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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  1

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1 21 ปี ส านักข่าวไทย : ประมวลข่าว    - 25-- 1 องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย

2 21 ปี ส านักข่าวไทย : เอฟเอ็ม 100.5    - 25-- 1 องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย

3 40 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก - 25-- 2 มายด์ พับลิชช่ิง

4 กันตนา 45 ปี - 25-- 1 -

5 การวิจัยนิเทศศาสตร์ ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 25-- 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

6 การส่ือสารมวลชน : บทบาทหน้าท่ี สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ สมควร กวียะ 25-- 3 โกสินทร์

7 การส่ือสารและการพัฒนา เสถียร เชยประทับ 25-- 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 เก่งภาษาอังกฤษจากข่าว (พร้อมแปลศัพท์และส านวน) ชาญชัย บุญเฮ้า 25-- 1 B.E.C.

9 คนส่ือ...มองส่ือสังคมไทยได้อะไรจากส่ือ - 25-- 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

10 คู่มือการเขียนข่าวงบประมาณ ธเนศ กองประเสริฐ 25-- 1 ที.พี. พร้ิน

11 คู่มือการใช้กล้อง 35 มม.                                                                     - 25-- 1 ฝ่ายสร้างสรรค์ภาพนิตยสาร FACE

12 คู่มือการรายงานข่าวเพ่ือผู้บริโภค ประชัน วัลลิโก 25-- 1 ที.พี. พร้ิน

13 เคล็ดลับความงาม ต้องตา คงคาเขตร 25-- 1 แม่บ้าน

14 ทอล์คโชว์ไทยในอเมริกา ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 25-- 1 ก้องเหล้า

15 แนวทางและตัวอย่าง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ปานใจ สุภาพ 25-- 1 อเล็กซ์การพิมพ์

16 ประชาสัมพันธ์เพ่ือการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25-- 1 สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

17 พ้ืนฐานแห่งการส่ือสารข้อมูล สุวิพล สิทธิชีวภาค 25-- 1 อินฟอร์เมติก บิซิเนส พับลิเคชัน

18 รายงานกลางภาคโครงการใช้ส่ือเพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว (พ.ศ.2532… กรมประชาสัมพันธ์ 25-- 1 -

19 เรียนถ่ายภาพ (ด้วยตนเอง) : หลักสูตรท่ัวไป ทอม เช้ือวิวัฒน์ 25-- 1 เปิดกล้องส่องโลก

20 ลายเส้นการ์ตูนฟราฟฟิค 2 วิไลลักษณ์ ศรีโพธ์. 25-- 1 ปิกัสโซ

21 เล่นกล้องกับมือโปร ชุด ดอกไม้และแมลง สงคราม โพธ์ิวิไล 25-- 1 มายิก

22 ศาสตร์และศิลป์โน้มใจคนให้ท าตามท่ีบอก ครองแผน ไชยธนะสาร 25-- 1 เดลฟี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

23 ศิลปะการพูดทีทมีประสิทธิภาพ คาร์เนก้ี, เดล 25-- 1 เดอะมอลส์

24 สร้างมัลติมีเดียเต็มรูปแบบส าหรับ elearning ด้วย macromedia Authorware 6 จารุวัจน์ สองเมือง 25-- 2 ซัลเซล มีเดีย

25 สวยงามตามแต่ง                                                                                - 25-- 1 ขวัญเรือน

26 ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ - 25-- 1 มายิก

27 ส่ือสารด้วยการเขียน - 25-- 1 มายิก

28 สุดยอดโฆษณาออนไลน์ สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์ 25-- 2 แจ่มใส

29 แสงส าหรับการถ่ายภาพ - 25-- 1 เฟ่ืองอ าพร

30 หลักการตลาด พรนิภา กาญจนพงศ์ 25-- 1 ศรีสง่าวิชาการ

31 หลักการตลาด. 3200-0103, 05-220-101, 3541101 สมบูรณ์ ขันติโชติ 25-- 1 บัณฑิตสาส์น

32 หลักการหนังสือพิมพ์ ถาวร บุญปวัตน์ 25-- 2 ส านักงานเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์สากล

33 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา นศ.3102 การส่ือสารมวลชนกับสังคมไทย อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 25-- 1 คณะนิเทศศาสตร์ ม.เซนต์จอนห์น

34 เอกสารประกอบการสอนวิชาการถ่ายภาพเบ้ืองต้น. HU 2242 สุทิน โรจน์ประเสริฐ 25-- 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

35 เอกสารประกอบการสอนวิชาส่ือมวลชนกับสังคม. SS 2202 สุทิน โรจน์ประเสริฐ 25-- 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

36 เอกสารประกอบค าบรรยายรายวิชา นศ.3102 การวิจัยนิเทศศาสตร์ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 25-- 2 คณะนิเทศศาสตร์ ม.เซนต์จอนห์น

37 กระบวนทัศน์ความรอบรู้เร่ืองส่ือ พัฒนาการ และปฏิบัติการจากส่ือด้ังเดิมสู่ส่ือดิจิทัล พนม คล่ีฉายา, 2505- 2565 1 โครงการต าราและเอกสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

38 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ : หลักการและหลักปฏิบัติพ้ืนฐาน นภวรรณ ตันติเวชกุล 2565 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

39 ธรรมดาแบบใหม่ : ภาพถ่ายฝีหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,… 2565 2 บริษัท ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ากัด

40 พลังภายในค าพูด ชิน, โดฮยอน 2565 1 อมรินทร์ How To

41 พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475) นภวรรณ ตันติเวชกุล 2565 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42 เล่นแร่แปลภาพ : ประวัติศาสตร์สยามจากเบ้ืองหลังภาพถ่าย นักรบ มูลมานัส 2565 1 ส านักพิมพ์มติชน

43 สายธารแห่งเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, 2516- 2565 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

44 ส่ือดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ 2565 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

https://hcu.on.worldcat.org/search/detail/1317819634?queryString=1317819634&clusterResults=true&groupVariantRecords=false
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

45 ส่ือใหม่และการจัดการการส่ือสาร วิกานดา พรสกุลวานิช 2565 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

46 Talk like TED : 9 เคล็ดลับการน าเสนอให้เป่ียมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ แกลโล, คาร์ไมน์ 2564 1 บุ๊คสเคป

47 TED talks : the official TED guide to public speaking แอนเดอร์สัน, คริส, ค.ศ.1957 มกราคม 14- 2564 1 บุ๊คสเคป

48 Thank you for coming to my TED talk : คู่มือการพูดในท่ีสาธารณะส าหรับคนรุ่นใหม่ แอนเดอร์สัน, คริส,  ค.ศ.1957 มกราคม 14- 2564 1  บุ๊คสเคป

49 การวิจัยเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ณัฐวิภา สินสุวรรณ 2564 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50 คนเก่งคิดแบบน้ีไง พูดอะไรก็รู้เร่ือง ซาโตชิ, อุเมดะ 2564 1 ส านักพิมพ์บิงโก

51 ครูฉลาด พกุลานนท์ นาฎศิลปินโขนเงินล้าน แห่งกรมศิลปากร อัปสร พกุลานนท์ 2564 1 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

52 นวัตกรรมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม อภิชัจ พุกสวัสด์ิ 2564 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

53 นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถ่ิน : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว 2564 1 นาคร

54 เป็นนักพูดมืออาชีพไม่ยาก ใคร ๆ ก็เป็นได้ ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย 2564 3 เดอะเซฟต้ีโค้ช

55 มาตรฐานการส่ือข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวทางการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง- 2564 2 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ

56 รู้เท่าทันการส่ือสารโน้มน้าวใจ พนิดา จงสุขสมสกุล 2564 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

57 การส่ือสารระหว่างบุคคลจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ขนิษฐา จิตแสง 2563 2 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58 คนส าเร็จ เขาพูดกันแบบน้ี!  โอ, ซู ฮยัง. 2563 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

59 ความลับของคนฟังเก่งและพูดเป็น คาร์เพนเตอร์, อลิสซ่า, ค.ศ. 1983- 2563 1 แคคตัสพับลิชช่ิง

60 คิด/เห็น/เป็นภาพ Visual thinking วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล 2563 2 Sook Publishing

61 คุณค่า ตัวตน คน ละคร อรชุมา ยุทธวงศ์, 2490- 2563 1 Openbook

62 คู่มือการจัดรายการวิทยุเพ่ือเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม อุษา บ้ิกก้ินส์ 2563 2 กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

63 เคร่ืองมือแห่งการส่ือสารอย่างสันติ อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- 2563 1 สถาบันพระปกเกล้า

64 ชีวิตยามอยู่บ้าน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จฯ2563 3 บริษัท ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ากัด

65 ตัดต่องานภาพยนตร์ ใส่เอฟเฟ็กต์และโมชันกราฟิกด้วย Premiere Pro & After effects 2020 ฉบับสมบูรณ์- 2563 1  รีไวว่า

66 ตัดต่องานภาพยนตร์และคลิปวิดีโอ Premiere Pro 2020 ฉบับสมบูรณ์ - 2563 1  รีไวว่า

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

67 ทฤษฎีการส่ือสาร สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2563 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

68 ทัศนศิลป์ไทย : สมัยใหม่-ร่วมสมัย สุธี คุณาวิชยานนท์, 2508- 2563 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

69 พูดดีมีก าไร พูดยังไงไม่ขาดทุน อิโอตะ, ทัตสึนาริ 2563 1 อมรินทร์ฮาวทู

70 ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ. เล่ม 2 : หน่ึงพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ - 2563 1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

71 เฟลอีก! เคสเซลส์, อีริก 2563 1 ช็อร์ตคัต

72 ศิลปะการพูดให้เหมือนน่ังในใจคน คิม, ยุนนา 2563 1 อมรินทร์ฮาวทู

73 ศิลปะการฟังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กาญจนา ต้นโพธ์ิ 2563 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

74 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล : บทเรียน และ การเปล่ียนแปลง - 2562 1 ส านัก

75 A(dd)-perture พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์ 2562 1 a book

76 After effects CC 2020 : professional guide อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ 2562 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากัด

77 Concept is everything ยะมะดะ, โซ 2562 1 วีเลิร์น

78 Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน พีรดร แก้วลาย 2562 1 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า, 

79 คู่มือสีแห่งชีวิต : การใช้จิตวิทยาของสีเพ่ือเปล่ียนชีวิตให้ดีข้ึน ฮาลเลอร์, คาเร็น 2562 1 บริษัท บีทูเอส จ ากัด

80 เทคนิคการสรุปความ วรารัชต์ มหามนตรี 2562 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

81 บทละครนอก แก้วหน้าม้า ภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ, กรมหลวง, 2344-2399 2562 1 ศรีปัญญา

82 ประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress +WooCommerce Themes & Plugins ฉบับสมบูรณ์จีวาวุธ วารินทร์ 2562 1 ซิมพลิฟาย

83 พ้ืนฐานทางระบบสารสนเทศ วอนชนก ไชยสุนทร 2562 1 หจก.มีน เซอร์วิส ซัพพลาย

84 พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง สุธาพร ล้ าเลิศกุล 2562 2 บริษัท ปัญญมิตร การพิมพ์ จ ากัด

85 ภาพถ่ายคลาสสิค เอนก นาวิกมูล, 2496-  2562 1 ส านักพิมพ์แสงดาว

86 มหัศจรรย์พรรณภาพ เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-2562 2 บริษัท ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ากัด

87 เร่ืองส าคัญต้องพูดเป็น แพตเตอร์สัน, เคอรี, ค.ศ. 1946- 2562 1 วีเลิร์น

88 เล่าเร่ืองให้ง่ายด้วย Infographic อิศเรศ ภาชนะกาญจน์ 2562 1 บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากัด
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

89 โลกอัจฉริยะแห่งอนาคต : 12 พลังนวัตกรรมท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตคนท้ังโลก เคลลีย์, เควิน, ค.ศ. 1952- 2562 1 เนช่ันบุ๊คส์

90 สร้างสรรค์ส่ือเพ่ือสังคมสันติสุข - 2562 1 สถาบันพระปกเกล้า

91 อย่าเป็นคนเก่งท่ีคุยไม่เป็น ยาซุดะ, ทาดาชิ, ค.ศ. 1953- 2562 1 วีเลิร์น

92 อิทธิพล ฌอน บูรณะหิรัญ, 2534- 2562 1 บริษัท ต๊อท ลีดเดอร์ส จ ากัด

93 อุตสาหกรรมประสานศิลป์ : วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามส่ือ การประชุมวิชาการระดับชาติ "อุตสาหกรรมประสานศิลป์…2562 1  กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

94 Lightroom classic CC 2018 professional guide เกียรติพงษ์ บุญจิตร 2561 1 ไอดีซี พรีเมียร์

95 การก ากับดูแลโฆษณา : หลักการ แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา บุหงา ชัยสุวรรณ 2561 1 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

96 การเขียนแบบและออกแบบ กิตติมา เก่งเขตรกิจ. 2561 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

97 การตลาดเพ่ือความย่ังยืน นธกฤต วันต๊ะเมล์ 2561 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

98 การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 2561 1 โครงการต ารา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

99 การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 2561 1 โครงการต ารา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

100 การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 2561 1 โครงการต ารา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

101 การพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรสมาร์ตฟาร์มเมอร์ (Smart farmer) ด้วยวิธีบูรณาการการวิจัย...ชาตรี บัวคล่ี 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

102 การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการส่ือสาร ไพโรจน์ วิไลนุช, 2511- 2561 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

103 การสร้างสรรค์ชุดหุ่นคนตะลุงโนรา สุกฤตาวัฒน์ บ ารุงพานิช 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

104 การส ารวจสถานภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์...อภิชัจ พุกสวัสด์ิ 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

105 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร 2561 3 เอ็กซเปอร์เน็ท

106 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย นรรัตน์ วัฒนมงคล 2561 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

107 การออกแบบตราสินค้าและเว็บไซต์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม... จรุงยศ อรัณยะนาค 2561 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

108 คน-- ระคน-- ละคร : รวมบทวิจารณ์ว่าด้วยคน ความคิด และวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ สมสุข หินวิมาน 2561 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

109 งานพิมพ์คลาสสิค เอนก นาวิกมูล, 2496- 2561 1 แสงดาว

110 ถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินชี สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์, 2504- 2561 1 สารคดี
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  6

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

111 ปรับบุคลิก คลิกใจคน ใน 1 วินาที อายาโกะ, ซาโต 2561 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

112 เปิดหน้าชีวิตใหม่ ปาฏิหาริย์พลังค าพูด ปทิตตา วิเศษบุปผากุล 2561 1 สมบูรณ์การพิมพ์

113 พูดให้คนเข้าใจ ง่ายแบบน้ีเอง ซูนี, ยะมะดะ 2561 1 วีเลิร์น

114 มุมมองช่างภาพระดับโลก :  คู่มือจัดมุมกล้องและแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ ฟรีแมน, ไมเคิล, ค.ศ. 1945- 2561 1 บริษัท ส านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จ ากัด

115 วรรณกรรมการแสดง ณัฐวรรณ ช่ังใจ 2561 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

116 วาดเส้น : มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา 2561 1 ติว'Society

117 สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-2561 2 Production Team

118 สารกับการส่ือความหมาย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2561 1 บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

119 หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ พนม คล่ีฉายา 2561 1 โครงการต ารา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

120 หลักและวิธีการจัดการแสดง 1 อาจารี รุ่งเจริญ 2561 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

121 150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ zakka - 2560 1 บ้านและสวน

122 Nature homes - 2560 1 บ้านและสวน

123 SketchUp 2017 + V-ray ภาสกร พาเจริญ 2560 1 โปรวิช่ัน

124 TED talks : the offical TED guide to public speaking - 2560 1 โอเพ่นเวิลด์ พับลิชช่ิง เฮาส์

125 The mater switch การก่อก าเนิดและล่มสลายอาณาจักรข้อมูลข่าวสาร วู, ทิม. 2560 1 แมกซินคิวบ์ พับลิชช่ิง

126 กระบวนทัศน์การวิจัยส่ือสารมวลชน (เชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ, และผสมวิธี) กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย 2560 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

127 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ : หลักการและหลักปฏิบัติพ้ืนฐาน นภวรรณ ตันติเวชกุล 2560 2 21 เซ็นจูร่ี

128 การจัดการทางการส่ือสาร : หลักและแนวทางการบริหารการส่ือสาร : มิติท้ังสาม... สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2560 2 โรงพิมพ์ประสิทธ์ิภัณฑ์แอนด์พรินต้ิง

129 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร : การพัฒนาการเกษตร - 2560 1 โครวการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานฯ

130 การบริหารงานส่ือสารมวลชน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2560 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

131 การวิจัยเพ่ือการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม อภิโชค เลขะกุล. 2560 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

132 การส่ือสารในภาวะวิกฤต สมิทธ์ิ บุญชุติมา 2560 1 21 เซ็นจูร่ี
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

133 การส่ือสารเพ่ือการจัดการ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2560 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

134 การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม : แนวคิด รูปแบบ และการวิเคราะห์ ปานฉัตท์ อินทร์คง, 2509- 2560 1 บริษัท อันลิมิต พร้ินต้ิง จ ากัด

135 การออกแบบและผลิตนิตยสาร : จากส่ือส่ิงพิมพ์ สู่ส่ือดิจิทัล ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ 2560 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

136 กาวยประภา เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560 2 บริษัท ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ากัด

137 ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ วิทยา ร่ ารวย. 2560 2 ชมรมบรรณาธิการไทย

138 ข้ามขอบฟ้าความคิด - 2560 1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

139 คนส าเร็จ เขาพูดกันแบบไหน? โอ, ซู ฮยัง 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

140 คู่มือส่ือมวลชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...- 2560 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระฯ

141 ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย - 2560 2 นาคร

142 นโยบายเเละเเนวทางการพัฒนาระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางส่ือ... ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ 2560 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

143 บทวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม - 2560 2 ส านักงาน กสทช.

144 แบบบ้านส าเร็จรูปหลักแสน - 2560 1 บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด

145 แบรนด์องค์กร การประเมินค่าแบรนด์องค์กร กุณฑลี ร่ืนรมย์. 2560 1 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

146 พูดให้ถูกจังหวะ คนชนะไม่พูดเยอะ กูลสตัน, มาร์ก 2560 2 อมรินทร์ฮาวทู

147 พูดให้สัมฤทธิผล : หลักการและศิลปวิธี วรวรรธน์ ศรียาภัย. 2560 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

148 โพ้นพรมแดนความรู้ - 2560 1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

149 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร - 2560 3 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

150 ร้อยค าพูดให้เขาประทับใจ และท าให้เราประสบความส าเร็จ ปรีดา อริยะมิตร 2560 1 ADJ

151 วรรณกรรมการแสดง มนตรี มีเนียม 2560 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

152 ศิลปะแห่งการส่ือสาร นัท ฮันห์, ติช. 2560 1 เนช่ันบุ๊คส์

153 สร้างและการจัดการแบบจ าลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya 2017 ปณิธิ แก้วสวัสด์ิ 2560 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

154 เส้นสายลายเส้น ธวัชชัย แสงน้ าเพชร 2560 1 โอเดียนสโตร์
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155 เสรีภาพในการพูด : ความรู้ฉบับพกพา วอร์เบอร์ตัน, ไนเจล, ค.ศ.1962- 2560 2 โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชช่ิง เฮาส์

156 หนังสือรวมพระบรมรูปเขียนลายเส้นขาว-ด า ชุดเหนือเกล้า 99.2 สิริทัต เตชะพะโลกุล 2560 3 วิสคอมเซ็นเตอร์

157 หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ จรุงยศ อรัณยะนาค 2560 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

158 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางยุวดี ธัญญสิริ - 2560 1 หจก. อรุณการพิมพ์

159 อยากได้อะไรก็ได้ เทคนิคการพูดคุยเพ่ือให้ได้ทุกส่ิงท่ีต้องการ สุกิจ นวลจันทร์ 2560 3 ADJ

160 อ่านหนัง (สือ) กัน : 20 หนังโปรดในดวงใจ ของข้าพเจ้าตลอดกาล สิทธิเดช ศรีศุข 2560 1 -

161 7 ค าวิเศษ หยิบมาใช้เม่ือไหร่คนท าตามเม่ือน้ัน เดวิด, ทิม 2559 1 วีเสิร์น

162 Graphic design quiz ออกแบบอย่างไรให้สวย? ทะนะกะ, คุมิโกะ. 2559 3 ไอดีซี พรีเมียร์

163 Home interior 4.0 เอกชาติ จันอุไรรัตน์. 2559 1 บ้านและสวน

164 Photoshop creative retouch เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2559 1 ไอดีซีฯ

165 Professional guide after effects CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. 2559 1 ไอดีซีฯ

166 The 4 lenses of innovation เคร่ืองมือ"สร้างนวัตกรรม"ส าหรับ"คนธรรมดา" ก๊ิบสัน, โรแวน. 2559 1 ไอดีซีฯ

167 The manual คน งาน มือ - 2559 1 บ้านและสวน

168 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น ชนาพร พิทยาบูรณ์ 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

169 การบันทึกเสียง โมริ, ฮิเดกิ. 2559 1 สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต

170 การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ นฤมล ป่ินโต. 2559 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

171 การวิจัยการส่ือสาร ชาลิสา มากแผ่นทอง. 2559 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

172 การส่ือสารความเส่ียง สมิทธ์ิ บุญชุติมา. 2559 1 21 เซ็นจูร่ี

173 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์). 2559 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

174 การแสดงพ้ืนบ้านไทย วุฒิพงษ์ ทองก้อน 2559 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

175 การออกเเบบเว็บไซต์ จรุงยศ อรัณยะนาค 2559 2 โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

176 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน อรัญ วานิชกร 2559 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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177 คนข่าว : ฉลาดท างานศตวรรษ 21 แรนดัล, เดวิด 2559 1 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและฯ

178 ครัวสุดเก๋ากับศิษย์เก่าเลอ กอร์ดง เบลอ ฟลินน์, แคทลีน 2559 1 มติชน

179 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ อิว ไอยรากาญจนกุล 2559 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

180 แค่ใช้ค าให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ เคอิจิ, ซาซากิ. 2559 2 วีเลิร์น

181 จริยธรรมในวิชาชีพส่ือมวลชน ศิริวรรณ อนันต์โท 2559 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

182 จากดินสู่ดิน : จากลูกชาวสวนสู่การเป็นนักข่าวมือรางวัล ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า. 2559 1 มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยฯ

183 ด่ืมไดอะล็อก : รวมบทสัมภาษณ์ ใบพัด นบน้อม 2559 1 มติชน

184 ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์ สุระ นวลประดิษฐ์ 2559 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

185 ทัศนียมรรคา เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2559 3 บริษัท ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป จ ากัด

186 แนวทางการขับเคล่ือนแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบกฎหมาย - 2559 1 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

187 บทการแสดงจากวรรณคดีไทย มนตรี มีเนียม 2559 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

188 บทละครเร่ือง เงาะป่า ฉบับสอบช าระพร้อมต้นฉบับลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24532559 1 บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ ากัด

189 บ้านบ้าน. ฉบับท่ี 7 ภัทรสิริ อภิชิต. 2559 1 บ้านและสวน

190 ปฐมบทแห่ง สยาม-ไทย ณ ห้วงกาล ณัฐสุดา จันทระ 2559 1 สยาม-ไทย ณ ห้วงกาล

191 เปิดกะลาสถาปัตย์ พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์ 2559 1 ต้นมะนาว พับลิชช่ิง

192 พูดข้ันเทพ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ 2559 1 เพ่ือนอักษร

193 มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2558 ศูนย์ข้อมูลมติชน. 2559 1 มติชน

194 เม่ือห้องไม่ต้องมีช่ือ - 2559 1 บ้านและสวน

195 รู้เท่าทันส่ือคือภารกิจพลเมือง ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา 2559 1 เอสพร้ินท์ (2004)

196 เราจะเป็นคนท่ีคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร โอซังจิน. 2559 1 พราว

197 ละครไทยกับผู้ชมอาเซียน : วัฒนธรรมศึกษาของส่ือข้ามพรมแดนในอาเซียน อัมพร จิรัฐติกร 2559 2 Center for ASEAN Studies, Chiang Mai University

198 วารสารสนเทศโลกาภิวัตน์ จิตลักขณ์ แสงอุไร 2559 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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199 ศิลป์และศาสตร์ของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการส่ือสารในองค์กร : จากขนบสู่… จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต 2559 1 ส านักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

200 ศิลปะการพูดท่ีครองใจคน สมชาติ กิจยรรยง. 2559 1 เพชรประกาย

201 สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ Rose, Dan 2559 3 ไอดีซี

202 สัญญาณและระบบ ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 2559 1 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

203 สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน วรรณา นาวิกมูล. 2559 1 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

204 ส่ือมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2559 1 พี.เอ.ลีฟว่ิง

205 หลักการประชาสัมพันธ์ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. 2559 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

206 หลักการออกเเบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ จรุงยศ อรัณยะนาค 2559 4 โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

207 องค์ประกอบสถาปัตยกรรม ภณ วชิระนิเวศ. 2559 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

208 101 design methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนจริงในองค์กร คูมาร์, วิเจย์ 2558 3 ไอดีซีฯ

209 Basic infographic : ใช้พลังของภาพ สร้างสรรค์การส่ือสารท่ีง่ายและสนุก ซากุระดะ, จุน 2558 1 ไอดีซี

210 Professional guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ วสันต์ พ่ึงพูลผล. 2558 1 ไอดีซีฯ

211 Quick drawing น่ารักทุกส่ิงวาดเลย! ณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช. 2558 1 พราว

212 Workshop Flash CS6 Animation สร้างงานแอนิเมชันการ์ตูน มนัสสินี ล่ าสันเทียะ. 2558 1 ซิมพลิฟาย

213 กฎหมายส่ือสารมวลชน : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและช่ือเสียงเกียรติคุณ บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย 2558 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

214 กระบวนการส่ือสารการตลาดภายในประเทศ ผ่านส่ือออนไลน์ ยงยุทธ โพธ์ิสุรินทร์ 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

215 กลยุทธ์การบริหารงานโฆษณาฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัดวิชุดา อุปนันท์ 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

216 กลยุทธ์การบริหารงานโฆษณาฝ่ายบริหารงานลูกค้าบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน) ณิชกุล ทรงศิริ 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

217 กลยุทธ์พูดต่อหน้าคน ม่ันใจ จับใจ โดนใจ Apps, Judy 2558 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

218 กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรก ากับดูแล จากเวที NBTC Public... ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา 2558 2 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายฯ

219 การเขียนบทโฆษณา ทัศไนย สุนทรวิภาต. 2558 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

220 การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิง รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. 2558 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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221 การตลาดแนวใหม่ผ่านส่ือออนไลน์ บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ณภัทร์พีรดา เลิศชัยโสภี 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

222 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2554 คณะนิเทศศาสตร์ - 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

223 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2554 คณะนิเทศศาสตร์ - 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

224 การพัฒนาส่ือ Augmented reality ด้วยโปรแกรม Processing และ OpenSpace3D วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

225 การวิจัยเชิงปริมาณทางนิเทศศาสตร์ พัชนี เชยจรรยา. 2558 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

226 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จ ากัด คทาวุฒิ มะยุโรวาส 2558 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

227 การส่ือสารในองค์การ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 2558 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

228 การออกเเบบเว็บไซต์ จรุงยศ อรัณยะนาค 2558 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

229 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก รจนา จันทราสา 2558 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

230 ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าไม่ไร้ปาฏิหาริย์ ทรงสิทธ์ิ รุ่งนพคุณศรี 2558 1 แพรวส านักพิมพ์

231 เขียนยังไงให้ได้ "A" เซ่ียฉีจว้ิน. 2558 1 ไอดีซีฯ

232 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อข้อความโฆษณาและกิจกรรม... ธีระ ราชาพล 2558 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

233 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โอเลียร่ี, ทิโมที เจ. 2558 1 แมคกรอ-ฮิล

234 เคร่ืองฉายคลาสสิค เอนก นาวิกมูล, 2496- 2558 1 แสงดาว

235 จดหมายเหตุ 60 ปี โทรทัศน์ไทย : วิวัฒนาการเทคโนโลยีโทรทัศน์ไทย ไพโรจน์ ป่ินแก้ว 2558 1 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

236 ต้ิงกะตอย (ของเล่นนักคิด) : คู่มือเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ มิชาลโค, ไมเคิล 2558 1 ขัวญข้าว '๙๔

237 เติม...เต็ม เร่ืองราวบันดาลใจในการสร้างสรรค์พ้ืนท่ีเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง... กรกฎ พัลลภรักษา. 2558 1 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนฯ

238 แต่งภาพถ่ายด้วย Lightroom 6 และ CC + Lightroom mobile ตะวัน พันธ์แก้ว 2558 1 โปรวิช่ัน

239 นักข่าวสะพายเป้ เจนทีลย์, บิล 2558 1 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

240 บุคลิกภาพและความสามารถในการส่ือสาร : จากวัยเด็กสู่วัยท างาน รุ้ง ศรีอัษฎาพร 2558 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

241 ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคกลาง พรเทพ บุญจันทร์เพชร. 2558 1 โอเดียนสโตร์

242 ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรเทพ บุญจันทร์เพชร. 2558 1 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

243 ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคใต้ พรเทพ บุญจันทร์เพชร. 2558 1 โอเดียนสโตร์

244 ประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคเหนือ พรเทพ บุญจันทร์เพชร. 2558 1 โอเดียนสโตร์

245 ประวัติศาสตร์และพ้ืนฐานการออกแบบภาพเคล่ือนไหว วิสิฐ จันมา 2558 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

246 ปิยราชกุมารี : ประมวลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม… - 2558 2 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

247 เปล่ียนตัวเองให้คนอ่ืนยอมรับ Mr. Relationship 2558 1 ADJ

248 พูดดีวีวิตพุ่ง เบญญาภา บุญพรรคนาวิก 2558 1 สต๊อคทูมอร์โรว์

249 พูดหน้าช้ันม่ันใจ! ไม่มีส่ัน โหยวเจียฮุ่ย. 2558 1 ไอดีซีฯ

250 ราชสีห์แห่งการพูด ส. ศิวรักษ์. 2558 1 สยามปริทัศน์

251 ร้านน้ าชา บทละครพูด 3 องก์ = Tea house : a play in three acts = 茶馆 เหลาเส่อ 2558 3 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน

252 รูปทรงถ่าย ในงานวัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม รัตนโกสินทรศก 123 กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร 2558 1 แสงดาว

253 ลบ 100 คร้ังชนะ 100 คร้ัง เฮการ์ตี, จอห์น 2558 1 วีเลิร์น

254 ลับ ดราม่า ดิจิทัลทีวี พีรดา พรนิมิตเลิสเจริญ 2558 1 พิมพ์ดี

255 เลคเชอร์ข้ันเทพ! โหยวเจียฮุ่ย. 2558 1 ไอดีซีฯ

256 วาดเส้นคนเหมือน พิษณุ ประเสริฐผล. 2558 1 วาดศิลป์

257 วาทการ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสาร พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. 2558 3 ไอยรา12

258 วิทยุชายแดน : บทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน วีรพงษ์ พลนิกรกิจ. 2558 1 กิตติพรการพิมพ์

259 ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม - 2558 3 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

260 ศิลป์สิรินธร์ ศิลปินสยาม - 2558 1 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

261 สร้างงานส่ือส่ิงพิมพ์แบบมืออาชีพด้วย InDesign CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2558 1 ซิมพลิฟาย

262 สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม : หลักการสร้างพัฒนาการท่ีย่ิงใหญ่ - 2558 1 ไอดีซี

263 สุขโขไทย : ภาพถ่ายรวมความสุขของคนไทยท่ัวประเทศ - 2558 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างฯ

264 หลักการออกเเบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ จรุงยศ อรัณยะนาค 2558 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

265 หลักนิเทศศาสตร์ พิชญาพร ประคองใจ 2558 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

266 หินสามก้อน : หลักการจัดเวทีระดมจิตใจส าหรับผู้เหน่ียวน ากระบวนการ ปกรณ์ สุวรรณประภา 2558 1 มูลนิธิวิถีสุข

267 องค์ประกอบศิลป์ สมภพ จงจิตต์โพธา 2558 1 บริษัท วาดศิลป์ จ ากัด

268 อย่างน้อยท่ีสุด : ประวัติและทัศนะในวัยหนุ่มของ เป็นเอก รัตนเรือง วรพจน์ พันธ์ุพงศ์ 2558 1 บางล าพู

