
หาซื้อหนังสือของสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ที่ไหนบ้าง?

วางจำ�หน่ายที่

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�และสาขา

สั่งซื้อหนังสือสำ�หรับห้องสมุด
หรือหน่วยงานต่างๆ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พี.บี.ฟอร์�บุ๊คส์�(ปทุมธานี)�จำ�กัด�

เจนเนอรัล�บุ๊คส์�เซอร์วิส�จำ�กัด

ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ www.chulabook.com

เว็บไซต์ bookstore.tu.ac.th

เว็บไซต์ www.cmubook.com

เว็บไซต์ www.psubks.com

เว็บไซต์ www.pbforbook.com

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และหนังสือออกใหม่ได้ที่

Facebook : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.nupress.grad.nu.ac.th

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์

10%



2 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สารบัญ

เกี่ยวกับสำ�นักพิมพ์ฯ

กองบรรณาธิการ

ขั้นตอนการดำ�เนินการ

10�หนังสือขายดี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ใบสั่งซื้อหนังสือ
ของสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
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1ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี   อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์   รองอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์    ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน   กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล  กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ระเบียน วังศีรี   กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงศ์ เปรมจิต   กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา   กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา    กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ  กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์    กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย    กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย    กรรมการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร    กรรมการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล    กรรมการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา    กรรมการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม    กรรมการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา    กรรมการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ชำานาญ ปาณาวงษ ์      กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรี ท้วมใจด ี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ



2 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

เกี่ยวกับสำ�นักพิมพ์ฯ

จัดทำ�ตำ�รา/เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

 สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ซึ่งดำาเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการการพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิต โดยเน้นการให้บริการ ณ จุดเดียว และมีการจัดพิมพ์ เผยแพร่ หนังสือ 

สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการและได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิชาการซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิด

ขึ้นได้ การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการสร้าง และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ยังจะช่วย 

สร้ างภาพลักษณ์  และเผยแพร่ชื่ อ เสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วยอย่างไรก็ตาม การที่บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงาน 

และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 สภามหาวิทยาลัย จึงอนุมัติให้มีการจัดต้ังสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทำาหน้าที่จัดการ

ด้านการพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนิสิตจึงเป็นมาตรการสำาคัญยิ่ง ที่จะทำาให้มหาวิทยาลัย

มีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรก ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560 และนโยบาย

ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริม

ให้เกิดการนำาองค์ความรู้ ท่ีมหาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป

1.

1.

2.

2.

3.

4.

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่  

ตำาแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น 

เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำาราและเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

เพือ่เปน็หนว่ยงานทำาหนา้ท่ีดา้นการจดัพมิพก์ารเผยแพร ่และจดัจำาหนา่ย ผลงานทางวชิาการใหก้บับคุลากร

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อจัดหาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำาหรับใช้ในการดำาเนินงานตาม

ภารกิจของสำานักพิมพ์

 ทั้งนี้ การดำาเนินงานของสำานักพิมพ์ให้คำานึงถึงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงาน 

ในเชิงวิชาการเป็นสำาคัญ

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ร้อยละ 20-30% ของราคาจำาหน่าย โดยจ่ายตามยอดขายที่จำาหน่าย 

ได้จริงทุก 6 เดือน

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ต้องโอนลิขสิทธิ์ในผลงานทางวิชาการที่ได้รับการจัดพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัย 

เป็นเวลา 3 ปี

วัตถุประสงค์

ลิขสิทธิ์
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ขั้นตอนการดำ�เนินการ

แบบฟอร์ม เสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (สนพ.5) 
แบบฟอร์ม แสดงการมีส่วนร่วม สัดส่วนในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
และการยินยอมให้นำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมานำเสนอ
เพื่อจัดพิมพ์ (สนพ.6) 
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสิ่งที่นำเสนอจัดพิมพ์ (สนพ.7) 
แบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์ (สนพ.10)

กรอกแบบฟอร์ม01

02

03
04

05

06

07

ต้นฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด 
ซีดีข้อมูล รูปแบบไฟล์ Word และ PDF 
จำนวน 1 แผ่น

เตรียมต้นฉบับ

เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเบื้องต้น 
และเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
พิจารณาคุณภาพด้านวิชาการ (ภายใน 15 วัน)

ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ตรวจสอบ 
(ภายใน 2 เดือน)

*กรณีคณะอนุกรรมการฯ เสนอให้ผู้สร้างสรรค์นำกลับไปแก้ไขเบื้องต้นก่อนส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์จะต้องทำการปรับแก้ไขตามคณะอนุกรรมการฯ ก่อน

*กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องการพิจารณาผลการแก้ไขอีกครั้งสำนักพิมพ์

จะดำเนินการส่งกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนเสนอกองบรรณาธิการ

คณะอนุกรรมการฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ (ภายใน 10 วัน)

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไข

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องดำเนินการทำสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรมโดยโอนลิขสิทธิ ์ใน
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นเวลา 3 ปี 

ทำสัญญา

1. ผู้สร้างสรรค์ผลงานนำไปจำหน่ายด้วยตนเอง
2. จำหน่ายโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สำนักพิมพ์ฯ
3. จำหน่ายตามแหล่งจำหน่ายอื่น เช่น ร้าน/ศูนย์หนังสือ
   องค์กรและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จัดจำหน่าย

ทางสำนักพิมพ์ฯ จะดำเนินการขอเลข ISBN 
จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ISBN

สำนักพิมพ์ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่ม/e-Book
(ภายใน 1 - 3 เดือน)

