HF 5438.4 ว115ว

วิธห
ี ลีกเลีย
่ ง 199 สถานการณ์ทท
ี่ ําให ้เสียเวลา

ธรรมรัฐ วงศ์ศรีสกุล

2538

HD 69.T54 บ353ว
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วิธอ
ี า่ นงบการเงิน สําหรับผู ้ทีไ่ ม่ได ้จบบัญชีมาก่อน

เจมส์ โอ, กิลล์

2538

HF 5601 จ721ว

วิสัยทัศน์

ควิกเลย์ , โจเซฟ วี

2538

HD 38.7 ค5ว

2538

HF 5412 ศ6ศ

ศัพท์การตลาดและการโฆษณา
หลักการจัดการ

มนั ส บุญวงศ์

2538

HD 37 ม436ห

ลูกค ้าบนสัมพันธภาพใหม่

สุจต
ิ ตา

2538

HF 5415.126 ส42ล

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณาหน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2538

HF 5823 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจําหน่าย หน่วยที่ 9-15

2538

HF 5438.4 ส7อ

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือ
่ การจัดการ หน่วยที่ 8-15 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2538

HD 30.22 ส747อ

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2538

HB 137 ส 7

เอกสารการสอนวิชาการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ หน่วยที่ 8-15

2538

HE 8700.9 ส747อ

กษณ์ วัPolicy
ฒนสินand
ธุ์ Planning
เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.640นโยบายสาธารณะและการวางแผน ฉบัจิบนทีดาลั
3่ =Public

2538

H 97.P75 ก242ร

2538

HG 8771 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการขายและการจัดจําหน่าย หน่วยที่ 1-8

2538

HF 5438.4 ส7อ

มหาวิวทยที
ยาลั
ยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท ้องถิน
่ และชนบทหน่
่ 9-15

2538

HN 49.C6 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดหน่วยที่ 8-15

2538

HD 58.7 ส724อ

เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดหน่วยที่ 1-7

2538

HD 58.7 ส747อ

2538

GN 407 บ6อ

2538

HD 30.22 ส747อ

2538

HD 58.7 ส544พ

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการเงินและการบริหารการปฏิบัตก
ิ าร หน่วยที่ 9-15

2538

HG 4026 ส747ก

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการเงินและการบริหารการปฏิบัตก
ิ าร หน่วยที่ 1-8

2538

HG 4026 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา การสร ้างสรรค์และผลิตสิง่ โฆษณาหน่วยที่ 9-15 = Creative Advertising

2538

HF 5827 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิตเิ ศรษฐศาสตร์และธุรกิจหน่วยที่ 9-15

เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันชีวต
ิ 2 หน่วยที่ 8-15

อาหารเพือ
่ เบาหวาน = DIADETES

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

บัดด์, มารีตน
ิ วิลักขณา

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือ
่ การจัดการหน่วยที่ 1-7 สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย
พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior

สมยศ นาวีการ

เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันชีวต
ิ 2 หน่วยที่ 1-7

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2538

HG 8771 ส747อ

ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ฉบับประยุกต์

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

2538

HJ 4621 ช445ภ

2538

HC 79. C6 ศ486พ

พฤติกรรมผู ้บริโภค ฉบับพืน
้ ฐาน
อํานาจดําเนินการ

อัสนี วรคามิน,สุทน
ิ เกตุแก ้ว

2538

HF 5549 อ582ค

รวมความรู ้เกีย
่ วกับงานโรงแรม=The Hotel

อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช

2538

GT 3770 อ15ฮ

คูม
่ อ
ื ปฏิบัตก
ิ ารลดต ้นทุนในสถานประกอบการ

ฮิบ,ิ โซเฮ

2537

HD 47.4 ฮ449ค

่ วามสําเร็จ Microsoft Office Project 2003
คูม
่ อ
ื บริหารโครงการสูค

ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์

2537

HD 69.ค9 ช65ค

คุณธรรมสําหรับผู ้บริหาร

ฉลอง มาปรีดา

2537

HF 5500 ฉ24

เช็คภาคปฏิบัต ิ ตอน วิธข
ี อขึน
้ เงินตามเช็ค

เจริญ เจษฎาวัลย์

2537

HG 1691 จ722ช

การวิจัยประชาสัมพันธ์= Public relations research

เตือนจิตต์ จิตต์อารีย ์

2537

HM 1221 ต385ก

ชีวต
ิ กับการใช ้เวลา

อํานวยชัย ปฏิพท
ั ธ์เผ่าพงศ์

2537

HD 69.T5 ล468ช

คูม
่ อ
ื สําเร็จของนักบริหารรุน
่ ใหม่:แฟ้ มนั กบริหาร

ดนั ย เทียนพุฒ

2537

HF 5011 ด36ฟ

เกษม จาติวณิชคือชีวต
ิ และคามหวัง

วัลยา

2537

HD 38.25.T5 ว445ก
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ง เงินวิธส
ี ร ้างและวิธใี ช ้เงิน

นภพร เรืองสกุล

2537

HG 332 น192ง

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกอบธุรกิจ

วันทนีย ์ ภูมภ
ิ ัทราคม

2537

HF 5601 ว115ค

คณิตศาสาสตร์เกีย
่ วกับสินค ้า = Merchandising Mathematics

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2537

HF 5386 ด499ค

คัมภีร ์ นั กขายมืออาชีพ

ประพุทธ์

2537

HF 5439 ป17ค

จิตวิทยาองค์กรอุตสาหกรรม : การพัฒนาองค์กรและนวิศวกรรม

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

2537

HD 58.8 ว563จ

คูม
่ อ
ื การบัญชีอม
ิ ปอร์ทและเอ็กปอร์ต

ั เดชรุง่ เรืองเจริญ
วิชย

2537

HF 5675.2 ว539ค

2537

HF 5681.B2 ส54ง

งบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดรวม
Business Letters

สตีเฟน พี. แอลลอน

2537

HF5721 ส174บ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

ณรงค์วท
ิ ย์ แสนทอง

2537

HB 501.5 ณ242ก

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจการผลิตแบบญีปน
ุ่

โอโนะ, เคโนะสุเคะ

2537

HD 28 อ974ก

36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค ้า

บุญศักดิ์ แสงระวี

2537

HF 1410 บ43ส

การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม

้ โพธิหก
วิน เชือ
ั

2537

HD 5650 ว617ก

่ าชีพ
การพัฒนาตนสูอ

กวี วงศ์พฒ
ุ

2537

HF 5655 ก256ก

เทคนิคการสร ้างความสําเร็จของนั กบริหาร

เกตตี,้ พอล

2537

HF 5500 ก754ท

การตลาดเชิงยุทธ์

สมคิด จาตุศรีพท
ิ ักษ์

2537

HF 5415 ส16ก

สุชกาติ
ประสิทธิร์ ัฐสินธุ์
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปลหลายตัวสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติ
รรมศาสตร์

2537

H 62.R4 ส74ท

เทคนิคการวางระบบบัญชีให ้มีประสิทธิภาพ

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2537

HF 5601 ส4ท

กลยุทธ์การสร ้างสรรค์งานโฆษณา

ดารณี พานทอง พาลุสข
ุ

2537

HF 5801 ด6ก

การบัญชีภาษีอากร ( TAX ACCOUNTING)

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

2537

HF 5601 ส248ก

การบริหารการตลาด

พรรณพิมล ก ้านกนก

2537

HF 5415.13 พ444ก

การบริหารการตลาด

สําอางค์ งามวิชา

2537

HF 5415 ส279ก

กลยุทธ์การตัดสินใจ = Effective Business Decisiopn Making

วิลเลียม เอฟ โอเดลล์

2537

HD 30.23 ว37ก

ู ทีปะปาล
การบริหารการตลาด = Marketing Management : ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21พิบล

2537

HF 5415 พ692ก

การบริหารการตลาด = Marketing Management

พิบล
ู ทีปะปาล

2537

HF 5415 พ35ก

การบัญชีบริษัท จํากัด

สวัสดิ์ พุม
่ ภักดิ์

2537

HF 5601 ส17ก

การบัญชีต ้นทุน 1

จรรจา บุญจนาถบพิธ

2537

HJ 9750 จ17ก

การบัญชีต ้นทุน

สังวาลย์ สันติเพชร

2537

HJ 9750 ส118ก

การบัญชีต ้นทุน 1

จรรจา บุญจนาถบพิธ

2537

HJ 9750 จ17ก

2537

HF 5604 ก17ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน
ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

กวี วงศ์พฒ
ุ ; สาคิตณ์ จันทโนทก

2537

HF 5601 ส21ก

การบัญชีขายเฉพาะอย่าง

สวัสดิ์ พุม
่ ภักดิ์

2537

HF 5601 ส397ก

การบัญชีเกีย
่ วกับภาษี

กวี วงศ์พฒ
ุ

2537

HF 5601 ก17ก

การค ้าและการเงินระหว่างประเทศ

ธีระพงษ์ เขมฤทธิอ
์ ําพล

2537

HF 1371 ธ666ก

การบริหารรัฐวิสาหกิจ

เฉลิมพล ศรีหงษ์

2537

HD 4300.55 ฉ422

การบริหารเฉียบพลัน

ริชาร์ด เอส.สโลมา

2537

HD 38 ร32ก
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2537

HJ 2246 ส642ก

เทคนิคการจัดแสดงสินค ้า

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2537

HF 5845 ด217ท

การลดต ้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ

คาตายาม่า เซ็นซับบุโร่

2537

HD 47.3 ค332ก

การวิเคราะห์เชิงประมาณทางการตลาด

อุไรวรรณ แย ้มนิยม

2537

HF 5415 อ858ก

ธุรกิจ 2 (เอกสารธุรกิจ)

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2537

HF 1008 ด499บ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด

อุไรวรรณ แย ้มนิยม

2537

HF 5415 อ858ก

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ธงชัย สันติวงษ์

2537

HD 30.21 ธ12ก

่ วามสําเร็จในการจัดการ
การมอบหมายงาน : กุญแจสูค

พิเชษฐ สิทธิอํานวย

2537

HD 50 พ32ก

่ สารการฝึ กอบรม
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและการสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

HM 134 ม246ป

วิสัยทัศน์ 2020

เดวิสัน,สแตน เดวิส บิล

2537

HC 79 ด57อ

2537

HF 5547.5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชางานและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15
เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันชีวต
ิ 1 หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HG 8771 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการประกันชีวต
ิ 1 หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HG 8771 ส747อ

วิธข
ี ายลดตั๋วเงิน

เจริญ เจษฎาวัลย์

2537

HF 596 จ57ว

วิธก
ี ารวิจัยการโฆษณา

เตือนจิตต์ จิตต์อารีย ์

2537

HF 5801 ต8

อินเดียนน่า...โจ๋ย บางจาก

สันติธร หุตาคม

2537

G 525 อ583ส

่ สารการฝึ กอบรมหน่วยที่ 1-2
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

HM 134 ม246ป

่ สารการฝึ กอบรม
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

HM 134 ม246ป

แรงจูงใจในการทํางาน

พวงเพชร วัชรอยู่

2537

HD 501 พ472ร

กฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร

พัฒน์ สุจํานงค์

2537

TX 553.A3 พ525

ผลไม ้มหัศจรรย์อาหารธรรมชาติ

ประสาทพร มณฑลธรรม

2537

TX 397 ป396ผ

สารพันนํ้ าพริกเครือ
่ งจิม
้ และนํ้ าปรุงรส

วัลยา ภูภ
่ ญ
ิ โญ

2537

TX 724S.T35 ด679

เสน พริ้สุง้ ขพวงแก
ชุมนุมแนวคิดเพือ
่ ปรับชีวต
ิ เปลีย
่ นอาหารให ้หันจากความหลงผิดกินอยูอ
่ ย่างไทยให
ภาพดี ้วพุทธการเชิงรุกครัง้ สําคัญเพือ
่ 2537
คนไทยจะไม่TX
ตายอย่
345าก72
งฝรั่ง
วิธป
ี ระกอบอาหารมังสวิรัต ิ

ภะรตราชสุนช
ิ ,พระยา

่ สารการฝึ กอบรมหน่วยที่ 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและการสือ

2537

TX 725 ภ117

2537

HM 134 ม246ป

สารพันปั ญหาหุ ้น

เสรี ลีลาลัย

2537

HG 4661 ส57ส

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

จรินทร์ เทศวานิช

2537

HB 180.T5 อ166ห

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ธนาวรรณ์ กิจประไพอําพล

2537

HD 9161.ท92 ธ36อ

2537

HF 8699.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 9-15
หลักการบัญชี 2

สุปราณี ศุกระเศรณี

2537

HF 5655.T5 ส823

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการเงิน หน่วยที่ 8-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HG 4011 ส7อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษี อากร หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HF 5500 ส7อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษี อากร หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HF 5550 ส7อ

่ สารการฝึ กอบรมหน่วยที่ 3-7
แนวการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

HM 134 ม246น

บริหารคนด ้วยกลยุทธ์หน
ั เฟย

ทาคาฮาตะ มิรนรุ

2537

HF 5001 ท21บ
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ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

่ สารการฝึ กอบรมหน่วยที่ 1-2
แนวการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

HM 134 ม246น

่ สารการฝึ กอบรม
แนวการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีและสือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

HM 134 ม246น

่ การโฆษณา
สือ

จุฑามาศ กิจเจริญ

2537

HF 5804 จ628ส

2537

HF 8699.T5 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 1-8
บริหารงานอย่างไร? ในยุคโลกาภิวัฒน์

ประพนธ์ ผาสุขยืด

2537

HD 38.15 ป46บ

้ สูง
ศิลปการขายชัน

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2537

HF 5438 ด46ศ

สังคมวิทยาอาชีพ

ดํารงค์ ฐานดี

2537

HN 1690 ค64

สังคมวิทยา

ณรงค์ เส็งประชา

2537

HM 301 ณ4ส

บริหารเวลาอย่างเต็มคุณค่า

ปรีดา

2537

HD 69.T54 ซ297บ

้ นํ า 12 เล่ม
สรุปย่อหนั งสือธุรกิจชัน

กองบรรณาธิการวารสาร HOW - TO IN BUSNESS.
2537

HD38.7 ก19ส

สร ้างมาดนักบริหาร

ดนั ย ตุลาบดี

2537

HF 5500 ด15ส

สร ้างตนให ้เป็ นคนรวย

หลิน ชิวคัง

2537

HD 38 ห334ส

สถิตพ
ิ น
ื้ ฐานเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

อุไรวรรณ เทพเทศ

2537

HD 30.22 อ858ส

บุคลากรหัวใจแห่งความสําเร็จของธุรกิจ

ปี เตอร์ บีล.

2537

HD 38.7 B38T

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการตลาด หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2537

HF 5415 ส7อ

อาชญาวิทยา : สหวิทยาการว่าด ้วยปั ญหาอาชญากรรม

ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์

2537

HV 6030 ป47

เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค 2

วรณี จิเจริญ

2537

HB 172 ว195ศ

บรรณารักษ์ ศูนย์บริการและการสืบค ้นสารสนเทศในปี 2000

ครรชิต มาลัยวงศ์

2537

HC 79.I55 ค4บ

บริหารงานอย่างมีคณ
ุ ภาพด ้วย TQM ใน 1 สัปดาห์

Macdonald John

2537

HD 62.15 ม71บ

ไปสัมภาษณ์ให ้ได ้งาน

สมศักดิ์ จตุรัตนชัยพร

2537

HV 43 ส282ป

ยุทธวิธท
ี ลายภูมค
ิ ุ ้มกันทางการตลาด

จอร์จ ลาซารัส

2537

HF 5413.13 จ19ย

ยุทธศาสตร์การตลาดแผนใหม่

เรวิส แบกเคนนา, ภาวิต ประกาสิต

2537

HF 5415 ร52ย

ยอดเทคนิคปิ ดการขาย

ชาร์ลส บี. รอธ ; จตุรงค์ เกียรติกําจาย

2537

HF 5438 ช183ย

่ วามสําเร็จของนั กวางกลยุทธ์
แผนสูค

โอมาเอะ , เคนอิช ิ

2537

HD 38 อ55ผ

รวมบทความกฎหมายการคลัง เล่ม 2

ปรีดา สุวรรณทัต

2537

HJ 2315 ป469

รวมสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปฏิบัตใิ นการควบคุมคุณภาพ

พิทักษ์ พฤทธิสาริกร

2537

HD 38 พ34ร

2537

HD 58.7 ธ12พ

2537

HD 58.7 ธ16พ

2537

HF 5601 ก17ร

ธงชัย กสัรรมองค์
นติวงษ์การเชิงบริหาร
พฤติกรรมองค์การ = ORGANIZATION BEHAVIOR : การศึกษาการบริหารพฤติ
พฤติกรรมองค์การ = Organization Behavior