269 อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข - 2558 3 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

270 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกรณีศึกษา) ธัชกร วงษ์ค าชัย 2558 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

271 อ่านทีวี : การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ สมสุข หินวิมาน 2558 1 พารากราฟ

272 208 ข้อแนะน าผู้รักการถ่ายภาพต้องรู้ กนก เดชาวาศน์. 2557 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

273 Classic Fashion Design - 2557 2 บริษัท วงศ์สว่างพับลิชช่ิง แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด

274 Concept art for game สุชีพ วงษ์ตาแสง. 2557 1 เน็ตดีไซต์

275 Creative workshop เชอร์วิน, เดวิด 2557 2 ไอดีซีฯ

276 Getting started in digital photography : from snapshots to great shots พริคานิล, คาร่า 2557 1 ทรูไลฟ์

277 Magazine design with Adobe InDesign CC : สร้างงานส่ือส่ิงพิมพ์แบบมืออาชีพ สมเกียรติ โสแก้ว. 2557 1 เน็ตดีไซต์

278 Photoshop for lightroom users เคลบ้ี, สก็อต. 2557 1 ทรูไลฟ์

279 Promoting new telecom infrastructures : market, policies and  pricing - 2557 2 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ

280 The manual skill (ฉบับพิเศษ) ภัทรสิริ อภิชิต 2557 1 บ้านและสวน อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

281 กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ องอาจ สิงห์ล าพอง 2557 3 สามลดา

282 กระแสเสียงของส่ือเสรี : 10 ปีแรกของประชาไท ฮาเบอร์คอร์น, ไทเรล. 2557 1 มูลนิธิส่ือเพ่ือการศึกษาของชุมชน

283 กายวิภาคส าหรับนักวาด วิภาวี บริบูรณ์ 2557 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์ (2006)

284 การเขียนแบบทัศนียภาพ วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ 2557 1 วาดศิลป์

285 การเขียนสร้างสรรค์ทางส่ือส่ิงพิมพ์ : Idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด เกศินี จุฑาวิจิตร. 2557 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

286 การจัดฉากเบ้ืองต้น กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา 2557 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

287 การถ่ายภาพ : เทคนิคและการน าไปใช้เพ่ือการส่ือสาร ณัฐกร สงคราม 2557 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

288 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือการส่ือสาร ปราณี สุรสิทธ์ิ. 2557 3 แสงดาว

289 การวิจัยการโฆษณา รัตนสุดา ปุณณะหิตา 2557 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

290 การสร้างเว็บไซต์ โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. 2557 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

291 การอภิปรายความการส่ือสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทย... องอาจ สิงห์ล าพอง 2557 1 สามลดา

292 การออกแบบภาพลายเส้น ชลหทัย จันทร์เมฆา 2557 1 วาดศิลป์

293 เกิดเป็นนักข่าวต้องใส่รองเท้าท่ีว่ิงได้ นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ 2557 1 a book

294 เขียวสยาม - 2557 1 สยามพิวรรธน์

295 โขน คาราบาว, น้ าเน่า และหนังไทย : ว่าด้วยเพลง, ภาษา และนานามหรสพ นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2557 2 มติชน

296 ความรู้เบ้ืองต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ - 2557 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

297 คู่มือสร้างเว็บไซต์และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshop วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี. 2557 1 ไอดีซีฯ

298 แค่ใช้ค าให้ฉลาดก็เพ่ิมโอกาสจาก 0 เป็น 100 เคอิจิ, ซาซากิ 2557 1 วีเลิร์น

299 โครงการสหกิจศึกษาการเผยแพร่ส่ือวิดีทัศน์การรักษามะเร็งตับโดยวิธีการให้เคมี… กฤษดา มีกล่ินหอม 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

300 โครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการตัดต่อละครซิทคอมเร่ือง เฮง เฮง…. พีรพงษ์ โพนพันขาว 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

301 ชนะชัยในพูด เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2557 1 ดร.เพชรส านักพิมพ์

302 ทฤษฎีความงาม ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์. 2557 1 เอิร์นคอนเซ็ปต์

303 ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว พนา ทองมีอาคม 2557 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

304 เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมไทย. เล่ม 1 : เรียนศิลป์...เสพกล่ินล้านนา วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2557 1 ชัยลภัส จารุณาคร

305 เทคนิคการวาดเส้น พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ 2557 1 ไทยควอลิต้ีบุ๊คส์วาดศิลป์

306 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก กิตติ กันภัย. 2557 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

307 ปรัชญานิเทศศาสตร์ : กระบวนทัศน์ในการพัฒนาทฤษฎีและศึกษาวิจัยการส่ือสาร ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. 2557 2  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

308 ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ 2557 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

309 พรีเซนเทช่ันเซน ดีไซน์ : ปรับปรุงงานน าเสนอด้วยหลักการและเทคนิคการออกแบบท่ีเรียบง่ายเรย์โนลด์ส, การ์ 2557 1 ขวัญข้าว'94

310 พูดได้พูดเก่งพูดเป็นพูดดี แสงธรรม บัวแสงธรรม 2557 1 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

311 พูดในท่ีชุมนุมชนให้เป็นเศรษฐีสไตล์ สมชาย หนองฮี สมชาย หนองฮี 2557 2 กู๊ด ทอล์ค

312 พูดเป็นชีวิตเปล่ียน 2 เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล 2557 1 โนวเลดจ์ เมคเกอร์

313 มนตร์เสน่ห์แห่งการถ่ายภาพกลางคืน ไบเดอร์แมน, กาเบรียล 2557 1 ทรูไลฟ์

314 มหาธาตุ ธนธร กิตติกานต์ 2557 2 มติชน

315 ร่อนลงบนดวงดาว เก้า มีนานนท์ 2557 1 อะบุ๊ก

316 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร ปาริชาต สถาปิตานนท์. 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

317 รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาเพ่ือส่งเสริม... อภิสิทธ์ิ ชยางศุ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

318 รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนงานการสร้างสรรค์งานโฆษณาผลิต... นัฐพล สง่าแสง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

319 รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาการสร้างสรรค์ส่ือเพ่ือผลิตงานโฆษณา บริษัท... อธิภัทร ภาวัตธนันกุล 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

320 รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการออกแบบส่ือประชาสัมพัธ์และส่งเสริม... สวิตตา พุ่มดนตรี 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

321 รายงานการปฏิบัติงานการวางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯ สิรินาถราชินี นงนภัส วัฒนเจริญ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

322 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจกระบวนการจัดเหตุการณ์พิเศษเพ่ือการส่ือสารการ… จักรกฤษณ์ ล่ันหม่ืนไวย์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

323 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีศึกษาโครงการการออกแบบกราฟิกบน... สุนิสา กล่ินจันทร์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

324 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีศึกษาโครงการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ให้... ภานุวัฒน์ รักษาภัย 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

325 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีศึกษาโครงงานออกแบบโฆษณาส่ือส่ิง... วิษณุ พรศิริโกศล 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

326 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีศึกษาโครงงานออกแบบนิทรรศการงาน... กุสุมา แสนนอก 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

327 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการการผลิตงานโฆษณา บริษัท สกาย... ธนพร สุจริต 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

328 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการตัดต่อรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษา… ณัฐพร กุศลสร้าง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

329 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์ละครเงาใจ อนันตญา ม่ิงขวัญ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

330 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิต กราฟิก แอนิเมช่ัน เพ่ือ... อรชร ยุทธชัย 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

331 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตข่าวเพ่ือออกอากาศสถานีวิทยุ... กรพล ม่ันจีน 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

332 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตนิตยสารออนไลน์ โกเพลย์… พงศธร แก้วนิยม 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

333 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตสกู๊ปข่าวในรายการข่าว "วัน... วงศวัณ ชุมสาย ณ อยุธยา 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

334 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตส่ือวิทยุและโทรทัศน์ รายการ… ชวินธร ต๊ันงาม 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

335 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการและวิธีการปฎิบัติงานการประชา... พัชฌา เเขกอ้น 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

336 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการวางแผนและส่ือสารการตลาดผลิต… วรัญญา สาปล่ัง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

337 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการวางแผนส่ือสารการตลาดของแผนก... ศุภวิชญ์ ยธิกุล 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

338 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รายการวาไรต้ี กรณี... กัญญาภัค วัฒนะกูล 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

339 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ส่ือเพ่ือสร้างแรงบันดาล... ทัพพ์พิสิษฐ์ จิตราบุณยสร 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

340 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการหลักของการตัดต่อในรูปแบบแอนิเมชัน ธนดล ทองบุญเรือง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

341 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการหลังการผลิตสปอตประชาสัมพันธ์… ปัณณวิชญ์ ทิพยเมธาพันธ์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

342 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางการตลาด... ภาณุวัชร พยุหะ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

343 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการจัดท า News Clipping ในงานประชาสัมพันธ์... ญาณธิฌา กัลยาณกุลดี 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

344 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการคมชัดลึก... วีระพันธ์ุ สมยศ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

345 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการตัดต่อรายการสารคดีตอน ปราชญ์ติมากร... พัสวี ขุนทอง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

346 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการถ่ายภาพข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์กรณีศึกษา ... วราวุธ รุ่งอโณทัยขจร 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

347 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการถ่ายภาพข่าวอาชญากรรมของสถานีโทร... ฉัตรชัย เกษมสุข 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

348 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการท างานในฐานะช่างภาพโทรทัศน์สายบันเทิง... ปรเมศวร์ น่ิมสุวรรณ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

349 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการผลิตรายการข่าวกีฬา "BPL NEWS" ทาง... มานิต พิมพ์น้อย 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

350 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการผลิตรายการสหรับเด้ฏและเยาวชนเพ่ือ... ณิชาภัทร อุปถัมภ์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

351 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ภายใน… นพดล ศาสตร์กระจ่าง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

352 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการผลิตสกู๊ปสารคดีผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป... บุรวิชญ์ ยศพิบูลย์วงศ์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  17

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

353 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการผลิตส่ือวีดิทัศน์เพ่ือโครงการกิจกรรมการ... รังสิมา เช้ือเกตุ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

354 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการผลิตส่ือโสตทัศน์เพ่ืองานประชาสัมพันธ์ของ… ธวัชชัย คลังทรัพย์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

355 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการวางแผนการใช้ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์... ณิชาบูล แย้มอรุณ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

356 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการวางแผนการซ้ือส่ือดิจิทัล กรณีศึกษาจาก… ณัฐ จิรวิบูลย์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

357 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการวางแผนส่ือ… สุนทร รงค์สวัสด์ิ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

358 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการศึกษากระบวนการการประชาสัมพันธ์โครงการ... สุวิมล ฉายาปัญจะ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

359 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน์... โปรดปราณ จันทารักษ์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

360 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการศึกษากระบวนการบริหารลูกค้าฝ่ายบริหาร… นิธิอัฐ ตันติจันทโจน์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

361 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการศึกษากระบวนการและข้ันตอนการท างาน... จารุนันท์ ใบทอง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

362 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการศึกษาเคร่ืองมือการวิเคราะห์จุดขายโฆษณา… กมลภัทร์ พิสุทธิภัทร์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

363 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการส่งเสริมกิจกรรมการตลาด IKEA Live... ธนากร สถาปนฤทธ์ิ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

364 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการสนับสนุนการเปล่ียนผ่านระบบออกอากาศ... พนารัตน์ น่ิมเเสง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

365 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการสร้างสรรค์รายการส าหรับคนรักรถยนต์... กิตติพงษ์ อยู่วัฒนะ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

366 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการออกแบบชุดส่ือรณรงค์ Earth hour 2015 "... นันทิวา โรจนจิรพงศ์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

367 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการออกแบบส่ือเพ่ืองานกีฬาสี one nation one… ยุทธพิชัย ฟุ้งเฟ่ือง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

368 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาข้ันตอนการสร้างสรรค์เเละผลิตรายการ Iteen... วิภาดา นิรันพันธ์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

369 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาข้ันตอนและกระบวนการผลิตข่าวสังคมธุรกิจ... ชนม์นิภา สิงห์คะ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

370 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการกระบวนการออกแบบและติดต้ัง... เจนจิรา สดใส 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

371 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ศิลปินค่ายมิวสิค... ธนวิน ศิรตานนท์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

372 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการออกกราฟิกประกอบเน้ือหารายการ... พีรพิสิฐ โรจน์อดิเรกปัญญา 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

373 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการออกแบบสัญลักษณ์น าโชคส าหรับ... อัญชลีพร พันธ์แตงไทย 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

374 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการออกแบบส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ์ ตรา... สุขกมล เริงกมล 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

375 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ บริษัท... กรผกา สิปปกรสิน 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

376 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงงานการออกแบบเรขศิลป์เคล่ือนไหว... กัลยาณี อิฐสุวรรณ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

377 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงงานการออกแบบและจัดวางเลย์เอาท์ให้... สุภาพร โพธ์ิอ้น 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

378 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงงานการออกแบบส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ์... สุขกมล เริงกมล 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

379 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงงานการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ บริษัท... กรผกา สิปปกรสิน 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

380 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงงานออกแบบภาพประกอบสารานุกรมสัตว์... พิมพ์อัมพร ต่อศิริ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

381 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงงานออกแบบเรขศิลป์เคล่ือนไหวส าหรับ... กัลยาณี อิฐสุวรรณ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

382 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงงานออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือน าเสนอ... อภิวัฒน์ แสงเจริญ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

383 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเทคนิคการตัดต่อรายการวาไรต้ีกีฬา กรณี... ฤดีมาศ สุขเกษม 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

384 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเทคนิคและองค์ประกอบการตัดต่อรายการ... กฤติกร แสนสินรังษี 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

385 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา… พนิดา อุปทะ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

386 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบทบาทของครีเอทีฟท่ีมีต่อการผลิตรายการบันเทิง... สมโชค ศรีสัมฤทธ์ิ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

387 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาศึกษากระบวนการตรวจพิจรรณาภาพยนตร์... ภูธิชย์ พู่จืตร์กานนท์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

388 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ... ภวันตี วิไลวรรณ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

389 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือฝึกอบรมพนักงาน ... ณิชารีย์ ครุธจีน 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

390 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาออกแบบกราฟิกและพัฒนาโครงสร้างบรรจุ... ธาวินรัตน์ ปัจจัง 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

391 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาออกแบบส่ือโฆษณาให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ... ณัชพล ชุนเจริญ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

392 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับงานสดใสอวอร์ด... อรรถพล มโนกูลอนันต์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

393 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจส่ือศึกษาโครงงานการออกแบบประชาสัมพันธ์ "เทศ... จุติมา โพธ์ิเจริญโยธิน 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

394 รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาการคัดเลือกนักแสดงเพ่ืองานภาพยตร์ ฐณิยะ สุขุมาลพันธ์ 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

395 รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตวารสารกรมประชาสัมพันธ์ของ... จริยา น้อยวานิช 2557 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

396 เรือนราชา : จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราแห่งปตานี โคมาส, ชาเวียร์. 2557 1 ริเวอร์ บุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

397 ละครประยุกต์การใช้ละครเพ่ือการพัฒนา พรรัตน์ ด ารุง 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

398 วาดการ์ตูนเล่นง่ายนิดเดียว นายตูดหมึก. 2557 1 เฟิสท์ ออฟเซท

399 วาทนิพนธ์ : การเขียนเพ่ือพูดในโอกาสต่างๆ ชิตาภา สุขพล า. 2557 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

400 ศาสตร์แห่งส่ือและวัฒนธรรมศึกษา กาญจนา แก้วเทพ. 2557 1 ภาพพิมพ์

401 ศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกายละครเวทีสมัยใหม่ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ 2557 1 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

402 สนุกกับงานเขียนแบบสถาปัตย์ SketchUp Pro ธนัชสร จิตต์เน่ือง. 2557 1 เน็ตดีไซต์

403 สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress+Themes & Plugins ส าหรับผู้เร่ิมต้น จีราวุธ วารินทร์. 2557 1 รีไวว่า

404 สร้างสรรค์งานเทคนิคพิเศษให้กับงานภาพยนตร์โฆษณา movie special effect ด้วย adobe...สุชีพ วงษ์ตาแสง. 2557 1 เน็ตดีไซน์ พับลิชช่ิง

405 สวรรค์ 35 มม. : เสน่ห์วิกหนังเมืองสยาม - 2557 1 ฟิล์มไวรัส

406 หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ - 2557 1 สมาคมนักข่าวนักนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

407 หอการแสดงในประเทศไทย - 2557 1 หยินหยางการพิมพ์

408 หากฉันดัง ด่ัง...มยุรา คริสติน่า ป็อป 2557 1 ไอฟ้า พาราไดซ์

409 ออกแบบ สร้าง และโปรโมต Website ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 2557 1 ซิมพลิฟาย

410 ออกแบบสร้างสรรค์ร่วมสมัย - 2557 2 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงฯ

411 อันมีทิพเนตรส่องไป : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ… เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2557 2 ไซเบอร์พร้ินท์กรุ๊ป

412 เอนหลังฟัง : ศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง ภินท์ ภารดาม 2557 1 สวนเงินมีมา

413 48 ไอเดียสร้างสไตล์สวยได้ 360 องศา มิยะตะ, ริเอะ 2556 2 อมรินทร์ How-To

414 After effects CS6 essential : ตัดต่อและสร้างสรรค์งานวิดีโอเอฟเฟ็กต์ ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. 2556 3 ไอดีซีฯ

415 All about water color : ศิลปะสีน้ าท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด บันชา ศรีวงศ์ราช 2556 1 Now Book

416 Basic HTML5 with CSS3 & jQuery ศุภชัย สมพานิช. 2556 2 ไอดีซี พรีเมียร์

417 Before & after : how to design cool stuff แม็คเวด, จอห์น. 2556 1 ทรูไลฟ์

418 Design Mobile App อภิรักษ์ ปนาทกูล. 2556 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

419 Drawing comic C.C Club 2556 2 ไอดีซี พรีเมียร์

420 Easy sketchUp 8 บุญทรัพย์ วิชญางกูร. 2556 1 ไอดีซี พรีเมียร์

421 Fashion photography essential ณัฐวัฒน์ อุดมทรัพย์พงศ์ 2556 2 ไอดีซีฯ

422 Final Cut Pro X โปรแกรมตัดต่อระดับมือโปรบนแมค จีราวุธ วารินทร์. 2556 4 ซิมพลิฟาย

423 How to Portrait Chariot+TOR 2556 1 ไอดีซีฯ

424 Photoshop CS6 basic ธนกร ทองรักษา. 2556 1 กู๊ด บุ๊คส์

425 Photoshop CS6 essentia อิศเรศ ภาชนะกาญจน์. 2556 1 ไอดีซีฯ

426 Photoshop retouch ฉบับวัยโจ๋หัดรีทัช วโรดม วณิชศิลป์. 2556 1 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

427 The Adobe Photoshop CS6 book : คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตอลระดับมืออาชีพ เคลบ้ี, สก็อต. 2556 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

428 The Digital photography book. Volume 2 : เคล็ด(ไม่)ลับถ่ายภาพสวยด้วย... เคลบ้ี, สก็อต. 2556 1 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

429 The principles of typography : พ้ืนฐานการใช้งานตัวอักษร จุติพงศ์ ภูสุมาศ. 2556 2 ไอดีซีฯ

430 Vray 2.30 fundamentals & 3ds Max 2013 new features อนุศาสน์ สุวรรณพรหม. 2556 2 โรงพิมพ์เม็ดทราย

431 ZBrush 3D modeling พูนศักด์ิ ธนพันธ์พาณิช. 2556 1 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

432 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน สุทิติ ขัตติยะ. 2556 1 เปเปอร์เฮาส์

433 กรรมกรข่าว 3 สรยุทธ สุทัศนะจินดา. 2556 2 แพรว

434 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2556 1 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ฯ

435 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2556 1 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ฯ

436 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาข้ันสูง ทัศไนย สุนทรวิภาต 2556 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

437 การก ากับดูแลเน้ือหาอินเท@ร์เน็ต พิรงรอง รามสูต 2556 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

438 การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์ สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ 2556 1 วาดศิลป์

439 การจัดองค์ประกอบส าหรับการถ่ายภาพ เอกนฤน บางท่าไม้ 2556 3 ไอดีซี  พรีเมียร์

440 การท าบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนค ากล่าวในพิธี ประวีณ ณ นคร. 2556 1 สวัสดิการส านักงาน ก.พ.
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

441 การประชาสัมพันธ์ ประทุม ฤกษ์กลาง 2556 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

442 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2556 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

443 การพูดและเขียนในโอกาสพิเศษ วนิดา บ ารุงไทย. 2556 1 สุวีริยาสาส์น

444 การวางแผนรณรงค์โฆษณา สุมาลี เล็กประยูร 2556 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหรุงเทพ

445 การวิจัยงานประชาสัมพันธ์ จินตวีร์ เกษมศุข 2556 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

446 การส่ือสารแบรนด์ เสริมยศ ธรรมรักษ์ 2556 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

447 การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 2556 4 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

448 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ 2556 3 โอเดียนสโตร์

449 เขียน พิมาน แจ่มจรัส. 2556 1 แสงดาว

450 เขียนบทหนังซัดคนดูให้อยู่หมัด ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ 2556 1 ไบโอสโคป พลัส

451 เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2013 ส าหรับสมบูรณ์ อภิรัตน์ บางศิริ. 2556 1 ซิมพลิฟาย

452 ครบเคร่ืองเร่ืองขนตาปลอม Tomoko 2556 1 บริษัท แฮปป้ี บานานา จ ากัด

453 คู่มือ Dreamweaver CS6 Professional guide ฉบับสมบูรณ์ เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2556 3 ไอดีซี พรีเมียร์

454 คู่มือ Illustrator CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์ วสันต์ พ่ึงพูลผล. 2556 5 ไอดีซีฯ

455 คู่มือ Windows 8 ฉบับสมบูรณ์ นิพนธ์ กิตติปภัสสร. 2556 1 ดิแอสไพเรอร์ส กรุ๊ป

456 คู่มือการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม Shop drawing ธนัชสร จิตต์เน่ือง. 2556 1 สวัสดี ไอที

457 คู่มือการสอนวิชากฎหมายส่ือมวลชนและวิชาจริยธรรมส่ือมวลชน - 2556 1 จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์

458 คู่มือใช้งาน & แต่งภาพให้สวย Photoshop CS6 เนรมิต แผ่นทอง. 2556 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

459 คู่มือใช้งาน AutoCAD 2013 ธนัชสร จิตต์เน่ือง. 2556 3 สวัสดี ไอที

460 คู่มือใช้งาน Dreamweaver CS6 ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2556 2 สวัสดีไอที

461 คู่มือใช้งาน Illustrator CS6 ธนัชสร จิตต์เน่ือง. 2556 1 สวัสดี ไอที

462 คู่มือใช้งาน Premiere Pro CS6 ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2556 2 สวัสดีไอที
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

463 คู่มือแต่งภาพถ่ายด้วย Lightroom ตะวัน พันธ์แก้ว. 2556 2 โปรวิช่ัน

464 คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันด้วย PHP & AJAX+iQuery ฉบับ Workshop ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2556 1 สวัสดี ไอที

465 คู่มือพิชิตใจด้วยปลายล้ิน เหยียนถิง, เคอ 2556 1 อมรินทร์ How-To

466 คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ไกรศร ต้ังโอภากุล. 2556 5 ไอดีซี พรีเมียร์

467 คู่มือสร้าง Web Site ฉบับสมบูรณ์ ดวงพร เก๋ียงค า. 2556 1 ไอดีซี พรีเมียร์

468 คู่มือส่ือใหม่ศึกษา กาญจนา แก้วเทพ 2556 1 ภาพพิมพ์

469 จับจังหวะการถ่ายภาพให้มี Feeling คุณท าได้ ตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่ 2556 1 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก

470 จุด เส้น ระยะ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2556 2 โอเดียนสโตร์

471 เจ้าความคิด 2 ชาลี 2556 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

472 ฉลาดพูดเคล็ดลับของทุกความส าเร็จ ชมจันทร์ 2556 3 เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก

473 ตัดต่องานภาพยนต์และวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro & After Effects... จุฑามาศ จิวะสังข์. 2556 5 รีไวว่า

474 ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์ระดับมืออาชีพ Premiere Pro + After effects... ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. 2556 3 ไอดีซี พรีเมียร์

475 ตัดต่อวิดีโออย่างมือโปรด้วย Vegas Pro 11 พร้อม workshop งานวิดีโอ ฉบับ... รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล. 2556 1 ซิมพลิฟาย

476 ตัดต่อวีดีโอและเสียงด้วย Sony VEGAS Pro ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์. 2556 3 วิตต๊ีกรุ๊ป

477 ตัดต่อโฮมวิดีโอง่าย ๆ ด้วย Ulead X5 ฉบับสมบูรณ์ รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล 2556 2 รีไวว่า

478 แต่งภาพถ่ายแบบมืออาชีพด้วย Lightroom ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2556 1 สวัสดี ไอที

479 แต่งภาพสวยด้วย iPad คาร์ลสัน, เจฟฟ์. 2556 1 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

480 แต่งสไตล์ท่ีใช่ สวยสไตล์ท่ีชอบ ฮเยมิน, พัก 2556 1 อมรินทร์สุขภาพ

481 ถ่ายภาพท่องเท่ียว - 2556 1 หน้าต่างสู่โลกกว้าง

482 ถ่ายภาพสวยใสสไตล์น่ารักด้วยกล้อง DSLR - 2556 1 เอ็มไอเอส

483 ทฤษฎีการส่ือสาร สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2556 1 โรงพิมพ์ระเบียงทอง

484 ทฤษฎีการออกแบบ พรทิพย์ เรืองธรรม 2556 1 อินทนิล
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

485 ทฤษฎีสี สมภพ จิงจิตต์โพธา 2556 3 วาดศิลป์

486 บ้านบ้าน ภัทรสิริ อภิชิต 2556 2 บ้านและสวน

487 แบรนด์องค์กร การประเมินค่าแบรนด์องค์กร กุณฑลี ร่ืนรมย์. 2556 3 ไซเบอร์พร้ินท์

488 โปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop CS6 สิทธิชัย ประสานวงศ์. 2556 1 ซอฟท์เพรส

489 ฝึกวาดการ์ตูนล้อเลียนน่ารักด้วยปากกาด้ามเดียว เฟยเล่อเหนียว 2556 1 เอ็มไอเอส

490 พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 1 ราชบัณฑิตยสถาน

491 พฤติกรรมผู้บริโภค นภวรรณ คณานุรักษ์ 2556 1 ซีวีแอลการพิมพ์

492 พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ รุ่งนภา พิตรปรีชา 2556 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

493 พิศส่ือพินิจสังคม พิรงรอง รามสูต 2556 2 โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

494 พูดเก่ง เขียนเก่ง รวยก่อน สุทธิชัย ปัญญโรจน์ 2556 1 เพชรประกาย

495 พูดให้ดี : ชนะคนชนะงาน ประภัสสร วศินนิติวงศ์. 2556 1 เต๋าประยุกต์ 2011

496 พูดให้ได้ดีเด่นทุกสถานการณ์ วรวรรธน์ ศรียาภัย 2556 2 เดอะ บุ๊คส์ พลัส

497 ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม ผู้คน ประวัติศาสตร์ และชาติ ก าจร หลุยยะพงศ์ 2556 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

498 มนุษยสัมพันธ์ ลักขณา สริวัฒน์. 2556 3 โอเดียนสโตร์

499 มือใหม่ Illustrator CS6 หัดวาดภาพให้สวยโดนใจ ปิยะ นากสงค์. 2556 1 ซิมพลิฟาย

500 รายงานดัชนีช้ีวัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจ าปี ... ส านักงานคณะกรรมการกิจการฯ 2556 6 ส านักงานฯ

501 เร่ิมถ่ายภาพด้วย Canon DSLR นายแคนนอน 2556 2 ไอดีซี พรีเมียร์

502 เรียนรู้กระบวนการออกแบบและผลิตงานส่ือส่ิงพิมพ์ วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์. 2556 1 เน็ตดีไซน์ พับลิชช่ิง

503 ลงมือท าจริง Illustrator CS6 graphic design สร้างสรรค์ช้ินงานกราฟิก มนัสสินี ล่ าสันเทียะ. 2556 1 ซิมพลิฟาย

504 วาดภาพกราฟิก Illustrator CS6 พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง ฉบับสมบูรณ์ ปิยะ นากสงค์. 2556 2 ซิมพลิฟาย

505 วารสารศาสตร์เบ้ืองต้น : ปรัชญาและแนวคิด มาลี บุญศิริพันธ์. 2556 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

506 วิพากษ์หนังสือพิมพ์"มติชน" "ข่าวสด" มานะ มติธรรม 2556 1 พิราบ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  24

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

507 ศิลปะการพูด วีระเกียรติ รุจิรกุล 2556 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

508 ศิลปะการพูดเพ่ือสร้างความร่ ารวย สมชาย กิจยรรยง. 2556 6 พีเพิลมีเดีย

509 สร้างความส าเร็จจากพลังค าพูด (ฉบับสมบูรณ์) สมชาติ กิจยรรยง 2556 1 สมาร์ท ไลฟ์

510 สร้างงานพรีเซนเตชันอย่างมืออาชีพ PowerPoint 2010 & Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2556 1 ซิมพิลฟาย

511 สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชันด้วย Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2556 2 ซิมพลิฟาย

512 สร้างระบบป้องกันเครือข่ายในองค์กรด้วย Endian Firewall ภาคปฏิบัติ อาณัติ รัตนถิรกุล. 2556 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

513 สร้างเว็บ Mobile application ด้วย Dreamweaver CS6 จีระสิทธ์ิ อ้ึงรัตนวงศ์. 2556 3 โปรวิช่ัน

514 สร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 ร่วมกับ CSS3 และ jQuery บัญชา ปะสีละเตสัง. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

515 สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! 2.5+โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์ จีระสิทธ์ิ อ้ึงรัตนวงศ์. 2556 1 โปรวิช่ัน

516 สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตร ด้วย...Joomla! 3.x ฉบับ Quick start สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล. 2556 1 วิตต้ีกรุ๊ป

517 สร้างเว็บสวยด้วย Joomla! ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2556 2 สวัสดีไอที

518 สร้างสรรค์งานกราฟิกให้โดดเด่นสะดุดตาด้วย Adobe Illustrator CS6 วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์. 2556 1 เน็ตดีไซน์ พับลิชช่ิง

519 สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After Effects CS6 ฉบับสมบูรณ์ จุฑามาศ จิวะสังข์. 2556 1 ซิมพลิฟาย

520 สร้างส่ือการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 6 กฤษณพงศ์ เลิศบ ารุงชัย. 2556 3 โปรวิช่ัน

521 สร้างเสน่ห์จับใจคน ฟิตซ์แพทริค, โอเวน 2556 2 ดีเอ็มจี

522 สารนิพนธ์กลยุทธ์ในการน าเสนอรายการ Gen น้ี Genius สถานีโทรทัศน์ Bang... นุชนาท นิลยะรัตน์ 2556 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

523 สินค้ายอดนิยม จากเร่ิมต้นสู่แบรนด์อมตะ โอตะ, มะซะฮิโระ 2556 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

524 สู่ยุคดิจิทัล สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2556 3 พี.เอ.ลีฟว่ิง

525 เสกสวย อินเทรนด์ Celeb style พัก, ฮเยมิน 2556 1 อมรินทร์สุขภาพ

526 หลักการเขียนบทโทรทัศน์ อรนุช เลิศจรรยารักษ์. 2556 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

527 หลักการสัมภาษณ์ในวงการบริหารการส่ือสารมวลชนและการวิจัย เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์) 2556 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

528 ออกแบบและสร้าง Mobile website & apps ส าหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ (smart device) คาสเซิลดีน, เอิร์ล. 2556 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  25

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

529 ออกแบบและสร้าง Website พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง ฉบับสมบูรณ์ ปิยะ นากสงค์. 2556 1 ซิมพลิฟาย

530 ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2556 1 รีไวว่า

531 ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS6 ส าหรับผู้เร่ิมต้น พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2556 1 รีไวว่า

532 อ่านเป็นข่าว สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือฯ 2556 1 สมาคมฯ

533 10 วิธีการระบายสีน้ าภาพดอกไม้ โกศล พิณกุล 2555 1 โอเดียนสโตร์

534 3D Studio MAX BASIC วิทยา สงวนวรรณ. 2555 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

