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เกี่ยวกับส�านักพิมพ์

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
 ส�านกัพิมพ์มหาวทิยาลยันเรศวร เป็นหน่วยงานภายใน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งด�าเนินงานโดยม ี

เป้าหมายเพื่อให้บริการการพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระของนิสิต โดยเน้น 

การให้บริการ ณ จุดเดียว และมีการจัดพิมพ์ เผยแพร่ หนังสือ 

สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพทางวิชาการและได้มาตรฐานสากล 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิชาการซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ การกระตุ้นให้เกิด 

ความตื่นตัวในการสร้าง และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 

ดังกล่าวยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยา ลัย อีกด ้ วยอย ่ างไรก็ตาม การ ท่ี บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 

จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการ 

 สภามหาวิทยาลัย จึงอนุมัติให้มีการจัดตั้งส�านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อท�าหน้าที่จัดการด้านการพิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนิสิตจึงเป็นมาตรการ 

ส�าคัญยิ่ง ที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิจัย

และวชิาการ อกีทัง้ เพือ่สนบัสนุนวสัิยทศัน์มหาวทิยาลยันเรศวร 

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560 และนโยบายที่จะเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมให้เกิดการน�าองค์ความรู้ 

ที่มหาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนต่อไป 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้

ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ อันจะ

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้

เกิดขึ้น  

2. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ต�าราและเอกสารการสอน หรือ 

สิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย  

3. เพื่อเป็นหน่วยงานท�าหน้าที่ด้านการจัดพิมพ์การเผยแพร่ 

และจัดจ�าหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อจัดหาเงินรายได้เข้ากองทุน

หมุนเวียนส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ส�าหรับใช้ในการ

ด�าเนินงานตามภารกิจของส�านักพิมพ์ 

 ทั้งนี้ การด�าเนินงานของส�านักพิมพ์ให้ค�านึงถึง 

การสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานในเชิง

วิชาการเป็นส�าคัญ 
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ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร 

ANYONE CAN HAVE PORTFOLIOS ทุกคนสามารถมีแฟ้มสะสม

ผลงานได้ ทุก ๆ อาชีพล้วนมีผลงานด้วยกันทั้งนั้น แตกต่างกัน

ไปตามหน้าทีรั่บผิดชอบหากรูจ้กั “สะสมผลงาน“ คุณกจ็ะสามารถ

พัฒนาอาชีพและมีโอกาสไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ 

ราคา 490.-

พรมมิ สมุนไพรบ�ารุงความจ�า 

พรมมเิป็นสมนุไพรทีม่กีารใช้มานาน ทัง้ในการแพทย์อายรุเวทและการแพทย์แผนไทย 

โดยมีสรรพคุณเด่นคือการบ�ารุงสมองและบ�ารุงความจ�าหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพรมมิในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านการใช้พรมมิทางการแพทย์

พืน้บ้าน องค์ประกอบทางเคมใีนพรมมกิารควบคมุคณุภาพ การเพาะปลกูและเกบ็เกีย่ว 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

พรมมิในมนุษย์ รวมถึงขั้นตอนการวิจัยพัฒนาพรมมิให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกในการน�าไปใช้ นอกจาก

นี้ในท้ายเล่มยังมีโมโนกราฟอันแสดงการก�าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบพรมมิในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย  

ราคา 350.- 

โรคปริทันต์ต้านการติดเชื้อ 

โรคปริทันต์เป็นสาเหตุส�าคัญที่น�าไปสู่การสูญเสียฟัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชวีติของผูป่้วย สาเหตหุลกัทีท่�าให้เกดิโรคปรทินัต์ คอื จลุชพีก่อโรค บางชนดิทีร่วมกนั

อยู่ในคราบจุลินทรีย์ แนวทางในการรักษาโรควิธีหนึ่ง คือ ปริทันต์บ�าบัดไร้ศัลยกรรม 

โดยการลดจ�านวนจุลชีพก่อโรคด้วยการใช้ สารเคมีหรือยาต้านจุลชีพ หนังสือเล่มนี ้

มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ โดยกล่าวถึง โรคปริทันต์ และ 