ธงชัย สันติวงษ์

ระบบบัญชี
พัฒนากําลังใจ สร ้างความสําเร็จ

นโปเลียน ฮิลล์ ; นิลวรรณ เกียรติคณ
ุ

2537

HD 50 ช262ท

พัฒนาชีวต
ิ อย่างไรให ้ประสบความเร็จ

สุเมธ แสงนิม
่ นวล

2537

HF 5549.5 ส16พ

ระบบบัญชี และหลักการออกแบบ

กิง่ กนก พิทยานุคณ
ุ

2537

HF 5601 ก631ร

ั สงคราม (The art of war)
พิชย

วหล วัชรจิตบวร

2537

HF5415.13 ว363พ

พูดอย่างผู ้นํ า

ดนั ย ตุลาบดี

2537

HD 9696.S64 ด123พ

พูดอย่างไรให ้สัมฤทธิผล

สุเมธ แสงนิม
่ นวล

2537

HD 58.6 ส46พ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

ภูมท
ิ ัศน์ใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก

สุวท
ิ ย์ เมษินทรีย ์

2537

HF 1414 ส619ภ

ภูมป
ิ ั ญญานั กบริหารเกาหลี ถนนทุกสายปูลาด ้วยทองคํา

คิม วู-ชอง

2537

HF 5500 ค46ภ

ภาษาโคบอลแบบโครงสร ้างและการประยุคต์เชิงธุรกิจ

รุจริ า พิพธิ พจนการณ์

2537

HF 5548.5 ร72ภ

ภาษาโคบอลโครงสร ้างและการประยุกต์เชิงธุรกิจ

รุจริ า พิพธิ พจนการณ์

2537

HF 5548.5 ร72ภ

คูม
่ อ
ื นั กขาย

เริงศักดิ์ ปานเจริญ

2536

HF 5438.4 ท59ค

การบริหารงานบุคคล

กรรณิการ์ นิยมศิลป์

2536

HF 5549.15 ก4ก

การบัญชีธนาคาร

เรณู กฤพณะสังข์

2536

HF 5601 ร56ก

่ สารเข ้าใจตรงกัน
เข ้าใจสือ

กริช สืบสนธิ์

2536

HM 258 น946

คําภีรบ
์ ริหารงานแบบญีป
่ น
ุ่

ฟูจโิ มโต, โตโบฮารุ

2536

HF 5549 ฟ552ค

เขียนMEMOให ้สมบูรณ์แบบ

วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ

2536

HF 5718 ว919

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

อรพินท์ อ่วมเพ็ง

2536

HF 5655.T5 อ335ก

การบริหารการค ้าปลีก

ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท

2536

HF 5429.6 ด499ก

เงิน--รวยได ้ถ ้าใช ้เป็ น

โตโค, คากายาคิ

2536

HG 332 ต861ง

้ ยอด
การบริหารเพือ
่ ผลงานชัน

ปรีชา ศรีวาลัย

2536

HD 38 ป17ก

การบริหารให ้กําไรมากขึน
้

โบรินทร์, จอห์น

2536

HF 5415 ม847ก

เทคนิคการพัฒนาทีมงาน

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2536

HD 38 ช23ท

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วน = Partnership Accounting

อมรศรี วัชรพิบล
ู ย์

2536

HF 5686.P225 อ289ก

การบัญชี 2

ทัศนีย ์ สุยสุวรรณ

2536

HF 5601 ห118ก

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

นิคม จารุมณี

2536

HD 28 น553ก

กลยุทธ์การแข่งขัน

สมยศ นาวีการ

2536

HD 30.28 ส274

คูม
่ อ
ื คนหางาน

เถกิง ชีรนรวณิชน

2536

HF 5383 ถ511ค

กว่าจะเห็นเป็ นโฆษณา

เสรี วงษ์มณฑา

2536

HF 5804 ส928ก

กลยุทธ์ในการแก ้ปั ญหาบุคลากร

ปรีชา ศรีวาลัย

2536

HF 5549.5 ป17ก

การบริหารธรุกจิ ขนาดย่อม

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2536

HD 2340.8 ช23ก

ใช ้เวลาได ้เกินคุ ้ม

จีระพล ฉายัษฐิต

2536

HD 38 บ383ช

การบัญชีธนาคาร

เรณู กฤพณะสังข์

2536

HF 5601 ร73

่ สารทางธุรกิจ
การสือ

พัชนี มานะวาณิชเจริญ

2536

HF 5717 พ516ก

ชนะรบ 100 สถานการณ์

แสงมิตร แผนสําเร็จ

2536

HF 5500 ส72ช

เทคนิคการสร ้างแรงจูงใจใน 1 สัปดาห์

คริสติน, อาร์วย
ี ์

2536

HF 5549 ฮ372

การผลิตรายการวิทยุ = RADIO PROGRAM PRODUCTION

อนั นต์ธนา อังกินันทน์

2536

HF 8694 อ171ก

101 สถานการณ์ในโลกของนั กบริหาร

แวคส์, วิลเลีย
่ ม

2536

HD 38 ว37ห

วินาทีแห่งความสําเร็จ

แจน คาร์ลสัน

2536

HF 5386 จ828ว

เศรษฐศาสตร์

อัมพร วิจต
ิ รพันธ์

2536

HB 330 อ555ศ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

สรยุทธ มีนะพันธ์

2536

HD 30.22 ส328ศ

ศิลปะการแก ้ปั ญหา

ก ้องเกียรติ โอภาสวงการ

2536

HD 42 ก19ศ
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

เทีย
่ วเมืองนอก ชุด มาเลเซีย สิงค์โปร์

อโณทัย เขตต์บรรพต

2536

G 149 อ122ท

เศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

สุรักษ์ บุนนาค , วันรักา มิง่ มณีนาคิน

2536

HB 172 ส859ศ

สร ้างกองทัพนั กขาย

สมชาติ กิจยรรยง

2536

HF 5438.4 ส16ส

สังคมวิทยาอาชีพ

ดํารงค์ ฐานดี

2536

HM 301 ค3ส

วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

2536

HG 1971 ก763ว

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2536

HF 5500 ส7

2536

HB 180 ส74

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้นหน่วยที่ 9-15
ระบบบัญชีอต
ุ สาหกรรมต่อเรือ

วันเพ็ญ กฤตผล

2536

HF 5602 ว115ร

ตามเสด็จปากีสถาน

ว.ณ ประมวญมารค

2536

G 1499 ว111ต

2536

HF 5438.4 ส7อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการขายและศิลปะการขาย
ึ ษาด ้านการประชาสัมพันธ์
หลักการ ปั ญหาและกรณีศก

กัญญา ศิรก
ิ ล
ุ

2536

HM 1221 ก232ห

มุมมองทีท
่ ้าทายผู ้บริหาร

ดนั ย เทียนพุฒ

2536

HD 38.8 ด123ม

ว่าด ้วยโลกในศตวรรษที่ 21 เล่ม 2

อุทัย วงศ์ไวศยวรรณ

2536

HM 101 อ3

่ สาร..การประชาสัมพันธ์
สือ

ดวงพร คํานูณวัฒน์

2536

HM 263 ค211ส

2536

HM 101 ส837ส

สังคมและวัฒนธรรมไทย:ค่านิยม :ครอบครัว:ประเพณี
ทํางานให ้ได ้เนื้องาน

ม.อิง้ อรุณ

2535

HF 5549 พ483ท

จิตวิทยาสังคม

สุวไิ ล เรียงวัฒนสุข

2535

HM 251 ส7จ

การประชาสัมพันธ์สําหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม

สายพิณ ศมาวรรตกุล

2535

HF 5718 ส564ก

การวิจัยธุรกิจ = Business Research [GM 407]

ปรีชา รุทรโสทร

2535

HF 6201 ป467ก

คติชาวบ ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

ผาสุก มุทธเมธา

2535

HN 303 ผ381ค

การจัดการสไตล์ญป
ี่ น
ุ่ เพือ
่ มองวิเคราะห์จากคนภายใน

สมยงค์ เฉลิมจิระรัตน์

2535

HD 28 ส16ก

่ สารเพือ
การใช ้เครือ
่ งมือสือ
่ การประชาสัมพันธ์

ลดาวัลย์ ยมจินดา

2535

HF 5717 ล37

วิรน
การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : บทบาทขององค์การในท ้องถิ
่ ัช วิรัชนิภาวรรณ

2535

HD 38 ว37ก

่ เพือ
การผลิตและการใช ้สือ
่ การประชาสัมพันธ์

อนั นต์ธนา อังกินันทน์

2535

HM 263 อ37ก

ึ ษากลยุทธ์ทางธุรกิจของไทย
15 กลยุทธ์สด
ุ เยีย
่ มกรณีศก

ธงชัย สันติวงษ์

2535

HD 69.P75 ธ2

เทคนิคการบริหารแผนใหม่ = Modern Management Techniques

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2535

HD 38 ช6ท

กลยุทธ์การตัดสินใจไม่ให ้พลาด

J. EDWARD RUSSO ; Schoemaker,Paul

2535

HD 30.23 จ52ก

เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

จรินทร์ เทศวานิช

2535

HG 332 จ17ง

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับธุรกิจ

กาญจนาท เรืองจิตปกรณ์

2535

HF 5351 ก427

มนุษยสัมพันธ์จต
ิ วิทยาการทํางานในองค์การ

โยธิน ศันสนยุทธ

2535

HM 132 ย493ม

มนุษยสัมพันธ์สําหรับผู ้บริหารยุคใหม่

วินจ
ิ เกตุขํา

2535

HM 132 ว626ม

ภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร

กลุม
่ นั กวิชาการภาษี อากร

2535

HJ 3628 ก318ภ

เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค 1

ปรีดา นาคเนาวทิม

2535

HB 171 ป471ศ

หลักการตลาด (PRJNCIPLES OF MARKETING)

ปริญ ลักษิตานนท์ ; ศุภร เสรีรัตน์ ; องอาจ ปทะวานิ
2535 ช

HF 5415 ศ468ห

ผู ้จัดการหนึง่ นาที ภาค 2

ธรรมรงค์ น ้อยคูณ

HD 37.T5 บ896
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

่ วามเป็ นเลิศ
สร ้างวัฒนธรรมให ้องค์การ สร ้างวิธก
ี ารสูค

กริช สืบสนธิ์

2535

HD 38 ก17ส

เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคม หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2535

HM 131 ส7อ

ผู ้จัดการหนึง่ นาที เล่ม1 = The One Minute Manager 1

ธรรมรงค์ น ้อยคูณ

2535

HF 5001 บ897

วิธห
ี าประกันชีวต
ิ หรือการเดินตลาดที่ได ้ผลเต็ม 100 %

จุฑามาศ กิจเจริญ

2535

HF 5415.7 จ43ว

2535

HD 62.7 ส7อ

เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
หลักการตลาด

ศุภร เสรีรัตน์ ; องอาจ ปทะวานิช ; ศิรวิ รรณ 2535
เสรีรัตน์ ; ปริญ
กษิตศ486ห
านนท์
HF ลั
5415

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

เอนก เธียรถาวร

2535

HB 171 อ74ศ

นโยบายธุรกิจ

ปรีชา รุทรโสทร

2535

HD 30.28 ป468น

ศิลปะการเป็ นหัวหน ้างาน

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2535

HF 5500 ช23ศ

รองเท ้า 6 คู่ ปฏิบัตก
ิ าร 6 แบบ

เอ็ดเวิรด
์ , เดอ โบโน

2535

HD 38.7 อ888ร

ระบบเครือ
่ งมือสําหรับการวางแผนโครงการ

เดลฟ์ ,ปี เตอร์

2535

H 61.S997 ป17ร

เลือกทีจ
่ ะเป็ นผู ้นํ า ผู ้ตาม หรือหลีกทางไป

พิทยา สิทธิอํานวย

2535

HD 28 พ34ล

การเงินและการธนาคาร

จรินทร์ เทศวานิช

2534

HG 332 จ17ก

การบัญชีธรุ กิจพาณิชย์นาวี

วิไล วีระปรีย

2534

HF 5601 ว46ก

การศึกษากิจกรรมกลุม
่ คุณภาพด ้วยภาพการ์ตน
ู

โคเฮ คิตะโบชิ

2534

HM 131 ค431

การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 1

พนม ทินกร ณ อยุธยา

2534

HJ 191 พ187ก

การกําหนดกรอบความคิดทฤษฎีกระบวนวิธก
ี ารวิจัยวิทยาศาสตร์สังคม 1

ฑิตยา สุวรรณะชฎ

2534

H 62 ฑ62ก

่ วามสําเร็จแบบญีป
ไคเซ็น : กุญแจสูค
่ น
ุ่

อิไม , มาซากิ

2534

HD 66.149 อ749

การบริหารแบบระบบ QCC: กลุม
่ ควบคุมคุณภาพ

ดนั ย เทียนพุฒ

2534

HD 66.147 ด123

2534

HF 5415.126 ศ486ก

2534

HF 5549 ว828บ

2534

HD 30.23 ร936ก

การบริหารการตลาดยุคใหม่
กลยุทธ์สะสมความสําเร็จบนเส ้นทางแห่งคุณภาพบริหารงานแบบญีป
่ น
ุ่

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

เริงศักดิ์ ปานเจริญ ; McMurry,Robert.
แก ้ปั ญหาคนให ้ถูกจุด=101 Management problems and how to solve them.
เทคนิคใหม่ในการคัดเลือและสัมภาษณ์บค
ุ คลเข ้าทํางาน

เริงศักดิ์ ปานเจริญ

2534

HD 5701.5 ม27ท

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการบัญชี

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2534

HF 5655.T5 ส747อ

2534

HD 62.7 ส7อ

เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีกหน่วยที่ 10-15
เอกสารสารสอนชุดวิชาหลักการบัญชี หน่วยที่ 1 - 8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2534

HF 5625 ส747อ

เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา: อารยธรรมหน่วยที่ 1-5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2534

GT 3403.T.5 ส7

การเปลีย
่ นโฉมการบริหารสไตล์ญป
ี่ น
ุ่

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

2533

HD 29.1 ว37ก

การวางแผนเพือ
่ ปรับปรุงธุรกิจคูม
่ อ
ื สําหรับผู ้จัดการและทีป
่ รึกษาธุรกิจ

สุนันทา เสียงไทย

2533

HF 5351 อ584ก

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วัฒนธรรมศึกษาหน่วยที่ 1-6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2533

HM 101 ส747อ

หลักการตลาด

สุดาดวง เรืองรุจริ ะ, ปราณี พรรณวิเชียร

2533

HF 5415 ส768ห

หลักการบัญชี 1 (Principles of Accounting 1)

มานิตย์ ปาบุตร์

2533

HF 5601 ม453ห

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบกาณ์วัฒนธรรมศึกษาหน่วยที่ 1-6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2533

HM 101 ส747อ

หลักการจัดการ

ธงชัย สันติวงษ์

2533

HD 28 ธ12ห

พลิกฝ่ ามือธุรกิจ ภาค 2

ศักดิ์ ภัทรา

2533

HD 38.7 ศ111พ
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นั กบริหารทันสมัย

กิต ิ ตยัคคานนท์

2533

HF 5500 ก63น

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : เศรษฐกิจสองระบบ

เจตน์ เจริญโท

2533

HB 330 จ2

ั ยุทธ์พช
ิ ศึกบทเรียนสําหรับนั กบริหาร
พิชย
ิ ต

ซาวาฟู อาเบะ

2533

HF 5500 ซ27พ

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น หน่วยที่ 1-8

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2533

HB 180.T5 ส7

แนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของเยาวชนในปี ปัจจุบัน

สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย

2533

HQ 793 น927

สังคมกับปั ญหาสภาวะแวดล ้อม

พัฒน์ สุจํานงค์

2533

HT 421 พ525ส

เศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก

กําชัย ลายสมิต

2533

HC 445 ก26

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2533

HB 180 ส7

2532

HJ 131 พ434ก

การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 1 : การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 พนม ทินกร ณ อยุธยา
การบริหารประยุกต์

อุทัย หิรัญโต

2532

HD 38 อ44ก

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สําหรับชาวบ ้านหน่วยที่ 1-8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2532

HB 180.T5 ส747อ

การบริหารของบริษัทญีป
่ น
ุ่ ประสบการณ์จากนั กบริหารระดับกลาง

บัญญัต ิ สุรการวิทย์

2531

HD 38 บ113ก

คูม
่ อ
ื ปฎิบัตก
ิ ารบริหารบุคคล

จําเนียร จวงตระกูล

2531

HF 5549 จ215ค

คูม
่ อ
ื การทําวิจัยเชิงประวัตศ
ิ าสตร์

ภารดี มหาขันธ์

2531

HM 36 ภ464ค

การพูด

จินดา งามสุทธิ

2531

HD 9696.564 จ469ก

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2531

HF 5415 ส7อ

หลักการบริหารงานบุคคล

อุทัย หิรัญโต

2531

HF 5549.5 อ44ห

TQC การบริหารคุณภาพทั่วทัง้ องค์กรในสหรัฐอเมริกาและไทย

สุรศักดิ์ นานานุกล
ู

2530

HD31 ส7ท

สํานวนจดหมายธุรกิจ

ลินดา เจน

2530

HF 5726 ล35ส

เลขานุการภาคปฏิบต
ั แ
ิ ละการบริหารธุรกิจ

ณั ฐณีต ิ์ เพ็ญไพโรจน์

2530

HD 38 ณ13ล

เศรษฐศาสตร์มหาภาค 1

เอนก เธียรถาวร

2530

HB 171 อ893ศ

นั กบริหารมืออาชีพ

ดนั ย เทียนพุฒ

2530

HF 5500 ด36น

การประเมินประสิทธิผลขององค์การ

ภรณี กีรต
์ บ
ิ ต
ุ ร

2529

HF 5549.5 ภ17ก

การวิจัยดําเนินงาน 2

วิภาวรรณ สิงห์พริน
้

2529

H 62 ว624ก

การบริหารการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ

ั กลิน
ยอดดวง พันธ์นรา ; สัณห์ชย
่ พิกล
ุ

2529

HF 5415.15 ส174ก

นั กประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัต ิ

วิรัช ลภิรัตนกุล

2529

HM 263 ว564น

ประวัตศ
ิ าสตร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และหมูเ่ กาะบนภาคพืน
้ แปซิฟิก

นั นทนา กปิ ลกาญจน์

2529

HM 36 น418ป

ศาสตร์แห่งการวิจัย

พรศักดิ์ ผ่องแผ ้ว

2529

H 62 น28ศ

2529

H 62 ส747อ

2529

GN 407 พ525อ

2528

HA 39.T35 ก344ค

่ สารมวลชน หน่วยที่ 1-7
เอกสารการสอนชุดวิชา สถิตแ
ิ ละการวิจัยสือ
อาหารกับสุขภาพ

พัฒน์ สุจํานงค์

กองทะเบียน กรมการปกครอง
คูม
่ อ
ื ประกอบการฝึ กอบรมหลักสูตรเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบัตงิ านทะเบียนประจําปี 2528
การวางแผนระบบการจัดการโดยกรรมวิธข
ี ้อมูล

วสันต์ หงสกุล

2528

HD 28 ว358ก

รศ.783 ทฤษฎีองค์การ

อุทัย เลาหวิเชียร

2528

HD 38 ร63

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

ประสิทธิ์ ตงยิง่ ศิร ิ

2527

HD 47.4 ป412ก

การตลาด : เรียนรู ้ด ้วยตนเอง

เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ

2527

HF 5415 อ51ก
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การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ

พูนศรี สงวนชีพ

2527

HJ 191 พ854ก

พัฒนาการของทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

สมนึก แตงเจริญ

2527

HD 139 ส543พ

นั กบริหาร

สุรัฐ ศิลปอนันต์

2527

HF 5500 ส47น

การบัญชีรัฐบาล

ประพันธ์ ศิรริ ัตน์ดํารง

2526

HF 5601 ป17ก

ควบคุมต ้นทุนเพือ
่ สร ้างกําไร

สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์

2526

HD 28 ส239ค

การบริหารแบบมีสว่ นร่วม

สมยศ นาวีการ

2525

HD 38 ส16ก

หลักการวิเคราะห์ภาระภาษี

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์

2525

HJ 2240 ก974ห

ศิลปการเป็ นผู ้นํ า

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2525

HF 5500 ช485ศ

ิ หน่วยที่ 9-15
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด ้วยทรัพย์สน

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย

2525

HF 1382.7 ส747อ

จิตวิทยาสังคมประยุกต์

โสภา ชูพก
ิ ล
ุ ชัย

2522

HM 251 ส984จ

ค่าจ ้างแรงงาน

ทองทิพย์ พานิชศุภผล

2522

HD 4906 ท269ค

ขายให ้ได ้ ขายให ้สําเร็จ

เริงศักดิ์ ปานเจริญ

2521

HF 5438 ว924ข

ญีป
่ น
ุ่ เขาต่อรองกันอย่างนี้

อํานวยชัย ปฏิพท
ั ธ์เผ่าพงศ์

2521

HD 58.6 จ213ญ

กลยุทธ์การเก็งกําไร

ก ้องเกียรติ โอภาสวงการ

2521

HB 601 ก19ก

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ

2521

HF 5548.32 ท17ก

เทคนิคการบริหารเวลา

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2521

HD 69 ช23ท

ควบคุมต ้นทุนเพือ
่ สร ้างกําไร

Parkinson. Northcote

2521

HD 47.3 พ618ค

ฝึ กลูกน ้องให ้เก่ง

ฉั ตรชัย อินทสุวรรณ

2521

HF 5549.5 ฉ102ฝ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพือ
่ การพัฒนา

รัตนา สายคนิต

2521

HF 1411 ร463ศ

อ่านงบดุลให ้เป็ น

กาญจนา เจริญวงษ์

2521

HF 5681.B2 พ531อ

สูตรเพือ
่ ความสําเร็จของการตลาด

ชาญชัย อาจินสมาจาร

2521

HF 5415.13 ช486

ผู ้จัดการทีด
่ เี ขาเป็ นกันอย่างไร

จรัสรัตน์ ทอไชยรวี

2521

HF 5500 ม377ผ

หมวก 6 ใบ ความคิด 6 แบบ

สุรชัย รัตนกิจตระกูล

2521

HF 5001 ส47ห

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

สรยุทธ มีนะพันธ์

2521

HB 330 ส328ศ

ศาสตร์และศิลป์ แห่งการบริหาร

ครองแผน ไชยชนะสาร

2521

HD 69.T54 ค245ศ

การวัดในการจัดงานบุคคล

สวัวดิ์ สุคนธรังษี

2517

HF 5549 ส17ก

CASE STUDY 3.0 = อ่านเกม อ่านกลยุทธ วิเคราะห์ธรุ กิจไทย

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

2453

HF 5415.18 ช472อ

Sufficiency thinking : Thailand's gift to an unsustainable world

Avery, Gayle C.