535 50 กฎเหล็กเด็กใหม่ วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ 2555 1 พิมพ์ดี

536 ASP.net & SQL Server by C# เรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนา web ข้ันสูง กรีวุธ อัศวคุปตานนท์. 2555 1 เน็ตดีไซน์ พับลิชช่ิง

537 AutoCAD 2011 Workshop วิทยา สงวนวรรณ. 2555 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

538 AutoCAD Civil 3D เพ่ือการออกแบบพ้ืนท่ี Site design เสรี สิริสายัณห์. 2555 2 วี อาร์ ดิจิตอล

539 Basic dramatic photography ไม้หลัก. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

540 Cartoon character design ออกแบบการ์ตูนอย่างมีสไตล์ ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์. 2555 1 โปรวิช่ัน

541 CCTV device design and technology อภิรัตน์ บางศิริ. 2555 1 อภิรัตน์ บางศิริ

542 CG Painting วาดการ์ตูนด้วย Photoshop ธิดารัตน์ แซ่ต้ัง ... [และคนอ่ืนๆ] 2555 3 โปรวิช่ัน

543 Direct Mail (DM) ท่ีไม่มีวันตายในยุคโฆษณาออนไลน์ โตโยดะ, อากิระ 2555 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

544 Easy DSLR เกียรติพงษ์ บุญจิตร 2555 2 ไอดีซีฯ

545 Easy DSLR 2nd edition เบสิก + เทคนิค ถ่ายภาพสวยระดับโปร เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2555 1 ไอดีซีฯ

546 Flash Animation ส าหรับงานพรีเซนต์และเว็บไซต์ ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์. 2555 2 โปรวิช่ัน

547 Flash CS5 Animation & Interaction : สร้างภาพเคล่ือนไหวโดดเด้งและส่ือ... อัศวิน โอกาด้า. 2555 1 บริษัท เน็ตดีไซน์ พับลิชช่ิง จ ากัด

548 Flash in love แอนิเมช่ันสร้างด้วยใจให้ด้วยรัก ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์. 2555 3 โปรวิช่ัน

549 Graphic design principles 2nd edition หลักการและกระบวนการออกแบบ… ปาพจน์ หนุนภักดี 2555 2 ไอดีซีฯ

550 How to draw Manga : การวาดภาพสัตว์ ฮายาชิ, ฮิคารุ 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  26

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

551 How to draw Manga. Volume 6 : การวาดศิลปะป้องกันตัวและกีฬาการต่อสู้ ฮายาชิ, ฮิคารุ 2555 1 ดวงกมลพับลิชช่ิง

552 How to pose Wingman, Chen. 2555 2 ไอดีซีฯ

553 Lightroom + Photoshop digital photography : ครบสูตรจัดการและปรับแต่ง... ชาตพล นภาวารี. 2555 4 ซิมพลิฟาย

554 Photoshop compositing secrets : เนรมิตภาพสวยสมจริงด้วยเทคนิคการตัดต่อภาพ... คลอสโควสก้ี, แมตต์. 2555 1 ทรูไลฟ์

555 Quick guide Photoshop CS6 สุธีร์ นวกุล. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

556 SketchUp 8 + V-Ray นพดล วศินสิทธิสุข. 2555 2 โปรวิช่ัน

557 Talking with Sherbet โดม ทรงประโคน 2555 1 เซย์ ชีส พับลิชช่ิง

558 The starry starry night Liao, Jimmy 2555 1 อะบุ๊ก

559 Tips of photography สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ อ านวยพร บุญจ ารัส 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

560 กฎหมายเก่ียวกับการส่ือสารมวลชน คณาธิป ทองรวีวงศ์. 2555 1 นิติธรรม

561 กฎหมายส่ือสารมวลชน พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. 2555 1 นิติธรรม

562 กระตุกต่อมคิด Creative economy สร้างเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ - 2555 4 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ฯ

563 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2555 3 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ฯ

564 กระบวนการการผลิตรายการสาระแน บริษัท ลักษ์ (666) จ ากัด โฆสิต ทับอินทร 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

565 กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการจัดงานอีเว้นท์ (Event)… ศศิกานต์ สุขภูมิ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

566 กระบวนการตัดต่อข่าวของสาครเคเบิล ณัฐพล อุปเสนสกุลวงษ์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

567 กระบวนการผลิตรายการถูกใจให้เลย ลักษิกา เต็งประภา 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

568 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการแซ่บระวังภัย สหรัฐ บุญงาม 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

569 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทางช่องสาครเคเบิล กรณีศึกษาจากรายการ… ณัฐปคัลภ์ สิทธิโชติ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

570 กระบวนการผลิตรายการโฟกัสโซไซต้ี (Focus Society) กรณีศึกษาห้างหุ้น… จุฑามาศ กิตตินาทก าธร 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

571 กระบวนการผลิตรายการสารคดีท่องเท่ียวของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากัด… สุรศักด์ิ แสนสน 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

572 กระบวนการผลิตรายการอมย้ิม ศิวาภรณื วรพจนพิสุทธ์ิ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  27

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

573 กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์. 2555 2 วาดศิลป์

574 การเขียนบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สมสุชา สิงห์โตทอง 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

575 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร วรวรรธน์ ศรียาภัย 2555 8 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

576 การเขียนภาพข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษากรณี บริษัท สยามกลการ จ ากัด ชนาพร กัลยา 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

577 การคัดเลือกประเด็นและน าเสนอข่าวบันเทิง : กรณีศึกษาคมชัดลึกทีวี พัชร คงแสงพรหม 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

578 การโฆษณา องอาจ ปะทะวานิช. 2555 3 แสงดาว

579 การโฆษณากับสังคม พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ 2555 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

580 การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์โรงแรมใบหยกสยาม จันทนิภา เสวกวรรณ์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

581 การจัดแสงเบ้ืองต้น กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา 2555 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

582 การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 มานิต รัตนสุวรรณ. 2555 3 BrandAgebooks

583 การตัดต่อข่าว สกู๊ป และรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีคมชัดลึกทีวี ธนิษฐ์ จงวิจิตรเจริญ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

584 การน าเสนอเทคนิคการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ภายในตูดิโอ ศึกษาจากรายการ… พฤทธ์ บัวประทุม 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

585 การบรรยายสรุป : การพูดและการเขียน รุ่งฤดี แผลงศร 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

586 การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัท มอร์แดนฟรี จ ากัด วัชรพล ศิลาเธียรธนา 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

587 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551 คณะ... - 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

588 การเปรียบเทียบการตัดต่อข่าวท่ัวไปและข่าวสกู๊ป (Scoop) : กรณีศึกษาช่องคม… แพรวพรรณ ประสมผล 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

589 การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิง กรณีศึกษารายการ 168 ช่ัวโมง ธัญญาพร ฟ้าเลิศ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

590 การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของสตรีทเรดิโอ S.O.S RADIO กรณีศึกษาบริษัท… ลลิตา จิตต์อุไร 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

591 การวางแผนการตลาด เพลินทิพย์ โกเมศโสภา. 2555 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

592 การศึกษากระบวงนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กิตติยา บุญประสิทธ์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

593 การศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์ละครเวที บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด จิรวัฒน์ งามโสภณสุขกุล 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

594 การศึกษากระบวนการผลิตรายการ แมงโก็ คาเฟ่ ทางชอง คมชัดลึก ทีวี ภิรนันท์ สมบุญมาก 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  28

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

595 การศึกษากระบวนการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด วิวรรธน์ ธนพงศ์สินถาวร 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

596 การศึกษาข้ันตอนกระบวนการรายงานข่าวกีฬา กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ยศ ภัทรสาทร 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

597 การศึกษางานกราฟิกเพ่ือการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาบริษัท อิเกีย… อรรถสิทธ์ิ จูเภา 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

598 การศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพของช่างภาพโทรทัศน์ในรายการฟรีดอม ฟรีเดย์… ศิริ อ่อนศิริโรจน์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

599 การศึกษาเร่ืองการประชาสัมพันธ์ละครและนักแสดงด้วยกิจกรรมพิเศษกรณี… จุฑาพร ใต้บวรพิทักษ์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

600 การส ารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : ศึกษาเฉพาะ… อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2555 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

601 การส่ือสารการตลาด นธกฤต วันต๊ะเมล์ 2555 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

602 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย วาทิต บญจพลกุล. 2555 7 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

603 การส่ือสารทางการตลาด สิทธ์ิ ธีรสรณ์. 2555 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

604 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายสมัยใหม่ จิตรพี ชวาลาวัณย์ 2555 3 โอเดียนสโตร์

605 การออกแบบห้องครัว กชพงศ์ เลขะกุล 2555 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

606 ก้าวสู่วงการ"นักพูด"มืออาชีพ ธ ารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ. 2555 2 ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

607 ข่าวความคิดทิศทางสังคม สนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม, 2504- 2555 3 กรีน ปัญญาญาณ

608 เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ด้วย AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์ ชัชวาล ศุภเกษม. 2555 3 โปรวิช่ัน

609 เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2012 ส าหรับผู้เร่ิมต้น อภิรัตน์ บางศิริ. 2555 1 ซิมพลิฟาย

610 โขน ธีรภัทร์ ทองน่ิม 2555 4 โอเดียนสโตร์

611 คนโขน ศรัณยู วงษ์กระจ่าง 2555 2 บ้านพระอาทิตย์

612 คนเคล่ือนข่าว ข่าวเคล่ือนคน 2 - 2555 1 สินทวีกิจ พร้ินต้ิง

613 ครบสูตรทุกการจัดไฟถ่ายภาพรีทัช ฉบับ สก็อต เคลบ้ี เคลบ้ี, สก็อต. 2555 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

614 ความแตกต่างระหว่างการออกอากาศ "แบบสด" และ "แบกเทป" กรณีศึกษา… มิเชล แดนเจอร์ฟิลด์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

615 คอมพิวเตอร์ อาร์ต : กรณีศึกษาผลงานศิลปะป๊อบอาร์ต ชุดภาพการเมืองของ... จรุงยศ อรัณยะนาค. 2555 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

616 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โอเลียร่ี, ทิโมที เจ. 2555 6 แมคกรอ-ฮิล
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  29

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

617 คัมภีร์ Lightroom 4 ฉบับสมบูรณ์ เคลบ้ี, สก็อต. 2555 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

618 คิดยังไงให้ไอเดียกระฉูด ดลชัย บุณยะรัตเวช. 2555 2 เนช่ันบุ๊คส์

619 คือรักและมิตรภาพ - 2555 2 สารคดี

620 คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม เสริมศิริ นิลด า 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

621 คู่มือ 3ds Max 2012 Overall อนุศาสน์ สุวรรณพรหม. 2555 2 พีรพล อริยรัตนา

622 คู่มือ Adobe Photoshop CS6 ทัศยาภรณ์ เก้ือนุ่น. 2555 4 โปรวิช่ัน

623 คู่มือ Adobe Photoshop Lightroom 4 ตะวัน พันธ์แก้ว. 2555 3 โปรวิช่ัน

624 คู่มือ Photoshop CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์ เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2555 2 ไอดีซีฯ

625 คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCad Architecture 2013 & 3dr Max 2013 (Mental… ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2555 3 เดอะ ไลบรารี พับบลิชิง

626 คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันด้วย PHP + AJAX + jQUERY ฉบับสมบูรณ์ จีระสิทธ์ิ อ้ึงรัตนวงศ์. 2555 4 โปรวิช่ัน

627 คู่มือส่ือใหม่ศึกษา กาญจนา แก้วเทพ. 2555 5 ภาพพิมพ์

628 คู่มือหัดใช้กล้อง Canon DSLR นายแคนนอน 2555 2 ไอดีซี พรีเมียร์

629 เคล็ดลับการพูดอย่างมืออาชีพ สมเจตน์ สายแก้ว. 2555 2 สัมปชัญญะ

630 เคล็ดลับวิธีพูดโน้มน้าวจูงใจ พุธรัตน์ ประกายดาว 2555 3 เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑

631 งานช่างศิลป์ไทย : จิตรกรรมไทย หุ่นและหัวโขน สลักหนังใหญ่และหนังตะลุง... - 2555 1 คติ

632 งานช่างศิลป์ไทย : ปูนป้ัน เคร่ืองถมและลงยา เคร่ืองรัก ประดับมุก ประดับกระจก - 2555 1 คติ

633 งานเดินเงินดีด้วยการส่ือสารดีมีศิลปะ สมชาติ กิจยรรยง. 2555 2 สมาร์ท ไลฟ์

634 งานสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพคนเหมือนบุคลากร มัย ตะติยะ 2555 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

635 จากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัฒน์ : ความรู้เบ้ืองต้นการเมืองโลกเชิงวิพากษ์ผ่านส่ือ... สรวิศ ชัยนาม 2555 1 สยามปริทัศน์

636 เจรจาประสา(น)ความ ร่วมมือ ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ 2555 2 ดี โฟ คอนซัลแท็นท์

637 ฉลาดคิดฉลาดสร้างสรรค์ เรวัฒน์ ข านาญ 2555 1 ฐานการพิมพ์

638 ฉลาดพูดกด Like! ลุงไอน์สไตน์ 2555 1 บิสคิต
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  30

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

639 แฉ!เบ้ืองหลังโปรโมทเว็บให้ดังให้รวยด้วย SEO โสภิญญา คงเกตุ. 2555 2 EZ-GENIUS

640 ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก ไมตรี ลิมปิชาติ. 2555 1 วสี ครีเอช่ัน

641 ต านานยุทธ์คนโฆษณา ชาติชาย ศิริพัฒน์ 2555 1 มติชน

642 ถักผมเปียง่ายๆสไตล์ยุคใหม่ ปานฉาย ฐานธรรม, บรรณาธิการ 2555 1 มายิก

643 ถ่ายยังไงให้ขายดี จตุรงค์ ศรีวิลาศ. 2555 3 ไอดีซีฯ

644 ทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ 2555 1 โอเดียนสโตร์

645 เทคนิคการก ากับภาพสวิตเชอร์รายการโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการป้องคดีตีความ วรุตม์ จันทร์นิยมกิจ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

646 เทคนิคการเขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยสีน้ ามัน เทอดศักด์ิ ไชยกาล 2555 1 เศรษฐศิลป์

647 เทคนิคการเขียนภาพสีน้ าดอกไม้ นพดล เนตรดี 2555 2 วาดศิลป์

648 เทคนิคการถ่ายท ารายการข่าวและรายการบันเทิงสถานีโทรทัศน์ "ไทยวิช่ัน … ชินาธิป ศรีณรงค์สถิตย์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

649 เทคนิคการพูดส าหรับพิธีกรโฆษกและนักพากย์ สมชาติ กิจยรรยง. 2555 4 สมาร์ท ไลฟ์

650 เทคนิคการเย็บเส้ือสตรีแบบเทเลอร์ ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร 2555 1 โอเดียนสโตร์

651 เทคนิคการหาข้อมูลสถานท่ีในการถ่ายท า ข้ันตอนการผลิต และการตัดต่อ… กวิศา บรรจงศิริ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

652 เทคนิคเก่งพูดข้ันเทพ ซาเจน, เอ็มม่า. 2555 4 บิสคิต

653 นวัตกรรมการบริการ USUI, Makoto. 2555 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

654 นิเทศศาสตร์เสกฝันป้ันซุปตาร์ ชายเล็ก บดินทร์. 2555 1 ฐานบุ๊คส์

655 ในสนามข่าวเราคือตัวจริง ชีพธรรม ค าวิเศษณ์. 2555 2 NextBook@NBC

656 บทบาทของช่างภาพรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการ Club Centerpoin อรรถกร แซ่โค้ว 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

657 บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายผลิตรายการท่องเท่ียว (Freedom-Freeday) กรณี… จามร อ่ิมสมจิต 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

658 บทบาทหน้าท่ีของโคโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ กรณีศึกษาจากรายการแซบ… อนุกูล ภู่เจริญ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

659 บันไดลัดสู่ความส าเร็จในการพูด สมชาติ กิจยรรยง. 2555 2 สมาร์ท ไลฟ์

660 บ้านทันสมัยอารมณ์ธรรมชาติ - 2555 1 จีเอ็ม มัลติมีเดีย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  31

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

661 บ้านบ้าน. ฉบับท่ี 3 ภัทรสิริ อภิชิต 2555 1 บ้านและสวน

662 บ้านบ้าน. ฉบับท่ี 3 ภัทรสิริ อภิชิต 2555 1 บ้านและสวน

663 เปล่ียน Friend เป็น Fan ผูกใจไว้กับแบรนด์ตลอดกาล เคียวอิ, โยชิฮิโกะ 2555 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

664 เปล่ียนความสูญเปล่าเป็นก าไรด้วย Visualization ฮิเดอากิ, มาซากิ. 2555 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

665 ผกาวลี ต านานละครเวทีของไทย ศิริมงคล นาฏยกุล 2555 2 อินทนิล

666 แผนภาพวาดให้เป็นเก่งน าเสนอ ยามาดะ, มาซาโอะ. 2555 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

667 พระบรมราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 4 บทลครเร่ืองรามเกียรต์ิ - 2555 3 ต้นฉบับ

668 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย ศักดา ศิริพันธ์ุ. 2555 4 ด่านสุทธาการพิมพ์

669 พฤติกรรมผู้บริโภค วุฒิ สุขเจริญ. 2555 3 จี.พี. ไซเบอร์พรินท์

670 พัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย ASP.NET & AJAX+jQUERY ศุภชัย สมพานิช. 2555 4 ไอดีซี พรีเมียร์

671 พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 CSS3 + JavaScript ฉบับสมบูรณ์ จีราวุธ วารินทร์. 2555 1 ซิมพิลฟาย

672 พัฒนาเว็บไซต์อย่างไร้ขีดจ ากัดด้วย jQuery ฉบับสมบูรณ์ จีราวุธ วารินทร์. 2555 1 ซิมพลิฟาย

673 พูดดีเจรจาต่อรองเก่งจะได้ทุกอย่างท่ีคุณต้องการ ชนะใจ วาททะสัมฤทธ์ิ. 2555 6 Feel good

674 พูดแล้วยอม 77 ไม้เด็ดโน้มน้าวใจ ไนโต, โยะชิฮิโตะ 2555 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

675 พูดให้ยอม : สุดยอดเทคนิครวมทักษะพูดอย่างไรให้คนฟังยอมด้วยเทคนิค... นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2555 2 ฐานบัณฑิต

676 ภาพยนตร์เยอรมัน ค.ศ. 1895-2011 กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 2555 2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

677 มโนส านึกในความทรงจ า มานพ สุวรรณปิณฑะ. 2555 1 บริษัท แปลนพร้ินท์ต้ิง จ ากัด

678 มือใหม่แต่งเว็บสวยด้วย Flash ActionScript อรรคเดช สัมปันณา. 2555 5 โปรวิช่ัน

679 มือใหม่วาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS5 บุญญาดา ช้อนขุนทด. 2555 3 โปรวิช่ัน

680 มือใหม่หัดใช้ SketchUp8 สร้างโมเดลสวยด้วยวิธีง่าย ๆ นวอร แจ่มข า. 2555 2 โปรวิช่ัน

681 มือใหม่หัดแต่งภาพ Photoshop CS6 อนัน วาโซะ. 2555 1 ไอดีซี พรีเมียร์

682 รวมกฎหมายการส่ือสารมวลชน กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. 2555 7 วิญญูชน
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  32

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

683 รวมพลังสร้างคนจากสารพันสุดยอดเกมและกิจกรรม Walk Rally สมชาติ กิจยรรยง. 2555 2 สมาร์ท ไลฟ์

684 รวยด้วยคลิปวิดีโอออนไลน์ สุระ นวลประดิษฐ์ 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

685 รักในสายพระเนตร ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ 2555 3 คณะท างานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

686 รูปแบบและแนวโน้มการออกแบบฉลากค าเตือนบนซองบุหร่ี ปทุมมา  บ าเพ็ญทาน. 2555 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

687 เรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ฉบับมืออาชีพ Adobe Dreamweaver CS6 Dw นัตติมา กวนพา. 2555 1 เน็ตดีไซน์ พับลิชช่ิง

688 เร่ืองการใช้กล้องรายการโทรทัศน์ นฤดล ทองแจ่ม 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

689 ล้างเคร่ืองประกอบคอมฯ ลงโปรแกรม แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง สุรพันธ์ สามาตรกูล. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

690 วัสดุพ้ืนถ่ินภาคใต้ท่ีใช้ในการผลิตครุภัณฑ์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2555 2 โอเดียนสโตร์

691 วัสดุพ้ืนถ่ินภาคเหนือท่ีใช้ในการผลิตครุภัณฑ์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2555 2 โอเดียนสโตร์

692 วาดเส้นฝึกมือ ชุด วาดเส้นพ้ืนฐาน ธานี สังข์เอ้ียว 2555 1 วาดศิลป์

693 วิถีเดนท์สุ ซูกิยามะ, โคทาโร่ 2555 3 เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์

694 วิทยุชุมชนในประเทศไทย : จากการปฏิรูปส่ือสู่การก ากับดูแลท่ีย่ังยืน พิรงรอง รามสูต 2555 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

695 วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ 2 Lowndes, Leil 2555 2 วีเลิร์น

696 ศิลปะการแสดงละคอน (Acting) : หลักเบ้ืองต้นและการฝึกซ้อม มัทนี รัตนิน. 2555 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

697 ศิลปะและการออกแบบเบ้ืองต้น ประเสริฐ พิชยะสุนทร 2555 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

698 ศึกเก้าทัพ : ธ ารงรัฐ พิพัฒน์สยาม วงเดือน นาราสัจจ์. 2555 2 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

699 ศึกษาการก ากับการแสดงและฝ่าจจัดหานักแสดง (Acting Coach & Casting… ปรารถนา ใจปานแก่น 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

700 เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ สุทิติ ขัตติยะ 2555 3 บริษัท ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช

701 สงครามส่ือสงครามกลางเมือง บุญเลิศ คชายุทธเดช (ช้างใหญ่) 2555 1 แสงดาว

702 สติกก้ี พรีเซนเทช่ันส์ อังก์ เทียน เท็ค 2555 1 ขัวญข้าว' 94

703 สภาการหนังสือพิมพ์ยุคหลอมรวมส่ือ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2555 2 ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)

704 สร้างงานแอนิเมช่ัน Flash CS5 ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2555 2 สวัสดี ไอที
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  33

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

705 สร้างแบรนด์ให้ติดตลาดด้วย Facebook ฐิติกานต์ นิธิอุทัย. 2555 2 Dream & Passion

706 สร้างโมเดล 3 มิติด้วย Rhinoceros + Flamingo ฉบับสมบูรณ์ ชัชวินท์ อัมรี. 2555 1 ซิมพิลฟาย

707 สร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla! 2.5 บัญชา ปะสีละเตสัง. 2555 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

708 สร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ สไตล์มืออาชีพด้วย Joomla! ฉบับสมบูรณ์ จีระสิทธ์ิ อ้ึงรัตนวงศ์. 2555 3 โปรวิช่ัน

709 สร้างส่ือบทเรียน Multimedia Online แบบมืออาชีพ. Volume 2 สมรัก ปริยะวาที. 2555 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

710 สร้างเอฟเฟ็กต์ให้กับวิดีโอ After Effects CS5 ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. 2555 4 สวัสดี ไอ

711 สร้างโอกาสวางกลยุทธ์การตลาดยุค Socail media Evans, Liana Li 2555 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

712 สารนิพนธ์กรณีศึกษาเทคนิคการแต่งหน้าละครใบ้ ธวัลรัตน์ ทับทิมศรี 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

713 สารนิพนธ์กระบวนการเขียนบทภาพยนตร์เร่ืองฝนฤดูหนาวร่วมกับผู้ก ากับภาพยนตร์ จิรประภา สังขะทา 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

714 สารนิพนธ์กระบวนการผลิตรายการวิทยุกรณีศึกษารายการเอสโอเอส เรดิโอ... มงคล เหลืองมหามงคล 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

715 สารนิพนธ์กลยุทธ์การจัดท าฟรีคอนเสิร์ต กรณีศึกษารายการทีวี 3 สัญจร คอน... มนวิภา ระบอบ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

716 สารนิพนธ์การเขียนบทสัมภาษณ์ของพิธีกรรายการสตราร์สเตจ ทางสถานีโทรทัศน์... ทักษร ปฐมพรโสภณ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

717 สารนิพนธ์การจัดหน้าหนังสือนิยายวรรณกรรมกรณีศึกษาพูนิก้าส านักพิมพ์ Punica เภาพิริน เคารพรัตน์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

718 สารนิพนธ์การผลิตมิวสิควิดีโอบริษัท สมอลล์รูม จ ากัด กรณีศึกษาเพลงยกมือ… มณีรัตน์ สระบัว 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

719 สารนิพนธ์การออกเเบบปกหนังสือพิมพ์กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ Nation Zonetravel สุภาวรรณ บรรเทา 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

720 สารนิพนธ์การออกเเบบภาพประกอบเร่ืองส้ันกรณีศึกษาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วราภรณ์ กังเจริญ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

721 สารนิพนธ์คอมพิวเตอร์กราฟิกในรายการโทรทัศน์กรณีศึกษารายการ TVC Music... ฑิฆัมพร ไทยงามศิลป์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

722 สารนิพนธ์เทคนิคการถ่ายท ารายการ "Coke Music Presents True Music Top 20" เกียรติศักด์ิ วัชรานานันท์ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

723 สารนิพนธ์บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายผลิตกรณีศึกษามิวสิควีดีโอเพลง ยกมือ... อภิรัช วงศ์เดิม 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

724 สารนิพนธ์เส้นทางสายครีเอทีฟกรณีศึกษารายการ Club Centerpoint พิมพ์สิริ อุทิศ 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

725 ส่ือท่ีใช้ของใครท่ีชอบ : การ์ตูน โทรทัศน์ท้องถ่ิน แฟนคลับ กาญจนา แก้วเทพ. 2555 2 ภาพพิมพ์

726 ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กมลวรรธน์ สืบแทน 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  34

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

727 ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ภายใน บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) อาริญา เข็มเพ็ชร 2555 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

728 ส่ือสารชนะใจคน สนอง ปัญญาฤกษ์ 2555 2 Minibear Publishing

729 สุนทรียศาสตร์ : หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ก าจร สุนพงษ์ศรี. 2555 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

730 เสกปุ๊บสวยป๊ับสไตล์เกาหลี : ฉบับสุดยอดเคล็ดลับท่ีสาวๆ ทุกคนอยากรู้!! พัก, ฮเยมิน 2555 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

731 เส้นทางสู่การเป็นนัก Graphic Designer มืออาชีพ วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์. 2555 2 เน็ตดีไซน์

732 เสน่ห์ผมสวยด้วยผมเปีย ประสานพร มณฑลธรรม, บรรณาธิการ 2555 1 มายิก

733 หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์ คมสัน รัตนะสิมากูล 2555 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

734 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สุทิติ ขัตติยะ. 2555 4 ประยูรวงศ์พร้ินท์ต้ิง

735 หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย - 2555 1 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

736 อนาคตของข่าว สุทธิชัย หยุ่น. 2555 1 NextBook@NBC

737 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ 2555 3 วาดศิลป์

738 ออกแบบและสร้างภาพเคล่ือนไหวให้การ์ตูนอย่างมีชีวิตชีวา มนัสสินี ล่ าสันเทียะ. 2555 1 ซิมพลิฟาย

739 ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Dreamweaver CS5.5 : ฉบับสมบูรณ์ ประยุกต์ใช้ได้กับ...- 2555 1 ซิมพลิฟาย,

740 อ่านใจจากภาษากาย บอร์จ, เจมส์ 2555 2 เอเอสทีวีผู้จัดการ

741 อุปบัติ ณ โลกี เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 2555 3 ไซเบอร์พร้ินท์

742 เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคองค์ประกอบศิลป์ เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ 2555 2 อมรินทร์พร้ินต้ิง

743 1.4 ทศวรรษจริยธรรมส่ือ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2554 4 บรรณฎา

744 100 เร่ืองล้ าสมัยในสยาม ศิริญญา สุจินตวงษ์ 2554 1 อมรินทร์

745 300 ไอเดียเปล่ียนงานบ้านให้เป็นงานเบาๆ เฉิงอิงหยู 2554 1 อินสปายร์

746 3ds max 2012 new basic ปิยะบุตร สุทธิดารา. 2554 1 ไอดีซี พรีเมียร์

747 After effects CS5 พูนศักด์ิ ธนพันธ์พาณิช, บรรณาธิการ 2554 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

748 After effects video techniques = รวมเทคนิคสร้างสรรค์งานวิดีโอและเอฟเฟ็กต์ จุฑามาศ จิวะสังข์. 2554 4 ซิมพลิฟาย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

749 Autodesk revit architecture 2012 : design without compromise วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์. 2554 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

750 Flash cartoon animation ปุณยวีร์ รุจิปูริตานันท์. 2554 1 โปรวิช่ัน

751 Illustrator CS5 ธนัชสร จิตต์เน่ือง. 2554 3 สวัสดี ไอที

752 iMarketing 10.0 : 10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 4 โปรวิช่ัน

753 Insight Dreamweaver CS5 ฉบับสมบูรณ์ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. 2554 1 โปรวิช่ัน

754 LabView ซอฟต์แวร์เพ่ือการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

755 NX Workshop วิทยา สงวนวรรณ 2554 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

756 Photoshop + illustrator graphic design = สร้างงานโฆษณา ปกนิตยสาร... ชาตพล นภาวารี. 2554 2 ซิมพลิฟาย

757 Photoshop + plugins photo retouch = ปรับแต่งและเพ่ิมเอฟเฟ็กต์ให้ภาพ... ชาตพล นภาวารี. 2554 4 ซิมพลิฟาย

758 Photoshop CS5 basic เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 2554 1 ไอดีซี พรีเมียร์

759 Photoshop CS5 จากมือใหม่...สู่มือเซียน วันชัย แซ่เตีย. 2554 1 ซอฟท์เพรส

760 Photoshop web design = ออกแบบและสร้างหน้าเว็บสวยให้โดนใจ ชาตพล นภาวารี. 2554 4 ซิมพลิฟาย

761 Pichai nirand ชัยพันธ์ ประภาสะวัต, บรรณาธิการ 2554 1 สันติภาพเพ่ือสังคม

762 Premiere pro video editing = ตัดต่องานวิดีโอพร้อมเทคนิคท็อปฮิตระดับมือ... จุฑามาศ จิวะสังข์. 2554 2 ซิมพลิฟาย

763 SHOOT at me easy DSLR นพนันท์ เลิศวัฒนะไพศาล 2554 1 โปรวิช่ัน

764 The Adobe Photoshop CS5 book คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตอลระดับมืออาชีพ เคลบี, สก๊อต. 2554 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

765 The Adobe Photoshop Lightroom 3 book for digital photographers เคลบี, สก็อต. 2554 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย

766 The moment of inspiration 100 แรงบันดาลใจ เจาะใจทศวรรษท่ี 3 เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร 2554 1 เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย

767 กระบวนการคัดเลือกข่าวเพ่ือน าเสนอในรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการ… อรัญญา อารีสงเคราะห์กุล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

768 กระบวนการตลาดกับการบริหารงานลูกค้า กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ นีเวียวิซาจ... อังคณา โอภาสเสถียร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

769 กระบวนการถ่ายท าสกู๊ปศิลปินประจ าเดือนทางช่องทรูมิวสิค เบญจพร ฉินธนะปทุมพร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

770 กระบวนการท างานของฝ่ายบริหารงานลุกค้า บริษัท ชู โอเซ็นโก (ประเทศไทย)… ยุทธกิจ แซ่ต้ัง 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

771 กระบวนการท างานของฝ่ายสร้างสรรค์ส่ือของบริษัท เอ็ม.โอ.ชิค จ ากัด เมธาสิทธ์ิ อมรศิริศักด์ิกุล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

772 กระบวนการบรรณาธิการนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ กรทิพย์ พรมอารักษ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

773 กระบวนการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรของโรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส พิมพ์เกตน์ พรมสุวงษ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

774 กระบวนการโปรโมทภาพยนตร์เพ่ือการโฆษณาและส่ือสารการตลาด กรณี… พลพีย์ อินทรพาเพียร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

775 กระบวนการผลิตข่าวบันเทิงของบริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด สกาวกาญจนื วงเวียน 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