จัดพิมพ์รูปเล่ม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร_จะดำเนินการจ่าย
ค ่าล ิขส ิทธ ิ ์ ให ้ก ับผู ้สร ้างสรรค์ผลงานในอัตราท ี ่
ร ะบ ุตามส ัญญาทุก_ๆ_6_ เด ือน_จนครบกำหนด
สัญญาการโอนลิขสิทธิ์ ถือว่าสิ้นสุดตามสัญญา 

การจ่ายค่าลิขสิทธิ์

เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ทำการ
ออกแบบหน้าปกหนังสือ
และรูปแบบหนังสือ

ออกแบบและจัดรูปเล่ม

ส่งต้นฉบับให้ผู้พิสูจน์อักษร ตรวจสอบ 
(ภายใน 2 สัปดาห์)

พิสูจน์อักษร

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้พิสูจน์อักษร
เสนอแนะ (ภายใน 10 วัน)

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไข

กองบรรณาธิการฯ 
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดทำฯ

กองบรรณาธิการฯ

50%

ee

$

$

$

$

$

$$

$

$

$

F I N I S H  Facebook Page

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวสารได้จาก

WRITE  YOUR TEXT HERE
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เอกสารที่ต้องจัดส่ง

1.

2.

3.

4.

5.

ต้นฉบับ จำานวน 2 เล่ม (เข้าเล่มแบบสันกระดูกงู) และแผ่น CD 1 แผ่น ประกอบไปด้วยไฟล์ WORD และ PDF

แบบฟอร์ม เสนอขอจัดทำาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (สนพ.5)

แบบฟอร์ม แสดงการมีส่วนร่วม สัดส่วนในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการยินยอมให้นำาเอกสาร

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการมานำาเสนอเพื่อจัดพิมพ์ (สนพ.6)

แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสิ่งที่นำาเสนอจัดพิมพ์ (สนพ.7)

แบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์  (สนพ.10) (กรณีมี รูปภาพ/ตาราง ให้ระบุ ท่ีมาของภาพใน 

แบบฟอร์มทุกรูปภาพ)

แบบฟอร์ม เสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (สนพ.5) 
แบบฟอร์ม แสดงการมีส่วนร่วม สัดส่วนในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
และการยินยอมให้นำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมานำเสนอ
เพื่อจัดพิมพ์ (สนพ.6) 
แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสิ่งที่นำเสนอจัดพิมพ์ (สนพ.7) 
แบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์ (สนพ.10)

กรอกแบบฟอร์ม01

02

03
04

05

06

07

ต้นฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด 
ซีดีข้อมูล รูปแบบไฟล์ Word และ PDF 
จำนวน 1 แผ่น

เตรียมต้นฉบับ

เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเบื้องต้น 
และเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
พิจารณาคุณภาพด้านวิชาการ (ภายใน 15 วัน)

ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ตรวจสอบ 
(ภายใน 2 เดือน)

*กรณีคณะอนุกรรมการฯ เสนอให้ผู้สร้างสรรค์นำกลับไปแก้ไขเบื้องต้นก่อนส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์จะต้องทำการปรับแก้ไขตามคณะอนุกรรมการฯ ก่อน

*กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องการพิจารณาผลการแก้ไขอีกครั้งสำนักพิมพ์

จะดำเนินการส่งกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนเสนอกองบรรณาธิการ

คณะอนุกรรมการฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ (ภายใน 10 วัน)

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไข

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องดำเนินการทำสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรมโดยโอนลิขสิทธิ ์ใน
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นเวลา 3 ปี 

ทำสัญญา

1. ผู้สร้างสรรค์ผลงานนำไปจำหน่ายด้วยตนเอง
2. จำหน่ายโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สำนักพิมพ์ฯ
3. จำหน่ายตามแหล่งจำหน่ายอื่น เช่น ร้าน/ศูนย์หนังสือ
   องค์กรและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จัดจำหน่าย

ทางสำนักพิมพ์ฯ จะดำเนินการขอเลข ISBN 
จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ISBN

สำนักพิมพ์ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่ม/e-Book
(ภายใน 1 - 3 เดือน)

จัดพิมพ์รูปเล่ม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร_จะดำเนินการจ่าย
ค ่าล ิขส ิทธ ิ ์ ให ้ก ับผู ้สร ้างสรรค์ผลงานในอัตราท ี ่
ร ะบ ุตามส ัญญาทุก_ๆ_6_ เด ือน_จนครบกำหนด
สัญญาการโอนลิขสิทธิ์ ถือว่าสิ้นสุดตามสัญญา 

การจ่ายค่าลิขสิทธิ์

เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ทำการ
ออกแบบหน้าปกหนังสือ
และรูปแบบหนังสือ

ออกแบบและจัดรูปเล่ม

ส่งต้นฉบับให้ผู้พิสูจน์อักษร ตรวจสอบ 
(ภายใน 2 สัปดาห์)

พิสูจน์อักษร

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้พิสูจน์อักษร
เสนอแนะ (ภายใน 10 วัน)

ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไข

กองบรรณาธิการฯ 
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดทำฯ

กองบรรณาธิการฯ

50%

ee

$

$

$

$

$

$$

$

$

$

F I N I S H  Facebook Page

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามข่าวสารได้จาก

WRITE  YOUR TEXT HERE
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ใบสั่งชื้อหนังสือ
สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan�University�Publishing�House

ลำาดับ รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ราคา จำานวนสั่งชื้อ

สพน. 001 9786167902104 การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 220

สพน. 002 9786167902081 นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม Environmental Nanotechnology 450

สพน. 003 9786167902906 ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 320

สพน. 004 9786167902227 อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่ 420

สพน. 005 9786167902241 คาร์บอนกัมมันต์ Activated carbon 290

สพน. 006 9786167902326 กฎหมายสื่อสารมวลชน: การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียงเกียรติคุณ 250