2016

HC 445.Z9E5 S84

Positioning the Asean Community in an Emerging Asia : Thai Per

Kavi Chongkittavorn ; Termsak Chaler 2016

HC 441.P68 K542

Practical tourism research

Stephen L.J. Smith,

2016

G 155.A1 S569P

2014

H 62 C696R

Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods a Creswell, John W.
Qualitative research methods for the social sciences

Bruce L. Berg, Howard Lune.

2014

H 61 B471Q

Meetings,expositions,events and conventions

George G. Fenich

2014

TX 911.2 F333M

Human Resource Management

Decenzo, David A.

2013

HF 5549 D396H

Business research methods

Zikmund, William G.

2013

HD 30.4 Z54B
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Organizational Behavior

Robbins, Stephen P

2013

HD 58.7 R62O

Corporate Responsibility Coalitions

Grayson, David

2013

HD 60 G72C

Managing Corporate Social Responsibility

Coombs, W Timothy

2012

HD 60 C634M

The public relations jandbook

Alison Theaker

2012

HD 59 T474T

The Rise of Global Corporate Social Responsibility

Dashwood, Hevina S.

2012

HD 9506.A2 D37

MANAGEMENT

Stephen P.Robbins

2012

HD 31 R538M

Turn the Ship Around

David Marquet

2012

HD 57.7 M392T

Organizational Behavior

Kinicki

2012

HD 58.7 K52O

Management

Stephen P.Robbins

2012

HD 31 R538M

2012

TX 911.3 M27F6

Managing quality service in hospitality : how organizations achiev Robert c.Ford
Tasty Thai Cooking Course.

Suan Dusit Rajabhat University.

2012

TX 724.5.T5 T215

Business Accounting 1

FRANK WOOD

2011

HF 5635 W863

Business Statistics in Practice

Bowerman

2011

HF 1017 B786

Strategic Corporate Social Responsibility

Werther, Jr William B.

2011

HD 60 W46S

THIS TIME IS DIFFERENT

Carment M.Reinhart

2011

HB 3722 R45T

Corporate Responsibility

Michael Blowfield

2011

HD 60 M424C

2010

HD 1013 M553B

Blind Sport Biases And Other Pathologies In The Boardroom
Human Resource Management : Gaining A Compettive

Raymond A. Noe

2010

HF 5549.2.U6 R9

Essentials of Grhanizational Behavior

Stephen P.Robbins Timothy A.Judge

2010

HD 58.7 R538E

Business Planning and Enterprencurship

2010

HD 62.5 M825B

Human Resourece Management

2010

HF 5549 H188H

Understanding Japanese Management

2010

HF 1498.2.135 H

Designing and managing your research project : core skills for so David R. Thomas and Ian D. Hodges.

2010

H 62 T445D

Growing Your Business

2010

HD 53 S528G

2010

HD 58.951 S715A

Starting Your Business

2010

HD 62.5 D366S

Managing Investor RelationsStrategies For Effective Communicati

2010

HF 5717 L345M

Posibive Management : Increasing Employee Productivity

2010

HD 57 W235P

A Practitioner's Guide to Public Relations Research,Measurement

David Michaelson

Human Resource Management

Noe

2010

HF 5549.2.U5 N8

Human Resource Management

Lepak, David

2010

HF 5549.5 L748H

Strategic Mangemant

Dess Lumpkin Eisne

2010

HD 30.28 D475S

A Primer On Corporate Govenernance

2009

HD 53 K63A

An Executive's Guide For Moving From U.S. GAAP to IFRS

2009

HF 5635 W241A

Managing International Business in Relation-Based Versus Rule-B

2009

HD 53 S528M

A Leader' Guide to Knowledge Managment

2009

HD 53 J373A
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Introduction to business.

Laura Portoless Dias & Amit J. Shah

2009

HF 1008 L58I

Managing Human Resources

Jackson, Susan E.

2009

HF 5549 S248M

Principles Of Leadership

Ander J Dubrin

2009

HD 57.7 D34P

Marketing Management

Kotler, Philip.

2009

HF 5415.13 K64M

Organization Development & Change

Cummings Thomas G.

2009

HD 58.8 C86O

Philanthro-capitalism : how giving can save the world

Bishop, Matthew ; Green, Michael

2009

HD 60 B52P

Fool's gold

Hapka, Cathy.

2009

HG 6024.U6 T48

2009

HF 5387 D573C

Conscious Braanding
Sustainability Reporting : Managing For Wealth and Conpurate H

White Gwendolen B.

2009

HF 5719 W582S

Orhanizational Edution

Robbins

2009

HD 58.7 R5380

Organizations Behavior Structure Processes

Gibson, James L.

2009

HD 58.7 G449O

Organizational Behavior

Robbins Judge

2009

HD 58.7 R5380

Willpower: why self-control is the secret of success.

Baumeister Roy F.

2009

HD 31 R6W

The Leadership Experience

Richard L. Daft

2008

HM 141 D124T

Management : meeting and exceeding customer expectatios

Warren R. Plunkett

2008

HD 31 P55M

Management Meeting and Exceeding Customer Expectations

Warren R. Plunkett

2008

HD 31 P55M

From Analysis To Evaluation

Bozarth, Jane

2008

HF 5549.5.T7 F69

Global Business Today

Charles W.L. Hill

2008

HD 62.4 H548G

Pearson International Edition International Business the challeng

John J.Wild

2008

HD 62.4 W668I

Human Resource Management : Gaining a Competitiive Advanta

Noe, Raymond A.

2008

HF 5549.2 N918H

Principles of Corporate Finance

Richard A.Brealey

2008

HG 4026 B667P

Principles of Corporate Finance

Richard A.Brealey

2008

HG 4026 B667P

Money and Capital Markets : Financia Institutions and Instrumen

Rose, Peter S.

2008

HG 181 R797M

International Human Resource Management

Peter J.Dowling

2008

HF 5549 D621I

Financial accounting : a focus on fundamentals

Weygandt,Jerry J.

2008

HF 5635 W524F

Internationnal Human Resource Management

Peter J.Dowling

2008

HF 5549 D621I

Modern Financial Management

Ross Stephen A.

2008

HG 4026 M55

2008

HG 4026 L343F

Financial Management : A Practical Approach
Principles of Organization Behavior

Slocum Hellriegel

2008

HD 58.7 H44P

Introduction to Information systems

James A. O'Brien.

2008

HF 5548.2 O13I

Managerial Accounting.

Ray H. Garrison.

2008

HF 5657.4 R263M

2008

HD 31 D124N

New era of Management
The Public Relations Handbook

Theaker, Alison.

2008

HD 59 T474T

Economics for Managers

James R.McGuigan

2008

HB 171.5 M33E

Business Research Methods

Donald R. Cooper

2008

HD 30.4 C47B
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Strategic Financial management

Weaver Samuel C.

2008

HG 4026 W4185

Food and beverage managemnt

Bernard Davis

2008

TX 911.3.M27 D26

FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT

Routledge

2008

TX 94.3 M27 D261

Introducing Organizational Behaviour and Management

David Knights ; Hugh Willmott

2007

HD 58.7 K181I

Deadly Connections : States that Sponsor Terrorism

Daniel Byman

2007

HV 6431 B96D

Applied Statistics For Public and Nonprofit Administration

Kenneth J.Meier

2007

HA 29 M511A

Cost Accounting: Principles and Applications.

Horace R, Brock.

2007

HF 5686.C8 H811

Corporate Finance Essentials

Ross A. Stephen

2007

HG4026 R68C

The debate Over Corporate Social Responsibility

May, Steve

2007

HD 60 D35T

CORE PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF CORPORATE FINANC

Ross Stephen A.

2007

HG 4026 R675C

Consumer Behavior Buying Having and Being

Michael R. Solomon

2007

HF 5412.32 S689

Supply Chain Logistics Management

Donald J.Bowersox

2007

HD 38.5 B697S

2007

HB 172 N48T

Theory and Application of Intermediate Microeconomics
Management of Strategy Concepts and Cases

Jack W. Calhoun

2007

HD 30.28.T65 C0

Developments in tourism research

John Tribe, David Airey

2007

G 155.A1 D484D

2006

HF 5416.5 N34T

2006

HF 5415.2 B967

Business Marketing : connecting strategy, relationships and learn Dwyer, F. Robert.

2006

HF 5415 D92B

Judgment in Managerial Decision Making

Bazerman, Max H

2006

HD 30.23 B34J

Human Resource Management An Asian Perspective

Dessler, Gary and Huat Tan Chwee

2006

HF 5549 D437H

Harvard business essentials : Decision Making

Harvard business school

2006

HD 30.23 H3687

Consumer behavior.

Ray Wright.

2006

HD 6955 R263C

Mergers & acquistions from A to Z

Sherman , Andrew J.

2006

HD 58.8 S54M

Taxtion in China

Liu Zuo

2006

HJ 2981 L58T

2006

HF 5415.129 M34

The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more pro Nagle, Thomas T.
Marketing Research

Burns, Alvin c.

Pearson International Edition : Seventhedition Marketing Channe
Local governance in developing countrie

edited by Anwar Shah

2006

HJ9695 S811L

Contemporary Management Creating Value in Organizations

Jennifer M. George

2006

HD 31 G17C

Investments An Introduction

Herbert B.Mayo

2006

HG 4521 M37I

Marketing Management

Kotler Philip

2006

HF 5415.13 K87M

Managing Organizations

Buller, Paul F and Schuler, Randall S

2006

HD 31 B749M

The Evolution of the trade regime

John H. Barton

2006

HF 1713 E96

A REALIST PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCE

Peter T.Manicas

2006

H 61 M285A

Managing Organizational Change

Palmer, lan

2006

HD 58.8 P35M

Services marketing

Zeithaml, Valarie A

2006

HD 9980.5 Z45S

An Entrepreneurial Approach to Corporate Management

Kao, Raymond W.Y.

2006

HB 615 K362A
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Tourism The Business Of Travel

Cook, Roy A.

2006

G 155.A1 C771T

Management

Chuck Williams

2005

HD 31 W722M

Internationnal Project management

Owen Jay Murphy

2005

HD 69.P75 M875I

Management

Robbins, Stephen P.

2005

HD 31 R187M

Management A Competency -Based Approach

Hellriegel

2005

HD 31 H477M

Contemporary Business

Boone, Louis E.

2005

HF 5351 B724C

Managing Leadership: Personality style skill quality.

Halan Y.C.

2005

HD 57.7 H35M

Marketing Management

Lal Rajiv

2005

HF 5415.13 L158

Business Ethics = A Global &Managerial Perspective

Fritzsche, David J

2005

HF 5387 F75B

The Future of Business

GITMEAN,LAWRECE J.

2005

HD 70.U5 G536F

strategic Planning and Performance Management : Develop and

Kenny, Graham

2005

HD 30.28 K455S

Marketing management : text and cases

Lal Rajiv

2005

HF 5415.13 L315

Accounting Information Sustems

Gelinas

2005

HF5679 G45A

Business in action

Courtland L. Bovee, John V. Thill.

2005

HF 1008 B783

Information Technology : Strategic Decision Making for Manager

Henry C.Lucas,JR

2005

HD 30.2 L933I

Tourism research methods : integrating theory with practice

Brent W. Ritchie, Peter Burns, Catherin 2005

G155.A1 T5924

Strategy MAPS : converting ...

Kaplan, Robert S

2004

HD 30.28 K254S

Survey of Accouting

Warren,Carl S.

2004

HF 5635 W287S

Advertising and promotion : an integrated marketing communica

Belch, George E.

2004

HF 5823 B387A

Financial accounting

Antle, Rick

2004

HF 5635 A627F

Schaum's easy outlines bookkeeping and accounting

Lerner, Joel J. ; Fulks, Daniel L. ; Stato 2004

HF 5635 F588B

Fundamentals of Human Resource Management

Raymond A. Noe

2004

HF 5549 U5H8

Management : principles and practices for tomorrow's leaders

Dessler, Gary

2004

HD 31 D486M

Modern Auditing

Cosserat, Graham W.

2004

HF 5667 C655M

Financial accounting : questions, exercises, problems, and cases

Antle, Rick

2004

HF 5635 A627F

Sales Management.

Douglas J. Dalrymple.

2004

HF 5415.129 D73

Retailing Management

Michael Levy,Ph.D.

2004

HF 5429 L668R

Investments : analysis and management

Jones, Charles Parker

2004

HG 4521 J6631

Marketing management

Kotler , Philip

2003

HF 5415.13 K64M

Organizational behavior

Robbins, Stephen P.

2003

HD 58.7 R187O

Business communication today

Bovee, Courtland L. ; Thill, John V. ; Sc 2003

Beyond budgeting : how managers can break free from the annu Hope, Jeremy

2003

HF 5718 B66B
HD 31 H791B

Accounting information systems

Romey , Marshall B. ; Steinbart, Paul Jo 2003

HF 5679 R766A

Inflation Report October 2003

Bank of Thailand

2003

HG 3852 B218I

Survey of accounting

Raiborn, Cecily A. ; Watson, Stephanie

2003

HF 5635
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Market Leader international management

Pilbeam, Adrian

2003

HD 9696.C63 P76

Managerial accounting

Garrison,Ray H.

2003

HF 5657.4 G37M

Behavior in organizations : understanding and managing the hu

Greeneberg, Jerald

2003

HD 58.7 G795B

Marketing : real people, real chokes

Solomon, Michael R. ; Stuart, Elnora W. 2003

HF 5415.35 S65M

Advertising and promotion : supplemen-tal aspects of integrated

Shimp, Terence A.

2003

HF 5823 S555A

International business

Wild,John J.

2003

HD 62.4 W586I

2003

HF 5549 A823U

Up your business! : 7 steps to fix, build or streth your organizatio Anderson, Dave
Dictionary of environmental science

Magraw-hill

2003

HC 79.E5 G48M

Global Account Management

Hennessey, Hobert D

2003

HF 1416 H46

Strategic Management : Concepts & Cases

David Fred R.

2003

HD 30.28 D249S

Strategic management : concepts and cases

David, Fred R.

2003

HD 30.28 D249S

SMEs competitive strategy

Luechai, Chulasai. ; Wherry, Frederick F 2003

HD 62.7 L943S

Small Business Management : an entrepreneurial emphasis

Longenecker, Justin Gooderl ; Moore, C 2003

HD 62.7 L852S

ORGANIZATIONS IN ACTION

Thompson James D.

2003

HD 31 T488O

PUT THE MOOSE ON THE TABLE

Tobias Randall

2003

HD 58.8 T62P

Re-imagine

Peters Tom

2003

HD 58.8 P641R

Regional Development in Northeast Thailand and the Formation

Yoshihide, Sakurai ; Somsak Srisontisuk 2003

HN 700.592.R8 Y5

วิธก
ี ารวิจัยทางธุรกิจ BUSINESS RESEARCH METHODS

ZIKMUND WILLAM G.

2003

HD 30.4 ซ34ว

Fundamentals of media effects

Bryant, Jennings

2002

HN 90.M3 B79F

Corporate finance

Ross, Stephen A.

2002

HG 4026 R675C

Strategic human resource management

Mello, Jeffrey A.

2002

HD 58.9 M45S

Business Vocabulary in Use

Masscull, Bill

2002

HF 1002 M586B

Mastering Enterprise Javabeans

Roman, Ed. ; Ambler, Scott ; Jewell, Ty 2002

HB 615 R758M

Statistica Thinking : Improving Business Performance

Hoerl,Roger W.

2002

HF 1017 H58S

Marketing research : methodological foundations

Churehill,Gilbert A.

2002

HF 5415.2 C563M

Basic business communication

Lesikar,Raymond Vincent.

2002

HF 5721 L37B

Leadership : enhancing the lessons of experience

Hughes, Richard L.

2002

HM 1261 H893L

Primal Leadership

Goleman, Daniel

2002

HD 57.7 g654p

Marketing

Roger, A Kerin

2002

HF 5415 R294M

Management

Robbins, Stephen P.

2002

HD 31 R636M

Management : competting in the New Era

Bateman ,Thomas S. ; Snell,Scott A.

2002

HD 31 B369M

Financial accounting

Warren ,Carl S.

2002

HF 5635 W286A

Auditing : a risk analysis approach.

Xonrath,Larry F.

2002

HF 5667 K62A

Bulletproof presentations : no one will ever shoot holes in you id

Campbell, G. Michael

2002

HF 5718.22 C36B

Principles of service marketing and management

Lovelock, Christopher H.

2002

HD 9981.5 L878P
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Management and organisational behaviour

Mullins, Laurie J.

2002

HD 58.7 M85M

Marketing Moves : A New Approach to Profits, Growth,and Rene

Dipak C. Jain

2002

HF 5415 K87M

Financial management : theory and practice

Brigham, Eugene F.

2002

HG 4026 B215F

Management

Hellriegel, Don.

2002

HD 31 H447M

Marketing channels : a relationship manaement approach

Pelton, Lou E.

2002

HF 5415.129 P393

Foundational of financial management

Block, Stanley B. ; Hirt,Geoffrey A.

2002

HG 4026 B232F

Social marketing : Improving the quality of life

Kotler, Philip

2002

HF 5414 K675

Bankruptcy and related law in a nutshell

Epstein, David G.

2002

HG 3766 E63B

Introduction to financial accounting

Horngren, Charles T ; Sundem, Gary L. 2002

HF 5635 H813I

Auditing and assurance services.

Robertson,Jack C.

2002

HF 5667 R72A

Financial and managerial accounting : the basis for business deci

Meigs, Robert F.

2002

HF 5635 M488F

STRATERIC MARKETING MANAGEMENT CASES

Cravens, David W.

2002

HF 5415 C694S

2002

HF 5549 F394H

Human resources management : perspectives, context, functions Ferris, Gerald R.
Communicating in groups : building relationships for effective de

Keyton, Joann

2002

HM 736 K49C

Consumer behaviour : implications for marketing strategy

Neal, Cathy M.

2002

HF 5415.3 N339C

Human resource steategy : a behavioral perpective for the gener

Dreher, George F.

2002

HF 5549 D725H

International Marketing

Cateora, Philip R.

2002

HF 1416 C375I

2002

HF 5718 A33C

Communicating at work : Principles and practices for business an Adler,Ronald B.
Consumer behaviour : implications for marketing strategy

Neal, Cathy M.