776 กระบวนการผลิตรายการเท่ียวเล่นเพ่นพ่านช่อง You2Play TV เสถียรพงศ์ ขันดี 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

777 กระบวนการผลิตละครซิทคอม พลอยรินทร์ ใจหลัก 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

778 กระบวนการสร้างกลยุทธ์ส่ือสารการตลาดท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า… จีมี เหรียญเจริญ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

779 กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชาร์ป จุฬาเกตุ วราสวัสด์ิ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

780 กระบวนการหาข้อมูลเก่ียวกับรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการรถโรงเรียน… ธนาคาร เนียมรุ่งเรือง 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

781 กระบวนการออกแบบภาพกราฟิกดีไซน์เพ่ือการโฆษณาและส่ือสารการตลาด คุณากร พหลโยธิน 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

782 กลยุทธ์การใช้ส่ือ Face Book ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ต่อ 1 จากหน่ึงผูให้… วีรชัย เหลืองวงศ์งาม 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

783 กสทช. 2554 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 2554 4 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายฯ

784 การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มณฑาทิพย์ เจริญพันธ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

785 การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม วงหทัย ตันชีวะวงศ์. 2554 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

786 การจัดกิจกรรมพิเศาในช่วงเทศกาลเพ่ือการประชาสัมพันธ์โรงแรมใบหยกสกาย ภิญญดา พลทะมัย 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

787 การจัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พัณณิดา ศิลาเธียรพนา 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

788 การใช้กลยุทธ์การโฆษณาเพ่ือการออกเบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ อัจศรายุทธ เนินทอง 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

789 การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ (กรณีศึกษา สถานีวิทยุ… สรสิช เสริมสว่างกูล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

790 การตัดต่อรายการสารคดีส้ัน : กรณีศึกษารายการพระบารมีปกเกล้า ศิริชัย ศิริปรีชาวุฒิ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

791 การถ่ายภาพข่าวของเคเบิลท้องถ่ิน บริษัท สาครเคเบิล จ ากัด วัฒกี ศรีไพบูลย์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

792 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ : แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์ กฤษณ์ ทองเลิศ 2554 3 อินทนิล
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

793 การท าข่าวท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการของบริษัท ปราการเคเบ้ิลทีวี จ ากัด วีรวิชญ์ ส าเร็จรัมย์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

794 การท าแบบตัดบนหุ่น กัญญุมา ญาณวิโรจน์ 2554 1 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

795 การน าเสนองานทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์กรณีศึกษา : บริษัท อีเว้นท์… มานพ แสงส่งไพศาล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

796 การน าเสนอเทคนิคการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภายในสตูดิโอ ศึกษาจากรายการ… ภูวน สวัสดิพรรค 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

797 การบริหารงานส่ือสารมวลชน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. 2554 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

798 การประชาสัมพันธ์ เพ่ือการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่าง… สรวลสรรค์  พจนอารี. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

799 การประชาสัมพันธ์โครงการ 2011 Thailand National Sport Stacking Cham… รัชภูมิ เพ็งไข 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

800 การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2554 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

801 การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรศึกษากรณี กระบวนการผลิตเสียงตามสาย… จิรพร จูย้ิม 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

802 การประชาสัมพันธ์รายการทีวีของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านเครือ… ยุวนิตย์ คุ้มไพร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

803 การประชาสัมพันธ์ละครผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3… อโณทัย เรืองธรรม 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

804 การประมวลผลภาพดิจิตอลเบ้ืองต้น สมเกียรติ อุดมหรรษากุล 2554 1 ท้อป

805 การผลิตส่ือโทรทัศน์รายการ Rama Kid-D เพ่ือการประชาสัมพันธ์ นิชานันท์ ศิวะพิรุฬห์เทพ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

806 การพูดการน าเสนออย่างมืออาชีพ แบล็ก, เอ แอนด์ ซี 2554 2 บิสคิ

807 การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ศึกษากรณีงานแถลงข่าวเปิดตัว TOT3G ในเขต… สรัญยา ศรีบุรี 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

808 การระบายน้ าบรรยากาศภาพทิวทัศน์ โกศล พิณกุล 2554 1 โอเดียนสโตร์

809 การร่างภาพลายไทย : ภาพไทย สุวัฒน์ แสนขัติ. 2554 1 วาดศิลป์

810 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์การศึกษากรณี กระบวนการผลิต… กรวรรณ ประสิทธ์ิเพียรชัย 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

811 การวางแผนและการประเมินผลการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. 2554 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

812 การวาดภาพสีโปสเตอร์จากใบปิดหนัง 1 สมศักด์ิ มณฑาทอง 2554 2 วาดศิลป์

813 การศึกษากระบวนการการตัดต่อข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก... นวพฤกษ์ ตันตระวาณิชย์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

814 การศึกษากระบวนการจัดการวัสดุเทปโฆษณาก่อนออกอากาศกรณีศึกษา สหรัฐ ปรีดาวรรณ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  38

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

815 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าจักรยาน แอล เอ… พรพรรณ ด าเนินพิริยะกุล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

816 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ Money Expo Hatyai รุ่งทิพย์ วงศ์สามารถ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

817 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์… ภัทรกัป กังวาลไกล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

818 การศึกษากระบวนการจัดดิสเพลย์เพ่ือการโฆษณา บริษัท สรรพสินค้าเซ็ฯทรับ... ทศพร จันทโรธร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

819 การศึกษากระบวนการจัดท าโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ (กรณีศึกษา… พิมพ์ใจ บุญอนันต์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

820 การศึกษากระบวนการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์โฆษณาทางส่ือโทรทัศน์กรณีศึกษา เอกลาภ เกิดแก้ว 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

821 การศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้... แพรววนิต ศานติวัฒน์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

822 การศึกษากระบวนการถ่ายท าส่ือโฆษณานิตยสาร Cheeze วิจิตรา ใจแก้ว 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

823 การศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา บริษัท  ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด... สุภัทร ไผ่ลิง 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

824 การศึกษากระบวนการผลิตหนังสือเพ่ือให้ได้ยอกขายสูงสุด (กรณีศึกษาส านัก… เบญจมาศ ชาติเช้ือ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

825 การศึกษากระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกล่ีย โชติรส โชติสุภา 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

826 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด บริษัท แมคแคนเวิลด์… แบ็งค์ หร่ังฉายา 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

827 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบเส้ือผ้าเพ่ือการแสดง ภิญญาพัชญ์ วรภัทร์ฐานันท์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

828 การศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Thailand Sumart Money 2011-2012 วรญา รุ่งรัตนสกุลชัย 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

829 การศึกษาการจัดงานแถลงข่าวกรณีศึกษาบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ปริศนา ศรีพัฒน์พงษ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

830 การศึกษาการจัดท าโครงการรณรงค์ A happy gift บริษัท ลีโอเบอร์เน็ทท์… อธิคม ฟูเต็มวงศ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

831 การศึกษาการออกแบบการผลิตส่ือส่ิงของเพ่ือการประชาสัมพันธ์เน่ืองในวัน… ธนันดา สินภักดี 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

832 การศึกษากิจกรรมส่ือสารการตลาดในส่ือ Social network (กรณีศึกษาห้าง… พรประภา ช่างประเสริฐ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

833 การศึกษาข้ันตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณา กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน เจตนา ขุนสนิท 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

834 การศึกษาโครงการเฝ้าระวังการโฆษณาส่ือต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา… สุจิตรา วิเศษวงษา 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

835 การศึกษาโครงการภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพ่ือผู้บริโภค อิสรีย์ เอ่ียมสุวรรณสุข 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

836 การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายบริหารงานลูกค้า (กรณีศึกษา บริษัท สปา… วิราศิณี ต๊ะอ้อม 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

837 การศึกษาเปรียบเทียบบทโฆษณาโปรโมทของเนช่ันแชนแนล (Nation Channel)... นิศารัตน์ สุวรรณค า 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

838 การศึกษาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือสร้างภาพลักษณ์บริษัท การบิน… ขวัญนภา ภู่สว่าง 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

839 การศึกษาระบบการท างานของหน่วยงานเฝ้าระวังและตรวจสอบส่ือกลางแจ้ง… สาธิมา เจริญสุขม่ัน 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

840 การศึกษารูปแบบการจัดแสดงสินค้าเพ่ือการโฆษณาแผนกเส้ือผ้าชาย (กรณี… ชยานนท์ เพ็ญจันทร์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

841 การศึกษารูปแบบการจัดแสดงสินค้าเพ่ือการโฆษณาแผนกอุปกรณ์ตกแต่ง… อมฤต อภิชาตโรจนกุล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

842 การศึกษารูปแบบของผู้สนับสนุนรายการวิทยุ (กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจาย… รักชาติ สวัสดี 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

843 การศึกษารูปแบบของผู้สนับสนุนรายการวิทยุ (กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจาย… อารีรัตน์ ชลประเสริฐ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

844 การศึกษารูปแบบและเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในรายการโทรทัศน์กรณี... อภัสนันท์ รินทร์รัชพงศ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

845 การศึกษาหลักการด าเนินติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ สู่การจัด… นิตยา กรเจริญนิวัตร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

846 การส่ือสารกับการเปล่ียนแปลงของสังคม จินตวีร์ เกษมศุข 2554 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

847 การส่ือสารในองค์การ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. 2554 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

848 การส่ือสารรณรงค์เพ่ือควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ : เหลียวหลัง แลหน้า ลงมือ และเรียนรู้ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2554 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

849 การส่ือสารและการตลาดการเมือง เสถียร เชยประทับ. 2554 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

850 การส่ือสารศาสนากีฬา กาญจนา แก้วเทพ. 2554 4 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ

851 การออกแบบงานโฆษณาของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วัชรพล สมทิพย์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

852 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ ณัฐกร สงคราม. 2554 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

853 การออกแบบส่ิงพิมพ์เพ่ืองานศิลปะ ถาวร โกอุดมวิทย์ 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

854 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัชราภรณ์ ดอกบัว 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

855 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีใช้แนวคิดรับผิดชอบต่อสังคมกรณีศึกษาจากโครง… อรุณโรจน์ สิริพิพัฒน์ขจร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

856 กุหลาบวาดง่ายแต่เน้ียบ ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์ 2554 2 สิปประภา

857 ความรู้เบ้ืองต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ สมสุข หินวิมาน ... [และคนอ่ืนๆ] 2554 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

858 คัมภีร์รีทัชภาพข้ันเทพ เคลบ้ี, สก็อต. 2554 2 ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

859 คู่มือ Sumsung Galaxy S II ฉบับสมบูรณ์ วศิน เพ่ิมทรัพย์ ... [และคณะ] 2554 1 โปรวิช่ัน

860 คู่มือการใช้งาน ASP.NET ส าหรับงาน e-Commerce วฤษาย์ ร่มสายหยุด. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

861 คู่มือการใช้งาน SketchUp Pro พูนศักด์ิ ธนพันธ์พาณิช. 2554 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

862 คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2012 : 2D Drafting (ส าหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ)… ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. 2554 4 เดอะ ไลบรารี พับบลิชิง

863 คู่มือการใชังาน PremierePro CS5 พูนศักด์ิ ธนพันธ์พาณิช 2554 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

864 คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์ ตะวัน พันธ์แก้ว. 2554 3 โปรวิช่ัน

865 คู่มือพัฒนาภาวะรู้เท่าทันส่ือในวัยรุ่นมัธยมปลาย โตมร อภิวันทนากร 2554 2 มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา

866 จากง้ิววังหน้าถึงโขนละครไทย ทัศนา ทัศนมิตร 2554 2 แสงดาว

867 แชะรวยด้วยภาพถ่าย สุระ นวลประดิษฐ์ 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

868 ณิชยา...พีอาร์นอกกรอบ ณิชยา ชัยวิสุทธ์ิ 2554 1 ปราชญ์

869 ตกแต่งภาพถ่ายภาคปฏิบัติด้วย Photoshop CS5 workshop วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์. 2554 2 เน็ตดีไซน์

870 ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์ระดับมืออาชีพ Premiere Pro + After effects ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. 2554 1 ไอดีซี พรีเมียร์

871 แต่งภาพสวยด้วยเว็บไซต์ : สไตล์อินเทรนด์ จิรัศญานันข์ 2554 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

872 เทคนคิการถ่ายภาพท่ีใช้ในภาพข่าวบนเทิง ทันยา สัทธรรมสกุล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

873 เทคนิคการเขียนบทรายการโทรทัศน์ส าหรับรายการทางช่องทรูมิวสิค (True Music) มณีนุช เม่นแย้ม 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

874 เทคนิคการเขียนสปอตวิทยุกรณีศึกษาสถานีวิทยุ 98.5 Good FM โสภณ พร้อมสมุด 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

875 เทคนิคการตัดต่อสกู๊ปข่าวบันเทิง สุรสิทธ์ิ ฐิติศรารักษ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

876 เทคนิคการถ่ายท านอกสถานท่ี ศึกษาจากงาน Indy in town ณัฐพล โอบชลานุเคราะห์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

877 เทคนิคควบคุมกล้อง DSLR เคล็ด (ไม่) ลับกับการถ่ายภาพ โชติกา พรมจักร 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

878 เทคนิคและวิธีการก ากับนักแสดงสมทบ พงศพัฒน์ โรจน์รัชดากร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

879 เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพข่าวบันเทิงช่องแมงโก้ ทีวี ภาณุพงศ์ หลีน้อย 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

880 เทคนิคและองค์ประกอบในการตัดต่อข่าวบันเทิงทางช่องแมงโก็ทีวี ธนกฤต ตะวันวิทยฑา 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน้าท่ี  41

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

881 เทคนิคสร้างสรรค์ศิลปะภาพบุคคล ภาณุ ลิมมานนท์. 2554 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

882 นักหนังสือพิมพ์ช่ือ คึกฤทธ์ิ คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 2554 1 ดอกหญ้า 2000

883 นาฏยศิลป์รัชกาลท่ี 5 สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2554 2 โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว

884 นารากร ติยายน ข่าวคือชีวิต...ชีวิตคือข่าว นารากร ติยายน 2554 2 ริชช่ี พรีเซ้นท์

885 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎ์ ธนิต ชุมแสง 2554 1 สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่

886 บทบาทของครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการเจเคเช้าว์ (JK Shout) พิชชานันท์ เศรษฐ์ศิรโชติ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

887 บทบาทหน้าท่ีของผู้ควบคุมเสียง (Audio Technician) ในการผลิตรายการเพลงลูกทุ่ง... เขมฑัต โสดารักษ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

888 บทละครเร่ืองอิเหนา พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จฯ 2554 2 เพชรกะรัต

889 เบ้ืองหลังการผลิตมิวสิควิดีโอกรณีศึกษาการผลิตมิวสิควิดีโอของบริษัท สมอลล์รูม... ธนพงศ์ ศิริวรธรรม 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

890 ประวัติและแบบอย่างศิลปะ : ฉบับนักศึกษา อัศนีย์ ชูอรุณ. 2554 5 โอเดียนสโตร์

891 ปริศนาแห่งโดราเอมอน : เร่ืองลับๆ ท่ีหลายคนยังไม่รู้ สถาบันวิจัยโดราเอมอนเซตากายะ 2554 1 สยามอินเตอร์บุ๊คส์

892 ปัญหาทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรศึกษากรณี บริษัท ท่าอากาศยาน… นุชรี กุมพันธ์ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

893 ฝึกระบายสีโปสเตอร์ สุรยุทธ พันธ์เผือก 2554 1 วาดศิลป์

894 พฤติกรรมผู้บริโภค ชูชัย สมิทธิไกร. 2554 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

895 พลังรัก-พลังประทับใจ : 30 ปี ภาพเขียนของเอกชัย ลวดสูงเนิน บุษราพร ทองชัย. 2554 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

896 พ้ืนฐานการออกแบ สืบศิริ แซ่ล้ี 2554 2 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

897 พ้ืนฐานก้าวกระโดดเพ่ือเป็น Animator มือโปร ศิระศักด์ิ ถิระสินางค์กูล. 2554 1 วิตต้ีกรุ๊ป

898 พูดชนะใจ : ศิลปะการเกล้ียกล่อมแบบเหนือช้ัน อธิคม สวัสดิญาณ. 2554 2 เต๋าประยุกต์ 2011

899 พูดดีไม่ต้องมีเพาเวอร์พอยต์ วิตต์, คริสโตเฟอร์, ค.ศ. 1951- 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

900 พูดเป็นงานได้ผลคนก้าวไกล นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2554 1 ฐานบัณฑิต

901 ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน กรณีศึกษาโครงการธนาคารโรงเรียน ขวัญฤดี ต้ิวพานิช 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

902 ภาพลักษณ์ใหม่กับกลยุทธ์ฺการใช้ส่ือโฆษณา ดิษญา วงศ์ฐานผดุง 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

903 ภาพลายเส้นไทยประยุกต์เพ่ือการออกแบบ. ชุดภาพสัตว์ ถิรภาพ อาจสงคราม. 2554 2 สิปประภา

904 ภาพลายเส้นส าหรับการออกแบบ : ของประดับตกแต่ง สุทิน ตันติภาสน์ 2554 1 ช่างคิด

905 ภาพลายเส้นส าหรับการออกแบบ : คน สุทิน ตันติภาสน์ 2554 1 ช่างคิด

906 มือใหม่หัดใช้ Photoshop CS5 แต่งภาพดิจิตอล วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. 2554 1 โปรวิช่ัน

907 ยังเฟ้ือ นรา 2554 1 โอเพ่นบุ๊กส์

908 ระเบียบวิธีวิจัยทางการส่ือสาร เอกณรงค์ วรสีหะ 2554 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

909 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ… สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ 2554 6 สถาบันวิจัยเพ่ิอการพัฒนาประเทศไทย

910 รู้ไว้-- ไม่เสียสิทธิ : รวมเร่ืองควรรู้ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา 2554 1 สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

911 เรียน เล่น เป็นง่าย Photoshop CS5 เนรมิต แผ่นทอง. 2554 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

912 เรียนรู้เท่าทันโฆษณาแฝง อัญชลิน เดือนเด่นสิริกุล 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

913 เร่ืองการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ปัทมาภรณ์ เทียมมุกดา 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

914 โลกวัลลภ พัชรินทร์ สุอินไหว 2554 1 หยิงหยาง โฟร์ คัลเลอร์

915 วาดเส้นดอกไม้ อนันต์ ประภาโส. 2554 2 สิปประภา

916 วิทยุชุมชน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข ณปิติยา บรรจงจิตร์. 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

917 วิธีเขียนการ์ตูนอย่างง่ายๆ. ชุดผักผลไม้ สุทิน สายหยุด 2554 2 สิปประภา

918 เว็บไซต์ : ทฤษฎีและหลักการ สุวิช ถิระโคตร. 2554 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

919 ศิลปะการส่ือสารและสร้างสัมพันธ์ ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ 2554 6 ดีโฟ คอนซัลแท็นท์

920 ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2554 1 วิทยพัฒน์

921 ศิลปะท่าทางและการเคล่ือนไหว สมพร ฟูราจ 2554 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

922 สเก็ตช์อย่างไรชนะใจลูกค้า : เรียนรู้การสเก็ตช์งานตกแต่งภายในอย่างเป็น… เฮเซงาว่า, โนริโยชิ 2554 1 เพจวัน (ไทยแลด์)

923 สนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม ส่ือ...ปฏิวัติ ชรินทร์ แช่มสาคร. 2554 2 กรีน-ปัญญาญาณ

924 สร้าง Web ง่ายๆ แค่คลิก Dreamweaver CS5 จีระสิทธ์ิ อ้ึงรัตนวงศ์. 2554 2 สวัสดี ไอที
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

925 สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชันด้วย Flash CS5.5 ฉบับสมบูรณ์ พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2554 1 ซิมพลิฟาย

926 สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 8 + โปรแกรมเสริมฉบับสมบูรณ์ จุฑามาศ จิวะสังข์. 2554 1 ซิมพลิฟาย

927 สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 8 ส าหรับผู้เร่ิมต้น จุฑามาศ จิวะสังข์. 2554 1 ซิมพลิฟาย

928 สร้างส่ือมัลติมีเดียแบบฉบับมืออาชีพด้วย Camtasia Studio & Snagit ถิรวัฒน์ โซวิกุล. 2554 1 เน็ตดีไซน์

929 สร้างส่ือมัลติมีเดียและ CAI ด้วย Authorware 7 ฉบับสมบูรณ์ สราญ ปริสุทธิกุล. 2554 1 ซิมพิลฟาย

930 สร้างส่ือส่ิงพิมพ์อย่างมืออาชีพด้วย ID InDesign ครอบคลุมเวอร์ช่ัน CS4 และ… เอกชัย วงษ์ศิริ. 2554 1 ซัคเซส มีเดีย

931 สวยเลือกได้สไตล์จีบัน กาญจนา เตชาวัฒนากูล 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

932 ส่ือพ้ืนบ้านศึกษาในสายตานิเทศศาสตร์ กาญจนา แก้วเทพ 2554 3 ภาพพิมพ์

933 ส่ือและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ กรณีศึกษาองค์การ... สุทธิพร หริตวร 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

934 ส่ือสารเป็น เห็นชัยชนะ : 10 วิธีส่ือสารให้เข้าใจบรรลุเป้าหมายทุกสถานการณ์ แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี. 2554 1 เนช่ันบุ๊คส์

935 ส่ือสารอย่างสันติ : คู่มือส่ือสารเพ่ือสานสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่าง... ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์, แปลและเรียบเรียง 2554 2 เสมสิกขาลัย

936 สุดยอดต าราอ้างอิงส าหรับมือใหม่เทคนิคการออกแบบแฟช่ัน ทากามูระ, เซซู 2554 2 ดวงกมลพับลิชช่ิง

937 เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์. เล่ม 2 รัฐไท พรเจริญ 2554 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

938 หลักกฎหมายส่ือสารมวลชน วนิดา แสงสารพันธ์. 2554 2 วิญญูชน

939 หลักการโฆษณา นธกฤต วันต๊ะเมล์ 2554 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

940 แหล่งข่าวประเด็นข่าวและการคัดเลือกข่าวบันเทิงของ ดาราเดล่ี กฤตยาภรณ์ สวนใจ 2554 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

941 ให้กล้องเป็นเร่ืองกล้วย เก็บช็อตสวยง่ายอย่างมือโปร สมชาย ครองสมบูรณ์ 2554 1 บิสซ่ีเดย์

942 โอริงามิ. เล่ม 1 : พับกระดาษฝึกสมอง บัญชา ธนบุญสมบัติ. 2554 1 สารคดี

943 โอริงามิ. เล่ม 2 บัญชา ธนบุญสมบัติ 2554 1 สารคดี

944  @design : หลักการออกแบบศิลปะ Principles of design ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร์. 2553 4 ไว้ลาย

945  @noppatjak : คนข้างม็อบ บันทึกภาพสนามแบบท่ีเห็นและเป็นอยู่ นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ 2553 1 เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน

946  @satien-nna คนข่าว...หลังม่าน MOB : ราชประสงค์ หน้าท่ี และชีวิต เสถียร วิริยะพรรณพงศา 2553 1 เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

947 100 Places landscape photography in Thailand : มหัศจรรย์มุมสวยท่ัวไทย… - 2553 1 เอ็มไอเอส

948 100 นู้ดผู้หญิงในแนวนอน นิวัติ กองเพียร. 2553 1 สนุกนึก

949 20 สุดยอดแฟช่ันดีไซเนอร์ของโลก หน่ึงธิดา ราเมศวร์ 2553 2 กถา

950 21 Surfaces เทคนิคการสร้างลวดลายให้พ้ืนผิว จุฑารัตน์ ผูกพานิช 2553 1 บ้านและสวน

951 3 Steps DSLR photography อรวินท์ เมฆพิรุณ. 2553 1 โปรวิช่ัน

952 Bathroom : หลากหลายไอเดียดีๆ เพ่ือการตกแต่งห้องน้ าน่าสบาย ภัทรสิริ อภิชิต 2553 1 บ้านและสวน

953 CSR เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ กรณีศึกษาโครงการแมงโก้ โมโจ้ ออน แคมปัส... พัสตราภรณ์ บุญพิทักษ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

954 Gardens we love : รวมสวนสวยหลากสไตล์ส าหรับคนรักสวน - 2553 1 บ้านและสวน

955 Perfect portrait beauty retouching สิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร. 2553 1 โปรวิช่ัน

956 Shabha shine's sketchbook : flower painting - 2553 1 บ้านและสวน

957 Small & chic homes 3 : ไอเดียตกแต่งบ้านเล็กหลากหลายรูปแบบ กิติภูมิ (โสฬส) ศรีสมนึก 2553 1 บ้านและสวน

958 TabLoid Diesign/new paper magazine ส าหรับแทรกในหนังสือพิมพ์ สิรวิชญ์ รักตกัณฐ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

959 Twitter เพ็ญนภา ส าเนียง. 2553 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

960 กรณีศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของผู้อ านวยการผลิตรายการ ARTIST OF THE… ประภัสสร บุญมาก 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

961 กรณีศึกษามิวสิควิดีโอเพลงฮิตเหรอ ของศิลปิน Slur วาทิต โกสรากรณ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

962 กรณีศึกษาแมงโก้ทีวี : รายการแมงโก้คาเฟ่ ณภาภัช ทรัพย์เณร 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

963 กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณรงค์ชัย อัครเศรณี. 2553 1 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ฯ

964 กระบวนการขายพ้ืนท่ีโฆษณาในนิตสารกรณีศึกษา นิตยสารแพรว มณฑิตา หิรัญวาทิต 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

965 กระบวนการข้ึน Computer Generator (CG) ในการผลิตรายการข่าวสถานีโทร… พัณนิภา ลาภกิจจึงเจริญ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

966 กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท เนช่ัน บอร์ดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด... กัมปนาท วัฒนาพร 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

967 กระบวนการจัดแสงถ่ายภาพโฆษณาของ บริษัทรีมิกส์ สตูดิโอ แบงค์ค็อก จ ากัด สุทธิพงษ์ บัวลา 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

968 กระบวนการด าเนินงานของแผนก Promote กรณีศึกษาจากสถานีโทรทัศน์เนช่ัน... ณรงพล ไชยบุตร 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

969 กระบวนการตกแต่งภาพ (Retouch) เพ่ือใช้ประกอบงานโฆษณา วีระยุทธ แสนดี 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

970 กระบวนการตัดต่อ อัพโหลด เพ่ือการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต เอกชัย ธรรมทวีวโรดม 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

971 กระบวนการน าเสนอข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา... ทัดพิชา เสมเจริญ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

972 กระบวนการน าเสนอข่าวส่ิงแวดล้อมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สุรวงศ์ ปราบริปู 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

973 กระบวนการผลิตข่าวท้องถ่ินกรณีศึกษาจากบริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จ ากัด จิดาภา ภาชัยสิทธ์ิ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

974 กระบวนการผลิตรายการเท่ียงวันทันเหตุการณ์ สถานทีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3… สมสมัย ธนะกูลบริภัณฑ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

975 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์โดยนักศึกษาฝึกงานของบริษัท เนกซ์สเตป… ธนากร  เจือจันทร์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

976 กระบวนการผลิตรายการยัวร์ทีวีทางช่องแมงโก้แชนแนล อรทัย สายบุตร 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

977 กระบวนการผลิตส่ือโทรทัศน์เพ่ือการโฆษณา กรณีศึกษาการผลิตรายการ… คเนศ คงสินสุวรรณ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

978 กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของ บริษัท ดรีมทีม… สุภาพร เกษสุพระ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

979 กระบวนการหลังการผลิตของรายการ "True Music Top 20" นิวาต ทักษิณาชลเทพ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

980 กลยุทธ์การใช้เทคนิคจัดแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า : (กรณีศึกษาแผนกจัด… ธนกร กาญจนประภา 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

981 กลยุทธ์การใช้ส่ือ Face book ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือข้าวอินทรีย์ของผู้... รักพงศ์ รักษาทรัพย์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

982 การเขียนทัศนียภาพ สุรวงศ์ หาทรัพย์ 2553 1 เศรษฐศิลป์

983 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

984 การคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทบาท อัมพิกา ไชยสมบูรณ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

985 การโฆษณาเบ้ืองต้น กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 2553 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

986 การจัดกิจกรรมของธนาคารออมสิน กรณีศึกษาวันออมแห่งชาติ วริศรา บุญอ่ า 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

987 การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา : วิวัฒนาการของรูป… วชิราภรณ์ นาคพงษ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

988 การจัดกิจกรรมวันเด็กกรณีศึกษาของธนาคารออมสิน ช่อสุคนธ์ ศิริสุนทรินท์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

989 การจัดท าวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์และศึกษาการใช้วารสารกรมประชา… รวิฉัตร พรหมรักษา 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

990 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ - 2553 2 โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระฯ
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991 การ์ตูนแห่งชาติชนช้ันชีวิต ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. 2553 1 มติชน

992 การถ่ายภาพดิจิทัล เยาวนารถ พันธ์ุเพ็ง 2553 2 โอเดียนสโตร์

993 การท างานด้าน CSR ขององค์การ icare : กรณีศึกษาโครงการประกวดฉลาด... สรวิศ บุรีเทศน์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

994 การน าเสนอข่าวในขอบข่ายภารกิจงานของกระทรวงแรงงาน : กรณีศึกษาข่าว... ณัฐทินี พ่ึงน้อย 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

995 การบริหารจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตกรณีศึกษา : โครงการประกวด… เหมือนฝัน ศรีสุข 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

996 การประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาท่าอากาศยาน… กุลปรียา บานช่ืน 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

997 การประชาสัมพันธ์ของฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) ภวัต เกษมสวัสด์ิ. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

998 การประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม : กรณีศึกษาของกิจกรรม… อรนิดา ปราชญ์ชุติกุล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

999 การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี… กฤติยาพร กล่ินหอมนวล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1000 การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานกองทุนสนับสนุน… สาวิตรี คิดเห็น 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1001 การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ… กชณภัช ธิติรัตนาโชติ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1002 การประเมินรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพท่ีประชาชนต้องการ นันทวัน ยันตะดิลก 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1003 การผลิตข่าวอาชญากรรมของรายการประเด็นเด็ด 7 สี พิชชานันท์  สิริภัคพัฒนกุล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1004 การผลิตรายการกีฬาประเภทวาไรต้ี กรณีศึกษาจากรายการซอคเก้อร์วาไรต้ี… พลวสิษฐ์ มงคลชัย 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1005 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น ศุภางค์ นันตา 2553 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1006 การผลิตรายการวิทยุเบ้ืองต้น ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2553 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1007 การผลิตสกู๊ปข่าวรายการประเด็นเด็ด 7 สี นุชาดา เสนาวงษ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1008 การผลิตส่ือสารคดีเพ่ือการประชาสัมพันธ์(กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ) พิมพา ขันรักษา 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1009 การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) กรณีศึกษาของส านักงานกอง... ธันยาภัทร์ ทิพย์ปภัสศิริ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1010 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสถานีวิทยุแบบออนไลน์ ขนิษฐา หอมจันทร์. 2553 1 -

1011 การวิเคราะห์และวิพากษ์การเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทย เชิดเกียรติ ภวนะวิเชียร. 2553 1 -