สพน. 007 9786167902364 ชีวเภสัชภัณฑ์: การออกแบบและพัฒนา Biopharmaceuticals: Design & 

Development

320

สพน. 008 9786167902425 การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย 390

สพน. 009 9786167902883 อาการทางอายุรศาสตร์ Medical Symptomatology (ฉบับปรับปรุง) 590

สพน. 010 9786167902395 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics 380

สพน. 011 9786167902890 พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด - 5 ปี 170

สพน. 012 9786167902555 สังคมวิทยาสาธารณสุข Sociology of Public Health 420

สพน. 013 9786167902562 เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ 220

สพน. 014 9786167902586 โรคของเยื่อบุตา Diseases of Conjunctiva 280

สพน. 015 9786167902593 การวัดปริมาณรังสีเอกซ์จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการใช้รังสี 

อย่างเหมาะสม

285

สพน. 016 9786167902876 ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำากัด Representation Theory of Finite Groups 250

สพน. 017 9786167902944 องค์ประกอบสถาปัตกรรม Architectural Composition 450

สพน. 018 9786167902982 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society 290

สพน. 019 9786164260023 ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 370

สพน. 020 9786164260030 โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา 360

สพน. 021 9786164260054 กายภาพบำาบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients 350

สพน. 022 9786164260047 วิวัฒนาการของอักษรอินเดียในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 400

สพน. 023 9786164260047 ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย  

On Theories of Political Science and Public Administration

310

สพน. 024 9786164260092 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts 380

สพน. 025 9786164260139 สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา  

Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications

590

สพน. 028 9786164260061 ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อำานาจ และการครอบงำา 200

สพน. 027 9786164260160 ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำาไปประยุกต์ใช้

เพื่อประเมินเวชสำาอาง Biomarkers of Skin Cells From Basic  

Knowledge toApplication for Cosmeceutical Evaluation

570

สพน. 028 9786164260320 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์ 320

สพน. 029 9786164260351 การวิจัยทางสาธารณสุขจากหลักการสู่การปฏิบัติ Public Health Research: 

From Principle to Practice

450
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

450

หนังสือเล่มน้ีเป็นการรวบรวมเน้ือหาสาระเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

เพื่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ อย่างลุ่มลึกรอบด้าน จึงเหมาะสำาหรับ 

นักวิชาการ นักวิจัยตลอดจนผู้สนใจด้านนี้ที่จะนำาความรู้จากหนังสือนี ้

ไปใช้ประโยชน์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของตนเป็น

อย่างยิ่ง

ISBN : 978-616-7902-08-1

ปีพิมพ์ : 1/2557

บาท

ผู้แต่ง: รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

290
บาท

คาร์บอนกัมมันต์

อุณหพลศาสตร์ 

ว่าด้วยหลักการโครงสร้าง 

และกระบวนทัศน์ยุคใหม่

ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจำากัด

  Activated carbon

Representation Theory of Finite Groups

นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY

ประเภทและกระบวนการผลิตคาร์บอนกัมมันต์ จำาเป็นที่จะต้อง

ศึกษาให้เข้าใจ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทาง 

การค้า เพื่อให้ได้ คาร์บอนกัมมันต์ที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำา  

รวมทั้งการวิเคราะห์ และตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อ

ถือและยอมรับได้ และการใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านของคาร์บอน

กัมมันต์ ในที่นี้ได้รวบรวมจากเอกสารตีพิมพ์ในวารสารจำานวนมาก 

เหมาะสำาหรับนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการวิจัยเกี่ยวกับการผลิต

คาร์บอนกัมมันต์

แผนที่ช่วยเราไม่ให้หลงทางและช่วยให้เห็นภาพรวมของภูมิประเทศ 

ภมูปิระเทศแหง่วทิยาศาสตร์นัน้กำาหนดโดยธรรมชาตมินัจงึมคีวามงามแฝง

เร้นในทุกซอกส่วนหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดส่วนใหญ่ของอุณหพลศาสตร์

ในรูปแบบโครงสร้างเชิงทฤษฎีซึ่งเป็นแผนที่ในการค้นหาความงาม 

ในการเดินทางนี้ อุณหพลศาสตร์เป็นฟิสิกส์ที่ต่างจากฟิสิกส์สาขาอื่นๆ

ทัง้หมด ดว้ยเพราะมนัไมอ่าจสรา้งไดจ้ากหลกัการแอก็ชนั หลักการพ้ืนฐาน

และโครงสรา้งของวชิานีไ้ดน้ำาเสนอไวใ้นหนงัสอืนีโ้ดยแสดงการพิสูจนท์ีม่าที่

ไปของสมการตา่งๆ ไวอ้ยา่งครบครนั  ไดน้ำาเสนอสะพานเชือ่มโยงจากฟิสิกส์

ไปสู่ทัศนะเชิงประยุกต์ทางเคมีและวิศวกรรมไว้อย่างชัดเจน และยังเปิด

ประตสููก่ระบวนทัศน์ยคุใหมท่างอุณหพลศาสตร์แบบไมส่มดลุและรปูแบบ

ของวชิาเศรษฐศาสตร์เชงิอณุหพลศาสตร์อกีดว้ย หนงัสอืเลม่นีจ้งึเหมาะกบั

การเป็นหนังสืออ้างอิงสำาหรับนักวิจัยและเหมาะเป็นตำาราสำาหรับผู้สอน

และผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาโททางฟิสกิส ์วศิวกรรม และเคมี 

ที่ต้องการเข้าใจอุณหพลศาสตร์อย่างเป็นระบบ

ทฤษฎีตัวแทน มีประโยชน์ในวงกว้างทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และทาง

ด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆตำาราเล่มนี้มุ่งหวังอธิบายทฤษฎีตัวแทน

ของกรุปจำากัดโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางพีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีกรุป

เบื้องต้นอีกทั้งมุ่งเน้นให้เห็นถึงแรงจูงใจในการนิยามสิ่งต่างๆอย่างเป็น

ธรรมชาติ และบทประยุกต์ทาง

ISBN :  978-616-7902-24-1

ปีพิมพ์ : 1/2558

ISBN :  978-616-7902-22-7

ปีพิมพ์ : 1/2558

ISBN :  978-616-7902-87-6

ปีพิมพ์ : 1/2559

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง

ผู้แต่ง: รศ.ดร.บุรินทร์ กำาจัดภัย

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.กิจติ รอดเทศ
250
บาท

420
บาท
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

320

“...ข้อที่น่าแปลกใจสำาหรับสังคมไทยก็คือความพยายามอธิบายความ

หมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งยังมีความคลุมเครืออยู่ไม่

น้อย บ้างก็ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจำากัดเฉพาะการท่องเที่ยว

ในงานเทศกาลและประเพณีเท่านั้น ในขณะที่บางความหมายขยาย

ไปจนถึงการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณสถานและวัดวาอาราม 

หรือบางแห่งอธิบายว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจาก

การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์เป็นต้น ทั้งที่ในความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ล้วน

มาจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนของการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมแทบทั้งสิ้น มิพักที่จะกล่าวถึงประเภทของการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรมตลอดจนความเกีย่วพนัระหวา่งการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม

และบริบทหรือประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายให้วงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้กันในปัจจุบันกลับกลายเป็นการนำาเสนอแยกจำาเพาะศาสตร์ในสาขาที่

นักวิชาการมีความเชี่ยวชาญ เช่น ศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ ศาสตร์ทาง

มานุษยวิทยา ศาสตร์ทางพัฒนาสังคม ฯลฯ มากกว่าจะมีการเรียบเรียง

ให้เห็นภาพรวมท่ีสอดคล้องกับในลักษณะของการเป็น สหวิทยาการ

(Interdisciplinary)...”

คัดสรร เฉพาะ เ ร่ืองสำ าคัญ เกี่ ย วกับการ เขียน เ พ่ือธุ รกิ จ 

และประชาสัมพันธ์ อ่านเข้าใจง่าย เรียนรู้และฝึกเขียนตาม

ได้ด้วยตนเอง เหมาะสมสำาหรับผู้เริ่มต้นเขียนเพื่อธุรกิจและ

ประชาสัมพันธ์ นิสิตหรือนักศึกษา และผู้สนใจ

ISBN :  978-616-7902-90-6

ปีพิมพ์ : 1/2558

ปีพิมพ์ : 2/2559

ปีพิมพ์ : 3/2559 (ฉบับพิเศษ)

บาท

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิด

และทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม

220
ISBN :  978-616-7902-10-4

ปีพิมพ์ : 1/2557
บาท

ผู้แต่ง: อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

การเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบสถาปัตกรรม
Architectural Composition

การพรมนิ้วบนคยี์เปียโนโดยสุ่มเอา ทัง้ตำาแหนง่ และจังหวะย่อม 

ไม่ เกิดความไพเราะฉันใด การออกแบบสถาปัตยกรรม 

โดยไร้หลักการจัดองค์ประกอบย่อมไม่เกิดคุณค่าความงาม 

และสุนทรียภาพฉันนั้น

ISBN :  978-616-7902-94-4

ปีพิมพ์ : 1/2559

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ

450
บาท

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นระบบที่รวบรวมเอา 

คณุสมบตัแิละองคป์ระกอบเกอืบทกุอยา่งของระบบคอมพวิเตอร์

เข้ามาไว้ภายในตัวไอซีเพียงตัวเดียว ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำาไปใช้ใน

อุปกรณ์หรืองานควบคุมขนาดเล็ก เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์

โดยทั่วไปมักมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หากนำามาใช้ในงานลักษณะ

ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับการลงทุน อีกทั้งยังส่งผลให้อุปกรณ์ 

เหล่านั้นมีขนาดใหญ่ สิ้นเปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง ปัจจุบัน 

ไมโครคอนโทรลเลอร์มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั้ ง

ในงานภาคอุตสาหกรรม การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบควบคุม 

ประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์

320

ISBN :  978-616-426-032-0 

ปีพิมพ์ : 1/2560

บาท

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์

ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์
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คำาถาม ที่ผู้ประกอบการมักต้องการคำาตอบอยู่เสมอ คือ ธุรกิจ

นี้น่าสนใจไหม ธุรกิจนี้จะทำาการลงทุนได้ไหม จะคุ้มทุนไหม จะ

มีกำาไรเท่าไร ธุรกิจควรทำาการผลิตจำานวนเท่าใด จึงบรรลุเป้า

หมายที่หน่วยธุรกิจได้ตั้งใจไว้ เพื่อที่จะตอบคำาถามเหล่านี้ หน่วย

ธุรกิจต้องทำาการศึกษาเงื่อนไขของตลาด ความต้องการซื้อของผู้

บริโภค ความต้องการขายของผู้ผลิต นโยบาย กฎ ระเบียบของ

รัฐบาลต่างๆ ที่สามารถส่งผลถึงการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ 

ดังกล่าวได้ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์นั่นเอง ดังนั้น 

การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรจ์งึถกูนำามาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการ

ตดัสนิใจทางธรุกจิ เพือ่จดัสรรทรพัยากรทีห่ายากและมอียา่งจำากดั

ในโลกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เกิดความสูญเสีย และความ

เสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

380

ISBN :  978-616-7902-39-5 

ปีพิมพ์ : 1/2558

บาท
ผู้แต่ง: รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics

 ตำาราเรื่อง เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ เล่มนี้ นำาเสนอความรู้