2002

HD 6955 N718C

Contemporary advertising

Arens,Alvin A.

2002

HF 5821 B62C

Organizational behavior : solutions for management

Sweeney, Paul D.

2002

HD 58.7 S974O

Contemporary business / Louis E. Boone, David L. Kurtz

Boone, Louis E ; Kurtz, David L

2002

HD 31 R619B

Intimate relationships

Brehm, Sharon

2002

HQ 10.I58 B800I

IMC : using advertising and promotion to build brands

Duncan, Tom (Thomas R.)

2002

HF 5415.13 D846I

Organizational behavior

Luthans, Fred.

2002

HD 58.7 L973O

Effective group discussion : theory and practice

Brilhart, John K.

2001

HM 736 B75E

Financial reporting and analysis

Revsine,Lawrence

2001

HF 5681.B2 R398F

Environmental research and training centre annual report 2001

Environmental research and training ce 2001

As the future catches you : how genomics and other forces are c Enriquez, Juan
Audit sampling : an introduction

Guy, Dan M.

How to prepare for the GMAT : graduate management admission Jaffe, Eugene D.

HC 110.E5 E56E

2001

HM 846 E895A

2001

HF 5667 G856A

2001

HF 1118 J33H

Analysis For Financical Management

Higgins ,Robert C.

2001

HG 4026 H498A

E-Business E-Commerce : For Managers

Deitel, Paul J.

2001

HF 5548.32 D45E

Business Communication : Building critical Skills

Locker, Kitty O.

2001

HF 5718 L633B

Managerial accounting

JIAMBALVO,JAMES

2001

HF 5657.4 J789M
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Inflation Report October 2001

Bank of Thailand

2001

HG 3852 B218I

Financial accounting

Warren ,Carl S.

2001

HF 5635 W286F

2001

HD 30.3 A229M

Human relatins in business
Managerial Decision Cases

Finnegan, Thomas

2001

HD 30.23 F56M

Human relations : interpersonal, job-oriented skills

Dubrin, Andrew J.

2001

HD 6955 D82H

Consumer Behavior : Building Marketing Strategy

Hawkins, Del I.

2001

HF 5415.33 H38C

Financial Accounting

Harrison,Waher T.

2001

HF 5635 H864F

Accounting : concept and application.

Stice,D. James.

2001

HF 5635 S618A

Computerized accounting with ca-simply accounting for windows

HORNE,JANET.

2001

HF 5679 H413C

Essentials of marketing research

Aaker, David A.

2001

HF 5415.2 K86E

Management: Challenges in the 21st Century.

Lewis, Pamela S.

2001

HD 31 L388M

Business Management : Real-World Applications And Connection

Rue,Leslie W.

2001

HF 5361 R715B

Advertising and promotion : an integrated marketing communica

Belch, George E.

2001

HF 5823 B387A

Coporate finance : Theory and practice

Damodaran, Aswatn

2001

HG 4026 D33C

Global Links 1 : English for international business

Adams, Keith

2001

HF 1008 A123G

Global business / Michael R. Czinkota ... [et al.]

Czinkota, Michael R

2001

HD30.23 G562

Global Marketing Management

Kotabe,Masaaki And Helsen,Kristiaan.

2001

HF 1416 K68

Advertising : a framework

LANE,RONALD W.

2001

HF 5821 L268A

Business Statistics In Practice

Bowerman, Bruce L.

2001

HF 1017 B645B

Advanced Accounting

Hoyle,Joe Ben.

2001

HF 5635 H863A

Business research methods

Cooper, Donald R.

2001

HD 30.4 E47B

Accounting

Horngren,Charks T.

2001

HF 5635 H883A

Communicating : a social and career focus

Berko, Roy ; Wolvin, Andrew D. ; Wolvi 2001

HD 30.3 B79C

Labor relations

Sloane, Arthur A.

2001

HD 8072 S634L

Discovering the leader in you : a guide to realizing your personal

Lee, Robert J.

2001

HD 57.7 L439D

Internationak taxation in a nutshell

Doernberg, Richark L.

2001

HJ2305 D942I D

A First Course In Business Statistics

McClave, James T.

2001

HF 1017 M358A

Intercultural communication in the global workplace

Beamer, Linda

2001

HD 30.3 B366I

Aligning Human Resources and Business Strategy

Holbeche, Linda

2001

HF 5549.5.M3 H65

Fundamentals of the stock market

Wyss, O'Neill

2001

HG 4910 F26F

Fundamentals of the bond market

FAERBER,ESME'.

2001

HG 4910 W97F

The insider's guide to writing the perfect resume

Weber, Karl ; Kaplan, Rob

2001

HF 5721 W373I

Management

Dessler, Gary

2001

HD 31 D912M

Fundamentals of financial management

Horne,James C. Van

2001

HG 4011 V36F

Fundamentals of corporate finance

Brealey, Richard A.

2001

HG 4026 B666F
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How to act like a CEO : 10 rules for getting to the top and stayin

D.A. Benton.

2001

HD 38.2 B4624

Advertising and Promotion

Belch, George E.

2001

HF 5823 B387A

Improving business communication skills

Rocbuck, Deborah Britt.

2001

HF 5718 R634I

Criminal Justice, Police Powers and human rights

Starmer, Keir

2001

HV 7231 S895C

Aduiting a risk analysis approach

Larry F.Konrath

2001

HF 5667 K62A

Modern Auditing

Boynton, William C.

2001

HF 5667 K39M

PROMOTION AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION

Semenik, Richard J.

2001

HF5837 S45P

2001

HD 69.P75 K67P

Project management for business professionals : a comprehensiv Knutson, Joan.
Principles of cost accounting

Vanderbeck,Edward J.

2001

HF 5686.C8 S352P

Marketing Communicatans

Pelsmacker,Patrick De.

2001

HF 5415.123 P45

Statistical thinking : improving business performance

Hoerl,Roger W.

2001

HF 1017 H58S

Tariff negotiations and renegotiations under the GATT and the W Hoda, Anwarul

2001

HF 1371 H929T

2001

HF 5415 L715M

The new market leaders : who's winning and how in the battle fo Wiersema Fred

2001

HF 5415.5 W574T

Michael J.Etzel

2001

HF 5415 S745

2001

HF 5667 G475M

2001

HF 5415 S754M

2001

HD 59 Y33P

The Markting Plan : How to Prepare And Implement it

Marketing

Luther ,William M.

MODERN AUDITING AND ASSURANCE SERVICES
Marketing

Etzel,Michael J.

The publicity handbook : the inside scoop from more than 100 jo Yale, David R.
Principles Of Marketing

Kotler , Philip

2001

HF 5415 K631P

STRATEGIC MANANGEMENT : CONCEPT AND CASIS

Thompson,Arthur A.

2001

HD 30.28 T53S

Public relations writing and media techniques

Wilcox, Dennis L.

2001

HM 1221 W56P

Publicity and public reations

Doty, Dorothy l.

2001

HD 59 D68P

2001

HM 1033 Z37U

Understanding human behavior and the social environment
Services Marketing : people, Techonology, Stategy

Lovelock, Christopher

2001

HF 5415.13 L59S

Organizational behavior : an experiential approach

Osland, Joyce.

2001

HD 58.7 O82O

Resorts : management and operation

Mill, Robert Christie.

2001

TX 911.3.M27 M6

Terrorism today : the past, players, and the future

Simonsen, Clifford E.

2000

HV 6431 S53T

Taxation : Theory and practice

Nightingale, Kath

2000

HJ 2315.T35 N688

Inflation Report October 2000

Bank of Thailand

2000

HG 3852 B218I

Management

Daft Richard L.

2000

HD 31 D124M

Organizational Behavior

Kreitner, Robert

2000

HD 58.7 K766O

Business Venture 2 : Student Book

Barnard, Roger

2000

HC 427.95 B289B

Marketing management

Kotler , Philip

2000

HF 5415.13 K64M

Cost management : strateries for business decisions

Hilton,Ronald W.

2000

HF 5657.4 H548C

Leading the revolution

Hamel, Gary

2000

HD 53 H353L
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Law and Economics in a nutshell

ผู ้แต่ง
HARRUSON, JEFFREY L.

Human Resource Management Strategies for Managing a Diverse Michael R. Carrell

ปี พม
ิ พ์
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2000

HF 385 H669L

2000

HF 5549 C295H

Consumer behavior

Schiffman, Leon G. ; Kanuk, Leslie Laza 2000

HF 5415.3 S333C

ORGANIZATION : BENAVIOR,STRUCTURE,PROCESSESS

GIBSON,JAMES L.

2000

HD 58.7 G54O

2000

HD 58.7 W6610

Organisational Behaviour
Finacial Accounting

Weygandt,Jerry J.

2000

HF 5635 W891F

Advertising principles and practice

Wells, William ; Burnett, John ; Moriart 2000

HF 5823 W455A

Another one bites the grass : making sense of international adve

Anholt,Simon.

2000

HF 5821 A55A

2000

HF 5549 C628H

Human Resource Management : Strategies For Managing a Diver Carrell Michael R.
STRATEGIC MANAGEMENT ; FORMULATION,IMPLEMENTOTION

Pearce, John A.

2000

HD 30.28 P339S

Contemporary management

JONES,GARET R.

2000

HD 31 J597C

2000

HV 11 R65S

Stepping out into the field : a field work manual for social work s Juliet Cassuto Rothman.
Communicating globally : An integrated marketing approach

Schuhz,Don E.

2000

HF 1416 S35C

STRATEGIC MANAGEMENT

HUNGER,J DAVID.

2000

HD 30.28 W429S

The leadership solution

Shaffer, James C.

2000

HD 57.7 S474T

International trade and investment in a nutshell

Folsom, RalpH. ; Gordon, Michael Walla 2000

HF 1007 F671I

Blown to bits : how the new econnmics of information transform

Evans, Philip

2000

HC 79.I55 E92B

Retail management

Cox, Roger ; Brittain, Paul

2000

HF 5429 C877R

Internal marketing : Directions for management

Verey,Richard J.

2000

HF 5415.13 I577M

International Marketing

Terpstra,Vern

2000

HF 1416 T739I

The basics business communication

Merrier, Patricia

2000

HF 5718 M47B

Maragerial Accounting

Garrison,Ray H.

2000

HF 5657.4 G37M

Business communication : process and product

Guffey, Mary Ellen.

2000

HF 5718.3 G838B

Adertising Marketing & PR

Holmes, Karen

2000

HF 5828.4 H952A

Business communication today

Bovee, Courtland L. ; Thill, John V. ; Sc 2000

HF 5718 B66B

Markeing Researeh

Bursn Alvin E.

2000

HF 5415.2 B779M

ADUANCED ACCOUNTING

Beams, Floyd A

2000

HF 5635 B35A

International Trade and Investment

RalpH.Folsom

2000

HF 1411 F671I

Personal finance on the internet an interactive guide

Winger,Bernard J. ; Frasca, Ralph R.

2000

HG 149 W545P

Effective public relations

Cutlip, Scott M.

2000

HM 263 C78E

Introduction To Accounting

Black, Geoff

2000

HF 5636 B55I

Business Venture 1 : Student book

Barnard Roger , Cady Jeff

2000

HD 62.5 B289B

Financial instiutions management : a modern perspective

Saunders, Anthony

2000

HG 181 S33F

Business Venture 1 : Student Book

Cady Jeff , Barnard Roger

2000

HD 62.5 B289B

PRINCIPLES OF MANAGERIAL FINANCE

GITMEAN,LAWRECE J.

2000

HF 5635 M2358
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Introduction to Accounting : A User Perspective

Jores,Kumen H.

2000

HF 5635 I654

Business Masterminds the Gurus who transformed the business

Robert Heller

2000

HD 9696.63.U45

MARKETING : AN LINTRODUCTION

Armstrong, Gary.

2000

HF 5415 A64M

Auditing : an integrated approach.

Arens,Alvin A.

2000

HF 5667 A69A

Electronic commerce : the strategic perspective

Watson, Richard T. ; Berthon, Pierre ; P 2000

HF 5548.32 E375

Advertising in tourism and leisure

Morgan, Nigel ; Pritchard, Annette

2000

G 155.A1 M847A

Advertising age handbook of advertising.

Nelson,Lewis.

1999

HF 5823 N36A

Strategic Management Concepts and Cases

Thompson Strickland

1999

HD 30.28 T53S

International Business

Czinkota

1999

HD62.4 C948I

International business : an integrated apporach

Wild,John J.

1999

HD 62.4 W586I

Accounting

Horngren, Charles T

1999

HF 5635 H82A

Principles Of Marketing

Kotler , Philip

1999

HF 5415 K631P

Cutting edge advertising : how to create the world's best print fo

Aitchison, Jim

1999

HF 5823 A311C

Employment relations in singapore

Huat, Tan Chwee.

1999

HD 6958.5 H135E

Strategic management : a managerial perspective

Duhaime, Irene M.

1999

HD 30.28 B919S

Advertising

O'Guinn, Thomas C.

1999

HF 5821 O34A

Data broadcasting : the technology and the buiness

Tvede, Lars.

1999

HE 8689.8 T84D

Introduction to management accounting

HORNGREN,CNARLES

1999

HF 5635 H814I

Skilful 1 : Student,s Book

Callow Margaret , Kilbey Liz

1999

HD 6961 C194S

Accounting information Systems

Romey , Marshall B.

1999

HF 5679 A34R

Business Matters : Teacher's Resource Book

Powell, Mark

1999

HF 5415.2 P931B

Business Builder : intermediate teacher's resource 7,8,9

Emmerson Paul

1999

HF 5718 E54B

Basic Marketing : A Global-Managerial Approach

Perreault,William D.

1999

HF 5415.13 M369

Human Resource Management

Decenzo, David A.

1999

HF 5549 D396H

Business Builder : intermediate Teacher's Resource Series Modul

Emmerson Paul

1999

HF 5718 E54B

Business Builder : intermediate teacher's resource series modules Emmerson Paul

1999

HF 5718 E54B

Consumer behavior : buying, having, and being

Solomon, Michael R.

1999

HF 5415.3 S689C

Business Venture 1

Barnard Roger , Cady Jeff

1999

HD 62.5 B289B

Business Reports in English

Comfort, Jeremy

1999

HF 5719 C65B

C++for business progamming

Molluzzo,John C.

1999

HF 5548.5 C125M

Business marketing connecting strategy ,relationahips,and learni

Dwyer, F. Robert.

1999

HF 5415 D92B

Management Building Competitive Advantage

Bateman, Snell.

1999

HD 31 B369M

Organizational behavior and management

Lvancevich, John M.

1999

HD 58.7 L189O

BUSINESS LOGISTICS MANAGEMENT

Ballou, Ronald H.

1999

HD 31 B897B

BUSINESS ETHICS

DE GEORGE, RICHARD T

1999

HF 5387 G348B
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Personal finance : an integrated planning approch.

ผู ้แต่ง
Winger,Bernard J.

Fixed-income analysis for the global financial market : money ma Questa, Giorgio

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

1999

HG 179 W545P

1999

HG 226 Q84F

Business Accounting 2

Frank wood

1999

HF 5635 W888B

Human Resource Management A Strategic Approach

Anthony William P.

1999

HF 5549 A866H

The leadership challe planner : an action guide to achicving your

Kouzes, James M.

1999

HD 57.7 K699L

Advertising on the Internet

Zeff,Robbin

1999

HF 6146.T 58 Z43

1999

HD 30.37 G259B

Business @ the speed of thought : using a digital nervous system Gates, Bill
Negotiation

Lewicki, Roy J.

1999

HD 58.6 L437N

Human Resource Management

William P. Anthony

1999

HF 5549 A866H

Auditing : a systematic appoach.

Messier,William F.

1999

HF 5667 M46A

MARKETING ON THE LNETERNET : PRINCIPLES OF ONLINE MA

Straull,Judy.

1999

HF 5415.126 S774

Business Builder : intermediate Teacher's Resource modules 4 ,

Emmerson Paul

1999

HF 5718 E54B

A handbook of commercial correspondence

Ashley A

1999

HF 5438.4 A826H

Groups in comtext : leadership and participation in small groups

Wilson, Gerald L.

1999

HM 133 W52G

Stsffing Organizations

Heneman,Herbert G.

1999

HF 5549.5 R 44 H

The fundamentals of advertising

Wilmshurst, John ; Msckay, Adrian

1999

HF 5821 W741F

Marketing management an asian perspective

Kotler , Philip

1999

HF 5415.13 K64M

Management

Robbins, Stephen P. ; Coulter, Mary

1999

HD 28 R53M

1998

HD 58.7 L973O

Organizational Behavior Concepts,Controversies,Applications
A handbook of commercial correspondence

Ashley , A

1998

HF 5721 A8A

Performance management : perspectives on employee performa

Williams, Richard S.

1998

HF 5549.2 W716P

1998

HF 5381 F73H

How to become CEO: the rules for rising to the top of any organi Fox, Jeffery J
Princei;les of accounting

Hanson, Ernest I. ; Hamre, James C. ;

1998

HF 5635 H35P

Organizational behavior : concepts controversies. applications

Robbins, Stephen P.

1998

HD 58.7 R187O

Human resoruce management : a customer-approach

Newman,Richard M. Hodgetts

1998

HF 5549 N445H

Fundamentals of management : essential concepts and applicati

Robbins, Stephen P.

1998

HD 31 R643F

Public relations : strategies and tactics

Wilcox, Dennis L.

1998

HM 263 W49P

Fundamentals of corporate Finance

Ross, Stephen A.

1998

HG 4026 R677F

Financial Accounting

Harrison,Waher T.

1998

HF 5635 H864F

Fundamental of financial management

Van Horne, James C.

1998

HG 4026 V36F

Principles of risk management and insurance

Rejda, GeorgeE.

1998

HG 8051 R44P

The IEBM handbook of human resource management

Poole, Michael ; Warner, Malclom

1998

HD 28 P822I

Human Resource Management A Customer-Oriented Approach

Diann R.Newman ; Richard M.Hodgetts 1998

HF 5549 N445H

Principle of Corporte Finance

Levy, Haim

1998

HG 4026 L474P

Management : a pacific rim focus

Bartol, Kathryn

1998

HD 31 M35B
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Strategic Managenment an Integrated aproach

Charles W.L. Hill

1998

HD 30.28 H645S

MARKETING RESEARCH : 2 PROBLEM-SOLVING QPPROXH

Sudmar , Seymour and Blair ,Edward

1998

HF 5415.2 S943M

Consumer Behavior

Del I. Hawkins

1998

HF 5415.33 U.6 H

Multinational business finance

Eiteman, David K.

1998

HG 151.5 E759M

Strategoc Mamagement:Au Integrated Apptoach

HILL, CHARLES W.L.

1998

HD 30.28 H645S

Advertising and promotion : an integrated marketing communica

Belch, George E.

1998

HF 5823 B387A

Company to Company : A new approach to business corresponde Littlejohn , Andrew

1998

HF 5721 L56C

Logisics and supply chain management

Christopner, Martin

1998

HD 31 C162L

Community-oriented policing : a systemic approach to policing

Oliver, Willard M.

1998

HV 7936 O48C

Marketing Researeh

Darid A. Aaker,V. Kumar

1998

HF 5415.2 A14M

Applied psychology in human resource management

Cascio, Wayne F.