1012 การวิจัยเบ้ืองต้นทางนิเทศศาสตร์ จันทิมา เขียวแก้ว 2553 3 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1013 การศึกษากรบวนการน าเสนอและด าเนินงานกิจกรรมทางการตลาด (Event… สรารัตน์ เจริญสุข 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1014 การศึกษากระบวนการการจัดนิทรรศการกรณีศึกษา Thailand Exclusive… ชณาภัท แก้วโบราณ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1015 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศา กรณีศึกษา Nissan Road Show 2010… กนกภรณ์ อุโฆสิตกุล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1016 การศึกษากระบวนการในการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์กรณีศึกษาบริษัท... บุญญฤทธ์ิ สวัสดิสุข 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1017 การศึกษากระบวนการผลิตข่าวบันเทิงเพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย... หทัยชนก กาญจนปัญจพล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1018 การศึกษากระบวนการผลิตรายการข่าวบันเทิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา... อังคณา เอกกุล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1019 การศึกษากระบวนการผลิตสปอตโปรโมทรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทร... นรีญาณ์ เสวีวัลลภ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1020 การศึกษากระบวนการวางแผนส่ือโฆษณา และการเปรียบเทียบส่ือโฆษณาท่ี… กนิษฐา พรทวีเลิศ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1021 การศึกษากระบวนการวางแผนส่ือโฆษณา สายการบิน บางกอกแอร์เวยส์ … วรุณทิพย์ มนต์ประคอง 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1022 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา ศึกษากรณีบริษัท ได-อิจิ คิคากุ… วรางคณา อาจทรง 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1023 การศึกษากระบวนการส่ือสารภายนอกองค์กร (กรณีศึกษาบริษัท การบิน… อิสราภรณ์ มณีนิล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1024 การศึกษากระบวนการออกแบบส่ือในกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือสังคม กรณี… ฉัตราภรณ์ ฉัตรแก้ว 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1025 การศึกษากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาในนิตยสาร บริษัท ดรีมทีม… พินทุอร บินมิตตอร์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1026 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิตข่าวบันเทิง กรณีศึกษา... สิริการย์ อริยไตรรัตน์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1027 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิตข่าวบันเทิง กรณีศึกษา... สุนิสา ดวงสูงเนิน 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1028 การศึกษาการตัดต่อในระบบโทรทัศน์ดาวเทียม กรณีศึกษาแมงโก้ทีวี... วรากมล จ๋ิวนุช 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1029 การศึกษาการเปรียบเทียบการตัดต่อข่าวสกู๊ปและรายการโทรทัศน์ : กรณี… วราภรณ์ ฉินธนะปทุมพร 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1030 การศึกษาการผลิตฉากแบบเฟิร์ส ไอเดีย ของรายการฮาจะเกร็ง ดลชัย ศุภจรูญวงศ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1031 การศึกษาการรวบรวมฐานข้อมูล กรณีศึกษา บริษัท โน๊ต พับลิชช่ิง จ ากัด อุบลวรรณ ผสมทรัพย์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1032 การศึกษาการรายงานข่าวส่ือหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษาหนังสือพมิพ์คมชัดลึก... นนทวัชร์ อยู่คง 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1033 การศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรขององค์กร กรณีศึกษา... จิราภา แก้วชูกุล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1034 การศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลกรณีศึกษาบริษัทโน้ต พับลิชช่ิง... มณฑิราพร ธนเกียรติประเสริฐ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  48

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1035 การศึกษากิจกรรมทางการตลาดกรณีศึกษา"งานคม ชัด ลึก อวอร์ด คร้ังท่ี 8" สุพัตรา แย้มเม่ง 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1036 การศึกษาข้ันตอนการเตรียมงานก่อนการถ่ายท าและการถ่ายท าหนังส้ัน... เปรมใจ ประจงจัด 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1037 การศึกษาข้ันตอนการท าสารคดีท่องเท่ียวเสาร์สวัสดี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นวกานต์ ปานศิริ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1038 การศึกษางานการถ่ายภาพข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ธงชัย จันทเขต 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1039 การศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพของช่างภาพโทรทัศน์ในรายการซอคเก้อร์วาไรต้ี กองพล ชินดา 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1040 การศึกษาแนวทางการด าเนินรายการของพิธีกรท่ีมีทักษะพ้ืนฐานด้านการ… นราพรรณ วงศ์แสน 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1041 การศึกษาบทบาทหน้าท่ีการท างานฝ่ายครีเอทีฟในองค์กรสร้างสรรค์เพ่ือสังคม... จิรนุช สิโรดม 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1042 การศึกษาประเด็น SLVR ในละครโทรทัศน์ต่างประเทศข้อเสนอแนะส าหรับ... นลินี สีตะสุวรรณ. 2553 3 โครงการศึกษาและเฝ้าระวังส่ือเพ่ือสุขภาวะฯ

1043 การศึกษาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณา กรณีศึกษาบริษัท… นิภารัตน์ ศิริธนพรชัย 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1044 การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นเพ่ือเป้นแนวทางในการซ้ือส่ือโทรทัศน์ สุธาทิพย์ จิรวานิชหิรัญ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1045 การศึกษาละครใบ้ศิลปะแห่งการเคล่ือนไหวของสถาบันศิลปะการแสดง... ธรรมธิเบต เทพนิยม 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1046 การศึกษาวิธีการและเทคนิคการแต่งหน้าละครใบ้เพ่ือส่ืออารมณ์ในการแสดง... นพดล อารีย์ชน 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1047 การสร้างภาพลักษณ์และการบริหารช่ือเสียงองค์กรให้โดดเด่นท่ามกลาง... - 2553 2 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

1048 การสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ครู อุมาพร พ่วงอ่ า 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1049 การส ารวจผลงานวิจัยเก่ียวกับภาพลักษณ์ของการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1050 การส่ือความหมายในบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัตนา ทิมเมือง. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1051 การส่ือสารผ่านข้อความส้ัน (SMS) และส่ือใหม่ของผู้ชมในรายการโทรทัศน์... เกศิณี เชยปทุม 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1052 การส่ือสารภายในองค์การเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน… อภิญญา เสือสด 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1053 การหาข้อมูล ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ "กฤษณ์-มดด า ออนทีวี" นันท์นิชา ชูสายธนะกาญจน์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1054 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงานสถาปัตยกรรม ณัชวิชญ์ ติกุล 2553 1 โอเดียนสโตร์

1055 การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ ณัฐกร สงคราม. 2553 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1056 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา : "กระทรวงทรัพยากร… สุชาวดี มุยเจริญ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1057 เก่ง Ajax + JSP ให้ครบสูตรเสริมพลังด้วย JSF กาญจนา ตันวิสุทธ์ิ. 2553 1 วิตต้ีกรุ๊ป

1058 คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม ต้นข้าว ปาณินท์ 2553 1 สมมิต

1059 ครบเคร่ืองเร่ืองงานมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Adobe CaptiVate วิชาญชัย เทียนคุณ. 2553 2 เน็ตดีไซน์

1060 ความแตกต่างระหว่างการเขียนข่าวและสกู๊ปข่าว ปวีณา โพธ์ิเต้ีย 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1061 คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน้ า เจด็จ ชนะประสพ 2553 1 สิปประภา

1062 คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน้ ามัน อนันต์ ประภาโส 2553 3 สิปประภา

1063 เคร่ืองเสียงโบราณต านานแห่งศาสตร์และศิลป์ พฤฒิพล ประชุมพล 2553 1 สมาคมนักอนุรักษ์เคร่ืองเล่นกระบอกฯ

1064 เคล็ดลับวิธีพูดสะกดใจคน พุธรัตน์ ประกายดาว 2553 2 ขุนเขา

1065 โครงงานการออกแบบเอกลักษณ์องค์กรร้าน "Ulta Hair Salon" นงลักษณ์ จิตสมพงษ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1066 โครงงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ "ร้านหวานด ารงค์" กุณฑิดา ส่งแสง 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1067 โครงงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ "อาหารกระต่ายตรา กัสโต้" ธิดาดาว นุชเกษม 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1068 โครงงานออกแบบเกมแฟลช "ครัวสยาม" FLASH GAME DESIGN "SIAM… วรรณา คินันติ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1069 โครงงานออกแบบชุดซีดีสะสม "วงดนตรีเพลย์กราวด์" ระวีพร บุญเจริญย่ิง 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1070 โครงงานออกแบบปฏิทินประติมากรรมกระดาษ "กล้วยไม้ 12 ชนิด" ลักขณา สินประเสริฐรัตน์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1071 โครงงานออกแบบภาพประกอบหนังสือ "เร่ืองช่ืนใจ" ปิยะพงษ์ นิธากร 2553 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1072 โครงงานออกแบบภาพประกอบหนังสือเร่ือง "เล่นซ่อนหาตอนกลางคืน" พิมลพรรณ พลกนิษฐ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1073 โครงงานออกแบบเว็บไซต์สโมสรในศึกไทยพรีเมียร์ลีก ปฐมพงษ์ เสถียรนรเศรษฐ์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1074 โครงงานออกแบบหนังสือการ์ตูนภาพรณรงค์  "เร่ืองความสามัคคี" ดนัชพร วณิชสว่างพันธ์ุ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1075 โครงงานออกแบบเอกลักษณ์องค์กรร้าน "ฟานาติก คอฟฟ่ี" วราภรณ์ กุมรัมย์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1076 โครงงานออกแบบเอกลักษณ์องค์กรร้าน "ลอดช่อง วัดเจษฯ" วรรณพร ศรีทา 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1077 โครงงานออกแบบเอกลักษณ์องค์กรร้านผ้าไหม "คุณต๋ิม" ชฎาพร โกมลธร 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1078 งานเพลินเงินดีเรียนพีอาร์ กองบรรณาธิการ EXIT BOOK. 2553 1 เอกซีท  บุ๊ค
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1079 ชวนลูกวาดรูป ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์ 2553 2 สิปประภา

1080 ชีวิตและผลงานของเอกศิลปินชาวดัทช์ วินเซนต์ แวน โกะ หน่ึงธิดา ราเมศวร์ 2553 2 กถา

1081 ดอกไม้...วาดง่ายแต่เน้ียบ : คู่มือวาดภาพสีน้ าแนวพฤกษศาสตร์แบบง่าย ๆ ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์ 2553 2 สิปประภา

1082 เทคนิคการพูด สวัสด์ิ บรรเทิงสุข. 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุคส์ (2006)

1083 เทคนิคการพูด สวัสด์ิ บรรเทิงสุข. 2553 2 ไทยควอลิต้ีบุคส์ (2006)

1084 เทคนิคการระบายสีน้ าธรรมชาติทิวทัศน์และดอกไม้ นพดล เนตรดี 2553 1 วาดศิลป์

1085 นักบริหารโฆษณา 101 เอ็กซ์คลูซีฟ วิทยา ชีวรุโณทัย 2553 3 มาร์เก็ตเธียร์

1086 นาฏกรรมและการละคร วิมลศรี อุปรมัย 2553 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1087 น าเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ เกรียงศักด์ิ นิรัติพัฒนะศัย 2553 2 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

1088 บทบาทและจริยธรรมส่ือสังคม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2553 4 บรรณฎา

1089 บทบาทและหน้าท่ีของนักสร้างสรรค์รายการ (Creative) กรณีศึกษาจากรายการ... นรุตม์ เกิดศิริ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1090 บทบาทหน้าท่ีของช่างภาพในการถ่ายท าข่าวโทรทัศน์ กรณีศึกษาจากบริษัทมีเดีย... ย่ิงยศ เส็งสัน 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1091 บทละครเร่ืองอิเหนา พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จฯ 2553 1 ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์

1092 บทวิพากษ์ว่าด้วยปมปัญหาและความไม่น่าเช่ือถือของส่ือสารมวลชนไทย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ 2553 1 สยามมิส

1093 บทสรุปรายงานการวิจัยการสร้างเสริมและพัฒนาส่ือคุณธรรมในสังคมไทย สันทัด ทองรินทร์...[และคนอ่ืนๆ] 2553 3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงฯ

1094 บริษัทสร้างสรรค์พันธ์ุดีไซน์ นิวไมเออร์, มาร์ตี. 2553 3 มติชน

1095 บ้านและสวนฉบับพิเศษกลางปี 2553 - 2553 1 บ้านและสวน

1096 ปฏิบัติการหนังทุนข้ามชาติต ารับชีวิตสามัญโกอินเตอร์ สนธยา ทรัพย์เย็น, บรรณาธิการ/ผู้เขียน 2553 3 openbooks

1097 ประติมากรรรม พูนสวัสด์ิ มุมบ้านเช่า 2553 1 สุวีริยาสาส์น

1098 ปรากฎการณ์นิทรรศการ : รวมบทความว่าด้วยทัศนียภาพของศิลปะร่วมสมัย ธนาวิ โชติประดิษฐ 2553 1 สมมติ

1099 ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์ : บันทึกคนข่าว ... ทีวีไทย - 2553 2 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพฯ

1100 พรีเซนเทช่ันเซน : ไอเดียเรียนง่ายในการออกแบบและน าเสนออย่างทรงพลัง เรย์โนลด์ส, การ์ 2553 2 ขวัญข้าว' 94
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1101 พลัง CSR สู่องค์กรเป็นเลิศ ฉบับ Advanced วิทยา ชีวรุโณทัย. 2553 3 ฐานการพิมพ์

1102 พัฒนาเว็บอย่างมืออาชีพด้วย Dreamweaver & iquery สิทธิชัย รักษาสุข 2553 2 ไอดีซีฯ

1103 พ้ืนฐานการวาดภาพ. เล่ม 2 : สนุกวาดภาพคนเหมือน พิษณุ ประเสริฐผล 2553 2 เฟิสท์ ออฟเซท

1104 พ้ืนฐานการวาดภาพ. เล่ม 3 : วาดภาพระบายสี พิษณุ ประเสริฐผล 2553 1 เฟิสท์ ออฟเซท

1105 พ้ืนฐานการวาดภาพคนเหมือน แรเงา สีน้ า ดินสอสีระบายน้ า มัย ตะติยะ 2553 2 วาดศิลป์

1106 พูดจูงใจ : วิธีบงการผู้อ่ืนอย่างมีศิลปะ เย่, หยางเจิน. 2553 3 เต๋าประยุกต์

1107 เฟ้ือ หริพิทักษ์ จิตรกรเอกของไทย - 2553 1 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

1108 ภาพพูด : บันทึกภาพถ่าย 25 ปี นิตยสารสารคดี - 2553 1 สารคดี

1109 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ โอภส์ แก้วจ าปา. 2553 3 โอเดียนสโตร์

1110 มหัศจรรย์สถาปัตยกรรม : ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ อภิชา ภาอารยพัฒน์. 2553 1 เคล็ดไทย

1111 มองมุมกลับลับคมความคิด แมคลาวด์, ฮิวจ์, ค.ศ. 1965- 2553 1 วีเลิร์น

1112 เมืองไทย 2495-2519 เอนก นาวิกมูล. 2553 3 สายธาร

1113 ยุทธวิธีการวางแผนส่ือโฆษณา พรจิต สมบัติพานิช 2553 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1114 เร่ืองการใช้เคร่ืองมือในการส่ือสารแบรนด์ของ ช่อง Mango TV ปฏิญญา สะสมทรัพย์เจริญ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1115 ละครชุมชน สุกัญญา สมไพบูลย์ 2553 1 โครงการวิจัยสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารฯ

1116 เล่นสนุกเป็นไวง่ายๆไปกับ Facebook วโรดม วณิชศิลป์. 2553 2 เอส.พี.ซี.บุ๊คส์

1117 วัสดุพ้ืนถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีใช้ในการผลิตครุภัณฑ์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2553 2 โอเดียนสโตร์

1118 วาดเส้นทิวทัศน์ อนันต์ ประภาโส 2553 2 สิปประภา

1119 วาดเส้นฝึกมือ ชุด ลีลามือ วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ 2553 1 วาดศิลป์

1120 ศิลปะการคล่ีคลายลวดลายเส้นศิลป์ เมษา โยนาแว่น 2553 1 เศรษฐศิลป์

1121 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ แวอาซีซะห์ ดาหะยี 2553 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1122 ศึกษากระบวนการจัดท าเน้ือหาของส่ือนิตยสาร กรณีศึกษา HUG Magazine เพ็ญพร พัฒนะวิทยานนท์ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ตารางหมายเลข  9
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1123 ศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ : กรณีศึกษาผลิตรายการ Modess… ชุตินันท์ แซ่เตียว 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1124 สเกตช์ภาพและระบายสีน้ า ตะวัน วัตุยา 2553 2 เอ็มไอเอส

1125 สร้างเว็บ chic chic ด้วยเทคนิค Photoshop+Drem+PHP พรพรรณ แพฝึกฝน. 2553 2 โปรวิช่ัน

1126 สร้างเว็บด้วย Joomla! เปิดร้านค้าด้วย VirtueMart ฉบับสมบูรณ์ จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง. 2553 2 โปรวิช่ัน

1127 สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับส่ือสารศึกษา กาญจนา แก้วเทพ. 2553 2 ภาพพิมพ์

1128 เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว - 2553 1 วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

1129 หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ วิมลพรรณ อาภาเวท 2553 4 โอเดียนสโตร์

1130 หลักการถ่ายภาพและเทคนิคท่ีต้องรู้ - 2553 2 Photo Digital

1131 หัดใช้กล้อง Canon DSLR เป็นใน 7 วัน ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ 2553 1 ไอดีซี พรีเมียร์

1132 หัดวาดการ์ตูนกับนายตูดหมึก 3. ตอนอยากวาดการ์ตูนเป็นเชิญทางน้ี(คร้ังท่ี1) นายตูดหมึก 2553 1 สนุกวาด

1133 หัดวาดการ์ตูนกับนายตูดหมึก 3. ตอนอยากวาดการ์ตูนเป็นเชิญทางน้ี(คร้ังท่ี2) นายตูดหมึก 2553 1 สนุกวาด

1134 องค์ประกอบของศิลปะ ชลูด น่ิมเสมอ 2553 2 อมรินทร์

1135 องค์ประกอบศิลป์ กุลนิดา เหลือบจ าเริญ 2553 1 สกายบุ๊กส์

1136 องค์ประกอบศิลป์ ฉัตรชัย อรรถปักษ์ 2553 1 วิทยพัฒน์

1137 อาร์เอฟไอดี กลยุทธ์การลดต้นทุนเพ่ิมก าไรและสร้างความแตกต่าง วัชรากร หนูทอง. 2553 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1138 อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) กับการผลิตส่ือโทรทัศน์ เอกพล พฤกษ์สกุลไพศาล 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1139 เอกสารประกอบการสอนวิชาการประกาศและการด าเนินรายการทางส่ือ... ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1140 เอกสารประกอบการสอนส่ือมวลชนกับสังคม. SS 2202 ทวีโภค เอ่ียมจรูญ. 2553 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1141 9 เคล็บลับ ส่ือสารส าเร็จ - 2552 1 ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการส่ือสารและโครงฯ

1142 Advertising 2009 : Advertising agency, production house, media,… - 2552 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)

1143 Colorbar : รายงานพิเศษเร่ืองการเฝ้าระวังส่ือ สุทธิวรรณ ตัญญพงศ์ปรัชญ์, บรรณาธิการ 2552 3 โครงการศึกษาและเฝ้าระวังส่ือเพือฯ

1144 Dialogue...คิดลงสู่ใจ...ไหลเป็นปัญญา วรภัทร์ ภู่เจริญ 2552 2 อริยชน
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1145 How to make money from photography : รวยด้วยการถ่ายภาพ ฉบับ... โฆษิต ศรีรัตนโนภาส 2552 1 โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ

1146 Openbooks review - 2552 3 openbooks

1147 Photoshop for retouching คู่มือรีทัชภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ ทัศยาภรณ์ เก้ือนุ่น. 2552 1 โปรวิช่ัน

1148 Speed of light พศิน อัธยาตมวิทยา 2552 1 โปรวิช่ัน

1149 We love Snap and Toy Camera ถ่ายรูปสวยด้วยกล้องทอย พุฒิพงศ์ วงศ์สว่าง 2552 1 จ๊ิกซอว์

1150 กระบวนการแข่งขันน าเสนองานของ บริษัท ไพเรท เอเจนซี จ ากัด กรณีศึกษา... ณัฏชา รุ่งเรือง 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1151 กระบวนการท าข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1152 กระบวนการน าเสนอข่าวต่างประเทศของสถานีข่าว Nation Channel วสุธารา อรรถจินต์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1153 กระบวนการผลิตข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ภรัณยู เหล่ามงคลชัยศรี 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1154 กระบวนการผลิตงานโฆษณา กรณีศึกษาบริษัท รีมิกซ์ สตูดิโอ แบงคอกด์ ชิษณุพงศ์ ป้ันทรัพย์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1155 กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา บริษัท เนกซ์สเตป… สุธิดา วันชัยจิระบุญ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1156 กระบวนการสร้างสารของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม (dek-d.com) ศรัญญา วงศ์คงเดิม 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1157 กระบวนการส่ือสารกับชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาจาก... จิราวรรณ ตาบเอ่ียม 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1158 กลยุทธ์และเทคนิคการถ่ายภาพโฆษณาของบริษัท สตูดิโอ แบงค์ค็อก (Remix… ธันวา โชติวรรณวิวัฒน์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1159 กว่าจะเป็นสารคดี ธีรภาพ โลหิตกุล. 2552 3 อ่านเอาเร่ือง

1160 การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์ วัฒณี ภูวทิศ 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1161 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เอกธิดา เสริมทอง 2552 8 โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1162 การเขียนแบบ 3 มิติ โครงสร้างไม้ เผ่า สุวรรณศักด์ิศรี 2552 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1163 การโฆษณากับสังคม พจนา สัจจาศิลป์ 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1164 การโฆษณาเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ นวฤทธ์ิ อัคควรกิจ 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1165 การจัดการการตลาด เคริน, โรเจอร์ เอ. 2552 3 แมคกรอ-ฮิล

1166 การเดินทางข้ามพรมแดนจากวรรณกรรมสู่แผ่นฟิล์ม โธมัส มันน์ "ความตาย… พรสวรรค์ วัฒนากูร 2552 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1167 การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมกรณีศึกษา บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด วิชุนันท์ สุทินเผือก 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1168 การบริหารประเด็นในงานประชาสัมพันธ์ : ศึกษากรณีไช้หวัด 2009 ธนานนท์ ซ่ือตรง 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1169 การประชาสัมพันธ์ของบริษัทการบินไทย กรณีความร่วมมือระหว่างบริษัท... มัทธนี เตียวิวัฒน์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1170 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ประทุม ฤกษ์กลาง 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1171 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงพลังงาน กรณี... พรทิพย์ วงสกุล 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1172 การประชาสัมพันธ์เพ่ือธุรกิจบันเทิง ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1173 การผลิตรายการเกาะติดข่าวร้อนของสถานีเนช่ันแชนแนล ปกรณ์ อุดมอารยะ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1174 การผลิตรายการโทรทัศน์เบ้ืองต้น สมเจตน์ เมฆพายัพ. 2552 1 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักฯ

1175 การผลิตรายการวิทยุเบ้ืองต้น ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2552 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1176 การเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ : ศึกษากรณี... มยุรี เอ่ียมละออ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1177 การพูด ลัดดา แพรภัทรพิศุทธ์ิ 2552 3 โอเดียนสโตร์

1178 การพูดในท่ีชุมนุม คาร์เนกี, เดล., 1888-1955 2552 3 แสงดาว

1179 การพูดเพ่ือประสิทธิผล วราลี ศรัทธา 2552 3 โอเดียนสโตร์

1180 การวาดภาพคนส าหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายใน สมศักด์ิ มาลาวิโรจน์พันธ์ุ 2552 4 สิปประภา

1181 การวาดภาพคนส าหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายใน ฉบับกระเป๋า สมศักด์ิ มาลาวิโรจน์พันธ์ุ 2552 2 สิปประภา

1182 การวิเคราะห์การตลาดเพ่ืองานโฆษณา เกียรติศักด์ิ วัฒนศักด์ิ 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1183 การวิเคราะห์ผังรายการของช่องโทรทัศน์ ศึกษากรณีเฉพาะช่ององค์การ... อรพร ถึกพะเนา 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1184 การวิเคราะห์ส่ือ : แนวคิดและเทคนิค กาญจนา แก้วเทพ. 2552 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1185 การวิจัยเพ่ือการโฆษณา เอกณรงค์ วรสีหะ 2552 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1186 การศึกษากระบวนการการน าเสนอข่าวของวิทยุเนช่ัน อังคนาวิน ย่งฮวด 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1187 การศึกษากระบวนการเขียนบทส าหรับส่ือโทรทัศน์ พลชัย สายสุศิลป์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1188 การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของกระทรวงพลังงานกรณีศึกษา 7 ส่ิง... เจษฎากร ไชยหาญ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1189 การศึกษากระบวนการซ้ือ-ขายส่ือโฆษณาประเภทโทรทัศน์ของบริษัท เนกซ์สเตป อลิสา เลิศไชยภูมิ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1190 การศึกษากระบวนการตัดต่องานภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ของ บริษัท เมซอง... รชต อินทะภูมิ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1191 การศึกษากระบวนการท าการค้าบนอินเตอร์เน็ตของบริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด ลลิตา วิชิตกุล 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1192 การศึกษากระบวนการน าเสนอข่าวสารด้านอาชญกรรมของส านักข่าวไทย อรชุมา เหลียวสูง 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1193 การศึกษากระบวนการผลิตข่าวบันเทิงเพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์... ชลาพันธ์ จันทร์หลวง 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1194 การศึกษากระบวนการผลิตข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ผ่านส่ือ New Media ของ... สมภพ วงศ์คุณันดร 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1195 การศึกษากระบวนการผลิตส่ือโฆษณาของบริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด สานิต ยอดใบ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1196 การศึกษากระบวนการผลิตส่ือโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ์ของบริษัท ไพเรท เอเจนซี แดนน่ี เสตรน 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1197 การศึกษากระบวนการและข้ันตอนการผลิตโฆษณาก่อนเผยแพร่ กรณีศึกษา… ณฐกร ลาภรัตนาภรณ์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1198 การศึกษากระบวนการและเทคโนโลยีในส่ือส่ิงพิมพ์ (ศึกษากรณี ห้างหุ้น... วีระวัฒน์ บัณฑรวรรณ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1199 การศึกษากระบวนการวางแผนส่ือโฆษณา กรณีศึกษาบริษัท พีเอชดี (ประเทศ… ราชศักด์ิ ธรรมรัตนรังสี 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1200 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา ของบริษัท ไพเรท เอเจนซ่ี… นิธิภัค แก้วพิทักษ์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1201 การศึกษากระบวนการออกแบบงานกราฟฟิกเพ่ือการโฆษณา กรณีศึกษา… ยศพนธ์ เดโชดุลยพันธ์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1202 การศึกษากระบวนการออกแบบฉากเพ่ือน ามาประยุกต์ในการแสดง สุมล เกียรต์ิพัฒนานุกุล 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1203 การศึกษากระบวนการออกแบบเพ่ือจัดท าส่ือในงานแสดง กันตา คงเหมือน 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1204 การศึกษาการถ่ายภาพข่าวกรณีศึกษาส านักข่าวเดอะเนช่ัน ภาคิน เลาหสินณรงค์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1205 การศึกษาการท าภาพกราฟิกประกอบบทความประจ าสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์... Huang, Lan fei 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1206 การศึกษาการท าภาพกราฟิกประกอบเร่ืองส้ันของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รสณา ทองปอน 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1207 การศึกษาข้ันตอนการเตรียมงานก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์และข้ันตอนการ… ธมลวรรณ นาคะเสถียร 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1208 การศึกษาข้ันตอนการผลิตรายการ ชุมชนคนอาสาของสถานีโทรทัศน์ Nation… ปรัชญ์ ปานทับ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1209 การศึกษางานการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ พันธวัฒน์ สุขจิต 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1210 การศึกษาโปรแกรม Illustrator ส าหรับงานกราฟฟิกด้านหนังสือพิมพ์... ทวี สถิรพูนพิพัฒน์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  56

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1211 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของยุคลากรภายในธนาคารออมสิน ภัสสร ค าดี 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1212 การศึกษาวิธีการคัดเลือกและจับประเด็นข่าวส าหรับการออกอากาศทางวิทยุ ชฎาพร ทองสุข 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1213 การศึกษาศิลปะการแสดงละคนใบ้ละครท่ีเข้าใจกันท้ังโลก กานต์ชนัต พันธ์ุศรี 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1214 การศึกษาสิลปะการแสดงละครใบ้ของสถาบันศิลปะการแสดงละคนใบ้คนหน้าขาว เบียร์ ย่ิงสุวรรณชัย 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1215 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว วัฒณี ภูวทิศ 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1216 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เสริมยศ ธรรมรักษ์ 2552 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1217 การส่ือสารแบรนด์ เสริมยศ ธรรมรักษ์ 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1218 การแสดง ณัฐพล ปัญญโสภณ 2552 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1219 การออกแบบฉากและเวทีเบ้ืองต้นเพ่ือประยุกต์ในสาขาการแสดง ศิริธิดา ศรีสมบูรณ์กมล 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1220 ข่าวสืบสวน : พลังอ านาจของข่าวสารพลังปัญญาของสังคม - 2552 1 โรงพิมพ์เรือนแก้ว

1221 โขน : อัจฉริยลักษณ์แห่งนาฎศิลป์ไทย บุญเตือน ศรีวรพจน์ 2552 1 ส านักงานเลขานุการ กรมศิลปากร

1222 ค้นค าข่าว - 2552 3 สุขภาพใจ

1223 คนปรุงเร่ือง จรูญพร ปรปักษ์ประลัย 2552 2 มูลนิธิเด็ก

1224 ความแตกต่างระหว่างการแสดงละครเวทีและละครโทรทัศน์ ชญานิศวร์ พิมลชัยพัทธ็ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1225 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการส่ือสาร พงษ์ วิเศษสังข์ 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1226 ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พงษ์ วิเศษสังข์ 2552 1 สามลดา

1227 คุยคุ้ยเข่ีย นรา 2552 1 มหาสมุด

1228 คู่มือการเป็นนักจัดรายการวิทยุฯ และผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ วีรพงษ์ พลนิกรกิจ. 2552 3 เอดิสัน เพรส โพรดักส์

1229 คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง - 2552 1 มูลนิธิฟรีดิค เอแบร์ท

1230 เครยอง เกรียงศักด์ิ จิรเสถียรอ าไพ 2552 1 โอเดียนสโตร์

1231 เคล็ดลับวิธีพูดโน้มน้าวจูงใจ พุธรัตน์ ประกายดาว 2552 2 ขุนเขา

1232 งานฉากละคร 2 กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา 2552 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  57

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1233 จะมืดก่ีด้านก็ผ่านได้ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ. 2552 1 ณ เพชรส านักพิมพ์

1234 จะส าเร็จได้...ต้องสร้างเครือข่ายให้เป็น กาบอร์, ดอน 2552 2 แมคกรอ-ฮิล

1235 เจาะลึกหลักสูตรภาพยนตร์ - 2552 3 ExitBook

1236 ตากล้องต้องรู้. ตอนถ่ายวิวและทิวทัศน์ สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล 2552 2 คณะบุคคลกัลปพฤกษ์

1237 ตากล้องต้องรู้. ตอนแฟนฉัน - 2552 1 จูปิตัส

1238 ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพ็ค อรวินท์ เมฆพิรุณ 2552 1 โปรวิช่ัน

1239 เทคนิคแต่งภาพวิวสวยด้วย Photoshop ทัศยาภรณ์ เก้ือนุ่น 2552 3 โปรวิช่ัน

1240 บริหารภาวะวิกฤตของการบินไทยศึกษากรณีปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ภรภูม มาวินิจฉัย 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1241 บุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรม ศักดา ป้ันเหน่งเพ็ชร์ 2552 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1242 ประติมากรรม ภาคปฏิบัติ มัย ตะติยะ 2552 2 สิปประภา

1243 ประภาคาร 3 นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - 2552 2 บจ. ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย

1244 ประวัติศาสตร์ศิลปะ วุฒิ วัฒนสิน. 2552 2 สิปประภา

1245 ปัดร าคาญ จักรพันธ์ุ ขวัญมงคล 2552 1 มหาสมุด

1246 ป้ันคนให้สร้างแบรนด์สไตล์ P&G วาดะ, ฮิโรโกะ 2552 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่น)

1247 แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R นราทิพย์ จ่ันสกุล. 2552 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1248 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเว็บไซต์และการบริโภคส่ืออินเตอร์เน็ต ธนเชษฐ์ ชมบุหร่ัน 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1249 พ้ืนฐานทางศิลปะ ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1250 มติชนบันทึกประเทศไทยปี 2551 ศูนย์ข้อมูลมติชน 2552 1 มติชน

1251 มติมหาชนการส่ือสารและการเมือง เสถียร เชยประทับ 2552 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1252 ไม่ส้ินแสงตะวัน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. 2552 2 แสงดาว

1253 ยุทธศาสตร์การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ประทุม ฤกษ์กลาง 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1254 ระบบบ่งช้ีด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ - 2552 1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมฯ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  58

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1255 รายงานการวิจัยเร่ืองวาทศิลป์ของพระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญในยุค... ศักดา ป้ันเหน่งเพ็ชร์. 2552 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1256 เร่ืองราวในดินแดนแห่งความสุข ดอร์จิ, คินเลย์ 2552 1 สวนเงินมีมา

1257 ลวดลายสร้างสรรค์ภาพดอกไม้ นภาพร โลนุชิต 2552 1 นครสาส์น

1258 ลับคมคนวิเทศ - 2552 2 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

1259 วาดเส้นพ้ืนฐาน Entrance & admission วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ 2552 1 วาดศิลป์