ทางกวา้ง เพือ่ใหผู้อ้า่นทีไ่มเ่ชีย่วชาญการอา่นงานเขยีนวชิาการไดร้้จูกัและ

สัมผัสงานเขียนวิชาการประเภทต่างๆ ที่สำาคัญ โดยแนะแนวทางการอ่าน 

พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างการอ่านไว้อย่างแน่ชัด

ISBN :  978-616-7902-56-2 

ปีพิมพ์ : 1/2559

220
บาท

ผู้แต่ง: อาจารย์สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ

 คุณค่าที่แตกต่างของตำาราเล่มนี้ คือความไม่หรูหรา ทว่า

ละเอียดถี่ถ้วนของคำาอธิบาย ที่แช่มช้าไม่เหมาะสำาหรับผู้ที่สามารถอ่าน

งานเขยีนวชิาการไดแ้คลว่คลอ่งแตเ่หมาะสำาหรบัผูท้ีรู่จ้กังานเขยีนวชิาการ

ไม่แน่ชัดและต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านในระยะเวลาจำากัด

 ผู้เขียนค่อนข้างเชื่อมั่นว่าตำาราเล่มน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่

ชำานาญการอ่าน สามารถอ่านงานเขียนวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีข้ึนเป็นลำาดับ ตามปริมาณการอ่านและการฝึกฝน โดยอาศัยเทคนิค

การอ่านซึ่งผ่านการทดลองใช้ในชั้นเรียนรายวิชาการอ่านเชิงวิชาการแล้ว

ประสบความสำาเร็จ

 อย่างไรก็ดี ไม่มีตำาราเล่มใดช่วยให้สามารถอ่านงานเขียน

วิชาการได้ดีที่สุด ถ้าไม่หมั่นฝึกฝนการอ่าน แม้แต่ตำาราเล่มนี้ก็ทำาได้เพียง

ช่วยร่นระยะเวลาการเรียนรู้วิธีการอ่าน เพื่อให้คุณมีเวลาเหลือสำาหรับ

ฝึกฝนการอ่านด้วยเทคนิคที่แนะนำาเท่านั้น

 การเมือง กระบวนการแสวงหาอำานาจ การใช้อำานาจ และ 

การรักษา อำานาจทางการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน...

 เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพที่มีองค์รวมของกระบวนการผลิตสินค้า  

การแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค การกระจายการผลิต การกระจายรายได้  

การตลาดทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค...

 สังคม...กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมีมิติแห่งความสัมพันธ์ พฤติกรรม 

วัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชัดเจนทั้งด้านบวกและ ด้านลบ

ส่งผลให้อิทธิพลกลุ่มเหนือบุคคล...

 ที่ใดมีมนุษย์อยู่ท่ีนั่นจะมีศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอและ 

 ที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ว่าด้วยการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม...

 ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม พร้อมๆ กัน และในชีวิตประจำาวันของคนก็ไม่อาจหลีกพ้นจากการเมือง 

เศรษฐกิจ  สังคม ได้เช่นกัน... 

    ในสถานการณ์ที่ทุกคนมุ่งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผ่านการทดสอบ 

มีโอกาสได้งานและเงินเดือนที่ดี ประเด็นในด้านมายาคติ ความสัมพันธ์

เชิงอำานาจและการครอบงำาทางภาษาจึงไม่ได้รับการหยิบยกมาพูดถึง 

ในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้ถูก

ปิดบังอำาพรางและปรากฏต่อสังคมอย่างเปิดเผย แต่หลายคนกลับรู้สึก

คุ้นเคยเสียจนคิดว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดา นักวิชาการทางภาษาอังกฤษ

จำานวนหน่ึงได้พยายามหยิบยกประเด็นเหล่าน้ีมากล่าวถึงให้มากขึ้น  

เพื่อให้สังคมเข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปของภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษานานาชาติ แล้วนำาไปพิจารณาความเชื่อ ค่านิยมและคุณค่าที่ยึดถือ

อยู่ให้รอบด้านมากขึ้น 

320
บาท

ISBN :  978-616-7902-98-2 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ผู้แต่ง: ผศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
Politics, Economy and Society

ISBN :  978-616-426-006-1 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อำานาจ  

และการครอบงำา

290
บาท
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 หนังสือเล่มนี้ เสนอความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับอักษร

อินเดีย อันเปรียบเสมือนเงาแห่งอดีตที่ได้บันทึกเรื่องราว องค์ความรู้  

ความเจริญรุ่งเรืองแห่งบรรพชน อันเป็นหลักฐานสำาคัญที่สามารถขจัด 

ข้อสันนิษฐาน ซึ่งเป็นการนำาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ บริเวณประเทศไทย

เป็นที่ที่ นักโบราณคดีได้ค้นพบศิลาจารึกเป็นจำานวนมาก กระทั่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถตั้งเป็นภาควิชาจารึก ทั้งสาขาจารึก 

ตะวันออก และสาขาจารึกไทยเป็นแห่งแรกของโลก อักษรโบราณ 

เหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการทำาให้สามารถรู้ถึงแหล่ง ต้นกำาเนิดของอักษร 

เหล่านี้ในประเทศอินเดีย

400
310บาท
บาท

ISBN :  978-616-426-004-7 

ปีพิมพ์ : 1/2559 ISBN :  978-616-426-007-8 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ผู้แต่ง: ผศ.จุฑารัตน์ เกตุปาน

ผู้แต่ง: อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ

วิวัฒนาการของอักษรอินเดีย 

ในประเทศไทยก่อน 

พุทธศตวรรษที่ 18

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และ

รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย

On Theories of Political Science and 

Public Administration

 การเปลี่ยนแปลงของรัฐในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  

นำามาซึ่งความเป็นพหุนิยมความซับซ้อน ของการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าง