1998

HD 28 C65A

1998

HD 57.7 N37L

The leadership odyssey : a self-development guide to new skills f Napolitano, Carole S.
Management : challenges in the 21st century

Lewis, Pamela S.

1998

HD 31 L388M

Business research methods

Cooper, Donald R.

1998

HD 30.4 C776B

Marketing : Creating Value For Customers

Churchill,Gillber A. And Peter,J Paul.

1998

HF 5415 C527M

Business marketing

Brierty, Edward G.

1998

HF 5415 B853B

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS

Stallings, William. ; Slyke, Richard Van

1998

HF 5717 S74B

Business Data Communications

Van Slyke ,Richard

1998

HF 5548.2 S7728

Business communication today

Bovee, Courtland L.

1998

HF 5718 B66B

Business and information systems

Nicerson, Robert C.

1998

HD 30.2 N53B

Managing human resource

Schuler ,Randall S. ; Bohlander , Georg 1998

HF 5549 B676M

Managing human resources

Bohlander , George W.

1998

HF 5549 C465M

1998

HF 5415.1 H332M

Makdting Mistakes and Successes
Advertising and promotion : integrated marketing communicatio

Belch, George E.

1998

HF 5823 B387A

Selling Today Building Quality Parterships

Manning Gerald L.

1998

HF 5438.25 M35S

Marketing Strategy Competitive Positioning

Hooley ,Graham J

1998

HF 5415.127 H66

1998

HD 30.28 W43S

Strategic management and business policy : entering 21st centur Wheelen, Thomas L.
Services marketing

Kurtz, David L ; Clow, Kenneth E.

1998

HD 9980.5 K887S

Strategic management : an integrated approch

Hill, Charles W.L. ; Jones, Gareth R.

1998

HD 30.28 H645S

Financial management and policy

Van Horne, James C.

1998

HG 4011 V34F

Advertising and promotion

Milner, Don

1998

HF 5823 M659S

Crash of" 97 : how the financial crisis is reshaping Asia

Biers, Dan

1998

HC 412 B586C

Tourism : an introduction

Youell, Ray

1998

G 155.A1 Y67T

Managing today

Robbins, Stephen P.

1997

HD 28 R363M

Small business management : an entrepreneur's guide to succes

Megginson, William L

1997

HD 62.7 M496S
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Business research methods

Zikmund, William G.

1997

HD 30.4 Z631B

Business Pland For Dummies

Tiffany, Ph.D.

1997

HD 30.28 T575B

Elementary

Riley, David

1997

HA 36 R953E

Presonal Selling : A Relationship Approach

Ronald B. Marks

1997

HF 5438.25 M37P

The policy process : a reader

Hill, Michael

1997

H 97 H645P

The small business handbook : a comprehensive guide to startin

Burstiner, Irving.

1997

HD 62.7 B88S

BUSINESS DATA COMMUNICATIONS

Panko,Raymond R.

1997

HF 5548.2 P259B

Business communication today

Bovee, Courtland L.

1997

HF 5717 B66B

Economics

Begg, David ; Fischer, Stanley ; Dornbu 1997

HB 171.5 B416E

Accounting information systems

Romey , Marshall B.

1997

HE 5679 R34A

Small Business Management : an entrepreneurial emphasis

Longenecker, Justin Gooderl

1997

HD 62.7 L66S

Foundational of financial management

Block, Stanley B. ; Hirt,Geoffrey A.

1997

HG 4026 B589F

Strategic management formulation, implementaion,and control

Pearce, John A.

1997

HD 30.28 P359S

Strategic management competiveness and globaization

Hitt, Michael A.

1997

HD 30.28 H586S

Financial Accounting Theory

Scott, Willam R.

1997

HF 5635 S122F

Financial management : theory and practice

Brigham, Eugene F.

1997

HG 151.5 B37F

Strategic management : awareness and change

Thompson, John L.

1997

HD 30.28 T333S

Business Venture 2

Barnard Roger , Cady Jeff

1997

HD 62.5 B289B

Principles Of Financial Account

Gillespie,Lan

1997

HF 5635 G483P

Principles of managerial finance

Gitman, Lawrence J

1997

HG 4011 G5

1997

HD 30.3 N44O

Organizational communication : challenges of change, diversity,a Neher, William W.
Communicating For Results A Guide For Business The Profession

Hamilton,Chesyl

1997

HD 30.3 H35C

Essentials of management

Dubrin, Andrew J.

1997

HD 31 D793E

Cases in financial management

Sulock,Joseph M.

1997

HG 151.5 S743C

Cost Accounting : Traditong And Innovations

Barfield, Jesse T

1997

HF 5686.C8 B275

Capital Markets and institutions : a global view

Allen, Linda

1997

HG 173 A425C

Advertising communication and promotion management

Rossiter ,John R.

1997

HF 5821 R831A

International marketing : analysis and strategy

Onkvisit, Sak

1997

HF 1416 O55T

Introduction to information systems

O'Brien, James A.

1997

HF 5548.2 O27I

Managerial Accounting

Warren ,Carl S.

1997

HF 5635 W27M

Human resource managemant

Byar, Lloyd L.

1997

HF 5549.A3 B937

Marketing Research

David A, Aaker

1997

HF 5415.2 A14M

Human Resource Management : a practical approach

Harris, Michael

1997

HF 5549 H864H

Management Accounting

Harsan , Don R.

1997

HF 5657.4 H36M

Human Resource Management A Practical Approach

Michael Harris

1997

HF 5549 H864H
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Managerial accounting

Hilton,Ronald W.

1997

HF 5657.4 H645M

Modern management

Certo, Samuel C.

1997

HD 31 C418M

Interntional management : concepts and cases

Phatak, Arvind V.

1997

HD 62.4 P523I

International Marketing

Cateora, Philip R.

1997

HF 1416 C357

Investment analysis and portfolio management

Reilly, Frank K. ; Brown, Keith C.

1997

HG 4521 R396I

Networking the new enterprise : the proof not the hype

Kern, Harris ; Johnson, Randy ; Hawkin 1997

HD 30.37 N48

MARKETING BOOK

Baker, Michael J.

1997

HF 5415 B32M

Marketing Management : Amalysisi , Planning , Implementation ,

Kotler , Philip

1997

HF 5415.13 K64M

The Internal Auditing Handbook

K.H.Spencer Pickett

1997

HF 5668.25 P53T

Marketing management : analysis, planning, implementation, an

Kotler, Philip

1997

HF 5415.13 K64M

Modern financial intermediaries and markets

Arshadi, Nasser.

1997

HG 181 A73M

Mangerial Accounting

Hilton,Ronald W.

1997

HF 5657.4 C66M

Managerial Accounting : An introduction to concepts, Methods, a

Maher, Michael W.

1997

HF 5635 M235M

Managing Human Resources

Randall S. Schuler

1997

HF 5549 S248M

Financial accounting : information for decisions

Ingram, Robert W.

1996

HF 5635 I484F

Accounting

Warren ,Carl S.

1996

HF 5635 W265A

1996

HF 5145.15 A14P

Production and operations management concepts, models, and b Adam,Everett E.
Financial Accounting

Skousen, K. Fred.

1996

HF 5635 S617F

International marketing management

Jain, Subhash C.,

1996

HF 1416 J35

Producing goods & services : operation management

Waters, Donald

1996

HD 28 W510P

Cases in Retailing

Lusch , Robert F.

1996

HF 5429.3 L87C

Managerial economics and organization

Acs, Zoltan J.

1996

HD 30.22 A27M

The export handbook 1996 : Complete guide and reference sour

Twells, Harry

1996

HF 1414.5 T233E

Financial Accounting Reporting

Elliott,Barry

1996

HF 5635 E428F

Basic Marketing Researeh

Churchill, Gilberta ; Churchill, Gilberta

1996

HF 5415.2 C49B

Human resources and personnel management

Werther, William B

1996

HF 5549 W438H

Organization development : strategies for changing environment

Smither, Robert D.

1996

HD 58.8 S643O

STRATEGIC RETAIL MANAGEMENT : TEST AND CASES

Bell, David E.

1996

HF 5429 B442S

1996

HF 5721 L677C

Company to company : a new approach to business corresponde Littlejohn , Andrew
Human Resource Managent : An Experiential Approach

Harrey,Don

1996

HB 501.5 H536H

The fast forward MBA in finance

Tracy, John A.

1996

HG 4027.3 T761F

Management

Robbins, Stephen P.

1996

HD 31 R632M

Managerial leadership

Wright, Peter L.

1996

HD 38.7 W74M

Introduction to financial accounting

Horngren, Charles T ; Sundem, Gary L. 1996

HF 5635 H6I

101 Ways To Negotiate Nore Effectively

Oliver, David

HD 58.6 O48O
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Purchasing and supply management : text and cases

Dobler, Donald W.

1996

HD 39.5 D62P

Strategic management

Hunger, J. David.

1996

HD 30.28 H112S

Accounting concepts and applications

Skousen, K. Fred.

1996

HF 5635 S618A

Enterpise networking : data link subnetworks

Martin, James

1996

HD 30.333 M37F

Bond markets, analysis and strategies

Fabozzi, Frank J.

1996

HF 5415 F321B

Marketing Management : an Asian perspective

Kotler , Philip ; Ang, Sweehoon ; Leone 1996

HF 5415.13 K87M

The New Management : Democracy and Enterprise Are Transfor

William E. Halal

1996

HD 31 H2283

Broadcsting,cable,the internet,and beyong

Dominick,Joseph R.

1996

HF 8689.8 D66B

Marketing across cultures

Usunier, Jean-Claude

1996

HD 1416 U85M

Global financial managerment

O Brien,Thomas J.

1996

HG 3881 O263G

1996

HD 58.7 H47M

Management of organizational behavior utiliaing human resource Hersey, Paul.
Introduction to management accounting

Charles T. Horngren

1996

HF 5635 H615

Management Of Organizations

Wright Patrick M.

1996

HD 31 W713M

1996

HD 30.255 R45

Business management and the natural environment : cases and t Reinhardt, Forest L.
Valuation : measuring and managing the value of companies

Copeland, Thomas E.

1996

HG 4028.V5 C67V

Marketing research : an applied orientation

Malhotra, Naresh K.

1996

HF 5415.2 M29M

Principles of cost accounting

Vanderbeck,Edward J.

1996

HF 5686 N147P

Organizational behavior:Concepts.Controversies. Applications

Robbins, Stephen P.

1996

HD 58.7 R636O

Marketing Research An Applied Approach

Thomas , C . Kinnear

1996

HF 5415.2 K53M

Consumption And Marketing ,Macro Dimensions

Belk, Russell W.

1996

HB 801 B425C

Managerial accountion

Sollenberger, Harole M.

1996

HF 5657.4 M688M

Getting Ahead : A communication skill course for Business Englis

White , Greg

1996

HF 5386 W967G

Adveritsing management

Batra, Rajeev.

1996

HF 5823 B289A

The Intelligent Manager

Stere Morris

1996

HD 30.2 T8T

Marketing

Lamb,Charles W.

1996

HF 5415 L262M

Advenced accounting

Beams, Floyd A

1996

HF 5601 B253A

Management Aecouting for Business

Crowther , David

1996

HF 5657.4 C159M

The market segmentation workbook : target marketing for mark

Dibb, Sally

1996

HF 5415.127 D53

Understanding and managing organizational behavior

Georg, Jennifer M.

1996

HD 58.7 G463U

GMAT success (มี CD - ROM)

Schaeffer, Janet

1996

HF 1118 S368G

International financial markets and the firm

Sercu, Piet

1995

HG 3821 S47I

An introduction to statistic for managers

Spooner, H. A. ( H. Ann)

1995

HD 30.215 S67A

Introduction to futures and options markets

Hull,John

1995

HG 6024.A3 H84I

Accounting Concepts and Applications

Skousen, K. Fred.

1995

HF 5635 S618A

Cost accounting : Principles and applications

Dansby, Robert L.

1995

HF 5686.C8 D232
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Economics

Richard G.

1995

HB 171.5 L733E

Statistics for business economics

Newbold, Paul.

1995

HF 1017 N534

Intermediate Accounting

Thomas R. Dyekman

1995

HF 5635 D985I

Marketing Research Methodological Foundations

Churehill,Gilbert A.

1995

HF 5415.2 C725m

Consumer behavior and Marketing Action

Henry,Assael.

1995

HF 5415.3 A 83C

Dictionary of marketing and advertising

Rosenber,Jerry M.

1995

HF 5415 R577D

Introduction to personal finance with Quicken 4 for Windows

Milton, David ; College, Bentley

1995

HG 179 M662I

Customer Loyalty : how to earn it , how to keep it

Griffin , Jill

1995

HF 5415.5 G75C

Advertising excellence

Bovee Courtland L.

1995

HF 5804 B38A

1995

HF 5416.5 N34T

The strategy and tactics of pricing : a guide to profitable decision Nagle, Thomas T. ; Holden, Reed K.
Classroom management : theory and practice

Tauber, Robert T.

1995

HD 28 T29C

Financial Statement Analysis in Europe

Samuels, J.M.

1995

HG 151.5 S434F

Advertising : principles and practice

Wells, William ; Burnett, John ; Moriart 1995

HF 5823 W455A

Corporate financial accounting

McDonald,Charles L.

1995

HF 5686.C7 M391

Retailing

Dunne , Patrick

1995

HF 5429 D923R

The complete IDIOT'S guide to starting your own business

Paulson by, ED.

1995

HD 62.5 S76S

Accounting principles practices.

Necley , Paden

1995

HF 5635 N38A

THE MARKETING PARADIGM : A GUIDE FOR GENERAL MANAGE

Messinger, Paul R.

1995

HF 5415.13 M47T

Marketing Management : Test And Cases

Dalrymple,Douglas

1995

HF 5415.13 D32M

Security analysis and portfolio management

Fischer, Donald E. ; Jordan, Ronald J.

1995

HG 4521 F529S

Introduction to Financial Management

Dickerson, Bodil.

1995

HG 151.5 D631I

Consumer Behavior

Engel, James F. ; Blackwell, Roger D. ;

1995

HF 5415.3 E57C

Principles of Cost Accounting

Charles J.Nagy

1995

HF 5686.C8 S352P

Organisational behaviour

Luthans, Fred.

1995

HD 58.7 H44O

Marketing

Keegan, Warren J

1995

HF 5415.5 K425M

Bank mangement

Koch, Timothy W.

1995

HG 1501 K19B

Fundamentals of financial management

Brigham, Eugene F.

1995

HG 4026 P364F

Fundamentals of corporate finance

Brealey, Richard A.

1995

HG 4026 B666F

Understanding management

Daff, Fichard L.

1995

HD 28 D26M

Managerial Accounting

Harold M.Sollenberger

1995

HF 5657.4 M66

1995

HF 5415.13 H87B

Business marketing management : a strategic view of industrial a Hutt, Michael D. ; Speh, Thomas W.
Price theory and applications

Pashigian, B. Peter.

1995

HB 172 P26P

Financial accounting : concerpts and uses

Bazley, John D.

1995

HF 5635 B35F

Accounting and Finance for Lawyers

Meyr,Charles H.

1995

HF 5635 M585A

Foundations of TQM : a readings book

Van Matre, Joseph G.

1995

HD 62.15 V217F
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Principles of Marketing

Semenik, Richard J.

1995

HF 5415.13 S437P

Organization Development :Behavioral Science

French Wendell L.

1995

HD 58.8 F877O

Management accounting

Atkinson, Anthony A.

1995

HF 5657.4 M328

Unravelling the Asian miracle : exploration in development strate

LELE, JAYANT

1995

HC 412 L76U

Organizational behavior

Hellriegel, Don.

1995

HD 58.7 H44O

Essential of marketing : Test and cases second edition

Lancaster,Geoffey.

1995

HF 5415 L262E

Effective small business management fifih edition

Hodgetts, Richard M.

1995

HD 62.7 S27E

Managing human resources

Cascio, Wayne F.

1995

HF 5549 C297M

Accounting and finance for lawyers in a nutshell

Meyer, Charles H.

1995

HF 5635 M5857A

Business across cultures

English, Laura Monahon.

1995

HD 38 E473B

Business basics

Grant, David

1995

HF 5001 G73B

Accounting

Horngren, Charles T

1995

HF 5635 H82A

GOOS OF MANAGEMENT

Handy Charles

1995

HD 31 H312G

Marketing

Bovee, Courtland L.

1995

HF 5415 B6213

Public Policy : Perspectives and Choices

Charles L. Cochran

1995

H 97 C62P

Public finance

Rosen, Harvery S.

1995

HJ 257.2 R67P

Office automation : a systems approach

Palmer ,Jonet

1995

HF 5548 R35O

Global marketing strategy

DOUGLAS,SUSAN P.

1995

HF 1416 D68G

1995

HD 69.P75 M47P

Project management : a managerial approach : (Wiley series in p Meredith, Jack R.
Accounting

May, Robert G.

1995

HF 5635 M452A

Marketing leadership in hospitality : foundations and practices

Lewis, Robert C.

1995

TX 911.3 L686M

Management and organisational behaviour

Coffey, Robert E.

1994

HD 31 C583M

Cost accounting : comcepts and managerial applications

Dyckman, Thomas R.

1994

HR 5686.C8 D467

Global Marketing

Axhter, Syd H.

1994

HF 1416 A43

Business communication : process and product

Guffey, Mary Ellen.

1994

HF 5718.3 G838B

Foundations of financial markets and instituions

Fabozzi, Frank J.

1994

HG 173 F29F

Auditing : an integrated approach

Arens,Alvin A.

1994

HF 5667 A69A

The politics of welfare : continuities and change

Deakin, Nicholas

1994

HN 385.5 D278P

Principles of Human Resource Management

George W.Bohlander

1994

HF 5549 G6549

Consumer behavior

Schiffman, Leon G.

1994

HF 5415.3 S333C

Finacial accounting : information for decisions

Lngrarn, Robert W.

1994

HF 5635 I484F

Management

Griffin, Ricky W.

1994

HD 31 G851M

Management

Bartol, Kathrym M

1994

HD 31 B369M

Accounting Principles and Practices Module 1

Neeley Imke

1994

HF 5635 N38A

Schaum's outline of theory and problems of cost accounting

Polimeni, Ralph S.

1994

HF 5686 C8P59
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Exploring marketing research

Zikmund, William G.

1994

HF 5415.2 Z54E

International Marketing

Jain, Subhash C.,

1994

HF 1416 C35

Understanding Consumer Behavior

Peter, J. Paul

1994

HF 5415.33 P48U

The Fast Forward MBA in market.

Murphy, Dallas

1994

HF 5415 M834T

International marketing

Terpstra,Vern

1994

HF 1416 T739I

SPSS 6.1 Syntax reference guide

Spss

1994

HA 32 S916S

1994

HF 5635 D228F

Financial accounting : an introduction to concepts, methods, and Stickney, Dlyde P. ; Weil, Roman L.
STRATEGIC MARKETING mangement : test and cases

Ferrell,O.C.

1994

HF 5415.13 F469S

Principles Of Marketing

Lamb,Charles W.

1994

HF 5415.5 L218P

Marketing management analysis, planning, implementation, and

Kotler , Philip

1994

HF 5415.1 K64M

1994

HF 5721 L677C

Company to company : a new approach to business corresponde Littlejohn , Andrew
Strstegic Marketing Management

Lucas ,George H.

1994

HF 5415.5 F469S

PRODUCT PLUS

Lovelock, Chritopher H.