1260 วาดเส้นภาพคนด้วยดินสอสี เจด็จ ชนะประสพ 2552 2 สิปประภา

1261 วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข คาร์เนกี, เดล., 1888-1955 2552 3 แสงดาว

1262 วิธีชนะมิตรและจูงใจคน คาร์เนกี, เดล., 1888-1955 2552 3 แสงดาว

1263 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ 2552 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

1264 ศึกษากระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน์ ศึกษากรณีรายการชาวกรุงของ... สร้างสรรค์ ภูริธวัช 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1265 สตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการบันเทิง...โอปราห์ วินฟรีย์ โลว์, เจเน็ต. 2552 2 รีไวว่า

1266 สรรค์สร้างภาพประทับใจของโลกใบเล็ก โอบีรอน 2552 1 โปรวิช่ัน

1267 สรรค์สร้างภาพสวยใน 3 ข้ันตอน อรวินท์ เมฆพิรุณ 2552 3 โปรวิช่ัน

1268 ส่ือมวลชนกับสังคม สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล 2552 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1269 ส่ือเล็กๆท่ีน่าใช้ในงานพัฒนา กาญจนา แก้วเทพ 2552 3 ภาพพิมพ์

1270 ส่ือและกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ศึกษากรณีโครงการ 7 ส่ิง... ณัฐิกา เจริญวงศ์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1271 ส่ือสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา กาญจนา แก้วเทพ. 2552 3 ภาพพิมพ์

1272 สุนทรียศาสตร์เพ่ือนิเทศศาสตร์ ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2552 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1273 สูตรส าเร็จ 101 เทคนิคสร้างเว็บไซต์ ดวงพร เก๋ียงค า. 2552 1 โปรวิช่ัน

1274 เส้นทางและหลักปฏิบัติของการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ไทย นุดี หนูไพโรจน์ 2552 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1275 หลอนรักสับสนในหนังไทย : ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2520... ก าจร หลุยยะพงศ์ 2552 1 ศยาม

1276 หลักการตลาดส าหรับนักนิเทศศาสตร์ - 2552 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1277 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ 2552 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1278 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศุภางค์ นันตา 2552 3 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1279 ให้กล้องเป็นเร่ืองกล้วย เก็บช็อตสวยง่ายอย่างมือโปร สมชาย ครองสมบูรณ์ 2552 2 บิสซ่ีเดย์

1280 เอกสารการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 4. ประเด็นท่ี 10 ส่ือคุณธรรม - 2552 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงฯ

1281 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 13-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1282 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1283 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 8-12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1284 100 ปีหนังสือพิมพ์และนิตยสารเมืองไทย ภราดร ศักดา 2551 3 ศิลปาบรรณาคาร

1285 3 ทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย เอกชาติ จันอุไรรัตน์ 2551 1 บ้านและสวน

1286 Black & white แสงสีขาว-เงาสีด า ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ 2551 1 ส่ีเหล่ียม

1287 Drawing พ้ืนฐานกับงานศิลปิน อัครชา อัครบุตร 2551 2 เศรษฐศิลป์

1288 Interactive communications เกรียงไกร กาญจนะโภคิน 2551 3 เกียวโด เนช่ัน พร้ินต้ิง เซอร์วิส

1289 Outsider in cinema อุทิศ เหมะมูล 2551 2 Openbooks

1290 Perfect portrait สิทธิพงษ์ รุจิเกียรติขจร 2551 1 โปรวิช่ัน

1291 TV ไดเอ็ท พนา ทองมีอาคม. 2551 2 มิเนอร์วา ซินดิเคท

1292 Yes'toys premiums มด ไวตามิลค์ 2551 1 เกียวโด เนช่ัน พร้ินต้ิง เซอร์วิส

1293 กระบวนการถ่ายภาพข่าวกรณีศึกษา : เครือส านักข่าวเนช่ัน เกริกไกร เกตสกุล 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1294 กระบวนการผลิตข่าวการเมืองศึกษาเฉพาะกรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์เนช่ัน… กิติพงษ์ อนันต์ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1295 กระบวนการผลิตรายการเอ็นเตอร์เทนอัพเดท (Entertain Update) ทางช่อง... กนกรัตน์ พิพัฒน์ด าเกิง 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1296 กล้องดิจิตอลและการแต่งภาพ อรวินท์ เมฆพิรุณ 2551 2 โปรวิช่ัน

1297 การเขียนบทโฆษณา จริยา ปันทวังกูร 2551 3 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1298 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ สุภาณี นิตย์เสมอ 2551 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1299 การเขียนแบบทัศนียภาพ วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ 2551 1 วาดศิลป์

1300 การเขียนสารคดีท่องเท่ียวบนหนังสือพิมพ์ : ศึกษากรณีเฉพาะเสาร์สวัสดี สิริวรรณ แซ่พาม 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1301 การคัดเลือกรายการสารประโยชน์ "Spirit of Asia" ของช่องทีวีไทย ประภาศรี ขันดี 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1302 การโฆษณาเบ้ืองต้น กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ 2551 5 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1303 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด เบลช์, ไมเคิล เอ. 2551 4 แมคกรอ-ฮิล

1304 การจัดการโฆษณา ทัศไนย สุนทรวิภาต 2551 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1305 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกองประชาสัมพันธ์ในประเทศบริษัท การ… กนิษฐา จิตใจตรง 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1306 การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษานิตยสาร ICE ณภัทร ลออสิริกุล 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1307 การบริหารงานส่ือวิทยุกระจายเสียง สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2551 3 สกว.

1308 การบริหารงานส่ือวิทยุโทรทัศน์ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2551 3 สกว.

1309 การบริหารงานส่ือสารมวลชน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2551 2 สกว.

1310 การบริหารงานส่ือหนังสือพิมพ์ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2551 3 สกว.

1311 การประชาสัมพันธ์งานละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ า ของสถานีโทรทัศน์ไทย… วาสิตา ศรีสวัสด์ิ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1312 การเปรียบเทียบการน าเสนอเน้ือหาหน้าปกฉบับแยกส่วนของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ... ภัทศิรินทร์ กล่ินจันทร์ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1313 การเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์ของประชาชน พรรษมน เรืองวรเวทย์ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1314 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านเครือข่าย… กรัณฑ์ จันทร์โสภา 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1315 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านเครือข่าย… ชมพูนุท วงศ์บุญสิน 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1316 การเผยแพร่แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชาสัมพันธ์ของ... อภิชัจ พุกสวัสด์ิ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1317 การพูดและเขียนในโอกาสพิเศษ วนิดา บ ารุงไทย. 2551 2 สุวีริยาสาส์น

1318 การรณรงค์เร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมผ่านโครงการแจ๋วรักษ์โลกของรายการ... เจียระไน นานัปการ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1319 การรายงานข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ระวีวิชญ์ คันธี 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1320 การวิเคราะห์ผังรายการของช่องโทรทัศน์ในกรณีศึกษาเฉพาะช่อง MCOT 2... ธีรวรรณ อัครภูษิต 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1321 การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา : นิตยสาร All Magazine มลวิภา ขุนภักดี 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1322 การวิจัยการส่ือสารเบ้ืองต้น ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 2551 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1323 การศึกษาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของช่องรายการโทรทัศน์ MCOT 2 จุฑาภรณ์ มงคงโสภณรัตน์ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1324 การศึกษาการถ่ายภาพนอกสถานท่ีเพ่ือประกอบนิตยสาร Chonburi 108.com ณฐินี ทองจรูญ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1325 การศึกษาพัฒนาการของการสร้างภาพโฆษณาส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์ กรณีศึกษา สัมฤทธ์ิ เฉลียวปัญญา 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1326 การส่งเสริมการขายของนิตยสารออล แม็กกาซีน อภิญญา ไพบูลย์รัตนากร 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1327 การสร้างแบบและตัดเย็บเส้ือผ้าเด็ก จินดา นัยผ่องศรี 2551 1 โอเดียนสโตร์

1328 การส ารวจระดับความนิยม ICE Magazine กนกวรรณ ป้ันวงศ์รอด 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1329 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว วัฒณี ภูวทิศ 2551 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1330 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เสริมยศ ธรรมรักษ์ 2551 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1331 การส่ือสารการเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว เสถียร เชยประทับ 2551 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1332 การส่ือสารทางการตลาด สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1333 การแสดง ณัฐพล ปัญญโสภณ 2551 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1334 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย จิตรพี ชวาลาวัณย์ 2551 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์,

1335 ก้าวสู่...สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ วิชัย ปิติเจริญธรรม 2551 1 ฐานบุ๊คส์

1336 เกณฑ์การคัดเลือกรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กทางช่องทีวีไทย กัญญารัตน์ วิลัยกูล 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1337 ข้ันตอนการด าเนินงานของทีม Production บริษัท รีมิกส์ สตูดิโอ แบงค์ค็อก… ปวีณรัตน์ สิทธิภานุพงศ์ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1338 ข่าววิทยุโทรทัศน์ ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ 2551 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1339 ครบรอบ 81 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ - 2551 1 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1340 ครุฑ : ผลงานสร้างสรรค์ สัญญา วงศ์อร่าม สัญญา วงศ์อร่าม 2551 1 ช้างน้อย

1341 ความก้าวหน้าของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในสังคมยุคคล่ืนลูกท่ี 3 ภูมิ ช่ืนบุญ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1342 ความพึงพอใจของผู้รับฟังรายการข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ… ศิริกาญจน์ ชลพิทักษ์วงศ์ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1343 ความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจศึกษาเฉพาะกรณีส่วนแยก... พรเพ็ญ ชินสกุลเจิรญ 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1344 ความรู้นอกกะลา ภัทราพร สังข์พวงทอง 2551 7 พิมพ์บูรพา

1345 ค าถามยอดฮิตความถนัดทางสถาปัตยกรรม นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ 2551 3 สิปประภา

1346 คิดและเขียนให้เป็นบทภาพยนตร์ นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ 2551 3 โรงพิมพ์ตะวันออก

1347 คู่มือสอบเข้าเรียนต่อศิลปะ-ออกแบบ อนันต์ ประภาโส 2551 1 สิปประภา

1348 จริยธรรมในการน าเสนอข่าวอาชญากรรมข่มขืนของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เพียงพัชร เอสดี 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1349 จัดการตกแต่งแบ่งปันภาพถ่ายดิจิตอล - 2551 1 โปรวิช่ัน

1350 จากชีวาลัยล้านนาถึงฟ้าส่ังโขง วินัย ผู้น าพล. 2551 1 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

1351 จุดเร่ิมต้นของ Recycle ตะหลิวทอง 2551 1 คล่ืนอักษร

1352 ดินบันดาล : ปานชลี สถิรศาสตร์ : ป้ันดินและป้ันค า 29 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม ปานชลี สถิรศาสตร์ : ป้ันดินและป้ันค า 2551 20 สถาบันปรีดี พนมยงค์

1353 ดีไซน์+คัลเจอร์ ประชา สุวีรานนท์ 2551 1 ฟ้าเดียวกัน

1354 ตากล้องต้องรู้. ตอนจัดชุดสุดคุ้ม สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล 2551 1 คณะบุคคลชัยพฤกษ์

1355 ตากล้องต้องรู้. ตอนแต่งสาวให้สวย สุธีร์ พลอยพิมาย 2551 1 คณะบุคคลสมาร์ทโฟนส์

1356 ตากล้องต้องรู้. ตอนถ่ายรูปอย่างไรให้ได้สตางค์ กษิดิส พุทธรักษ์ 2551 2 คณะบุคคลสมาร์ทโพนส์

1357 ตากล้องต้องรู้. ตอนถ่ายสาวให้สวย สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล 2551 1 คณะบุคคลกัลปพฤกษ์

1358 ตากล้องต้องรู้. ตอนอุปกรณ์ส าหรับกล้อง DSLR สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล. 2551 2 คณะบุคคลก าป่ันทอง

1359 ตามรอยปลาทู : การ์ตูนสารคดีเสริมทักษะสร้างจากเน้ือหารายการ"กบ... - 2551 1 ทีวีบูรพา

1360 ถามให้ถูกพูดให้เป็น พีคอค, เฟล็ตเชอร์ 2551 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1361 ทฤษฎีการส่ือสารระหว่างบุคคล มลินี สมภพเจริญ 2551 1 Graphic Printing Prepress Systems

1362 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน) 2551 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1363 ทฤษฎีส่ือสารมวลชน ซีเบอร์, เฟรด เอส 2551 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1364 ทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ 2551 5 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1365 ท าไมใหญ่สะท้านโลก : โรดแมพสู่ผู้ทรงอิทธิพลของส่ือโลกกรณีศึกษา... Tungate, Mark 2551 3 ยูเรก้า

1366 ทีวีอัลจาซีรา : ส่ือมวลชนสากลของโลกอาหรับ อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว 2551 1 นาครมีเดีย

1367 เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์ วีรนิจ ทรรทรานนท์ 2551 2 เอ็มไอเอส

1368 เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล วีรนิจ ทรรทรานนท์ 2551 2 เอ็มไอเอส

1369 เทคนิคการเป็นพิธีกรท่ีดี มัลลิกา คณานุรักษ์ 2551 2 โอเดียนสโตร์

1370 เทคนิคการวาดภาพบุคคลส าคัญ ลาภ อ าไพรัตน์ 2551 1 สิปประภา

1371 เทคโนโลยีกับการท าข่าวของบุคคล 2 Generation ภาสินี ทองเห่ียง 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1372 นโยบายของผู้บริหารสถาบันการประชาสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาบุคลากร... มลธิดา ชัยยางกุล 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1373 นิสัยรักการอ่านทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่าน... พนา ทองมีอาคม 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1374 บทบาททางการเมืองและการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนในการเลือกต้ัง รัตนา ทิมเมือง 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1375 บทสังเคราะห์ : การปฏิบัติการส่ือสารของกลุ่มส่ือชุมชน - 2551 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือฯ

1376 บนเส้นทางหนังสือพิมพ์ สมบูรณ์ วรพงษ์ 2551 2 มติชน

1377 บันทึกฅนข่าว 7 ตุลา : ข้อเท็จจริงท่ีแตกต่าง - 2551 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งฯ

1378 ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1379 ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1380 ประวัติย่อท่ีสุดของเกือบทุกส่ิงจากจักรวาลถึงเซลล์ ไบรสัน, บิล 2551 3 วงกลม

1381 เปิดต านานห่ันสยองฆาตกรโรคจิต กฤษฎา กฤษณะเศรณี 2551 1 แมวกวัก

1382 เปิดม่านคนดังหลังวัง : ต านานเก่าเล่าเร่ืองดารายุคภาพยนตร์ไทยเฟ่ือ ภราดร ศักดา 2551 1 สยามบันทึก

1383 ผิดจากน้ีไม่ใช่'เรา' สุทธิชัย หยุ่น 2551 2 เนช่ันบุ๊คส์

1384 พญาไม้ เผด็จ ภูรีปติภาน 2551 1 ชวนชม

1385 พีอาร์หัวเห็ด เชาวนี พันธ์ุพฤกษ์ 2551 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1386 พูดอย่างไรชนะใจคนฟัง(พิมพ์คร้ังท่ี 1) นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 2551 1 ฐานบัณฑิต
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1387 พูดอย่างไรชนะใจคนฟัง(พิมพ์คร้ังท่ี 2) นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 2551 1 ฐานบัณฑิต

1388 มาท าหนังกันเถอะ(ฉบับตัดต่อใหม่) ประวิทย์ แต่งอักษร 2551 1 ไบโอสโคป พลัส

1389 แมกซ์ แอร์นส์ท : ศิลปินเซอร์เรียลิสม์ผู้ย่ิงใหญ่ สี แสงอินทร์ 2551 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1390 รบแนวราบ Lateral Branding ปฏิบัติการจากแบงก์ถึงบันเทิง ชาลอต โทณวณิก 2551 1 BrandAgebooks

1391 ระบบภาพ เจน สงสมพันธ์ุ 2551 2 สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต

1392 รายงานการวิจัยเร่ืองสถานภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน… อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2551 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

1393 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจ... - 2551 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ

1394 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจความคาดหวังและความต้องการของ... - 2551 1 กรมประชาสัมพันธ์

1395 รู้รักษ์ภาษาไทย : ภาษาร่วมสมัย ธนู ทดแทนคุณ. 2551 1 โอเดียนสโตร์

1396 เร่ิมต้นกับ DSLR ปิยะฉัตร แกหลง 2551 2 โปรวิช่ัน

1397 วาทกรรมวัฒนธรรมตอแหลไทย เรืองยศ จันทรคีรี. 2551 1 สุวรรณภูมิอภิวัฒน์

1398 วิธีเสริมสร้างทักษะการคิด ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด. 2551 2 Pocket Media

1399 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการตัดต่อและผลกระทบในการปฏิบัติงาน : กรณี… เชาวฤทธ์ิ นิลฉาย 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1400 ศิลปะการพับกระดาษ ฮาร์บิน, โรเบิร์ต 2551 1 ข้าวฟ่าง

1401 ศิลปะคืออะไร? ตอลสตอย, ลีโอ 2551 1 Openbooks

1402 ศึกษาวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ CD เพ่ือการประชาสัมพันธ์บริษัท Remix... อัญชลี พิพัฒน์กุลชัย 2551 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1403 ศุภชัย เจียรวนนท์ เรียลิต้ี CEO ล่าฝัน...ป้ัน True พัฒนพันธ์ุ วงษ์พันธ์ุ 2551 1 มติชน

1404 สงครามส่ืออาหรับกับส่ือตะวันตกอัลจาซีร่าโทรทัศน์น์อาหรับท้าทายโลก สุรินทร์ หิรัญบูรณะ 2551 1 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1405 สถาปัตยกรรมจากรูปทรงธรรมชาติ ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์ 2551 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1406 สอนใช้กล้อง Canon EOS Digital 450D/1000D วีรนิจ ทรรทรานนท์ 2551 1 เอ็มไอเอส

1407 สะดุดโลกแอนิเมช่ัน จรูญพร ปรปักษ์ประลัย 2551 1 มูลนิธิเด็ก

1408 สิทธานต์ กัลย์จาฤก : ชีวิตและงาน - 2551 1 กัลย์จาฤก โฮลด้ิงส์
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จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1409 ส่ือรักข้ามขอบฟ้า : การจัดการความรู้กระบวนการท างานส่ือโครงการครอบ... - 2551 1 ศูนย์จัดการความรู้เพ่ือครอบครัวเข้มแข็ง

1410 สุพรรณ บูรณะพิมพ์ : ราชินีแห่งศิลปิน จิรยุทธ์ สินธุพันธ์ุ 2551 1 โครงการวิจัยนักส่ือสารมวลชนสตรีผู้บุกฯ

1411 หลักการแพร่ภาพและการกระจายเสียง เอกธิดา เสริมทอง 2551 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1412 ออกแบบอย่างอีสาน : ทางออกจากข้อจ ากัด ตะวัน พงศ์บุรุษ 2551 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

1413 อารยธรรมกับการส่ือสาร สุทธพร รัตนกุล 2551 1 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

1414 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1415 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1416 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1417 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1418 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1419 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1420 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1421 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่ือสารกับการพัฒนา. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1422 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่ือสารกับการพัฒนา. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1423 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่ือสารการตลาด. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1424 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่ือสารการตลาด. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1425 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1426 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1427 เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1428 เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1429 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1430 8 the masters : film virus - 2550 1 Openbooks
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1431 Ad@chula on contemporary views on advertising - 2550 2 21 เซ็นจูร่ี

1432 Ad@chula on integrated marketing communications : concepts and cases - 2550 2 21 เซ็นจูร่ี

1433 Best guide of digital camera : รู้ลึกเร่ืองกล้องดิจิตอลรู้จริงเร่ืองการ... วีรนิจ ทรรทรานนท์ 2550 1 ซัคเซสมีเดีย

1434 Best guide of digital video : เลือกซ้ือ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ แปลงไฟล์ อติพร แสวงสุข 2550 1 ซัคเซสมีเดีย

1435 Brand ชน Brand - 2550 1 มติชน

1436 BrandAge essential - 2550 2 บริษัท BrandAge

1437 CSR = Corporate social responsibility : พลังบริหารธุรกิจยุคใหม่ - 2550 1 มติชน

1438 Drawing...เอนทรานซ์ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2550 3 เศรษฐศิลป์

1439 Happy : คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน ธนา เธียรอัจฉริยะ 2550 1 มติชน

1440 Inside client service เบ้ืองลึกการบริหารงานโฆษณาของลูกค้า วศิน เตยะธิติ. 2550 3 ยูนิเวอร์แซลพับลิช่ิง

1441 Intro to animation : คู่มือส าหรับการเรียนรู้แอนิเมช่ันเบ้ืองต้น ธรรมปพน ลีอ านวยโชค 2550 3 Than Books

1442 M...adMan พิลึกชนคนพันธ์ุฮา : รวมเร่ืองราวของผองชนคนโฆษณาเพ้ียน Pa Mark 2550 1 BrandAgebooks

1443 Sketch design for entrance นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ 2550 3 สิปประภา

1444 The Digital photography Book เคล็ด(ไม่)ลับถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง... โคลว์บี, สก็อต 2550 1 ฟิวเจอร์วิว โฮลด้ิง

1445 กระเทาเปลือกส่ือมวลชน : นักข่างมืออาชีพของโลก อดีตนักข่าว CNN... ณรงค์ โตเขียว 2550 3 พอเพียง

1446 กลยุทธ์การส่ือสารช้ันเซียน สตีเบิล, เดวิด 2550 1 อินสปายร์

1447 กล้องดิจิตอล ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุล 2550 2 บริษัท เสริมวิทย์ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี

1448 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ 2550 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1449 การจัดการทางการส่ือสาร : หลักและแนวทางการบริหารการส่ือสาร : มิติ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2550 5 โรงพิมพ์ประสิทธ์ิภัณฑ์แอนด์พรินต้ิง

1450 การใช้เสรีภาพกับความรับผิดชอบของส่ือมวลชนไทยท่ามกลางวิกฤตประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2550 4 พิธการพิมพ์

1451 การแต่งหน้าและการแต่งผมนาฏศิลป์ไทย บุญศิริ นิยมทัศน์ 2550 3 โอเดียนสโตร์

1452 การบริหารงานออกแบบนิเทศศิลป์ เจตนิพิฐ แสนสุข 2550 1 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1453 การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ 2550 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1454 การละครส าหรับเยาวชน พรรัตน์ ด ารุง 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1455 การวิจัยการโฆษณา - 2550 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1456 การส่งเสริมการตลาด สุวิมล แม้นจริง 2550 2 ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคช่ัน

1457 การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 2550 5 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1458 การออกแบบส่ิงพิมพ์ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 1 วิสคอมเซ็นเตอร์

1459 เกร็ดหนังหลังจอ นายหนามเตย 2550 1 อนิเมทกรุ๊ป

1460 ความรู้นอกกะลา ภัทราพร สังข์พวงทอง 2550 1 พิมพ์บูรพา

1461 คู่มือลายไทย โพธ์ิ ใจอ่อนน้อม 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1462 เคร่ืองมือด าเนินนโยบายต่างประเทศ : งานข่าวกรอง ฉันทิมา อ่องสุรักษ์ 2550 1 ส่องศยาม

1463 โฆษณา โฆษณุก : ความสนุกในมุมมองของคนโฆษณา Y&R 2550 3 ยูบีซีแอล บุ๊คส์ จ ากัด

1464 โฆษณาไทย. เล่ม 2 : ยุค 2470 เอนก นาวิกมูล. 2550 2 สายธาร

1465 ง่ายๆ กับการตัดต่อวิดีโอด้วย Ulead VideoStudio 11 plus สุธีร์ นวกุล 2550 3 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1466 จิตรกรรมสีอะครีลิค อนันต์ ประภาโส. 2550 2 สิปประภา

1467 ชุดความรู้นิเทศศาสตร์ - 2550 2 จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย

1468 ซูเปอร์เออี - 2550 2 ยูนิเวอร์แซล

1469 ถ่ายภาพให้ได้อย่างมือโปร : วิธีการมอง องค์ประกอบ และสีสัน ในการถ่ายภาพ อนันต์ จิรมหาสุวรรณ 2550 1 ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป

1470 ทฤษฎีสังคมวิทยา : เน้ือหาและแนวการใช้ประโยชน์เบ้ืองต้น สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1471 ทัศนศิลป์ : การออกแบบพาณิชยศิลป์ ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์ 2550 1 หลักไทช่างพิมพ์

1472 เทคนิคการลงสีด้วยคอมพิวเตอร์ จุง ซากุระ 2550 3 วาดศิลป์

1473 นโยบายสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี : เส้นทางปฏิรูปส่ือ พรเทพ เฮง 2550 1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

1474 นักข่าวเวรตะไล เวนไตย ไชยวงศ์ 2550 2 Rich Publishing
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1475 บัญญัติวิชามารในการได้เป็นผู้ก ากับหนังไทย สนานจิตต์ บางสพาน 2550 1 ไบโอสโคป

1476 บันทึกการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมสถาบันปรีดี พนมยงค์ 2549-2550 - 2550 1 ฝ่ายศิลปกรรมสถาบันปรีดี พนมยงค์

1477 ประภาคาร 2 นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - 2550 2 ออพเซท

1478 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1479 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1480 ประวัติศาสตร์และแบบอย่างศิลปะโดยสังเขป ศิลป์ พีระศรี, 2435-2505. 2550 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1481 ปรับลุคเปล่ียนบุคลิก วรวรรณา จิลลานนท์ 2550 1 ฐานบุ๊คส์

1482 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินการขยายตราสินค้าของผู้บริโภค วรรธพร ถนอมสิงห์ 2550 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1483 ผู้หญิงถึงผู้หญิง 4+1 ถึงจะ 'เจ๋ง' พ่ีเจ๋ง 2550 1 กรีน-ปัญญาญาณ

1484 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น - 2550 2 ส านัก

1485 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ - 2550 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1486 พฤติกรรมองค์ารสมัยใหม่ พิบูล ทีปะปาล 2550 1 อมรการพิมพ์

1487 พลิกโฉมองค์กรด้วยกลยุทธ์การส่ือสารช้ันเซียน พจน์ ใจชาญสุขกิจ 2550 4 ฐานการพิมพ์

1488 มดน้ันตัวเล็กแต่ไม่หยุดเดิน นันทขว้าง สิรสุนทร 2550 1 เนช่ันบุ๊คส์

1489 ย้อนรอย-ถอดรหัสไอทีวี - 2550 1 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค

1490 ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1491 รอบรู้เร่ืองกล้อง DSLR Canfield, Jon 2550 1 ฟิวเจอร์วิว

1492 โลกท้ังใบให้ไทยเมืองเดียว จักรภพ เพ็ญแข 2550 2 ตกผลึก

1493 วัฒนธรรมการส่ือสารและอัตลักษณ์ จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1494 วันนักข่าว 5 มีนาคม 2550 : อนาคตของหนังสือพิมพ์ไทยในยุคแห่งการแข่งขัน สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย. 2550 1 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

1495 วาดเส้นส าหรับเอนทรานซ์ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล 2550 1 เศรษฐศิลป์

1496 วารสารศาสตร์เบ้ืองต้น : ปรัชญาและแนวคิด มาลี บุญศิริพันธ์ 2550 6 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1497 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สุภางค์ จันทวานิช 2550 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1498 วีรินทร์ทิรา : มองชีวิตให้เป็นเร่ืองง่ายและท้าทายกับทุกความใฝ่ฝัน วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส 2550 1 สร้างสรรค์บุ๊คส์

1499 ส.น.ท 66 : สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 17... - 2550 2 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฯ

1500 สถานภาพองค์ความรู้ของการจัดการทางการส่ือสารในประเทศไทย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2550 3 สกว.

1501 สอนใช้กล้อง Nikon Digital SLR วีรนิจ ทรรทรานนท์ 2550 1 เอ็มไอเอส

1502 สอนศิษย์ให้คิดเก่ง โบโน, เอ็ดเวิร์ด เดอ 2550 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1503 สัตว์วิกาล - 2550 1 Openbooks

1504 ส่ีอภิมหาขาใหญ่แห่งฮอลลีวูด(ท่ีไม่มีใครกล้าปฏิเสธ) สนานจิตต์ บางสพาน 2550 1 สามัญชน

1505 ส่ือและสิทธิการส่ือสารของประชาชนฟิลิปปินส์ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ. 2550 3 โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

1506 ส่ือสารมวลชนเบ้ืองต้น : ส่ือมวลชน วัฒนธรรม และสังคม - 2550 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1507 หมัดเด็ด กลยุทธ์ Below the line เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม 2550 1 มติชน

1508 หลักการปัญหาและกรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ กัญญา ศิริสกุล 2550 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1509 หลักการพูด กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช 2550 2 โอเดียนสโตร์

1510 หลักและปรัชญาวาทวิทยา อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2550 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1511 หลังไมค์บีบีซี - 2550 1 พิมพ์บูรพา

1512 หัดแต่งหน้า วิสินี คณาวิวัฒน์ 2550 1 เอ็มไอเอส

1513 อยากท าหนังแต่ฉันไม่มีตังค์ ไกรวุฒิ จุลพงศธร 2550 1 ไบโอสโคป

1514 อวสานไอทีวี เทพชัย หย่อง 2550 2 เนช่ันบุ๊คส์

1515 ออกทีวีให้ดูดี TV performance : การปรากฎตัวทางโทรทัศน์ในหลากหลาย สุกัญญา สมไพบูลย์ 2550 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1516 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อุดมศักด์ิ สาริบุตร 2550 1 โอเดียนสโตร์

1517 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1518 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1519 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1520 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี...หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1521 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี...หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1522 เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1523 เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1524 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1525 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1526 289 ข่าวดัง : 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน กองบรรณาธิการมติชน 2549 1 มติชน

1527 3 ทศวรรษในแวดวงนักเขียนและศิลปิน วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2549 1 แสงดาว

1528 Ad@chula on contemporary views on advertising - 2549 2 21 เซ็นจูร่ี

1529 Brand building สยามพารากอน VS เซ็นทรัลเวิลด์ สุจรรยา สุนทรพรเจริญ 2549 2 Than Books

1530 Digiart สร้างเว็บแอนิเมชันสวยๆ ด้วยตนเอง Web Flash step by step สุภชัย ชนะไชยะสกุล 2549 4 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

1531 กระบวนการด าเนินงานโฆษณา กัญจณิพัฐ วงศ์สุเมธรต์ 2549 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนานันทา

1532 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต วิรัช ลภิรัตนกุล 2549 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1533 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ชัยนันท์ นันทพันธ์ 2549 3 โอเดียนสโตร์

1534 กว่าจะถึงวันน้ีของหนังสือพิมพ์บ้านเรา ศรัณยู กล่ินจันทร์ 2549 1 สามัญ เอส.เจ.เอส

1535 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ ปราณี สุรสิทธ์ิ 2549 2 แสงดาว

1536 การค้นหาความรู้เก่ียวกับผลและอิทธิพลของส่ือมวลชน กิติมา สุรสนธิ 2549 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1537 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด เบลช์, จอร์จ อี. 2549 1 ท้อป

1538 การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ศิริพร วีระโชติ 2549 6 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1539 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นงนุช ศิริโรจน์ 2549 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1540 การประชาสัมพันธ์ (ฉบับสมบูรณ์) วิรัช ลภิรัตนกุล 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1541 การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์สารคดีชุด "ท่ีสุดของแผ่นดิน" … สุทิติ ขัตติยะ 2549 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย…

1542 การประเมินผลโครงการประชาสมพันธ์ครบ 1 ปี เหตุการณ์ธรณีภัยพิบัติสึนามิ… สุทิติ ขัตติยะ. 2549 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

1543 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2549 1 ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา

1544 การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ ชูชัย สมิทธิไกร 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1545 การพูดตามนัยเน้ือหา สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ 2549 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1546 การพูดในอาชีพส่ือมวลชน วันดี ชวดนุช 2549 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1547 การพูดเพ่ือธุรกิจและกิจธุระ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. 2549 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1548 การวางแผนกลยุทธ์ อุทิศ ขาวเธียร 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1549 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ สุภางค์ จันทวานิช 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1550 การวิจัย : จากจุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสุดท้าย กาญจนา แก้วเทพ. 2549 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1551 การวิจัยเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 2549 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1552 การสัมภาษณ์ทางส่ือมวลชน ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ 2549 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1553 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการ. - 2549 2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

1554 การส่ือสารเพ่ือการจัดการ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 2549 3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1555 การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1556 การส่ือสารมวลชนเบ้ืองต้น นงนุช ศิริโรจน์ 2549 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1557 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 51 - 2549 1 -

1558 การหนังสือพิมพ์ของฉัน : ข้อเขียนหนังสือพิมพ์ของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ - 2549 2 โรงพิมพ์ แอล.ที. เพรส

1559 การออกแบบกราฟิก ศิริพรณ์ ปีเตอร์ 2549 2 โอเดียนสโตร์

1560 การออกแบบลวดลาย พีนาลิน สาริยา 2549 1 โอเดียนสโตร์

1561 การออกแบบลวดลาย สมศิริ อรุโณทัย. 2549 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในฯ

1562 ข้อมูลท้องถ่ิน : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ - 2549 2 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนฯ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1563 ข่าวดังในอดีต โรม บุนนาค 2549 1 สยามบันทึก

1564 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการรายงานข่าว นรินทร์ น าเจริญ 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1565 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับศิลปะการก ากับการแสดงละคอนเวที มัทนี รัตนิน 2549 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1566 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม อมรา พงศาพิชญ์ 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1567 คู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย ฟอสเตอร์, แจ๊ค 2549 1 วีเลิร์น

1568 เคล็ดลับวิธีพูดสะกดใจคน เถียนหนี, อู๋. 2549 1 ขุนเขา

1569 จิวเวลร่ีดีไซน์ ศศิธร ชุมแสง พอล 2549 1 โอเดียนสโตร์

1570 เจาะลึกส่ือจีน : ทุกซอกทุกมุมท่ีควรรู้เก่ียวกับส่ือมวลชนจีน วิภา อุตมฉันท์. 2549 8 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ฯ

1571 เชิด ทรงศรี : เลือดเน้ือของหนังไทย เชิด ทรงศรี 2549 1 ก.พล (1991)

1572 ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชาตรีเฉลิม ยุคล, ม.จ. 2549 2 แพรวส านักพิมพ์

1573 เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม วัชรี วัชรสินธ์ุ 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1574 นักเรียนเขียนบท เพ็ญสิริ เศวตวิหารี 2549 3 เป่า จิน จง

1575 นาฏยศิลป์รัชกาลท่ี 9 สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1576 แนวทางการเสนอข่าวเร่ืองเพศ จิตติมา ภาณุเตชะ 2549 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งฯ

1577 ปฐมบทแห่งองค์ความรู้เร่ืองส่ือพ้ืนบ้านส่ือสารสุข กาญจนา แก้วเทพ 2549 1 โครงการส่ือพ้ืนบ้านส่ือสารสุข (สพส.)