มโหฬาร มากกว่าที่เราจะทำาความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ในมิติเดียว หรือใช้

องคค์วามรูเ้พยีงอยา่งเดยีวไดเ้พือ่เทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง จำาเปน็อยา่ง

ยิ่งที่ผู้ที่สนใจเรื่องรัฐ ต้องอาศัยมุมมอง แบบสหวิทยาการในการทำาความ

เข้าใจความสัมพันธ์ของรัฐในยุคสมัยใหม่ให้ลึกซึ้งมากขึ้น “หนังสือเล่มนี้ 

เปน็ความพยายามของนกัวชิาการทางดา้นรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลัยภมูภิาค 

ทีจ่ะฉายภาพความรู้สำาคญัทางดา้นรัฐศาสตร์ ทีเ่ปน็ความรูร้ว่มสมยัและมี

ความหลากหลายประเด็นทางวิชาการ เพื่อจะช่วยอธิบายพลวัตรของรัฐ

สมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนขึ้น

สิทธิส่วนบุคคลหมายถึงสิทธิที่จะใช้ชีวิตตามลำาพัง รวมทั้งความ

เปน็อสิระในการเลอืกตัดสินใจดำาเนนิชวิีตของบุคคลโดยปราศจาก

การแทรกแซงจากผูอ้ืน่ การนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล การ

จัดเก็บหรือการนำาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 

จึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย อีกท้ังต้อง

พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการรวบรวมและเผยแพร่

ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล 

โดยคำานึงถึงสภาพสังคมปัจจุบันท่ีมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคลกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

เสรีภาพของสื่อ

250

ISBN :  978-616-7902-32-6 

ปีพิมพ์ : 1/2558

บาท

ผู้แต่ง: รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

กฎหมายสื่อสารมวลชน: 

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

และชื่อเสียงเกียรติคุณ
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ในปัจจุบันมีชีวเภสัชภัณฑ์หลายชนิดได้ รับการออกแบบ และพัฒนา

เพ่ือใช้ในทางการแพทย์ซึ่งบางส่วนได้รับการข้ึนทะเบียนยาแล้ว และอีก

จำานวนมากยังอยู่ระหว่างข้ันตอนการวิจัยและพัฒนายา ในอนาคตอัน

ใกล้คาดว่าสัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของจำานวนชีวเภสัชภัณฑ์ใหม่จะมีมากกว่า

ยาที่ผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่ งกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ที่อยู่ ใน

ความสนใจในปัจจุบัน ได้แก่ ไซโตไคน์ โกรทแฟคเตอร์ โมโนโคลนอล

แอนติบอดี เปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด 

และเอนไซม์เพื่อการรักษา

320

ISBN :  978-616-7902-36-4 

ปีพิมพ์ : 1/2559

บาท

ผู้แต่ง: รศ.ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ

ชีวเภสัชภัณฑ์: การออกแบบ

และพัฒนา
Biopharmaceuticals: Design & 

Development

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเก็บสิ่งส่งตรวจ อาหารเลี้ยง

เช้ือ การเพาะเลีย้ง และการวนิจิฉยัแบคทีเรยีทางการแพทยท่ี์สำาคัญโดยใช้

คุณสมบัติของแบคทีเรียทางชีวเคมี รวมถึงการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย

โดยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยาและอณูชีววิทยา โดยเน้นแบคทีเรียที่พบบ่อย

ทางการแพทย์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจเพื่อนำาความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์

ISBN :  978-616-7902-42-5 

ปีพิมพ์ : 1/2559

390
บาท

ผู้แต่ง:  ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย

เมื่อผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่างๆ แพทย์จะต้องซักถามประวัติ

อาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกายผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำาคัญมากและ

ต้องฝึกฝนอย่างสมำาเสมอ การที่แพทย์จะทราบประวัติอาการเจ็บป่วย

และความผิดปกติจากการตรวจร่างกายอย่างครบถ้วนและถูกต้องได้นั้น 

นอกจากจะตอ้งมคีวามรู้ทางวชิาแพทยแ์ลว้ ยงัตอ้งมคีวามรู้ความสามารถ

ในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ป่วย ข้อมูลท่ีถูกต้องจะนำาไปสู่

การดแูลรักษาทีถู่กตอ้งดว้ย การซกัถามประวตักิารเจบ็ปว่ยและการตรวจ

รา่งกายจงึถอืเปน็ศลิปะอยา่งหนึง่ทีช่ว่ยนำาไปสูก่ารรกัษาผูป้ว่ยใหห้ายจาก

โรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของแพทย์ทุกคน

ISBN : 978-616-7902-88-3 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ปีพิมพ์ : 2/2559

590
บาท

บรรณาธิการ : รศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และคณะ

อาการทางอายุรศาสตร์ 
Medical Symptomatology (ฉบับปรับปรุง)

วยัแรกเกดิถึง 5 ป ีถือวา่เปน็โอกาสทองของชวีติในเรือ่งของพฒันาการและ

การเรียนรู้ เนื่องจากการเจริญเติบโตของสมองประมาณร้อยละ 80 เกิด

ขึ้นในช่วงวัยนี้ หากเราทราบความผิดปกติด้านพัฒนาการของเด็กได้เร็ว 

จะทำาให้เราสามารถแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการด้านท่ีบกพร่องอย่างทัน

ท่วงที นำาไปสู่พัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่เด็กควรจะเป็น

ISBN :  978-616-7902-89-0 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ปีพิมพ์ : 2/2559