1994

HF 5415.5 L68P

The Tao at work : on leading and following.

Stanley M. Herman.

1994

HD 38 H4625

The underground guide to Escel 5.0 for windows : slightly askew

Hudspeth ,Lee

1994

HF 5548.4.M523 H

1994

G 155.A1 T657

Travel, tourism, and hospitality research : a handbook for manag

J.R. Brent Ritchie,

Management A Global Perspective

Koontz, Harold

1993

HD 31 K6M

Business Process Reengineering

Henry J. Johansson

1993

HD 62.15 B781

Management a global perspective

Koontz, Harold,(date)

1993

HD 31 K75M

Business statistics

Groebner, David F.

1993

HF 1017 G73B

Marketing analysis and decision making : text and cases with spr

Clarke, Darral G.

1993

HD 30.23 C312M

Management : a golbal perspective

Koontz, Harold.

1993

HD 31 K6M

MARKETING PRINCIPLES STRATEGY

Henry,Assael.

1993

HF 5415 A748M

Statistics for modern business decisions

Lapin, Lawrence L.

1993

HA 29 L313S

Instruments of the money market

Cook, Timothy Q.

1993

HG 4028 C612I

NTC'S Dictionary Of Advertising

Wiechmann,Jack G.

1993

HF 5803 W54N

Human resource management : a strategic approach

Anthony, William P. ; Perrewe, Pamela

1993

HF 5549 A866H

Investements : an introduction

Mayo, Herbert B.

1993

HG 4521 M37I

Creative Selling

A.J.Faria

1993

HF 5438.25 F38C

Public Finance : a contemporary application of theory to policy

Hyman, David N.

1993

HJ 257.2 H96P

SPSS for Windows : Base System User's guide release 6.0

Noruisis,Marjia J.

1993

HA 32 N945S NO

Designing Effective Organizations

McGill University

1993

HM 131 M55D

Do It Yourself Direct Marketing : Secrets for Small Business

Mark S.Bacon

1992

HF 5415.126 B276

Options and financial futures : valuation and uses

Dubofsky, David A.

1992

HG 6024.A3 D83O

Short-term financial management : text and cases

Hill, Ned C. ; Sartoris, William L.

1992

HD 31 H54S

สํานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ ้าพระยา Updated: 22/07/2017 13:18:17

หน ้า 153 จาก 167

่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

Business Games

Mawer, Jenny

1992

HD 30.26 M34B

Better Business Writing

Piotrowski, Maryann V.

1992

HF 5726 P961B

Finance : Introduction To Markete,Institutions Management

Melicher,Ronald W.

1992

HG 173 M398F

Business Telecommunications

Rowe, Stanford H.

1991

HE 7631 R69B

Advanced marketing strategy : phenomena,analysis,and decisio

Urban, Glen L.

1991

HF 5415.13 U73A

Model Business letters

IJAS

1990

HF 3726 I993M

Foreign exchange today

Coninx, Raymond G. F.

1990

HG 3853 C751F

ORGANIZATION THEORY Structure,Design,and Applications

Robbins

1990

HD 58.7 R636T

Modern Money and Banking

Miller, Roger LeRoy

1989

HG 221 M649M

THE AGE OF UNREASON

Handy Charles

1989

HD 58.8 H362T

Public relations

Wilcox, Dennis L.

1986

HM 263 W263P

Management & Organization

Williams, Clifton J

1985

HD 31 W819M

Operations management production of goods and services

Mccloain, John O.

1985

HD 30.25 M861O

Principles of accounting

Walgenbach, Paul H. ; Dittrich, Norman 1984

HF 5635 H35P

Principles of corporate finance

Brealey, Richard A.

1984

HG 4026 B667P

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

LLOYD L.BYARS

1984

HF 5549 B87H

The One Minute Manager

Blanchard, KennetH.

1982

HD 31 B527T

In Search of Excellence

Peters, Thomas J.

1982

HD 70 P43I

Advertising

Bolen, William H

1981

HF 5813 B59L

Thai Watana Panich Collins pocket atlas of the world

Thai Wattana Panich-Collins.

1981

G 1019 T4

Competitive strategy : techniques for analyzing industries and co

Porter, Michacl E.

1980

HD 41 P67C

Complete book of model business letters

Cresci, Martha W.

1976

HF 5762 C85C

1974

HD 31 D773M

Management : taks, ersponsibilities, practices
Public Policymaking Reexamined

Yehezkel Dror

1968

H 97 D7P

Moral man and immoral society : a study in ethics and politis

Niebuhr, Reinhold

1960

HM 216 N665M

Customer service letters ready to go

McLean, Cheryl

1957

HF 5415.5 M857C

่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจคูม
สูค
่ อ
ื การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทํา BSC

อัจฉรา จันทร์ฉาย

12/2553

HD 30.28 อ112ศ

การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ

พิรย
ิ ะ ผลพิรฬ
ุ ห์

1/2552

HD 30.28 พ37ก

ทําอย่างไรถึง ได ้เป็ นนั กโฆษณา

ยังก์, เจมส์ เวบบ์

HD 59 ย223ท

ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย

สุเทพ สุนทรเภสัช

HM 101 ส773ท

8 คาถา ผลักดันองค์กรให ้อยูร่ อดอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์: การสร ้างการนํ าไปปฏิบัต ิ

HD 58.82 ส546ป
ลุกซ์

การขาย 2

HD 30.28 ล41ก
HF 5439 ว117ก

การโฆษณา

เจริญ แก ้วอนุรักษ์

HF 5821 จ722ก

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่ม 2

พิสฐิ ลีอ
้ าธรรม

HG 187.T5 พ238ท
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การวางแผนและควบคุมงานบริหารหน่วยที่ 1-8

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ
HD 30.28 ส747ก

การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์

สุพจน์ โกสิยะจินดา

HD 69.P75 ส574ก

ทฤษฎีองค์การ

วิเชียร วิทยอุดม

HD 37.T5 ว561ท

การบริหารองค์การ

วันชัย มีชาติ

HD 37.T35 ว115ก

การดําเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

่ ช่วย
สุพัฒก์ ชุม

HD 6490.M4 ส73

เทคนิคหัวหน ้างาน

OBROM SINPIBARN

HF 5500 ม19ท

การจัดการการตลาดบริการ

HD 9980.5 ย46ก

การแก ้ไขความขัดแย ้งในองค์การ

ชาญชัย อาจินสมาจาร

HD 42 ช23ก

การจัดจําหน่ายสินค ้าเศรษฐกิจ

ชัชวาลย์ สมทรัพย์

HF 5415 ช358ก

กรอบความคิดสําหรับการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์

HF 5549.5 ด58ก

การวิจัยตลาด

เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ

HF 5415.2 พ899ก

่ วามพร ้อม
กระทรวงคมนาคมขับเคลือ
่ นสูค

กระทรวงคมนาคม

HE 273.55.A2 ก462ก

การคลังว่าด ้วยการจัดสรรและการกระจาย

เกริกเกรียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

HJ 191.T35 ก37ก

่ มโครงข่ายมุง่ ความยัง่ ยืน
กระทรวงคมนาคมเชือ

กระทรวงคมนาคม

HE 273.55.A2 ก463ก

Born Global Frims : Controller

HD 62.4 C38B

การคลังสาธารณะ

ณั ฐพัชร์ สถิตพรธนชัย

HJ 191.T35 ณ113ก

ั ้ กลาง 2
การบัญชีชน

นุชจรี พิเชฐกุล

HF 5655.T5 น724ก

การจัดการภาวะวิกฤติ

barton, Larry

HD 49 บ27ก

กระทรวงคมนาคมปลายทางทีค
่ วามสุข

กระทรวงคมนาคม

HE 273.55A2 ก464ก

สมชาย สุขสิรเงิ สรี
ล
ุ
การวิเคราะห์ทน
ุ มนุษย์ทม
ี่ ต
ี อ
่ การผลิตนวัตกรรมในประเทศไทยและความสามารถในการแข่
ขันกระหว่
างประเทศของสินค ้านวัตกรรมของไทย
HD 9736.T52 ส241ก
25 อุปนิสัยมัดใจลูกค ้า

Schiffman Stephan

HF 5438.25 ช575ย

ั ้ สูง 2
การบัญชีชน

สมปอง สุขเอีย
่ ม

HF 5604 ส261ร

การบัญชีการเงิน

ธนิษฐา ชีวพัฒนาพันธุ์

HF 5601 ธ265ก

60 ปี กรมการค ้าภายใน

กรมการค ้าภายใน

HF 73.T5 ก151ห

การบัญชีขน
ั ้ ต ้น ฉบับอ่านเข ้าใจง่าย

อํานาจ รัตนสุวรรณ

HF 5655.T5 อ656ก

การบัญชีการเงิน

พรสิร ิ ปุณเกษม

HF 5655 พ281ก

การใช ้ Spss For Windows ในการวิเคราะห์ข ้อมูล

กัลยา วานิชย์บัญชา

HA 32 ก399ก

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

HD 37.T5 ท478ท

การบริหารงานขาย

ทวีศักดิ์ สุวคนธ์

HF 5438.4 ท238บ

ซัพพลายเชนสําหรับผู ้จัดการ

Toylor A.

HD 38.5 ท56ซ

40 ปี บีโอไอ

ธํารง มหัจฉริยวงษ์ และคณะ

HG 4501 ธ123ส

กลยุทธ์คด
ิ ใหญ่

ชมิตต์,เบิรด
์ เอช

HD 53 ช16ก

การบัญชีการเงิน

ปรีเปรม นนทลีรักษ์

HF 5657 ป468ก

การกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี

ศิลปพร ศรีจันเพชร

HD 2741 ส58ก

ั ้ สูง 1
การบัญชีชน

สมปอง สุขเอีย
่ ม

HF 5604 ส261ร
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ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

เทคนิคประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชัญญา ชยากร

HF 5549.5 ช113ท

ชุดวิชากฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

Business, Center

HF 5667 ผ711

การตรวจสอบภายในสมัยใหม่

อุษณา ภัทรมนตรี

HF 5667 อ862ก

Achieving Excellence In Management Identifying and Learning F
101 หมากเด็ดในการบริหารคน

HD 58.7 K48A
สมชาย สัมฤทธิท
์ รัพย์

การพัฒนาองค์การ

HF 5549 น3
HD 58.8 ส45ก

การประชาสัมพันธ์= Public Relations

วิรัช ลภิรัตนกุล

HM 263 ว564ก

การพัฒนาองค์การ

ประภัสสร บุญมี

HD 58.8 ป172ก

Alignment : การใช ้ Balanced Scorecard ประสานพลังทัง้ องค์การ

Robert S. Kaplan

HD 30.28 ค273อ

การบัญชีเพือ
่ การวางแผนและควบคุม

HF 5655.T5 ก27ก

Applied Psychology in Human Resource Managment

Wayne F. Cascio

HF 5549 C297A

่ สาร การเขียนจดหมายธุรกิจ อังกฤษ ไทย
โต ้ตอบ สือ

พจนารถ พจนาพิทักษ์

HF 5721 พ175ต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

พยอม วงศ์สารศรี

HF5549.5.M3 พ216

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

กวี วงศ์พฒ
ุ

HF 5667 ก324ก

การตรวจสอบและควบคุมภายใน = Internal auditing and control

คมสันต์ อินตา

HF 5668.25 ค245ก

การบริหารจัดการคนเก่ง

Thorne, Koae

HF 5549.5.R44 ท87ก

การตลาด สัมฤทธิผลใน 1 สัปดาห์

เดวีส,์ เอริค

HF 5415 อ57ก

การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 4

HJ 191 พ187ก

1 ปี นโยบายกองทุนหมูบ
่ ้านและชุมชนเมือง

สํานั กงานคณะกรรมการกองทุนหมูบ
่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
HN 700.592.C6 ส691ร

การจัดการเชิงกลยุทธ์

พิบล
ู ทีปะปาล

การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 2

HD 30.28 พ35ก
HJ 191 พ187ก

้ มาขายไป
การบัญชีภาคปฏิบัตธิ รุ กิจซือ

วชิระ บุณยเนตร

HF 5655.T5 ว152ก

กลยุทธ์และกลเม็ดทางการตลาดของนั กการตลาดท ้องถิน
่

รณชัย ตันตระกูล

HF 5415.13 ร123

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ต่างชาติทําอย่างไรประเทศไทยเลือกทางไหน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

HD 4300.55 ก6

้
การบริหารการจัดซือ

HF 5437 ค357ห

การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด Advertising and Promotion

elch George E.

HF 5827 บ824ก

การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด

Michael A. Belch

HF 5823 บ570ก

การบริหารระบบข ้อมูลสําหรับโลจิสติกส์

คํานาย อภิปรัชญาสกุล

HD 38.5 ค115ก

กลยุทธ์สค
ู่ วามสําเร็จสําหรับเจ ้าของธุรกิจและ CEO ยุคใหม่

แมคกูกน
ิ ,ฟรานเซส

HD 62.5 ม71ก

การบริหารการคลังและงบประมาณ

ิ ฎ์
ชัญญณั ฐ ญาณมโนวิศษ

HJ 203 ช854ก

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

HD 30.28 ช133

การบัญชีธนาคาร เล่ม 2

นิยะดา วิเศษบริสท
ุ ธิ์

HF 5601 น46ก

การตลาดระหว่างประเทศ International Marketing

สุดาพร กุณฑลบุตร

HF 1416 ส769ก

การตลาดระหว่างประเทศ

สุดาพร กุณฑลบุตร

HF 1416 ส769

การบริหารงานคลังรัฐบาล เล่มที่ 3
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การบริหารโครงการ

วสุมดี อิม
่ แก ้ว

HD 69.P75 ว557ก

เทคนิคการใช ้สถิตเิ พือ
่ การวิจัย

ชูศรี วงศ์รัตนะ

HA 29.5.T35 ช685ท

กลยุทธ์ซน
ุ วูส ู ้ศึกบริหารธุรกิจ

บุญศักดิ์ แสงระวี

HF 5500 ป43ก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกรียงศักดิ์ เขียวยิง่

HF 5549.5.M3 ก575ก

การวางแผน IS/IT เชิงกลยุทธ์

ศิรล
ิ ักษณ์ โรจนกิจอํานวย

HD 30.2.13 ศ37ก

การบัญชีธรุ กิจลิชซิง่

สมเดช โรจน์ครุ เี สถียร

HF 5601 ส4ก

เทคนิคส่งออกให ้รวย

สายัณห์ จันทร์วภ
ิ าสวงค์

HF9800.563 ส665พ

ิ นั กศึกษา ปรีชา แดงโรจน์
การโรงแรม = Hotel Management and Operations ฉบับนิสต

HF 5686 ป467ก

การเริม
่ ต ้น 9 ธุรกิจอย่างมั่นใจ

แฟรนไชส์โฟกัส

HD 62.5 ฟ484ก

การพัฒนาองค์การสมัยใหม่

บุญชอบ พุม
่ ไพจิตร

HD58.8 บ425อ

10 ปี วันสตรีไทย

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

HQ 2002.55.A6 ส563

A Practitioner's Guide to Public Relation Reseaarch mansurement

HD 58.951 S715A

Export Marketting Strategy : Tactics and Skills Thai Work

HD 62.37 Z91E

Production Line

HF 5415 S48P

Financial accounting : tools for business decision marking

Kimmel,Paul D.

HF 5635 K538F

คูม
่ อ
ื ผู ้บริหารเติมเต็มซัพพลายเซนของคุณด ้วยซอฟต์แวร์ Logistics และ Supply Chain

HD 38.5 ค274

Fundamcntals Of Global Strategy

HD 62.4 K63F

Crisis Management In the Time Of Changing World

Shuxin Xiong

HD 49 S483C

Get money from bank ทําอย่างไรเมือ
่ ต ้องกู ้เงินธนาคาร

อิจเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วส
ิ

HG 1642.T35 อ219ท

Entrepreneurship Creativity & Organization

John J. Kao

HB 615 K36E

An Overview Of the Public Reations Function

HD 58.95 B776A

Growing Your Business : Making

HD 62.37 B265G

Orhanization Development&Change

Thomas G.cummings christopher G.Wor

Tax Business
คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชากฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประกอบวิ
ชาชีพCenter
สอบบัญชี

HD 58.8 H8O
HF 5667 ท812ค

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชาการสอบบัญชี 2

Tax Business Center

HF 5667 ท812ค

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

ฝ่ ายวิชาการสถาบัน The Best Center

HF 5667 น23ส

A Primer on Negotiating Corporate Purchase Contracts

HD 38.5 P452A

A Director's Guide to Ciorporate Financial Reporting

HG 4027.5 F517A

Smart Networking สร ้างเครือข่ายง่ายสุดๆ

Liz Lynch

HD 69.S8 ล35ส

งานใหม่ใครก็หาได ้ = Welcome new job

ศศวรรณ มงคลภาพ

HF 5382.75 ศ286ง

ิ้ สุด 31 ธันวาคม 2548
เจริญโภคภั
ณฑ์อาหาร
งบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีอนุญาตสําหรับปี สน
และ2547

HF 5601 จ722ง

เจริญ
งบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เจริญโภคณฑ์อาหาร
จําโภคภั
กัด ณฑ์อาหาร จํากัด

HF 5601 จ722ง

The Small Business Controller

HF 5548.2 H764T

Decision Support Basics

HD 30.2 P857M

คัมภีรน
์ ั กบริหาร

ชาญทิพย์ พภพธรรม
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

Developing Winning Brand Strategies
ความรู ้เกีย
่ วกับสินค ้า

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ
HD 30.28 F449D

นภาพร มูลรัตน์

Sales and Market Forecasting For Enterpreneurs

HF 1428 น15ค
HF 5415.129 T58

คัมภีรก
์ ารตลาดซุนวู

ิ ปราการ
ศุภณั ฐ ชูชน

HD 2709 ศ686ค

Quality Management

Phaibul Changrien

HD 62.15 P654Q

Effective Sales Force Automation

HF 5438.25 A5E

การวิจัยธุรกิจ

เตือนจิตต์ จิตต์อารีย ์

HD 30.4 ต831ว

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบเจ ้าพนั กงานการเงินและบัญชีปฏิบัตก
ิ ารกรมการปกครอง

ฝ่ ายวิชาการสถาบัน The Best Center

HF 5667 ฝ63ค

Developing Employee Talent to Perforn

HB 1323 W287D

Management

Bateman Snell

HD 31 B369M

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

ฝ่ ายวิชาการสถาบันวิชาการตําราทอง

HF 5667 ฝ236ค

Leaders & The Leadership Process

Jon L. Pierce

HM 1261 P53L

Leadersship

Richard L. Daft

HD 57.7 D82L

คูม
่ อ
ื ก่อตัง้ ธุรกิจ แฟรนไชส์บริการสุขภาพ

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาและกระจายสินค ้าวิสาหกิจขนาดกลาง
HD 62.5 ศ817ค

คูม
่ อ
ื ก่อตัง้ ธุรกิจ นํ าเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาและกระจายสินค ้าวิสาหกิจขนาดกลาง
HD 62.5 ศ817ค

คุณธรรมสําหรับนั กบริหาร

ดํารงค์ ชลสุข

HF 5500 ด493ค

Knoeledge Management Begging

HD 30.2 K32K

Manage Your Career : 10 Keys To Survival and Success When

HD 62.37 S253M

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คูม
่ อ
ื การใช ้งานอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกร

HD ค615

Management Information Systems

Post. Andersow

HD 30.213 P857

การจัดการพฤติกรรมมนุษย์

สิทธิโชค วรานุสันติกล
ู

HF 5438.5 ส4

Managerial Accounting Creating Value in a Dynamic Business Env Ronald W.Hilton

HF 5657.4 H48M

Managerial economics

Salvatore, Dominick.