1578 ประเด็นข่าวร้อน เบ้ืองหลังข่าวลึก กิตติ สิงหาปัด 2549 3 เนช่ันบุ๊คส์

1579 ประภาคาร 2 ทศวรรษ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - 2549 1 ออฟเซท

1580 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1581 ปัญหาท้าท้ายส่ือมวลชนไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2549 3 พิธการพิมพ์

1582 เปรียบเทียบส่ือมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน นพดล อินนา 2549 2 จามจุรีโปรดักท์

1583 ผู้ต้องหา...ช่ือว่า "ส่ือ" จักรภพ เพ็ญแข 2549 3 ปาเจรา

1584 พจนานุกรมประกอบภาพค าศัพท์แฟช่ัน พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2549 1 อินฟอร์มีเดียบุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1585 ภาพถ่ายและส่ิงพิมพ์ เอนก นาวิกมูล 2549 3 มติชน

1586 ระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เสกสรร สายสีสด 2549 4 ออลบุ๊คส์พับลิชช่ิง

1587 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร ปาริชาต สถาปิตานนท์. 2549 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1588 รู้จักวิจัย...ท าให้เป็น สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2549 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1589 เรียนรู้วิธีการและงานบรรณาธิการส่ือส่ิงพิมพ์ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2549 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

1590 วิจัย...ยังมีอะไรท่ีไม่รู้ (ว่าไม่รู้) สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2549 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1591 ศาสตร์แห่งส่ือและวัฒนธรรมศึกษา กาญจนา แก้วเทพ. 2549 4 เอดิสัน เพรส โปรดักส์

1592 ศิลปการตกแต่งเส้ือ เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย 2549 1 โอเดียนสโตร์

1593 ศิลปะการจัดแสดงสินค้า วัฒนะ จูฑะวิภาต 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1594 ศิลปะการออกแบบ มาโนช กงกะนันทน์ 2549 1 Core Function

1595 สังคมและวัฒนธรรม - 2549 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1596 สังคมส่ือ สงครามการตลาด อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว 2549 1 BrandAgebooks

1597 ส่ือมวลชนปริทัศน์ ฉบับคู่มือการท าข่าวอ่อนไหว HIV/AIDS - 2549 3 สถาบันพัฒนาส่ือมวลชนแห่งฯ

1598 ส่ือสารเพ่ือโลกสวย : บทเรียนจาการส่ือสารเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อม... - 2549 1 เซเว่น พร้ินต้ิง กรุ๊ป

1599 หมุนโลกให้ช้าลง นันทขว้าง สิรสุนทร 2549 1 เนช่ันบุ๊คส์

1600 หลักการส่ือสารมวลชน สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2549 2 ศูนย์หนังสือม.ราชภัฏสวนสุนันทา

1601 หลักนิเทศศาสตร์ สุรัตน์ ตรีสุกล 2549 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

1602 อะนิเมะ คลาสสิก ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 2549 1 มติชน

1603 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศ...หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1604 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศ...หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1605 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1606 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1607 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1608 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1609 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1610 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1611 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1612 เอกสารค าสอนรายวิชา ปช.3204 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2549 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์น

1613 Best guide of digital camera : รู้ลึกเร่ืองกล้องดิจิตอลรู้จริงเร่ืองการ... วีรนิจ ทรรทรานนท์ 2548 1 ซัคเซสมีเดีย

1614 Best guide of digital video : เลือกซ้ือ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ แปลงไฟล์     อติพร แสวงสุข 2548 1 ซัคเซสมีเดีย

1615 CEO PR & Image : ยุทธวิธีการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหาร ด้วยการจัดการ... พจน์ ใจชาญสุขกิจ 2548 1 ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค

1616 Open types - 2548 1 Core Function

1617 Vedeo Workshop เรียนรู้การสร้างงานวิดีโอเทียบช้ันมือโปรผ่านตัวอย่าง... จุฑามาศ จิวะสังข์ 2548 1 ซัคเซสมีเดีย

1618 กรรมกรข่าว สรยุทธ สุทัศนะจินดา 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1619 กลยุทธ์การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ใกล้ตา สดสมศรี 2548 2 กลุ่มประชาสัมพันธ์สภาการศึกษา

1620 การเขียนภาพการ์ตูนล้อเลียนด้วยสีน้ า ลาภ อ าไพรัตน์ 2548 1 เศรษฐศิลป์

1621 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด เบลช์, จอร์จ อี. 2548 2 ท้อป

1622 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ศิริพร วีระโชติ 2548 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1623 การจัดแสงส าหรับเวที กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา 2548 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1624 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น สมาน เฉตระการ 2548 1 9119 เทคนิค พร้ินท์ต้ิง

1625 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รัตนาวดี ศิริทองถาวร. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1626 การประชาสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจ สายพิณ ศมาวรรตกุล 2548 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1627 การประมวลสารนิเทศส าเร็จรูป จินดารัตน์ เบอรพันธ์ุ 2548 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1628 การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์โครงการการรณรงค์ประหยัด… สุทิติ ขัตติยะ 2548 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย…
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1629 การผลิตรายการโทรทัศน์สมัยใหม่สไตล์อเมริกัน สหศักด์ิ กล่ินสุวรรณ 2548 2 อี.ที พับลิชช่ิง

1630 การล าดับภาพอย่างสร้างสรรค์ส าหรับงานผลิตวีดิทัศน์ สุธี พลพงษ์ 2548 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1631 การวางแผนการส่ือสาร : แนวคิดและเทคนิค กิติมา สุรสนธิ 2548 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1632 การวิจัยทางศิลปะ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1633 การส่ือข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ 2548 4 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1634 การส่ือสารของมนุษย์ รจิตลักขณ์ แสงอุไร 2548 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1635 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เกศินี จุฑาวิจิตร 2548 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1636 การส่ือสารระหว่างบุคคล ชิตาภา สุขพล า 2548 2 โอเดียนสโตร์

1637 การไหว้ครูในพิธีไหว้ครู ส าหรับการแสดงของไทย สุมิตร เทพวงษ์ 2548 3 โอเดียนสโตร์

1638 ข่าว-เจาะ เสนาะ สุขเจริญ 2548 1 Openbooks

1639 คนข่าวเล่าต านาน ไกรวัลย์ ชูจิตต์ 2548 1 หลักไทช่างพิมพ์

1640 ความรู้ทางการส่ือสาร กิติมา สุรสนธิ 2548 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1641 คัมภีร์วาดเส้น ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ 2548 1 ลิมบราเดอร์สการพิมพ์

1642 คุยนอกสนาม สรยุทธ สุทัศนะจินดา 2548 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1643 คู่มือนักเขียน บงกช 2548 2 เนช่ันบุ๊คส์

1644 โฆษกเสียงเสน่ห์ : หนังสืออนุสรณ์พันเอก การุณ เก่งระดมยิง พุทธศักราช 2461... - 2548 2 บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1645 ชีวิตมันส์ๆ ของผู้จัดการศิลปิน ปากู 2548 1 Anit Publishing

1646 ชีวิตร่ืนรมย์ กนก รัตน์วงศ์สกุล. 2548 1 เนช่ันบุ๊คศ์

1647 โชคดีบัดซบ! ฟ็อกซ์, ไมเคิล เจ., ค.ศ. 1961- 2548 1 เพิร์ลพับลิชช่ิง

1648 ต้องโค้กสิ! : ความจริงและอ านาจในบริษัทโคคา-โคล่า เฮย์ส, คอนสแตนส์ แอล 2548 1 เนช่ันบุ๊คส์

1649 ต านาน "ลึก (ไม่) ลับ" ฉบับทระนงฅนหนังสือพิมพ์ แถมสิน รัตนพันธ์ุ 2548 1 ร่วมด้วยช่วยกัน

1650 ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ฟอร์ ดัมม่ีส์ คิง, จูล่ี อแดร์ 2548 1 กริฟฟอน มีเดีย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1651 ทฤษฎีองค์การ : วิเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีและการประยุกต์ ทองใบ สุดชารี. 2548 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1652 เธอกับฉันและคนอ่ืนๆ : หนังว่าด้วยการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง… - 2548 3 ไบโอสโคป

1653 นโยบายสาธารณะ ศุภชัย ยาวะประภาษ 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1654 ปฏิวัติแมลงวัน สุมิตร เหมสถล 2548 3 ศูนย์การพิมพ์ประกรกิจ

1655 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศ... หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1656 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศ... หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1657 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศ... หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1658 ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการ...หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1659 ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการ...หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1660 ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย เอนก นาวิกมูล 2548 1 เมืองโบราณ

1661 ปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองส่ือ - 2548 2 โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

1662 มนุษยสัมพันธ์ สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว. 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1663 มือใหม่ถ่ายดิจิตัล ฟัซซ่ี 2548 1 ไซเบอร์อาร์ต

1664 รายงานการประเมินผลการรายงานสดทางโทรทัศน์การเลือกต้ังสมาชิก... สุทิติ ขัตติยะ 2548 1 -

1665 รายงานการวิจัยการประเมินผลรายการโทรทัศน์ 15 รายการของสถานีวิทยุ สุทิติ ขัตติยะ 2548 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย…

1666 รายงานการวิจัยการหาคุณภาพการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจ… สุทิติ ขัตติยะ 2548 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย…

1667 วาทวิทยา สมจิต ชิวปรีชา 2548 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1668 วิจัย (ไม่) ให้สนุก สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1669 ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตย... ราชบัณฑิตยสถาน 2548 3 ราชบัณฑิตยสถาน

1670 สนุกกับงานวิจัย สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1671 ส านักพิมพ์สมัยแรก ส. พลายน้อย 2548 1 ฅอหนังสือ

1672 ส่ือพ้ืนบ้านเพ่ือการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย - 2548 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1673 ส่ือมวลชน เสรีภาพ VS ความม่ันคง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2548 4 พิธการพิมพ์

1674 ส่ือมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม - 2548 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1675 ส่ือวิทยุโทรทัศน์ไทยใต้เง้ือมมือ กสช. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2548 4 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

1676 เสกสรรค์-ป้ันแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ปิยะกมล ศรัทธาทิพย์ 2548 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1677 เสรีภาพหนังสือพิมพ์ไทย มาลี บุญศิริพันธ์ 2548 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1678 หลักการเขียนบทโทรทัศน์ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 2548 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1679 หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิ ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 2548 2 บายฮาร์ท มีเดีย

1680 หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร 2548 1 iDesign Publishing

1681 หัตถ์เขียนป้าย ลาภ อ าไพรัตน์ 2548 1 เศรษฐศิลป์

1682 ออกแบบให้โดนใจ : คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการ… ชัยรัตน์ อัศวางกูร 2548 1 ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

1683 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1684 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1685 เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1686 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิการ. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1687 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวข้ันสูงและการบรรณาธิการ. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1688 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1689 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1690 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1691 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1692 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1693 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารกิจการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1694 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารกิจการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1695 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1696 เอกสารการสอนชุดวิชาการพูดและการแสดงส าหรับวิทยุ...หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1697 เอกสารการสอนชุดวิชาการพูดและการแสดงส าหรับวิทยุ...หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1698 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1699 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1700 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1701 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1702 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทค...หน่วยท่ี 12-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1703 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทค...หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1704 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทค...หน่วยท่ี 8-11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1705 เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์...หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1706 เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์...หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1707 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1708 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1709 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1710 เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1711 เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1712 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือโฆษณา. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1713 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือโฆษณา. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1714 เอกสารประกอบการสอนวิชาการถ่ายภาพเบ้ืองต้น. HU 2242 สุทิน โรจน์ประเสริฐ. 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1715 เอกสารประกอบการสอนวิชาส่ือมวลชนกับสังคม. SS 2202 สุทิน โรจน์ประเสริฐ 2548 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1716 ไอทีกับงานส่ือสารมวลชน นพดล อินนา 2548 2 จามจุรีโปรดักส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1717 10 ยอดกราฟิกดีไซเนอร์สายพันธ์ุไทย รัชภูมิ ปัญส่งเสริม. 2547 1 Core Function

1718 100 แบรนด์ล้มดัง : ความล้มเหลวท่ีต้องเรียนรู้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ัวโลก เฮก, แมทท์ 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์

1719 3ds max 6 basic ปิยะบุตร สุทธิดารา 2547 4 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

1720 Display design มนต์เสน่ห์แห่งแรงดึงดูด ลิตติพร ลิตติพานิช 2547 1 iDesign Publishing

1721 Macromedia authorware 7 ภัททิรา เหลืองวิลาศ 2547 6 สวัสดี ไอที

1722 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช 2547 2 โกสินทร์

1723 กรรมกรข่าว (พิมพ์คร้ังท่ี 5) สรยุทธ สุทัศนะจินดา 2547 2 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1724 กรรมกรข่าว 2 : งานรับเหมา (พิมพ์คร้ังท่ี 14) สรยุทธ สุทัศนะจินดา 2547 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1725 กรรมกรข่าว 2 : งานรับเหมา (พิมพ์คร้ังท่ี 9) สรยุทธ สุทัศนะจินดา 2547 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1726 การคิดออกแบบและมิติทางวัฒนธรรม Design education 2 - 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1727 การตลาดเพ่ือสังคม พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 2547 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1728 การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ - 2547 1 ก.พล

1729 การประชาสัมพันธ์ใหม่ สมควร กวียะ 2547 3 โอเดียนสโตร์

1730 การผลิตรายการโทรทัศน์เบ้ืองต้น สมเจตน์ เมฆพายัพ 2547 1 ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวีดีโอฯ

1731 การวิเคราะห์ส่ือแนวคิดและเทคนิค กาญจนา แก้วเทพ 2547 3 แบรนด์เอจ

1732 การศึกษาส่ือมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย กาญจนา แก้วเทพ 2547 1 Higher Press

1733 การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ประเสริฐ ณ นคร 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1734 เคล็ดลับการเขียนบทภาพยนตร์ ลาซาลัส, ทอม 2547 1 Goodbooks

1735 โฆษณาอย่างท่ีคุณไม่เคยรู้จัก ซีแมน, เซอร์จิโอ 2547 1 เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส

1736 จิตวิทยาการส่ือสารของมนุษย์ มัลลิกา คณานุรักษ์ 2547 3 โอเดียนสโตร์

1737 ชีวิตลิขิตโลก : โจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ผู้ย่ิงใหญ่ โนเบิล, ไอริช 2547 2 นาครมีเดีย

1738 ซับ แสง สแลง หนัง ธนัชชา ศักด์ิสยามกุล 2547 1 เนช่ันบุ๊คส์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1739 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า อาภากร ธาตุโลหะ 2547 1 พี.เค.กราฟฟิค พร้ินต์

1740 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาส่ือสารมวลชน กาญจนา แก้วเทพ  2547 3 แบรนด์เอจ

1741 ทฤษฎีสีภาคปฏิบัติ : ใช้ประกอบการเรียนวิชาศิลปะ เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษด์ิ 2547 2 โอเดียนสโตร์

1742 เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสาร ชาญชัย อาจินสมาจาร 2547 2 ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ

1743 เทคนิคการวัดแสง (ฉบับสมบูรณ์) ประสิทธ์ิ จันเสรีกร 2547 1 โรงพิมพ์ตะวันออก (มหาชน)

1744 บทภาพยนต์ : เขียนอย่างไรให้ท าเงิน Keane, Christopher 2547 3 Goodbooks

1745 บุญเลิศ ช้างใหญ่ คนดีท่ีกล้าหาญ วัฒน์ วรรลยางกูร 2547 1 สุขภาพใจ

1746 ประมวลสาระชุดวิชาการข่าวเบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1747 ประมวลสาระชุดวิชาการข่าวเบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1748 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1749 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1750 ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1751 ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1752 ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1753 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลส าคัญ กฤษดา เกิดดี 2547 3 พิมพ์ค า

1754 มนุษย์ส่ือสารศรีภูมิ ศุขเนตร สุมิตรา จันทร์เงา 2547 1 มติชน

1755 รวมกล้องดิจิตอล 2003-2004 - 2547 1 -

1756 รวมพลคนวารสาร : ส้มค้ัน - 2547 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1757 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2547 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1758 เรียนภาษาอังกฤษจากโฆษณา กุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คูโนลด์ 2547 2 God Giving

1759 เรียนรู้ทฤษฎีสี ทวีเดช จ๋ิวบาง 2547 1 โอเดียนสโตร์

1760 ละครสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก :  กระบวนการเรียนรู้แนวทางเลือก ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ 2547 1 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1761 วาทวิพากษ์ตะวันตก :  (ค.ศ. 1925-ปัจจุบัน) กับปริบทไทย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2547 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1762 วาทะชนะใจ ฮิโรชิ, โมริยะ 2547 1 ดอกหญ้า

1763 วิวัฒน์วาทวิทยาสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ไทย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1764 วิวัฒนาการนาฎยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477 สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1765 สารานุกรม ระบ า ร า ฟ้อน สุมิตร เทพวงษ์ 2547 3 โอเดียนสโตร์

1766 ส่ิงท่ีเขาไม่ได้สอนตอนเรียนหนัง Landau, Camille 2547 2 Goodbooks

1767 ส่ือสารมวลชนเบ้ืองต้น : ส่ือมวลชน วัฒนธรรม และสังคม                - 2547 5 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1768 สุนทรียนิเทศศาสตร์ : การศึกษาส่ือสารการแสดงและส่ือจินตคดี               - 2547 3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้นิเทศศาสตร์

1769 เสกฝัน ป้ันแต่ง : บทภาพยนตร์ รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. 2547 1 บ้านฟ้า

1770 เสรีภาพส่ือไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาด - 2547 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1771 เสือกระดาษ? : วิพากษ์สภาหนังสือพิมพ์ สมหมาย ปาริจฉัตต์ 2547 1 มติชน

1772 หมอบรัดเลย์กับการหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม สุกัญญา สุดบรรทัด 2547 1 มติชน

1773 หลักการเขียนภาพ ศุภพงศ์ ยืนยง 2547 1 โอเดียนสโตร์

1774 หลักการพูด : หน้าท่ีชุมชน ส่ือมวลชน และในองค์กร สวนิต ยมาภัย 2547 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1775 หลักนิเทศศาสตร์ สุรัตน์ ตรีสุกล 2547 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

1776 อดีตสู่ปัจจุบันอาณาจักรหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ศรัณยู กล่ินจันทร์ 2547 1 หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมการค้า

1777 ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วยตนเอง ฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ 2547 5 ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์

1778 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1779 เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1780 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1781 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศน์. หน่วยท่ี 1-8                               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1782 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1783 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1784 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1785 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือสารเพ่ือการพัฒนา. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1786 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือสารเพ่ือการพัฒนา. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1787 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1788 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1789 เอกสารประกอบการสอนวิชา 215111 การประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้น รัชนี วงศ์สุมิตร 2547 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

1790 เอกสารประกอบการสอนวิชาการถ่ายภาพเบ้ืองต้น. HU 2242 สุทิน โรจน์ประเสริฐ. 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1791 เอกสารประกอบการสอนวิชาส่ือมวลชนกับสังคม. SS 2202 สุทิน โรจน์ประเสริฐ 2547 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1792 Big TV. : the era of changing = เปิดเบ้ืองลึก บ๊ิกทีวีไทย ไพเราะ เลิศวิราม 2546 1 Manager Classic

1793 กระจกส่องส่ือ ทัศนีย์ บุนนาค 2546 3 เนช่ันบุคส์ อินเตอร์เนช่ันแนล

1794 กล้อง Digital ฉบับสมบูรณ์ ศุภสิทธ์ิ นาคเสน 2546 1 อินโฟเพรส

1795 การเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์และบทละครวิทยาศาสตร์ รุ่งนภา ทัดท่าทราย 2546 1 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1796 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร. 2 สิริวรรณ นันทจันทูล 2546 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1797 การบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์ วิษณุ สุวรรณเพ่ิม. 2546 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1798 การประชาสัมพันธ์ (ฉบับสมบูรณ์) วิรัช ลภิรัตนกุล 2546 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1799 การรายงานข่าว นาฏยา ตนานนท์ 2546 1 Nut republic

1800 การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ วิมลพรรณ อาภาเวท 2546 2 บุ๊ค พอยท์

1801 การวาดรูปวิธีง่ายๆ อัศนีย์ ชูอรุณ 2546 1 โอเดียนสโตร์

1802 การส่ือสารเพ่ือธุรกิจ ชัชนิต มุสิกไชย. 2546 2 นัท รีพับลิค

1803 การส่ือสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี ปรมะ สตะเวทิน 2546 3 ภาพพิมพ์

1804 การส่ือสารสุขภาพ : ศักยภาพของส่ือมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ - 2546 1 ภาพพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1805 การออกแบบนิทรรศการ ประเสริฐ ศิลรัตนา 2546 1 สิปประภา

1806 ข่าววิทยุกระจายเสียง ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ 2546 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1807 เขียนข่าวให้เก่ง เอง, ปีเตอร์ 2546 10 มูลนิธิ เดอะ อินโดไซน่า มีเดีย เม็มโมฯ

1808 คนเขียนบท ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ 2546 1 มติชน

1809 ความคิดสร้างสรรค์ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 2546 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1810 คู่มือเลือกซ้ือและใช้งานกล้องดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ อรวินท์ เมฆพิรุณ 2546 1 โปรวิช่ัน

1811 ฉลาดแต่ง ม้า 2546 1 โรงพิมพ์กรุงเทพ

1812 ตัวแปรเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงอาชีพท่ีส่งผลต่อความเป็นเอกลักษณ์ของ... สุทิติ ขัตติยะ. 2546 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

1813 แต่งสวยเสริมรวย เซน, ปีเตอร์ 2546 1 สันสกฤต

1814 ทฤษฎีการส่ือสารประยุกต์ สมควร กวียะ 2546 2 อักษราพิพัฒน์

1815 นักสร้าง สร้างหนัง หนังส้ัน รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม 2546 5 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1816 ปฏิรูปส่ือเพ่ือสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ วิภา อุตมฉันท์ 2546 4 ไอคอน พร้ินต้ิง

1817 ประมวลรายงานการวิจัยเก่ียวกับงานโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์...                         - 2546 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ

1818 ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคฟ้ืนฟูและยุคใหม่ อัศนีย์ ชูอรุณ. 2546 2 โอเดียนสโตร์

1819 ระบบการส่ือสาร แกรห์ม, เอียน 2546 1 ที เจ เจ

1820 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2546 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1821 รันเว็บบน .NET Framework ออกแบบโดย Visual Studio .NET สันติ ศรีลาศักด์ิ 2546 1 ออฟเซ็ท เพรส

1822 รายงานการวิจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตามความคิดเห็น… อภิชัจ พุกสวัสด์ิ. 2546 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

1823 แรงจูงใจกับการโฆษณา พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช 2546 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1824 โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเร่ิมต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ วิภา อุตมฉันท์ 2546 2 ภาพพิมพ์

1825 ว่ิงไปกับข่าวก้าวไปกับโลก - 2546 4 อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์

1826 ศิลปะการพูดส าหรับผู้น า สมชาติ กิจยรรยง 2546 1 เอ็มไอทีคอนซัลต้ิง



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  84

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1827 เศรษฐศาสตร์การเมืองของส่ือสารมวลชน กนกศักด์ิ แก้วเทพ 2546 4 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1828 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 2546 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1829 ส่ือกับปรากฏการณ์ : มุมมอง "คนส่ือ" ต่อปรากฏการณ์ปัญหาโครงการ...    ปิยะโชติ อินทรนิวาส 2546 1 เมฆขาว

1830 ส่ือประชาสัมพันธ์ เสรี วงษ์มณฑา 2546 3 ธนธัชการพิมพ์

1831 ส่ือสารมวลชนเพ่ือการโฆษณา ธัชมน ศรีแก่นจันทร์. 2546 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1832 หลักการโฆษณา เสรี วงษ์มณฑา 2546 1 ธรรมสาร

1833 หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน คอตเลอร์, ฟิลลิป 2546 1 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1834 หลักนิเทศศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน 2546 3 ภาพพิมพ์

1835 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 1-7              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1836 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1837 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1838 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการจัดการงานส่ือสาร...หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1839 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศน์. หน่วยท่ี 9-15     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1840 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 1-7                          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1841 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1842 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 8-15                          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1843 เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1844 เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1845 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1846 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์…หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1847 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1848 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1849 เอกสารประกอบการสอนวิชา CMM 237 หลักการออกแบบเบ้ืองต้น สกนธ์ ภู่งามดี 2546 9 คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม

1850 เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร (พิมพ์คร้ังท่ี 3) บงกช สิงหกุล 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1851 เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร (พิมพ์คร้ังท่ี 4) บงกช สิงหกุล 2546 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1852 ฮัลโหล...อยากเป็นข่าว! จรินยา ศักด์ิศิริ 2546 1 ดับเบ้ิลนายน์

1853 Authorware 6.0 โปรแกรมสร้าง CAI multimedia สมรัก ปริยะวาที 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1854 Make up easy สกล ศิตศิรัตน์ 2545 2 สุดสัปดาห์ส านักพิมพ์

1855 Translate it : news articles - 2545 3 โพสต์บุคส์

1856 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช 2545 5 อักษราพิพัฒน์

1857 กระบวนทัศน์เก่ียวกับการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของการผลิตรายการ...         สุทิติ ขัตติยะ 2545 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ

1858 กล้องดิจิตอลเลือกซ้ือให้เป็น อวยพร โกมลวิจิตรกุล. 2545 1 นวสาส์น

1859 การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบ้ืองต้น วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 2545 2 เอดิสันเพรสโปรดักส์

1860 การเขียนในส่ือต่างๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2545 5 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1861 การส่ือข่าว : หลักการและเทคนิค สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2545 3 ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

1862 การส่ือสาร : ความพยายามแสวงหาส่ือเพ่ือสาธารณะในโลกยุคไร้พรมแดน อนุช อาภาภิรม 2545 2 มูลนิธิศูนย์ส่ือเพ่ือการพัฒนา

1863 การส่ือสารล้ ายุค วิลสัน, แอนโทนี 2545 1 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

1864 การออกแบบการพิมพ์ สกนธ์ ภู่งามดี 2545 9 วาดศิลป์

1865 การออกแบบข่ายงานข้อมูล รัชนัย อินทุใส 2545 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)

1866 การออกแบบเคร่ืองประดับ วัฒนะ จูฑะวิภาต 2545 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1867 เขียนหนังสือให้ได้สักเล่ม ส. พุ่มสุวรรณ 2545 2 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

1868 จิตวิทยากับการออกแบบ สกนธ์ ภู่งามดี 2545 9 วาดศิลป์

1869 เจ้าของตัวจริง "นิเทศศาสตร์นอกต ารา" ต้นสกุล สุ่ย 2545 2 เนช่ันบุ๊คส์

1870 ช าแหละโทรทัศน์อเมริกา วิภา อุตมฉันท์ 2545 1 ผู้จัดการ
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1871 ตัวแปรท่ีมีผลต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีการผลิตรายการ...             สุทิติ ขัตติยะ 2545 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยฯ

1872 ต านาน "ลึก (ไม่) ลับ" ฉบับคนหนังสือพิมพ์ แถมสิน รัตนพันธ์ุ 2545 1 ผู้จัดการ

1873 เทคนิคการเป็นพิธีกรท่ีดี มัลลิกา คณานุรักษ์.                                                                             2545 3 โอเดียนสโตร์

1874 เทคนิคการวาดเขียน โกศล พิณกุล 2545 1 โอเดียนสโตร์

1875 เทคนิคการสร้าง Effects ภาพยนตร์บน PC ด้วยโปรแกรม Adobe After...     อัจฉรา กิตติพรพานิช 2545 1 ออฟเซ็ท เพรส

1876 เทคนิคแต่งหน้า ท าผม ด้วยตนเอง พีระ บุญจริง 2545 1 ธรรมรักษ์การพิมพ์

1877 นักข่าวนอกคอก สุทธิชัย หยุ่น 2545 3 เนช่ัน

1878 นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงคร้ังท่ี 25 พุทธศักราช 2544 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า... นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง (คร้ังท่ี 25... 2545 1 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

1879 ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ) จักรภพ เพ็ญแข. 2545 3 สีดา

1880 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1881 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ วิรุณ ต้ังเจริญ. 2545 1 อีแอนด์ไอคิว

1882 เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ 2545 1 โปรวิช่ัน

1883 พูดอย่างชาญฉลาด ยุดา รักไทย 2545 2 เอ็กซเปอร์เน็ท

1884 เพ่ือการพูด การฟัง และการประชุมท่ีดี วิจิตร อาวะกุล 2545 1 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

1885 ภาษิต ค าพังเพย ส านวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน 2545 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

1886 รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบทความท่ีเก่ียวกับงานส่ือมวลชน พีรพันธ์ุ พาลุสุข 2545 1 วิญญูชน

1887 เรียนลัด Macromedia Authorware 6 ศักด์ิสิทธ์ิ วงศ์ตรง 2545 4 โปรวิช่ัน

1888 เรียนลัดหัดเป็น Webmaster ภายใน 36 ช่ัวโมง ศุภชัย สุขะนินทร์ 2545 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1889 แลหนังลอดแว่นวรรณกรรม มาลินี แก้วเนตร 2545 1 ศยาม

1890 วาทวิทยา สมจิต ชิวปรีชา 2545 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1891 วิทยากรกระบวนการภาคสนาม ปกรณ์ สุวรรณประภา 2545 1 สถาบันพัฒนาส่ีแยกอินโดจีน

1892 ศิลปะการตกแต่งป้ายนิเทศ เย็นจิตร วงษาลังการ 2545 1 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1893 ศิลปะเพ่ือการส่ือสาร สกนธ์ ภู่งามดี 2545 9 วาดศิลป์