170
บาท

ผู้แต่ง: ผศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล 

พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด - 5 ปี

่
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 หนงัสอืทางอายรุศาสตรเ์ลม่นี ้เขยีนขึน้โดยอาจารยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ 

ทางอายรุศาสตร์ โดยเนน้โรคเร่ือรังทีพ่บบอ่ยทางอายรุศาสตรเ์พือ่ใหน้สิติแพทย ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจนอายุรแพทย์ ได้ใช้ศึกษาทบทวนและนำามาใช้ให้

เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความดูแล

 หนังสือเล่มนี้มีสาระสำาคัญเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลักษณะ 

ของเซลล์ที่ทำางานร่วมกัน ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการทำางานของเซลล์ใน

ร่างกายที่ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันโดยกำาเนิดและภูมิคุ้มกันแบบจำาเพาะซึ่ง 

ตอบสนองและป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำาลายร่างกายและป้องกัน 

การเกิดโรค โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงลักษณะและโครงสร้างของแอนติเจน

แอนติบอดี การสร้างโมโนโคลนาลแอนติบอดี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้

ยงักลา่วถึงโรคทีเ่กีย่วข้อง กบัระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย เชน่ มะเรง็ภมูติา้นทาน

เนื้อเยื่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพ

 ดังนั้น จึงเหมาะสมสำาหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้อ่านสามารถนำาความรู้ 

ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

360

ISBN :  978-616-426-003-0 

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN :  978-616-426-009-2 

ปีพิมพ์ : 1/2559

บาท

ผู้แต่ง: ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ และคณะ

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทาง

อายุรศาสตร์: แนวทางการ

วินิจฉัยและดูแลรักษา

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน

 การเพิ่ม ข้ึนของภาวะเครียดทางออกซิ เดชัน (oxidat ive 

stress) เร่งให้เกิดการพัฒนาภาวะดื้อต่ออินซูลินขึ้นในอวัยวะต่างๆ โดย 

จะมีการยับยั้งการส่งสัญญาณของอินซูลินและการสูญเสียการทำาหน้าท่ี

ของสารอะดิโพไคน์ (adipokines) เกิดการอักเสบและภาวะไขมันสูงผิด

ปกติในเลือด ภาวะดื้อต่ออินซูลินมักจะเกิดขึ้นมาก่อนเป็นเวลานานอาจ

เป็นปี และแสดงอาการภาวะก่อนที่จะเป็นโรคเบาหวาน จากนั้นจะตามมา

ด้วยการลดหรือการสูญเสียหน้าที่ของการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญ

ของการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และจะตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อน 

ของโรคเบาหวาน…

 นักกายภาพบำาบัด มีบทบาทสำาคัญในการประยุกต์ใช้เทคนิค

การรักษาทางกายภาพบำาบัด เพื่อการบำาบัดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

และข้อต่อติดการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ การระบายเสมหะ

ด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหย่าเคร่ืองช่วยหายใจได้เร็วขึ้น 

จากภาวะวิกฤตของผู้ป่วยด้วยพยาธิสภาพของโรค การนอนบนเตียงเป็น

เวลานาน และไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  

ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทำาใหผู้ป้ว่ยสามารถกลบัมาทำากจิกรรมต่าง ๆ  และสามารถ

หายใจเองไดเ้รว็ขึน้ ทัง้นีน้กักายภาพบำาบดัควรทำาการรกัษาผู้ปว่ยแบบองค์

รวม โดยการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย วางแผนการรักษา และทำาการรักษา

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวสำาหรับผู้ป่วย

ISBN :  978-616-426-002-3 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN :  978-616-426-005-4 

ปีพิมพ์ : 1/2559

370
บาท

350
บาท

ผู้แต่ง:  รศ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย

ผู้แต่ง:  ผศ.ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก และ 

          เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์

ภาวะเครียดทางออกซิเดชันและ 

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

กายภาพบำาบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
Physical Therapy in Critical Patients

lmmunological concepts

380
บาท
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บริบททางสังคมกับสุขภาพ รูปแบบสังคมกับการเปลี่ยนแปลงแบบแผน

ความเจ็บป่วยและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแบบแผนความเจ็บป่วย 

การสาธารณสุขกับสาเหตุทางสังคมของความเจ็บป่วย การพัฒนาแนวคิด

ทางการแพทย์ ข้อจำากัดของกรอบคิดทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหา

และการจัดการด้านสุขภาพ การพัฒนาแนวคิดทางสังคมในด้านสุขภาพ 

ลักษณะสำาคัญของแนวคิดทางสังคม การใช้สังคมวิทยาในการทำาความ

เข้าใจปัญหาสุขภาพ รวมถึงการวิจัยทางสังคมวิทยาในการศึกษาราย

ละเอียดด้านสุขภาพ

ISBN :  978-616-7902-55-5 

ปีพิมพ์ : 1/2559

420
บาท ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ

สังคมวิทยาสาธารณสุข 
Sociology of Public Health

 “ปรมิาณรงัสีจากการเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง 1 ครัง้เทา่กบั 

1,000 มิลลิเกรย์. เซนติเมตร หรือ 2 มิลลิซีเวิร์ต ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับ

การไดร้บัรงัสตีามธรรมชาตปิลีะ 3.7 มลิลซิเีวริต์ และการถา่ยภาพเอกซเรย์

ปอด 1 ภาพซึ่งทำาให้ได้รับรังสีเพียง 0.3 มิลลิเกรย์ หรือ 0.04 มิลลิซีเวิร์ต”
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ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง

การวัดปริมาณรังสีเอกซ์ 

จากการตรวจวินิจฉัย 

และแนวทางการใช้รังสี

อย่างเหมาะสม

โรคของเยื่อบุตา เป็นโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำาวัน ผู้ป่วยโรคตาส่วน