HD 30.22 S247M

Managment Information Systems

Gerald V. Post

HD 30.213 P857

Managing Your IntellectualProperty Assets

HD 69.B7 D573M

คุยเฟื่ องเรือ
่ ภาษี เล่ม 1

มิตรทอง ชูลต
ิ ะวงศ์

HJ 2850.55 ม575ค

คิดแบบบูรณาการ

มาร์ตน
ิ ,โรเจอร์ แอล

HD 57.7 ม643ค

Emerging Trends Threats and Opportunities in International
How to speak & write as a manager พูดและเขียนอย่างผู ้จัดการ

HD 62.37 C999E
อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช

คูม
่ อ
ื ติดต่อส่งสินค ้า

HF 5549.5 อ15ย
HE 338 ย44ค

Human Resource Management

Noe Hollenbeck

HF 5549 N993H

Organization Theory

David, Jaffee

HD 31 J243O

Organization Theory

Haridimos Tsoukas

HD 31 H94O

KPI รายบุคคล : สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร

ั กุล
สมเกียรติ วัฒนศิรช
ิ ย

HD 30.28 ส56ค

คูม
่ อ
ื การบัญชี

ั เดชรุง่ เรืองเจริญ
วิชย

HF 5601 ว539ค
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่ หนั งสือ
ชือ
คูม
่ อ
ื เตรียมสอบเจ ้าพนั กงานสรรพากรปฏิบัตงิ าน

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

ฝ่ ายวิชาการสถาบัน The Best Center

เลขเรียกหนั งสือ
HF 5699.5 ฝ97ค

International Social Entrepreneurship Pathways to Personal and

HD 30.17 M967I

The Internationalists : masters of The Global Game

HD 62.4 S326T

Internet Marketing For Entrepreneurs

HF 5415.1265 P3

Investments

HG 4521 B564I

Mergers and Acquisibions : Turmoil in Top management Teams

HD 2746.5 K671

Marketing Strategy In Play Questioning To Create Difference

HD 62.37 H645M

Operational Leadersship

HD 57.7 P735O

Check & Balance Vol.5

สํานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา

HM 15 ล761ช

CEO โลกตะวันออกฉบับเข ้มข ้น

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

HD 38.2 ก19ซ

The complete MBA for Dummies

Dr.Kathleen Alln

HD 38.15 T373T

่ วามเป็ นเลิศ
ก ้าวสูค

ส.สุวรรณ

HF 5549.5 ส18ก

Succeding at The Top : A Self Paced Workbook For Newly Appoi
ขายของกับ ebay รวย

HD 58.7 L717S
จีระพล ไชยมงคล

Building Strategy and Performance
การสร ้างและประมวลผลข ้อมูลจากแบบสอบถาม

HF 5478 จ565ข
HD 30.28 W287B

สรชัย พิศาลบุตร

H 62 ส324ก

Sustainable Business : Making Human Resources Work For You

HD 61 L262S

Brekeven Analysis

HD 47.25 C129B

เจรจาแบบนั กการฑูต พูดแล ้วมีกําไร

คณิต พูนผล

Strategic Planning :fundamentals For Small Business

HD 58.6 ค36จ
HF อ96ก

ก ้าวใหม่...การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า

นราวุฒ ิ ดีสวุ รรณ

HC 333.91 น241ก

CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี

จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กล
ุ

HF 5681.T3 จ812ซ

การสอบบัญชี

พยอม สิงห์เสน่ห ์

HF 5667 พ216ก

Business Challenges

Driscoll nina O

HD 31 D981B

ความตกลงการค ้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

HF 2340.55 ค181

การออกแบบระบบบัญชี

วันเพ็ญ กฤตผล

HF 5601 ว115ก

เจาะข ้อสอบนั กวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตก
ิ าร

กลุม
่ พัฒนาวิชาการ

HF 5667 ก87จ

านวยการประสานพลั
งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ข ้าราขการและเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐมีสว่ นช่วยสนับสนุนการแก ้ไขปั ญหายาเสพติกองอํ
ดได ้อย่
างไร

HV 5840.T5 ก351ข

เขาไม่สอนเรือ
่ งนี้ใน MBA การจัดการการธุรกิจสากล

ชาย กิตติคณ
ุ าภรณ์

HD 37.T5 ช523ข

จิตวิทยาการบริหารงาบบุคคล

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

HF 5549 ป649จ

World wide work worldclss = เตรียมตัวอย่างไรให ้ได ้งานภายใน 1 เดือนณั ฐยา รัตนกาญจน์
CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาภาษีอากร

จุฑามาศ ทิพยากรณ์กล
ุ

HF 5383 ณ349ว
HF 5681.T3 จ812ซ

ุ
CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการสอบบัญชีทป
ี่ ระมวลโดยคอมพิวเตอร์ ณั ฐกิตติ์ ทิพยาภรณ์กล

HF 5667 ณ322ก

ฑามาศ
พยาภรณ์กล
ุ
CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชา กฎหมายที่เกีย
่ วข ้องกับการประกอบวิชาชีพจุสอบบั
ญชีทิ1-2

HF 5627 จ628ซ

ึ ษาการก่อตัง้ ธุรกิจนํ าเทีย
กรณีศก
่ วเชิงธรรมชาติ

ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาและกระจายสินค ้าวิสาหกิจขนาดกลาง
HD 62.5 ศ817ก
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เลขเรียกหนั งสือ

CPA ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี 2

จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กล
ุ

HF 5667 จ749ซ

จริยธรรม : Business Ethics

จารุวรรณ ชอบประดิถ

HF 5387 ม456จ

Business Plan Project : A Step-By -Step Guide to Writing A Busin

HD 69.P75 S467B

ชัยชนะยาเสพติดเพือ
่ แผ่นดิน

สํานั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด

HV 5840.T5 ส691ช

ขับเคลือ
่ นกลยุทธ์

เรบินเิ อก

HD 30.28 ร55ข

A Strategic and Tactical Approach to Global Business Ethics

HD 30.28 B415A

Conducting Market Research For Lnternational

HD 62.37 C376C

Copy writer

เพ็ญศิร ิ วงษ์สกุล

HF5825 พ912ก

จอมอัจฉริยะยักษ์ จน
ิ นี่ = Genic 's wisdom

เทราต์, แจ็ค ; ดนั ย จันทร์เจ ้าฉาย

HF 5415.13 ท638จ

Corporate Investment Deciions Princples and Practice

HD 52 P588C

Corporate Governance Matters

Larcker, David

HD 2741 L315C

การสร ้างธุรกิจแฟรนไชส์

แฟรนไชส์โฟกัส

HD 30.28 ฟ484ก

นโยบายสาธารณะ

ศุภชัย ทองประภาษ

H 97 ศ46น

ธุรกิจร ้านอาหาร

HF 5439.F64 พ798ธ

การบริหารและการจัดการโรงแรม

บังอร ฉั ตรรุง่ เรือง

TX 911.3.M27 ก762ก

ธุรกิจและการบริหารปี 2000

สายัณห์ จันทร์วภ
ิ าสวงค์

HF 5549 ส665

แผนทีท
่ างหลวงประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

G 8026.P2 ส75ผ

สุดยอดสถานที่ กิน ดืม
่ เทีย
่ ว โดนใจ 30 Bloggers

ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวต
ั น์

TX945 ส645

พืชสมุนไพรกับยาไทยสําหรับสตรี

ธนพันธ์ จอมพิทักษ์

TX 406 ธ152พ

่ งค์กรเป็ นเลิศฉบับ ADVANCED
พลัง CSR สูอ

วิทยา ชีวสุโนทัย

HD 60 ว34พ

พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี

สุพานี สฤษฎ์วานิช

HD 58.7 ส831พ

มุมมองใหม่เมืองไทย = Unseen in Thailand

การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย

G 149 ก455อ

มหัศจรรย์พันธ์พช
ื สมุนไพรเครือ
่ งดืม
่ ป้ องกันโรค

สุธ ี วรคีรน
ี ม
ิ ต
ิ

TX 406 ส786ม

ภาวะผู ้นํ า

ชาญชัย อาจินสมาจาร

HD 57.7 ช485ภ

การจัดนํ าเทีย
่ ว

พิมพรรณ สุจารินพงค์

G 155.A1 พ17ก

ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร = TAX AUDITOR : วิชาการสอบบัญชี

แท็ก บิซเิ นส เซ็นเตอร์

HF 5667 ท812ผ

ผู ้บริหารธุรกิจยุคโลกาภิวฒ
ั น์

ดนั ย เทียนพุฒ

HD 38.2 ด15ผ

ภาษาไทยธุรกิจ 1

สุภัทรา โกไศยกานนท์

HF 5728.T5 ส836ภ

ภาษี งา่ ยนิดเดียว

ปภาสร แก ้วกอบสิน

HJ 4771.55 ป339ภ

ผู ้นํ าแห่งการเปลีย
่ นแปลง
แคมป์ คาร์ ทีลอซู

HD 58.8 ส77ผ
อํานวยพร บุญจํารัส

ผู ้นํ าทีย
่ งิ่ ใหญ่...ฉลาดใช ้EQ

G 155.T35 อ684ค
HD 57.7 ก87ผ

เดินทางอย่างมืออาชีพ

แอนดริว ไรท์

G 149 อ944ด

แผนทีท
่ างหลวงประเทศไทย

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

G 8026 ส284ผ

แผนลอบสังหารบันลือโลก

ดาณุภา

HV 6499 ด382ผ
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HC 445.Z9E5 ห237พ

นโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาของชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2535-2539สภาวิจัยแห่งชาติ

HM 73 ส4น

ิ วิกฤติการณ์
แผนพิชต

Callan, Jamas

HD 61 ค19ผ

พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี

สุพานี สฤษฎ์วานิช

HD 58.7 ส116พ

นายกฯทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 1

สํานั กโฆษก สํานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

H 97 ส691น

นวัตกรรมเพือ
่ สังคม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

HD 60 ช612น

นวัตกรรมเพือ
่ สร ้างมูลค่าและความยัง่ ยืนของ SMEs

ทรงศักดิ์ สุวท
ิ ยพันธ์

HD 45 น356

พระคุณแม่

แสงเทียน ศรัทธาไทย

HQ 759.2 พ323

ิ ความรํ่ารวย
พัฒนาวิธค
ี ด
ิ พิชต

สิรม
ิ ณฑล แจ ้งเจนกิจ

HF 5415 ส37ส

ิ การแข่งขัน
พลิกกลยุทธ์พช
ิ ต

ฮาเมล, แกรี่

HD 28 ฮ854พ

ภาวะผู ้นํ าการบริหาร

ชาญชัย อาจินสมาการ

HD 37 ช231ภ

ปิ โตรเคมี
แห่งชาติ
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 : งบการเงินของบริษัทปิ โตรเคมี
แห่งชาติ

HF 5601 ป615ง

ภาวะผู ้นํ าและผู ้นํ าเชิงกลยุทธ์

เนตร์พัณณา ยาวิราช

HD 57.7 น54ภ

พิษณุโลกเมืองแห่งศักยภาพการลงทุน

ปรีด ี หุตะมาน

HG 4521 ป471พ

แผนการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549)

สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

H 62.5 ส691ผ

สถาบั
นบัณฑิตพัSystem
ฒนบริหารศาสตร์
เอกสารประกอบการสอนวิชารศ.782ระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 2 = Thai
Economic

HC 445 พ987

อุตสาหกรรมใต ้ร่มพระบารมี

อุตสาหกรรมไทย

HD 3616.T5 อ724

นโยบายสาธารณะ : แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ

สมบัต ิ ธําวงธัญวงศ์

H 97 ส162น

เอาชนะด ้วยความสามารถเชิงวิเคราะห์

HD 38.7 ด27อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเทีย
่ ว หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมธิราช

G 115.A1 ส411อ

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเทีย
่ ว หน่วยที่ 1-7

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

G 115.A1 ส411อ

สถาบั
นบัณฑิตพัSystem
ฒนบริหารศาสตร์
เอกสารประกอบการสอนวิชารศ.782ระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 1 = Thai
Economic

HC 445 พ987ร

ผู ้หญิงเชิญทางนี้

นวลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์

HQ 1121 น24ผ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พศ.2550-2554)

ธีรพงษ์ มหาวีโร

HC 497.ท9 ผ82

เอกสารการสอนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

HD 37.T5 ม246ร

้ ทางเลือกดีๆ สําหรับคนก ้าวไกล
เปิ ดโอกาศใหม่ด ้วยธุกจิ ร ้านสะดวกซือ

พีระวุธ ฉั ตรกุล ณ อยุธยา

HD 9199.T.35 พ798ป

โลดแล่นไอเดีย & นวัตกรรมในทะเลสีนํ้าเงิน

ดนั ย เทียนพุฒ

HD 30.28 ด152ล

พงศักดิ์ ผกามาศ
ระบบไอซีทแ
ี ละการจัดการยุคใหม่ =ICT System And Modern Managment

HD 30.2 พ12ร

ระเบียบวิธวี จิ ัย (Research methodology)

มนสิช สิทธิสมบูรณ์

H 62.A5 ม161ร

่ วามเป็ นเลิศ
สร ้างวัฒนธรรมในองค์กร สร ้างวิถท
ี างสูค

Terrence E.Deal and Allan A.kennedy

HD 38 ด57ส

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

ณั ฏฐพงศ์ ทองภักดี

HC 445.Z9S9 ณ431ป

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสังคมศาสตร์ : เทคนิคแผนทีน
่ ํ าทางการวิจัย

พลศักดิ์ จิรไกรศิร ิ

H 62 พ445ร

มาตรฐานการสอบบัญชี การสอบทานงบการเงิน มกราคม 2543

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF 5601 น26

บริหารเวลาเพือ
่ ความสําเร็จ

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

HD 96.T54 ก84บ

วัฒนธรรมองค์การ

ชนิดา จิตตรุทธะ

HD 58 ช152ว
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สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดและทฤษฎีและแนวโน ้มในสังคม

สมศักดิ์ ศรีสันติสข
ุ

HT 421 ส161ส

รายงานการสอบบัญชี

สุชาย ยังประสิทธิก
์ ล
ุ

HF 5667 ส761ก

สมาคมนั
กบัญกชี
และผู
้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF 5601 น26
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 - 799 การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน
พฤศจิ
ายน
2542
ศิลปของผู ้นํ า

โคเฮน, วิเลีย
่ ม เอ

กรมไปรษณี
สืบศักดิศ
์ รีการไปรษณียโ์ ทรคมนาคมไทย หนั งสือทีร่ ะลึก 120 ปี กรมไปรษณี
ยโ์ ทรเลข ยโ์ ทรเลข

HD 38.7 ค95ศ
HE 7240.55 ก151ร

กบัญ2542
ชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF 5601 น26
มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์และหลักการพืน
้ ฐานของการสอบบัญชีสมาคมนั
พฤศจิกายน
เปิ ดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต

ฝ่ ายส่งเสริมงานแนะแนว

HF 5382.5.T5 ป759

สถิตเิ พือ
่ นนักบริหาร

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ

HF 5500 ช6

ศิลปะการขาย

HF5438.4 ว27ศ

ปฏิบต
ั ก
ิ ารฝ่ าวิกฤติ

Norman, R. Augustin

HD 30.28 ว13ป

ศาสตร์ผู ้นํ าสากล

ไชย ณ พล

HD 57.7 ช851ศ

แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิตก
ิ ารวิเคราะห์แนวคิดพืน
้ ฐานและวิธก
ี ารชูศรี วงศ์รัตนะ

H 62.A5 ช488บ

รวยด ้วยเครือ
่ งหยอดเหรียญ

ณั ฐพล ประดิษฐผลเลิศ

HD 5483 ณ342ร

ประเทศไทย-กลุม
่ ธนาคารโลก ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศว

กลุม
่ ธนาคารโลก

HC 445.Z9 .E44 ก318ป

สร ้างทีมขายให ้เป็ น #1

อาคม ไม ้สนธิ์

HF 5438.4 ค61ส

บีนส์ บทบริหารทีย
่ งิ่ ใหญ่ จากกาแฟถ ้วยเล็ก

Yerdes, Leslie H.

HD 62.7 ย59บ

ผู ้นํ าทีท
่ รงพลัง

HD 57.7 บ86ผ

เมโทรแมน : บทบัญญัตข
ิ องผู ้ชายทันสมัยแห่งศตวรรษที่ 21

HQ 1090 ธ654ม

วิธข
ี จัดความขัดแย ้ง

HD 42 อ37

สภาทีป
่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สุวัฒน์ ทองธนากุล

วิธแ
ี ก ้ไขเชิงป้ องกันเมือ
่ พนั กงานทําไม่ได ้ดั่งใจ

HC 445 ส876ส
HF 5549.5 ฟ649ว

บัน
้ ท ้าย...นางงาม

ปนั ดดา วงศ์ผู ้ดี

HQ 1090 ป161บ

วิจัยธุรกิจยุคใหม่

วัชราภรณ์ สุรย
ิ าภิวฒ
ั น์

HD 30.4 ว112ว

สมาคมนั
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 300 - 399 การวางแผนงานสอบบัญชีพฤศจิกายน
2542กบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF 5601 น26
ไม่เรียน MBA แต่เก่ง

ชาย กิตติคณ
ุ าภรณ์

HF 37.T5 ช523ม

หลักการบัญชีบริหาร

สมนึก เอือ
้ จิระพงษ์ พันธ์

HF 5657.4 ส163ห

ชนงกรณ์ กุธณรุ กิ
ฑลบุ
ร น
หลักการจัดการ = Comtemporary business management : แนวคิดและสถานการณ์
จปั จตจบั

HD 37 ช133ห

เรือ
่ งเล่า เขย่าคิด

ั ดิ์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศก

HB 126.T53 ก768ร

บริหารงานขาย

ทวีศักดิ์ สุวคนธ์

HF 5438.4 ท228บ

รีเอ็นจิเนียริง่

วิฑรู ย์ สิมะโชคดี

HD 38 ว574ร

บริหารธุรกิจขนาดเล็ก

ปานอนั นต์ เทพบุศย์

HD 2340.8 ป25บ

สํจาฐานราก
นั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
บทคัดย่องานวิจัยในโครงการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิ

HN 700.592 ส691บ

หลักการจัดการ

อุษณีย ์ จิตตะปาโล

HD 28 อ863ห

หลักการบัญชี 1

Yodbutr,Arunee.