1894 สารคดี : กลวิธีการเขียนและแนววิจารณ์ วนิดา บ ารุงไทย 2545 3 สุวิรินาสาส์น

1895 สารคดีและการเขียนสารคดี ถวัลย์ มาศจรัส 2545 1 ธารอักษร

1896 ส่ือบันเทิง : อ านาจแห่งความไร้สาระ - 2545 2 ออล อเบ้าท์ พร้ิน

1897 ส่ือมวลชนในยุคปฏิรูป อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ 2545 3 โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

1898 ส่ือเสรีมีจริงหรือ : บทเรียนประชาธิปไตยและวัฒนธรรมส่ือไทย ประวิตร โรจนพฤกษ์ 2545 2 มูลนิธิโกมลคีมทอง

1899 หลักการตลาด คอตเลอร์, ฟิลลิป 2545 13 เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า

1900 หลักการตลาด : ยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พิบูล ทีปะปาล 2545 1 โรงพิมพ์มิตรสัมพนธ์กราฟฟิค

1901 หลักการพูด กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช 2545 2 โอเดียนสโตร์

1902 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1903 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1904 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1905 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1906 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 1-8                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1907 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1908 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1909 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1910 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1911 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1912 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตหนังสือพิมพ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1913 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตหนังสือพิมพ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1914 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงโฆษณา. หน่วยท่ี 1-8               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1915 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงโฆษณา. หน่วยท่ี 9-15             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1916 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิทยุและ...หน่วยท่ี 1-8                               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1917 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 1-7            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1918 3 ทศวรรษเนช่ัน : จากกล่ินหมึกสู่ดิจิทัล ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ 2544 7 เนช่ัน

1919 50 ปี กันตนา ผู้น าความบันเทิง - 2544 1 กันตนา วิดีโอ โปรดักช่ัน

1920 Authorware 6 workshop วีระพนธ์ ค าดี 2544 1 ซัลเซล มีเดีย

1921 Inside macromedia Dreamweaver 4 สมศักด์ิ ศรีขจรเกียรติ. 2544 1 บิบลิโอไฟล์ พับลิชช่ิง

1922 Webmaster กับการบริหารเว็บไซต์ ชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์ 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1923 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช 2544 1 ดับเบ้ิลนายน์ พร้ินต้ิง

1924 กว่าจะเป็นสารคดี ธีรภาพ โลหิตกุล 2544 1 แพรวส านักพิมพ์

1925 การเขียนเชิงปฏิบัติการ กองเทพ เคลือบพณิชกุล.                                                                    2544 3 โอเดียนสโตร์

1926 การเขียนสารคดี ชลอ รอดลอย 2544 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1927 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น. ET 225 (AV 225) เก้ือกูล คุปรัตน์ 2544 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1928 การผลิตส่ือโทรทัศน์และส่ือคอมพิวเตอร์ : กระบวนการสร้างสรรค์และ… วิภา อุตมฉันท์ 2544 2 บุ๊ค พอยท์

1929 การพูดในชีวิตประจ าวัน ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ 2544 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1930 การศึกษาส่ือมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย             - 2544 4 ภาพพิมพ์

1931 การสัมมนาทางวิชาการงานเขียน "องค์ความรู้ใหม่ทางนิเทศศาสตร์"...              การสัมมนาทางวิชาการงานเขียน… 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1932 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว พนม วรรณศิริ 2544 2 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

1933 การส่ือข่าววิทยุและโทรทัศน์ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2544 1 ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

1934 การส่ือสารข้อมูลระดับพ้ืนฐาน เชลลี, การี บี. 2544 3 การส่ือสารข้อมูลระดับพ้ืนฐาน

1935 การส่ือสารและการครอบง าทางวัฒนธรรม ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ. 2544 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1936 การออกแบบและพัฒนา CAI Multimedia ด้วย Authorware พรเทพ เมืองแมน 2544 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน
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1937 ข่าวท่ีไม่เป็นข่าว                                                                                  - 2544 1 สถาบันพัฒนาการเมือง

1938 คมชัดลึก สรยุทธ สุทัศนะจินดา 2544 2 เนช่ัน

1939 ค าให้การกบฏ : อดีตคนข่าวไอทีวี - 2544 1 บริษัทพิฆเณศ พร้ินท์ต้ิง เซ็นเตอร์

1940 ทฤษฎีวาดเขียน เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ 2544 1 บริษัทเฟ่ืองฟ้าพร้ินต้ิง

1941 เทคนิคการวัดแสง            - 2544 2 โฟโต้แอนด์ไลฟ์

1942 นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพ่ือการตลาด วิรัช ลภิรัตนกุล 2544 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1943 นิเทศศาสตร์เพ่ือชีวิต สมควร กวียะ. 2544 1 แก้วน้ า

1944 บทสุดท้ายทีวีเสรี เทพชัย หย่อง 2544 1 เนช่ันบุ๊คส์

1945 บันได 12 ข้ัน สร้างสรรค์เว็บไซต์ให้ฮิต       ทศพล กนกนุวัตร์ 2544 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1946 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยต้ังแต่แรกเร่ิมจนส้ินสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จ าเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย 2544 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1947 ผ่าประเด็น : รวมบทวิเคราะห์ประเด็นร้อนของประเทศไทย เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. 2544 2 ซัคเซส มีเดีย

1948 พูดจูงใจ : วิธีบงการผู้อ่ืนอย่างมีศิลปะ เย่, หยางเจิน 2544 2 เต๋าประยุกต์

1949 ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือการส่ือสาร - 2544 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1950 ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 2544 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1951 เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Macromedia Authorware 6 ลาณี เลิศอุดมกิจไพศาล 2544 2 เอส. พี. ซี. บุ๊คส์

1952 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น ณรงค์ ธนาวิภาส 2544 1 วิทยพัฒน์

1953 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น รัตนา สายคณิต 2544 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1954 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น (22022001) วราลี ศรีสมบัติ 2544 2 ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

1955 ส่ือสารมวลชนเพ่ือการโฆษณา ธัชมน ศรีแก่นจันทร์ 2544 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1956 หลักการเขียนบทโทรทัศน์ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 2544 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1957 หลักการตลาด พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต 2544 1 แม็ค

1958 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์. หน่วยท่ี 10-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1959 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์. หน่วยท่ี 6-9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1960 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1961 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1962 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1963 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 8-15             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1964 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1965 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์. หน่วยท่ี 8-15  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1966 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์…หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1967 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์…หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1968 เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2544 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1969 เอกสารประกอบการสอนวิชาการถ่ายภาพเบ้ืองต้น. HU 2242 สุทิน โรจน์ประเสริฐ 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1970 เอกสารประกอบการสอนวิชาการถ่ายภาพเบ้ืองต้น. HU 2242 สุทิน โรจน์ประเสริฐ 2544 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1971 เอกสารประกอบการสอนวิชาการถ่ายภาพเบ้ืองต้น. HU 2242 สุทิน โรจน์ประเสริฐ 2544 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1972 เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น. GE 2103 - 2544 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1973 23 ปี อ.ส.ม.ท. องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 2543 1 องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย

1974 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ 2543 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1975 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร. 2 สิริวรรณ นันทจันทูล 2543 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1976 การเขียนภาพประกอบ จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง 2543 1 โอเดียนสโตร์

1977 การเขียนหนังสือสารคดีสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย      - 2543 4 ต้นอ้อ 1999

1978 การจัดการการส่งเสริมการตลาด นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร 2543 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1979 การรายงานข่าวช้ันสูง - 2543 1 ดับเบ้ิลนายน์

1980 การเรียนการสอนและประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพและศิลปวิจารณ์ มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์ 2543 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ



ตารางหมายเลข  9

จ านวนและรายช่ือหนังสือส าหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีมีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หน้าท่ี  91

ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

1981 การหนังสือพิมพ์เบ้ืองต้น สุภาณี นิตย์เสมอ 2543 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

1982 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง 2543 1 โอเดียนสโตร์

1983 ก าเนิดโทรทัศน์ไทย (2493-2500) สินิทธ์ สิทธิรักษ์ 2543 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1984 ข่าวเจาะ เจาะข่าว หนังสือพิมพ์ไทย สมหมาย ปาริจฉัตต์ 2543 1 สายธาร

1985 เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2543 3 ซัคเซส มีเดีย

1986 ไขปัญหาการถ่ายภาพ                                                                          - 2543 2 โฟโต้แอนด์ไลฟ์

1987 คนบ้าข่าว - 2543 1 เนช่ัน

1988 คนเฝ้าส่ือ : วิพากษ์เพรียกเรียกส่ือไทยให้ปฏิรูป เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 2543 3 ซัคเซส มีเดีย

1989 คู่มือนักแปลข่าว ล าดวน จาดใจดี 2543 1 ธนพลวิทยาการ

1990 เตรียมตัวไปอ่านข่าว เศรษฐวิทย์ 2543 2 Mild

1991 แต่งหน้าสวยด้วยตัวเอง ชรภาส โอกาสพันธ์ 2543 1 อิมเมจ

1992 เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ สุชาดา กีระนันทน์ 2543 1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1993 นิเทศศาสตร์กับเร่ืองเล่าและการเล่าเร่ือง : วิเคราะห์การศึกษาจินตคดี-… - 2543 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1994 เปิดโลก TCP/IP และโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต สุวัฒน์ ปุณณชัยยะ 2543 1 โปรวิช่ัน

1995 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากข่าว ปรีมา มุ่งมาตร 2543 1 รวมสาส์น (1977)

1996 พอลิเมอร์ทางภาพ สุดา เกียรติก าจรวงศ์ 2543 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

1997 มองส่ือใหม่ มองสังคมใหม่ กาญจนา แก้วเทพ 2543 1 นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

1998 ระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร 2543 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

1999 ระบ าและละครในเอเชีย มาลินี ดิลกวณิช 2543 1 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2000 วาทนิเทศและวาทศิลป์ : หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ ยุคสหัสวรรษใหม่ วิรัช ลภิรัตนกุล 2543 2 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

2001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 2543 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2002 ส.น.ท. 59 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์          - 2543 1 พิมพ์พรรณการพิมพ์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2003 ส่ือสารมวลชนเพ่ืองานส่งเสริม ณรงค์ สมพงษ์ 2543 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2004 หลักการตลาด - 2543 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

2005 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 1-7              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2006 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 8-15             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2007 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 1-8                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2008 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 9-15            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2009 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 1-7          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2010 10 เทคนิคการถ่ายภาพ สุรเดช วงศ์สินหล่ัง 2542 2 โฟโต้แอนด์ไลฟ์

2011 72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก กัลยาผู้จาฤกกันตนา - 2542 3 กันตนา วิดีโอ โปรดักช่ัน

2012 การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติ เสรี วงษ์มณฑา 2542 1 ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์

2013 การส่ือสารมวลชนโลก ดรุณี หิรัญรักษ์ 2542 2 เอเซียแปซิฟิก มัลติมีเดีย

2014 การส่ือสาร-รณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์เน้นการ… นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 2542 3 ร้ัวเขียว

2015 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายส่ือสารมวลชน สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2542 1 อักษราพิพัฒน์

2016 เทคนิคการส่ือข่าวและการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ 2542 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2017 นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติยุคสารสนเทศ วิรัช ลภิรัตนกุล 2542 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

2018 บันทึกความทรงจ าเร่ืองการส่ือสารของในหลวง : รวบรวมความทรงจ า... สุชาติ เผือกสกนธ์, พล.ต.ต. 2542 1 จูปิตัส

2019 ระบบการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร 2542 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2020 เรียนรู้การใช้งาน Multimedia toolbook II 5 ชัยยุทธ พะตัน 2542 1 เอส.พี.ซี. บุ๊คส์

2021 วิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น. SS 1132 ประสาตร์ สิทธิเลิศ 2542 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2022 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น ศรีเพชร เลิศพิเชฏ 2542 1 วังอักษร

2023 หลักการพูด ลักษณา สตะเวทิน 2542 2 เฟ่ืองฟ้า พร้ินต้ิง

2024 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการจัดการงานส่ือสาร...หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2025 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงโฆษณา. หน่วยท่ี 1-8               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2026 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงโฆษณา. หน่วยท่ี 9-15                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2027 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 1-7                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2028 เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น. SS 1132 ประสาตร์ สิทธิเลิศ 2542 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2029 กฎหมายส่ือสารมวลชน พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. 2541 1 นิติธรรม

2030 ก้นกล่อง อุดม แต้พานิช 2541 1 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง

2031 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ ปราณี สุรสิทธ์ิ 2541 1 แสงดาว

2032 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น สมาน เฉตระการ 2541 3 Desktop

2033 การผลิตและการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ อนันต์ธนา อังกินันทน์ 2541 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2034 การผลิตและการใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์. AV 464 อนันต์ธนา อังกินันทน์ 2541 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2035 การศึกษาส่ือมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย - 2541 1 ภาพพิมพ์

2036 จับจ้องมองส่ือ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของส่ือสารมวลชนไทย                            - 2541 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2037 แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ : ประมวลศัพท์วิชาการ ทฤษฎีส าคัญ… พัชนี เชยจรรยา 2541 9 ข้าวฟ่าง

2038 รวมกล้อง 1998 - 2541 6 อมรินทร์พร้ินต้ิง

2039 วัฒนธรรม : ส่ือสารเพ่ือสานสร้าง - 2541 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2040 วิกฤติส่ือมวลชน      - 2541 7 โครงการวิถีทรรศน์

2041 วิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว สวาสด์ิ พรรณนา 2541 3 รวมสาส์น

2042 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น ณรงค์ ธนาวิภาส 2541 1 วิทยพัฒน์

2043 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 2541 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2044 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2541 1 ศูนย์การพิมพ์พลชัย

2045 หลักการตลาด วิเชียร วงศ์ณิชชากุล 2541 20 พิมพ์ลดา คอมพ้ิวกราฟฟิค การพิมพ์

2046 หลักการตลาด สุวิทย์ เปียผ่อง 2541 1 -
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2047 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์. หน่วยท่ี 10-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2048 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์. หน่วยท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2049 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์. หน่วยท่ี 6-9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2050 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2051 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2052 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2053 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานหนังสือพิมพ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2054 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานหนังสือพิมพ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2055 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงโฆษณา. หน่วยท่ี 9-15                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2056 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและ...หน่วยท่ี 1-7                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2057 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและ...หน่วยท่ี 8-15                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2058 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 8-15                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2059 20 ปีส านักข่าวไทย : แม้โลกหมุนไว ส านักข่าวไทยก้าวทัน 16 มิถุนายน… ส านักข่าวไทย 2540 1 -

2060 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ 2540 5 ไทยวัฒนาพานิช

2061 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2540 2 A.N. การพิมพ์

2062 การประชาสัมพันธ์ (ฉบับสมบูรณ์) วิรัช ลภิรัตนกุล. 2540 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2063 การประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติ เสรี วงษ์มณฑา. 2540 1 A.N. การพิมพ์

2064 การส่ือสารมวลชน ยุพา สุภากุล 2540 4 โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮ้าส์

2065 การออกแบบเขียนแบบ กฤตย์ (สมทรง) เวียงอ าพล 2540 1 โอเดียนสโตร์

2066 ไขศัพท์จากข่าว. II สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2540 3 วิทยพัฒน์

2067 คู่มือประวัติเคร่ืองแต่งกาย พวงผกา คุโรวาท 2540 1 รวมสาส์น (1977)

2068 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ร่วมศักด์ิ แก้วปล่ัง 2540 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2069 นักจัดรายการวิทยุกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ สุภาณี เวชพงศา 2540 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2070 บทบาทของหนังสือพิมพ์มุสลิมในประเทศไทย พรรณพิมล สะโรชะมาศ 2540 2 อิสลามิคอะเคเดมี

2071 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและ…หน่วยท่ี 1-15                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2072 มือใหม่ถ่ายภาพ : เรียนถ่ายภาพด้วยตนเอง ทอม เช้ือวิวัฒน์ 2540 3 ดวงกมล

2073 ระบบส่ือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ สุริยัน ศรีสวัสด์ิกุล 2540 1 สกายบุ๊กส์

2074 ศิลปะการส่ือความหมาย โกชัย สาริกบุตร 2540 3 ต้นอ้อ แกรมม่ี

2075 ส่ือมวลชนในปี 2000 - 2540 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2076 หลักนิเทศศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน 2540 2 ภาพพิมพ์

2077 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2078 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2079 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2080 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2081 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 8-15           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2082 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2083 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2084 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์…หน่วยท่ี 1-8                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2085 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือสารเพ่ือการพัฒนา. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2086 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือสารเพ่ือการพัฒนา. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2087 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2088 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2089 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2090 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2091 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์.                                                                                               2539 2 พัฒนาศึกษา

2092 การบริหารงานหนังสือพิมพ์ สิริทิพย์ ขันสุวรรณ 2539 1 ประกายพรึก

2093 การหนังสือพิมพ์เบ้ืองต้น สิริทิพย์ ขันสุวรรณ 2539 1 ประกายพรึก

2094 ไขศัพท์จากข่าว สรรเสริญ สุวรรณประเทศ 2539 2 วิทยพัฒน์

2095 ความรู้เบ้ืองต้นด้านวิจัยส่ือสารมวลชน วิษณุ สุวรรณเพ่ิม. 2539 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2096 งานวิจัยเร่ืองการส ารวจและจัดท าบรรณนิทัศน์ส่ิงพิมพ์ในสาขาวิชาการประชา… อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 2539 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2097 งานหนังสือพิมพ์ สิริทิพย์ ขันสุวรรณ 2539 1 ประกายพรึก

2098 ซองขาวหนังสือพิมพ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 1) บุญเลิศ ช้างใหญ่ 2539 1 มติชน

2099 ซองขาวหนังสือพิมพ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2) บุญเลิศ ช้างใหญ่ 2539 1 มติชน

2100 ซองขาวหนังสือพิมพ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 3) บุญเลิศ ช้างใหญ่ 2539 1 มติชน

2101 ฐานันดรท่ีส่ีจากระบบโลกถึงรัฐไทย บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. 2539 1 อมรินทร์วิชาการ

2102 เทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์ ประสิทธ์ิ จันเสรีกร 2539 3 อิมเมจโฟกัส

2103 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-15                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2104 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2105 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2106 ศัพท์บัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน                             - 2539 4 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ

2107 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 2539 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2108 ส่ือส่องวัฒนธรรม กาญจนา แก้วเทพ 2539 5 มูลนิธิภูมิปัญญา

2109 หลักการตลาด สุวิช แย้มเผ่ือน 2539 1 ไนน์ (1984)

2110 หลักการตลาด สุณิสา วิลัยรักษ์ 2539 1 -

2111 หลักและปรัชญาวาทวิทยา อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. 2539 1 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2112 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2113 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2114 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2115 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์. หน่วยท่ี 8-15     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2116 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2117 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2118 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2119 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2120 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 8-15              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2121 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2122 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2123 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงโฆษณา. หน่วยท่ี 1-8               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2124 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและ…หน่วยท่ี 8-15                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2125 เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2126 เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการโฆษณา. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2127 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 1-7         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2128 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2129 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2130 100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ                                                                  - 2538 1 โฟโต้และไลฟ์ เฮ้าส์

2131 180 ตัวอย่างบทพูดส าหรับนักบริหาร บูเชอร์, ไดแอนนา. 2538 2 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2132 4 ทศวรรษภาพข่าวไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 2538 1 คอมแพคท์พร้ินท์

2133 การรายงานข่าวเชิงสืบสวนแบบประยุกต์ พีระ จิรโสภณ. 2538 1 สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์ฯ

2134 ครบรอบ 18 ปี อ.ส.ม.ท. องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย 2538 3 องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2135 ทฤษฎีถ่ายภาพ : พ้ืนฐานการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ วรวุฒิ วีระชิงไชย.                                                                               2538 2 โฟโต้และไลฟ์

2136 แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ พัชนี เชยจรรยา 2538 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2137 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและ…หน่วยท่ี 1-15                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2138 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2139 รายงานผลการเสวนาทางวิชาการเร่ืองนักนิเทศศาสตร์ท่ีพึงประสงค์ใน...    การเสวนาทางวิชาการเร่ืองนักนิเทศ… 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2140 เรดิโอ 2000 วรพล พรหมิกบุตร 2538 1 มติชน

2141 ศิลปแห่งการถ่ายภาพธรรมชาติ สุรเดช วงศ์สินหล่ัง 2538 2 โฟโต้แอนด์ไลฟ์

2142 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน 2538 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2143 สารคดีและการเขียนสารคดี ถวัลย์ มาศจรัส 2538 1 มิติใหม่

2144 หลักการตลาด วิมล จิโรจพันธ์ุ 2538 1 โอเดียนสโตร์

2145 หลักการตลาด ด ารงศักด์ิ ชัยสนิท 2538 1 วังอักษร

2146 หลักการหนังสือพิมพ์ ถาวร บุญปวัตน์ 2538 2 มติชน

2147 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2148 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานโฆษณา. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2149 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2150 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตหนังสือพิมพ์. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2151 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์. หน่วยท่ี 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2152 เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตส่ิงโฆษณา. หน่วยท่ี 9-15                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2153 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและ…หน่วยท่ี 1-7                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2154 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 1-7                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2155 เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2156 เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์. หน่วยท่ี 8-15                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2157 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมศาสตร์การส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2158 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2159 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2160 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2161 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด                   ศิริวรรณ เสรีรัตน์              2537 1 เอส.เอ็ม.เซอร์คิทเพรส

2162 การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2537 3 พัฒนาศึกษา

2163 การสร้างพลังวาทะ : การสร้างพลังอ านาจจากการพูดจาและสนทนา ฟลีท, เจมส์ เค. ฟอน. 2537 2 ข้างฟ่าง

2164 ครบรอบ 10 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2165 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-15                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2166 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารงานวิทยุกระจายเสียง. หน่วยท่ี 1-15                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2167 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาพน่ิงและ…หน่วยท่ี 1-15                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2168 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพฤติกรรมศาสตร์การส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2169 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-15                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2170 พรีเซนเตช่ันอย่างม่ันใจ ซิมเมอร์, มารค์ 2537 1 ซีเอ็ดยูเคช่ัน

2171 วาทการ : ศิลปะและหลักการพูดในท่ีชุมนุมชน ทองขาว พ่วงรอดพันธ์ุ 2537 2 ธรรมสภา

2172 เวนิสวาณิช มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ 2537 1 บรรณกิจ

2173 ศิลปวิจารณ์ สุชาติ เถาทอง 2537 1 โอเดียนสโตร์

2174 ส่ือประชาสัมพันธ์ เกษม จันทร์น้อย 2537 2 นานมี บุ๊คส์

2175 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ บุญเย่ียม แย้มเมือง 2537 2 โอเดียนสโตร์

2176 หลักการตลาด สุณิสา วิลัยรักษ์ 2537 8 พี.เอ.ลิฟว่ิง

2177 หลักการตลาด ด ารงศักด์ิ ชัยสนิท 2537 4 วังอักษร

2178 หลักการท าหนังสือพิมพ์เบ้ืองต้น มาลี บุญศิริพันธ์ 2537 1 ประกายพรึก
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2179 อ าแดงเหมือนกับนายริด ธม ธาตรี. 2537 1 สนุกอ่าน

2180 เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตหนังสือพิมพ์. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2181 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมศาสตร์การส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2182 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2183 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2184 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2185 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2186 การหนังสือพิมพ์เบ้ืองต้น ประชัน วัลลิโก 2536 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2187 คุยกันสักนิด  - 2536 2 มติชน

2188 คู่มือการรายงานข่าวเชิงสืบสวนชุด "เทคนิคการสัมภาษณ์ และการท า… บุญเลิศ ช้างใหญ่ 2536 2 สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งฯ

2189 ประวัติศาสตร์ศิลปะยุคโบราณและยุคกลาง อัศนีย์ ชูอรุณ. 2536 3 โอเดียนสโตร์

2190 วาดเส้น สุชาติ เถาทอง 2536 2 โอเดียนสโตร์

2191 วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ 2536                                                              - 2536 1 โรงพิมพ์ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และบริการ

2192 วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ เฟรเดอริคสัน, เทอร่ี. 2536 1 Post Books

2193 วิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว สวาสด์ิ พรรณนา 2536 1 รวมสาส์น

2194 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น อภินันท์ จันตะนี 2536 8 วี.เจ.พร้ินต้ิง

2195 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น [มหภาค] สุรักษ์ บุนนาค 2536 5 ไทยวัฒนาพานิช

2196 สรุปจากการเสวนาเร่ืองผลกระทบของวีดีโอเกมส์ต่อเด็ก วันท่ี 10 พฤศจิกายน...                 การเสวนาเร่ืองผลกระทบของวีดีโอเกม 2536 1 โครงการส่งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก

2197 หลักการตลาด ธงชัย สันติวงษ์ 2536 11 ไทยวัฒนาพานิช

2198 หลักการพูด ลักษณา สตะเวทิน 2536 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2199 หลักการรายงานข่าว ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา 2536 1 ประกายพรึก

2200 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร มณฑล ใบบัว 2536 5 โอเดียนสโตร์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2201 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2202 กล้องสะท้อนภาพเลนส์เด่ียว สุรสีห์ ฉ่ิงถิน 2535 3 โอเดียนสโตร์

2203 กษัตริย์และกล้อง : วิวัฒนาการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ.2388-2535 ศักดา ศิริพันธ์ุ 2535 2 บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์

2204 การส่ือสารเพ่ืองานพัฒนาชุมชน คมสัน หุตะแพทย์. 2535 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

2205 ก าเนิดโทรทัศน์ไทย (2492-2500) สินิทธ์ สิทธิรักษ์ 2535 2 60 ปี ประชาธิปไตย

2206 คู่ปากคู่ปรับ  ฉบับฮานอกจอ บริษัท สปีชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์. 2535 1 มีดี บุ๊คเซ็นเตอร์,

2207 โฆษณาไทยสมัยแรก เอนก นาวิกมูล 2535 1 แสงแดด

2208 ท าเนียบสถาบันวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2535 1 ศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งฯ 

2209 โทรทัศน์ในอเมริกา แบร์แรต, จอห์น. 2535 2 บรรณกิจเทรดด้ิง

2210 บทบาทส่ือมวลชนในการพัฒนาเด็ก คณะอนุกรรมการศึกษาบทบาทส่ือฯ 2535 2 โรงพิมพ์อักษรไทย

2211 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวางแผนและการจัดการงานส่ือสาร...หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2212 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิทยุและโทรทัศน์. หน่วยท่ี 1-15                                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2213 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์. หน่วยท่ี 1-15                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2214 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาส่ือสารเพ่ือการพัฒนา. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2215 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2216 วาทวิทยา สมจิต ชิวปรีชา 2535 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2217 วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ เฟรเดอริคสัน, เทอร่ี. 2535 1 Post Books

2218 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น - 2535 9 -

2219 หลักการตลาด สุณิสา วิลัยรักษ์ 2535 3 -

2220 หลักการตลาด - 2535 13 S.M Circuit Press

2221 หลักการประชาสัมพันธ์ วัฒนา พุทธางกูรานนท์ 2535 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2222 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2223 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2224 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2225 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2226 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2227 การเขียนส าหรับส่ือการส่ือสาร เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต 2534 2 ดวงกมล

2228 การใช้โปรแกรม SPSS ส าหรับงานวิจัยนิเทศศาสตร์ พัชนี เชยจรรยา 2534 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2229 การส่ือสารในกลุ่ม ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2534 14 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2230 เจาะลึกซีเอ็นเอ็น เจาะลึกซีเอ็นเอ็น วิททีมอร์, แฮงค์ 2534 2 โกลเบ้ิลเบรน

2231 แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์ พัชนี เชยจรรยา 2534 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2232 เพ่ือการพูด การฟัง และการประชุมท่ีดี วิจิตร อาวะกุล 2534 3 ไทยวัฒนาพานิช

2233 วาทะหลวงวิจิตรวาทการ ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร 2534 3 คลังสมอง

2234 วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สวัสด์ิ พรรณา. 2534 2 โอเดียนสโตร์

2235 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น [มหภาค] สุรักษ์ บุนนาค 2534 4 ไทยวัฒนาพานิช

2236 หลักการตลาด          - 2534 15 ไทยวัฒนาพานิช

2237 หลักการตลาด [ปรับปรุงใหม่] พิบูล ทีปะปาล 2534 7 สถาบันราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2238 เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ์. หน่วยท่ี 10-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2239 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมศาสตร์การส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2240 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือสารเพ่ือการพัฒนา. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2241 เอกสารการสอนชุดวิชาส่ือสารเพ่ือการพัฒนา. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2242 การส่ือสารระหว่างบุคคล ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2533 17 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2243 การส่ือสารและการครอบง าทางวัฒนธรรม ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ.                                                                       2533 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2244 คือฉัน หัตภูมิ บุณยทัต 2533 1 เจริญวิทย์
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2245 เทคนิคการเขียนบทความให้ประสบผลส าเร็จ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2533 3 เคล็ดไทย

2246 ภาษากับการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533 10 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2247 วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ - 2533 2 กรมประชาสัมพันธ์

2248 หลักการตลาด ธงชัย สันติวงษ์ 2533 3 ไทยวัฒนาพานิช

2249 หลักการตลาด สุดาดวง เรืองรุจิระ 2533 16 ประกายพรึก

2250 หลักนิเทศศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน 2533 4 ภาพพิมพ์

2251 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2252 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการส่ือสาร. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2253 การพูดเบ้ืองต้น. SP 203 ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ 2532 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2254 การพูดส าหรับผู้น า ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ 2532 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2255 การส่ือข่าวส่ิงแวดล้อม : คู่มือส่ือมวลชน - 2532 1 สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งฯ

2256 การส่ือสารเพ่ือชีวิต วาสนา จันทร์สว่าง. 2532 1 เจ้าพระยาการพิมพ์

2257 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2532 - 2532 1 วิคตอร่ี เพาเวอร์ พอยท์

2258 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น - 2532 12 -

2259 การเขียนในงานส่งเสริม วิทยา ด ารงเกียรติศักด์ิ 2531 3 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

2260 การส่ือสารและการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศด้อยพัฒนา เสถียร เชยประทับ 2531 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2261 หลักนิเทศศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน 2531 1 จ ารัสการพิมพ์

2262 Drawing โกสุม สายใจ. 2530 2 โอเดียนสโตร์

2263 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสือสารมวลชน. หน่วยท่ี 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2264 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หน่วยท่ี 8-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2265 กลไกการส่ือสาร : เทคนิคแนวใหม่ส าหรับนักบริหาร เบอร์ไบย์, เรย์มอนด์ เจ. 2528 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2266 คู่มือปฏิบัติการภาพถ่ายขาวด า นวลจันทร์ เถระพัฒน์ 2528 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล าดับท่ี รายช่ือหนังสือ รายช่ือผู้แต่ง  ปีท่ีพิมพ์ จ านวน ส านักพิมพ์

2267 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2268 การส่ือสารระหว่างบุคคล ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2526 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

2269 ภาพสัญลักษณ์สากล โสภณาจ 2526 1 โอเดียนสโตร์

2270 วาทนิเทศและวาทศิลป์ วิรัช ลภิรัตนกุล 2526 2 โอเดียนสโตร์

2271 วาทะส าคัญของไทยและการวิเคราะห์ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2526 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2272 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น. หน่วยท่ี 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2273 พูดได้ พูดเป็น ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 2525 1 ก้องเหล้า

2274 กลวิธีในการถ่ายภาพ ภาค 2 ไพบูลย์ มุสิกโปดก 2523 1 บริษัทอีสท์แมนโกดัก

2275 การศึกษาบทบาทของส่ือสารมวลชนต่อการศึกษาของชาวบ้าน ส านักนายกรัฐมนตรี 2522 1 ส านักนายกรัฐมนตรี

2276 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น [มหภาค] สุรักษ์ บุนนาค 2522 1 ไทยวัฒนาพานิช

2277 เทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพ ศักดา ศิริพันธ์ุ. 2521 1 ไทยวัฒนาพานิช

2278 หลักการพูดต่อชุมนุมชุม นิพนธ์ ศศิธร 2521 1 ไทยวัฒนาพานิช

2279 หลักการตลาด บัญญัติ จุลนาพันธ์ุ 2520 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง

2280 ถ่ายภาพแผนใหม่ พยุง จอมพิทักษ์ 2514 1 ดิแอสไพเธอร์สกรุ๊ป

3794

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566