ใหญ่ที่มาพบแพทย์มักมีอาการ เคืองตา เจ็บตา ตาแดง หรือมีก้อนเนื้อที่

ตาอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือร่วมกนั ซึง่การซกัประวตั ิและการตรวจรา่งกาย 

เปน็สิง่สำาคญัในการวนิจิฉยัโรค เนือ่งจากมแีนวทางในการรกัษาทีแ่ตกตา่ง

กนั หนงัสอืเลม่นีร้วบรวมภาพถา่ยจากผูป้ว่ยของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั

นเรศวร สำาหรับบางโรคเป็นที่มิได้พบบ่อยและจัดว่าเป็นโรคที่พบได้ยาก 

ผู้เขียนได้รับความเอื้อเฟื้อจากจักษุแพทย์สาขากระจกตามอบภาพถ่ายที่

ทา่นไดบ้นัทกึไวเ้พ่ือการเผยแพร่ความรู้ หนงัสอืเลม่นีบ้รรยายลกัษณะและ

สาเหตขุองโรคอยา่งเปน็ลำาดบัขัน้ตอนทำาใหเ้ขา้ใจงา่ยจงึเปน็หนงัสอืทีอ่า่น

ง่ายเหมาะกับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

ISBN :  978-616-7902-58-6 
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โรคของเยื่อบุตา  
Diseases of Conjunctiva

 คำาถามก็คือ ค่าปริมาณรังสีระดับต่างๆ ข้างต้น จะก่อให้เกิด

อันตรายกับร่างกายมนุษย์หรือไม่? เพียงใด? ทำาอย่างไรบุคลากรที่ทำางาน

ด้านรังสีการแพทย์ ผู้ป่วย หรือบุคคลทั่วไป จะทราบได้ว่าปริมาณรังสีที่

ใช้ หรือที่ได้รับสูงเกินขีดความปลอดภัยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ

บุคลากรทางการแพทยท์ีท่ำางานเกีย่วขอ้งกบัการวนิจิฉยัหรอืรกัษาโรคดว้ย

รงัส ีหนงัสอืเลม่นีจ้ะใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจเรือ่งการวดัปรมิาณรังส ีและ

วิธีลดปริมาณรังสีให้น้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้มากที่สุดอีกด้วย

 ร่างกายร่างน้ี คือ โรงละครโรงใหญ่…มีตัวละครมากมาย กระโดด

โลดเต้นไปมา… ตามบทบาทของตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการแสดงที่เกิดขึ้น  

ณ โรงละครแห่งน้ี มีเสน่ห์ของศาสตร์ด้าน “สรีรวิทยา” ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ 

ที่สะท้อนกระบวนการแห่งการมีชีวิต ศาสตร์ที่หลายเหตุการณ์ไม่อาจมองเห็น

ได้ด้วยตาเปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้… โดยการอาศัยเพียงความจะเป็นตัว

หนังสอื หรือภาพน่ิงเชงิกายวภิาคศาสตร์แต…่ ตอ้งถูกเตมิแตง่ดว้ย “จตินาการ”  

ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับการคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผล

และจากผลไปหาเหตุ จึงจะทำาให้ความเข้าใจและความประทับใจในศาสตร์ด้าน

สรรีวทิยาเกดิขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ” ขอผูอ้า่นจงมอีสิระในการสร้างสรรคจ์ตินาการ

ควบคู่ไปกับการอ่านตำาราเล่มนี้
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สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วม 

หลอดเลือดกับการประยุกต์ 

ใช้ทางเภสัชวิทยา
Cardiovascular Physiology and  

Pharmacological Applications
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14 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 หนังสือ เ ล่มนี้ มี เนื้ อหาครอบคลุม ต้ังแต่คำ าจำ ากัดความของ 

เครื่องสำาอางและเวชสำาอาง การอ้างสรรพคุณ-โครงสร้างของผิวหนังในระดับ

มหภาคและจุลภาค-การทำางาน และการผลิตชีวโมเลกุลที่สามารถใช้เป็น 

ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarkers) โดยเซลล์หลัก ที่พบในผิวหนัง ได้แก่  

คีราติโนไซต์ (keratinocyte) เมลาโนไซต์ (melanocyte) และไฟโบรบลาสต์- 

(fibroblast)-และการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ 

เครือ่งสำาอางและเวชสำาอางโดยใชเ้ซลล์และเนือ้เยืผิ่วหนงัเพาะเล้ียง โดยนำาความรู้

พืน้ฐานเกีย่วกบัการทำางานและการผลติชวีโมเลกลุจากเซลลเ์หลา่นี ้มาประยกุตใ์ช ้

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า-หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ทั้งในแวดวง

วิชาการ และภาคอุตสาหกรรม-เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ประเมินประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง นำาไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ 

ผู้บริโภคที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

 การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของการบริการสาธารณสุขที่จำาเป็น ปัจจุบัน 

นักสาธารณสุขปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อน และมีความเป็น

พลวัตร การวิจัยมีความจำาเป็นในการสร้างหลักฐาน เชิงประจักษ์เพื่อใช้ใน 

การกำาหนดนโยบายหรือการปรับปรุงและ พัฒนางานด้านสาธารณสุข

 หนังสือเล่มนี้ นำาเสนอลำาดับขั้นของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ  

โดยนำาเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและตัวอย่างการวิจัยทางสาธารณสุข  

เพื่อให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจ ในการวิจัย

ทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการบริการ

สาธารณสุขให้กับประชาชน
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ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง  
จากความรู้พื้นฐานสู่การนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำาอาง การวิจัยทางสาธารณสุข: จากหลักการสู่การปฏิบัติ
Biomarkers of Skin Cells From Basic Knowledge to  

Application for Cosmeceutical Evaluation
Public Health Research From Principle To Practice
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