HF 5601 อ419ห

หลักการตลาด = Prineipie of marketing

สมบูรณ์ ขันธิโชติ

HF 5415 อ257ห
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โครงการส่
งเสริมตวิภัสณ
าหกิ
อมและผลิตHF
ภัณ5770
ฑ์ชม
ุ ชน
แนวโน ้มการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อมและผลิ
ฑ์ชจม
ุ ขนาดกลางและขนาดย่
ชนของไทย
น385
หุ ้นใหม่ความภูมใิ จของจังหวัด

ฐิตเิ มธ โภคชัย

HG 4637 ก174ห

ภาษี ป้ายและภาษีโรงเรือน

นิวัฒน์ อริยะ

HJ 2240 น673ก

อย่าให ้กฏเกณฑ์ผก
ู มัดมือเท ้า

Teerawut Tantiwongsakit

HD 37.T5 อ546

อะ เชนส์ ออฟ เออร์เจนซี่

คอตเตอร์

HD 58.8 ค191อ

ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา

เวก ศิรพ
ิ ม
ิ ลวาทิน

HJ 4621 ว891ภ

ญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร
รายงานวิจัยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับผลการดํกรมตรวจบั
าเนินงานของสหกรณ์

HD 1491.T5 ก151ร

้ วนใยสําคัญแสดงสิทธิทจ
้ หุ ้นสามัญ ของบริษัท บางจากปิ โตรเลี
บางจากปิ
หนั งสือชีช
ี่ ะซือ
ยม โตรเลียม

HG 4661 บ287ห

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

HD 3542.T5.R ก169ร

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 ต ้นทุนการกู ้ยืม

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF 5601

รายงานฉบับสมบูรณ์ความต ้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

HD 4801 จ75

บทสรุปรวมผลงานวิจัยด ้านสตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

HQ 1121 ก636บ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF 5601 ส4ม

่ งคกรณ์แห่งความเป็ นเลิศด ้วย TOM
สูอ

ี ธรรม
โกศล ดีศล

น26

HD 28 ก961ส

หนั งสือเด็กยืมไม่มบ
ี าร์โค๊ด

HF 2535 น25น

บริการหูฟัง (Head Phone) [Electronic Resource]

HP

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 ตุลาคม 2542

สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF5601 ส4ม

แรงงานสัมพันธ์

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

HD 6961 ก58ร

บัญ
ชีแอละผู
้สอบบัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรือ
่ ง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข ้อมูสมาคมนั
ลสําหรับก
เครื
อ
่ งมื
ทางการเงิ
นชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย HF 5601 ส4ม
บรรณานุกรมงานวิจัยด ้านสตรี

สํานั กงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรือ
่ ง ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
หลักการจัดการ

HQ 1121 ก636บ
HF 5601 น26

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

HD 28 ช133ห

คําศัพท์การเงิน การธนาคาร การตลาด การธุรกิจ และแบบจดหมายเชิงพาณิชย์กับบริษัทต่างประเทศ

HG151 ค65

้ - ทําทันที ประสบการณ์นักธุรกิจญีป
ป.แผนสํ้าาเร็จ
คิดเหนือชัน
่ นว่
ุ่ าด ้วยปรัชญาความเร็วทางการค

HF 5500 อ34ค

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชาญชัย อาจินสมาจาร

HB 501.5 ช485ก

การวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยเทคนิค

ั
จินตนา ธนวิบล
ู ย์ชย

HF 5549.56 จ482ก

้ ยอด
คุณก็เป็ นนั กขายชัน

เริงศักดิ์ ปานเจริญ ; เจ. ดับบลิว. แลงก์

HF 5438 ร62ค

่ รุ กิจสากลด ้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ก ้าวสูธ

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

HD 37.T5 ช851ก

ซูนวู สร ้างความยิง่ ใหญ่ให ้ธุรกิจญีป
่ นอย่
ุ่
างไร?

จาวาโน, โมริฮโิ ร

HF 3586 ม946ซ

เทคนิคการบริหารการขาย

ชาญชัย อาจินสมาจาร

HF 5439 ช23ท

ซีอโี อ ไอเดีย : บริหารธุรกิจ ด ้วยความคิดเรียบง่ายและแตกต่าง

ั , ผู ้แปล
สุรย
ิ ะ เลิศวัฒนะพงษ์ ชย

HD 30.28 ส863ซ

101 วิธส
ี ค
ู่ วามเป็ นยอดผู ้จัดการฝ่ ายขาย

สมพงษ์ บุญธรรมจินดา

HF 5549 ก57ห

การโฆษณา

อุษา แก ้วศิลป์ ,อัจฉริยะ โฆษยากูล

HF 5804 ด864ก

้
การจัดการสินเชือ

ดารณี พุทธวิบล
ู ย์

HD 28 ด27ก

การจัดทํารายงานการประเมินผล

นิศา ชูโต

HF 5549.5 น38ก
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

การจัดแสดงสินค ้า

พรนิภา กาญจนพงศ์

HF 5415.13 พ245ก

เช็คภาคปฏิบัตต
ิ อนวิธเี ขียนเช็คให ้ถูกต ้อง

เจริญ เจษฎาวัลย์

HG 1691 จ722ช

การใช ้เครือ
่ งคํานวณทางธุรกิจ = Machine Calculations

รังสิต จันทนิยมานนท์

HF 5688 ร316ก

เทคนิคหัวหน ้างาน

Broadwell, Martin M.

HF 5500 ม19ท

แชริง่ ไอเดียส์ จุดประกายความคิดผู ้นํ า

ปานทิพย์ องค์ทองคํา

HF 5438 ป22ช

การตรวจสอบการบริหาร

เจริญ เจษฎาวัลย์

HD 38 จ57ก

คูม
่ อ
ื กลุม
่ คิวซี

สํานั กงานส่งเสริมคิวซีแห่งประเทศไทย

HD 38 ส6ค

ึ ษา:การให ้คําแนะนํ าทางธุรกิจสูค
่ วามสําเร็จสําหรับ SMEs
กรณีศก

ศูนย์แนะนํ าธุรกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

HF 5415.335 ศ812ก

คูม
่ อ
ื การทํางานในศตวรรษที่ 21

ม.อิง้ อรุณ

HD 4801 ม19ค

เจาะลึกภาษี อากร สรรพากร

นพดล อิม
่ กระจ่าง

HJ 2240 น16จ

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

ก ้องเกียรติ โอภาสวงการ

HF 5544 ธ82ก

กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน

กรมทรัพยากรนํ้ า

HD 4456 ก318ก

การวิเคราะห์ต ้นทุนโลจิสติกส์แบบ ABC

รุธริ ์ พนมยงค์

HD 38.5 ร514ก

Basics of qualitative research : techniques and procedures for de

Juliet Corbin,

2015

ก ้าวลํ้าความสําเร็จด ้วยธุรกิจร ้านกาแฟ

พีระวุธ ฉั ตรกุล ณ อยุธยา

HD 9199.T35 พ798ก

การบริหารการค ้าปลีกและการขนส่ง

ภัทรกร พลพนาธรรม

HF 5429 ภ63ก

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบ เล่ม 3 ตอน: วิธก
ี ารตรวจสอบ

HF 5668.25 จ72ก

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบบัญชี

เจริญ เจษฎาวัลย์

HF 5667 ส772ค

การตรวจสอบภายใน

เจริญ เจษฎาวัลย์

HF 5668 จ74ก

คูม
่ อ
ื หัวหน ้างาน

ชาญชัย อาจินสมาจาร

HF 5549.5 ช485ค

21 คุณสมบัตห
ิ ลักแห่งการเป็ นผู ้นํ า

แม็กซ์เวลล์,จอห์น ซี

HD 57.7 ม853ส

การขายอย่างผู ้ชนะ

ริชาร์ด เดนนี่ ; ครองแผน ไชยชนะสาร

HF 5438.4 ค17ก

คัมภีรบ
์ ริหารงานบุคคลว่าด ้วยกฎหมายแรงงาน

เกษมสันต์ วิลาวรรณ

HF 5549.5 ก58ค

80 นวัตกรรมทางสังคมไทย เทิดไท ้ องค์ราชันย์

พนิตา กําภู อยุธยา

HV 400.55 พ74ป

9 บทบันทึกแห่งอ ้อยและนํ้ าตาลทรายไทย

สํานั กงานคณะกรรมการอ ้อยและนํ้ าตาลทราย(สอน.)

HD 9100 ส691ก

ิ
การบัญชีทรัพย์สน

รุภาวดี เจริญทรัพย์

HF 5681 ร46ก

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชาญชัย อาจินสมาจาร

HB 501.5 ช23ก

การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และสังคม

วิภาพร มาพบสุข

HN 49.C6 ว649ก

่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,สํานั กงาน HC 445.Z9 C344A
A Summary of the Implementation of Tasks to Increase the Effec กรรมการกองทุนหมูบ
คูม
่ อ
ื เบือ
้ งต ้นสําหรับธุรกิจ SMEs

พัชรินทร์ เบอร์ค

HF 5001 พ523ค

คูม
่ อ
ื สร ้างธุรกิจของตัวเอง 1 : เส ้นทางเป็ นเจ ้าของธุรกิจยุคใหม่

นิตยสาร โอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์

HD 38 น576ค

คณิตศาสาตร์บริหารธุรกิจ

ั เปี้ ยมุกดา
สันต์ชย

HF 5691 ส578ค

การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด

พรชนก รัตนไพจิตร

HF 5686.บ4 พ235ก

การบัญชีบริหาร

เสนาะ ติเยาว์

HF 5601 ส925ก

การเป็ นยอดนักต่อรอง ใน 1 สัปดาห์

ปี เตอร์ เฟลมิง

HF 5438 อ45ป
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่ หนั งสือ
ชือ

ผู ้แต่ง

ปี พม
ิ พ์

เลขเรียกหนั งสือ

บริษัทคอมพิวเทค ไมโครซิสเต็ม

HF 5548.5 ค187ก

ิ และทุน
การบัญชีหนี้สน

อําพล สุธรรมาชัย

HJ 9750 อ692ก

งบการเงิน

โอฬาร กลีบพุฒ

HF 5681.B2 ก37ว

การบัญชีห ้างหุ ้นส่วนบริษัทและการร่วมค ้า

สุรย
ิ ุ เมืองขุนรอง

HF 5602 ส863ก

การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ

สุปรีดา ลิว่ เฉลิมวงศ์

HM 263 ส824ก

การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ และสังคม

สุธรี า เผ่าโภคสถิตย์

HN 25 ส785ก

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีภาษีอากร

Tax Business Center

HF 5667 ท812ค

คูม
่ อ
ื การสร ้างและใช ้เกมประกอบการอบรม

วารินทร์ อักษรนํ า

HF 5549.5.T7 ว483ค

การบริหารสํานั กงานแบบใหม่

สมชาย หิรัญกิตติ ; ชวลิต ประภวานนท์

HD 30.28 ศ486ก

ตลาดหุ ้นในประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

HG 4551 ต4ต

เกมการตลาด = Marketing game

วีระ สถิตย์ถาวร

HF 5415.135 ว841ก

การวางแผน และควบคุม โดยงบประมาณ

พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์

HJ 2005 พ247ก

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

พิบล
ู ทีปะปาล

HF 5438.5 พ35ก

ึ ษาจริง)
ทีป
่ รึกษาสอนเขียนแผนธุรกิจให ้สําเร็จ (กรณีศก

อุทัย อัศวารักษ์

HD 62.7 อ819ท

คูม
่ อ
ื สร ้างธุรกิจของตัวเอง 3 : การเปิ ดร ้านเบเกอรี่

นิตยสาร โอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์

HF 5439.B34 น576ค

การลดต ้นทุน การเพิม
่ กําไร

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์

HD 47.4 ช851

จิตวิทยาธุรกิจ

มาลินี จุฑะรพ

HF 5548.7 ม497จ

การคุมประพฤติกับความมั่นคงของชาติ

จรัล บูรณพันธุศ
์ รี

HV 9278 จ157ก

การบริหารนั กขาย

รัศมี ธนยธร

HF 5438.4 ร118ก

ตัวอย่างแบบนิตก
ิ รรมสัญญาประเภทต่าง ๆ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

HF 1382.7 ป422

5 วิธค
ี ด
ิ สร ้างภูมต
ิ ้านทานฝ่ าด่านวิกฤติหาธุรกิจมีกําไร

พิษณูพร - ชัยยุทธ

HF 5001 พ4ห

คูม
่ อ
ื เตรียมสอบผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต...

Tax Business Center

HF 5667 ส814ค

50 กลยุทธ์ผก
ู ใจลูกค ้า

เริงศักดิ์ ปานเจริญ

HF 5438.4 ร62ก

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด ้านการเงินการบัญชี
Customer Loyalty : how to earn it, how to keep it

Handling qualitative data : a practical guide

Lyn Richards.

่ วามเป็ นหนึง่
ตํานานสูค

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

HD 2356 ส229ต

การบัญชีต ้นทุน

สังวาลย์ สันติเพชร

HJ 9750 ส112ก

การบัญชีต ้นทุน 1

สังวาลย์ สันติเพชร

HJ 9750 ส112ก

การขายอย่างสร ้างสรรค์

ครองแผน ไชยชนะสาร

HF 5438.4 ค17ก

ตัวอย่างแบบนิตก
ิ รรมสัญญาประเภทต่าง ๆ

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

HF 1382.7 ป422

ระบบควบคุมภายใน:หลักการและวิธก
ี ารปฏบัต ิ

เจริญ เจษฎาวัลย์

HF 5668.25 จ722ร

พระคุณแม่

แสงเทียน ศรัทธาไทย

HQ 750 พ961พ

ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการแบบตะวันออกและตะวันตก

วิทต
ิ วัณนาวิบล
ู

HD 28 ว5ศ

Thailand Road Atlas : Thailand's best city maps
ลึก กว ้าง ชัด จัดระบบปฎิบต
ั ก
ิ ารขาย

G 2375 ท955
โรจน์ วุฒก
ิ าญจน์
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รวมบทความวิกฤติเศรษฐกิจประเทศไทยและทางแก ้ไข

มีพาศน์ โปตระนันทน์

HC 445 ม989

คูม
่ อ
ื สร ้างธุรกิจของตัวเอง 5 : การสร ้างระบบแฟรนไชส์เบือ
้ งต ้น

นิตยสาร โอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์

TX 910.5 น576ค

คูม
่ อ
ื สร ้างธุรกิจของตัวเอง 2 : การเปิ ดร ้านกาแฟ

นิตยสาร โอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์

TX 945 น576ค

ศัพท์เฉพาะในธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว เล่ม 1

สรสรรค ตันติพัฒน์

TX 905 ส342ศ

ระบบบัญชีสําเร็จรูป

Account For Office

HF 5601 อ71

ปั ญหาสังคม

โกศล วงศ์สวรรค์

HN 316.1 ก961ป

มหัศจรรย์ พืชสวนครัว : การปลูกและปรุงอาหารแบบรู ้คุณค่า

กระยาทิพย์ เรือนใจ

TX 557 ก219ม

ป.ปลาโภชนาการ

กระยาทิพย์ เรือนใจ

TX 566.5 ก219ป

นี-่ -สิเลขามืออาชีพ

จารุนี ทองไพบูลย์กจิ

HG 4651 จ64น

สมภพ จันทรากา "พ่อ" ผู ้ปิ ดทองหลังพระ

สมภพ จันทรากา

HQ 242.55 ส271ส

มารยาทสังคมของคนทํางาน

ทองคํา มณีปัญญา

HX 112 ท249ม

สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 25 ประเทศสมาชิก

วิมลวรรณ ภัทโรดม

HC 240 ว672ส

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
มาตราฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdkes กับการจัดทํางบประมาณระบบใหม่

HQ 4011 ช445ม

่ วามเป็ นผู ้จัดการขายเต็มขัน
สูค
้

วอลเตอร์ อี เวียร่า ; เริงศักดิ์ ปานเจริญ

HF 5438 ร62ส

มาสนุกกับภาษี

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

HJ 2240 ช6ม

่ ังคมยุตธิ รรม: บทเรียนการขับเคลืน
สูส
่ ยุตธิ รรมชุมชน

คณะทํางานโครงการนํ าร่องพัฒนาระบบงานยุตธิ รรมชุมชน HK 762.5ก3 ค121ส

สร ้างทีมให ้เวิรก
์ : 24 เคล็ดลับเพือ
่ การทํางานเป็ นทีมอย่างผู ้ชนะ

Maginn , Michael

้ จงมรรยาทของผู ้สอบบัญชี
มรรยาทผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและคําชีแ

นั กบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย,สมาคมHF 5627 น26ม

บัญชีเบือ
้ งต ้น

บังอร ขุนชิต

HF 5601 บ112บ

หลักการบัญชีขน
ั ้ ต ้น

จินดา ขันทอง

HF 5601 จ36ห

หัวเราะก๊าก..กับการเงินงบการเงิน

กฤษณ์ ศิรก
ิ ลการ

HF 5681.B2 ก4

หาคนหางานแบบถูกคน

สเก็ตส์, จูด ี้

HD 5701 ส861ห

เห็นทางธรรม

ญ นิรนาม

HN 700.55 ญ8

HD 66 ม717ส

ํานักนายกรั
ฐมนตรี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
HC ส497.ท9
ส691ผ
สถาบันการเงิน

สุรย
ิ ะ เจียมประชานรากร

HG 1811 ส863ส

ศิลปะแห่งสงครามว่าด ้วยยุทธ์ศาสตร์ทางธุรกิจ

ชาดา ภู่อักษร

HD 30 ช24ศ

ยุทธการธุรกิจระหว่างประเทศ

สุรชัย รัตนกิจตระกูล

HD 2755.5 ส848ย

่ ระชาคมอาเซียนยืปีนยา
; อดิพงศ์ หันภาพ
ปิ ดประตูสป
ู่ ระชาคมอาเซียน:รอบรู ้หลากสาระเตรียมก ้าวสูป
พ.ศ.มดี2558

HC 441 ย473ป

บันทึกทางไกล...กับ...ไฟฝั น

จิราวิไล เก่งการค ้า

G 149 จ541บ

ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว

ศรัญยา วรากุลวิทย์

G 155.T5 ศ159ป

ั ้ กลาง 2
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีชน

HJ 9750

่ วามเป็ นผู ้นํ า
บุคลิกภาพสูค

จอร์จ ชินน์

HF 5548 จ19บ

รวมแนวปฏิบัตภ
ิ าษีอากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจเฉพาะด ้าน

สมเดช โรจน์ครุ เี สรียร และคณะ

HJ 5715 ส248ร

แม่ไม ้นั กธุรกิจไทย

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

HF 3800.55 ม881

สนุกกับงานขาย

ศันสนีย ์ กันติรัตนาวงศ์

HF 5438.4 ศ115ส
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บันทึกประวัตศ
ิ าสตร์รายงาน สปร.มูลเหตุเศรษฐกิจไทยเกือบล ้มละลาย

คณะกรรมการการศึกษาและเสนอแนะมาตราการเพิม
่ ประสิทธิ
ภาพการบริ
HB
330 ค3 ห
บารจัดการระบบ

่ วามเป็ นผู ้นํ า
บัญญัต ิ 10 ประการสูค

สุธา สารธรรม

HD 57.7 ส42บ

หลักการบริหารตามพุทธวิธ ี

พระภาวนาวิรย
ิ ะคุณ (เผด็จ ทตตชีโว)

HD 28 พ17ห

เอกสารประกอบคําบรรยาย การภาษีอากร

พัฒนะ เรือนใจดี

HJ 2240 พ531ก

ยอดนั กขาย

วันทิพย์ สินสูงสุด ; วารินทร์ สินสูงสุด

HF 5439 ว115ย
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