ปริทันต์บ�าบัดต้านการติดเชื้อ ยาต้านจุลชีพทางระบบในปริทันต์บ�าบัด ยาต้านจุลชีพเฉพาะที่ในปริทันต์บ�าบัด 

ตลอดจนการใช้สารระงบัเชือ้ในการควบคมุคราบจลุนิทรย์ีด้วยสารเคมี หนงัสอืเล่มนีเ้หมาะส�าหรบันสิติทนัตแพทย์ 

ทันตแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ที่จะน�าไปใช้ประกอบการศึกษา น�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อการป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ 

ราคา 320.- 

แมลงที่เป็นประโยชน์ 

ปัจจุบันโลกมีแมลงประมาณมากกว่าล้านชนิด แมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์

นั้นมีเพียง 0.1% ของแมลงที่มีในโลกทั้งหมด อีก 99.9% จัดเป็นแมลงที่มีประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ หลากหลายประเภทได้แก่ แมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง แมลง 

ให้ผลผลิตชนิดต่าง ๆ เช่น น�้าผึ้ง ชันครั่ง เส้นไหม เป็นตัวห�้า ตัวเบียนช่วยท�าลาย

แมลงศัตรูพืช เช่น ตั๊กแตนต�าข้าว แมลงปอ ต่อเบียน แตนเบียน น�ามาใช้ประโยชน์

ในทางการศึกษา เช่น แมลงหวี่ ช่วยเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น มด

กินซากพืชและสัตว์เป็นอาหาร ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการย่อยสลายซากเหล่านั้น แมลงยังใช้เป็นอาหารของมนุษย์

และสัตว์ได้อีกด้วย นอกจากนี้แมลงบางชนิดสามารถผลิตสารเคมีบางชนิดท่ีมีคุณสมบัติท่ีอาจน�ามาใช้พัฒนา 

เป็นยารักษาโรค เช่น การน�าสารเคมีจากพิษเหล็กในของผึ้งมารักษาโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต ซึ่งอาจน�าไปสู ่

การพัฒนาเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ในอนาคต หนังสือเล่มน้ีจึงจัดท�าข้ึนเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับแมลง 

ที่เป็นประโยชน์ชนิดต่าง ๆ และทราบว่าแมลงให้ประโยชน์อะไรแก่เราได้บ้างและสามารถทราบวิธีการเล้ียงและ

อนุรักษ์แมลงเหล่านั้น 

ราคา 520.- 

แนะน�าหนังสือใหม่
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สเปิร์ม โครงสร้างและความสามารถ  
ในการเจริญพันธุ์  
 จุดเร่ิมต้นของชีวิตใหม่หนึ่งชีวิตในมนุษย์เกิดจากส่ิงส�าคัญ 2 ส่ิง คือเซลล์ไข่ 

(Oocyte) ของผู้เป็นแม่ และสเปิร์ม (Sperm) ของผู้เป็นพ่อ ด้วยจุดเริ่มต้นดังกล่าว

หากหนึ่งชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยเซลล์ไข่และสเปิร์มที่มีคุณภาพดีย่อมท�าให้ได้ชีวิตใหม่ 

ที่มีคุณภาพดีเช่นกัน 

 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกระบวนการสร้างสเปิร์ม และคุณภาพของ

สเปิร์ม ในหลาย ๆ แง่มุมที่จะมีผลต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์ของสเปิร์ม ทั้งในภาวะปกติและภาวะ 

ที่หลายคนต้องเผชิญในปัจจุบัน คือ ภาวะการมีบุตรยากหนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลแก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา

หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือก�าลังค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสเปิร์ม ทั้งในแง่ของโครงสร้างและความสามารถใน

การเจริญพันธุ์ของสเปิร์มได้เป็นอย่างดี 

ราคา 320.- 

ระบบควบคุม  

หนงัสอื “ระบบควบคมุ” เหมาะส�าหรบันสิตินกัศกึษาหรอืบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเกีย่วกบั

ระบบควบคุมเบื้องต้น ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาส�าคัญที่ใช้ส�าหรับการเรียน 

การสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาทิ การหา

ฟังก์ชนัถ่ายโอนของระบบ แผนผังบลอ็ก กราฟการไหลของสัญญาณการควบคมุแบบ

ป ้อนกลับ ผลตอบสนองของระบบอันดับหนึ่ งและอันดับสอง วิธีทดสอบ 

ความมเีสถยีรภาพของระบบ ทางเดนิรากแผนภาพโบเด แต่ละบทมตีวัอย่างการวเิคราะห์โจทย์และแบบฝึกหดัท้าย

บทมากกว่าร้อยข้อ รวมทั้งการใช้ค�าสั่งโปรแกรม MATLAB ในการวิเคราะห์ระบบควบคุมในทุกบทอีกด้วย 

ราคา 380.- 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1   

ต�าราเล่มนีอ้ธบิายกฎและทฤษฎต่ีาง ๆ  ทีใ่ช้วเิคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยเรยีบเรยีงเนือ้หา

อย่างเป็นล�าดับและเป็นเหตุเป็นผล ในแต่ละบทมีตัวอย่างโจทย์ที่แสดงวิธีท�าเป็นขั้น

ตอนซึง่อธบิายอย่างละเอียดเพือ่ให้ผูอ่้านสามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย รวมทัง้มแีบบ

ฝึกหัดท้ายบทพร้อมค�าตอบให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์วงจร

ไฟฟ้าต�าราเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนตามท่ีระบุโดยสภาวิศวกรส�าหรับวิชา Electric 

Circuits ซ่ึงเป็นหนึง่ในกลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ทกุสถาบนัการศกึษา เพือ่ให้นสิติ นกัศกึษามคีณุสมบัตคิรบถ้วนในการขอรบัใบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง และในแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร นอกจากนี้ยังสามารถ

ใช้กับรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนท่ีเรียนพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเช่น วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเคมี และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง 

ราคา 350.- 

สมองและสารสื่อประสาท 
ความผิดปกติ ในภาวะติดสารเสพติด  

สมองเป็นอวยัวะท่ีส�าคญัในการควบคมุการท�างานทัง้หมดของร่างกาย และยงัควบคุม

ไปถึงจิตใจความคิด ความจ�า และพฤติกรรม การควบคุมการท�าหน้าที่เหล่านี้น้ัน

สิ่งส�าคัญท่ีสุดในสมองที่ท�าให้เซลล์ในสมองส่งสัญญาณส่ือสารกันได้โดยอาศัย 

สารสือ่ประสาทหนงัสือเล่มนีจ้ะท�าให้ผูอ่้านได้เรยีนรูถึ้งโครงสร้างของสมอง และชนดิ

ของสารส่ือประสาทในสมองที่ไปควบคุมการท�างานของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเม่ือเกิดความผิดปกติกับ สารสื่อ

ประสาท ก็จะท�าให้คนเราแสดงความผิดปกติทางความคิด และพฤติกรรม และมีอาการแสดงที่เกี่ยวข้อง กับโรค

ทางจิตเวชได้ ดังเช่นการได้รับสารเสพติด ซึ่งท�าให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาท และโครงสร้างของสมอง 

หนงัสอืเล่มน้ี ยังได้รวบรวมผลการศกึษาวจิยัผลของสารเสพติดต่อสมองและกลไกความผดิปกต ิของสารสือ่ประสาท

และความสัมพันธ์ของความผิดปกติเหล่านั้นกับอาการผิดปกติทางจิต อีกด้วย 

ราคา 530.- 
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พรมมิ สมุนไพร 
บ�ำรุงควำมจ�ำ

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร. ภญ.กรกนก อิงคนินันท์

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-100-6 

ขนาด : 145 x 210 mm. 

จ�านวน 302 หน้า

ราคา 350.-

โรคปริทันต ์
ต้ำนกำรติดเชื้อ

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-094-8

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 178 หน้า

ราคา 320.-

สเปิร์ม โครงสร้ำง 
และควำมสำมำรถ 
ในกำรเจริญพันธุ์

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-092-4

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 166 หน้า

ราคา 320.-

สแตปฟิโลคอคไค:  
กำรจ�ำแนกชนิด 
และกำรก่อโรค

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-079-5

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 150หน้า

ราคา 290.-

สถิติประยุกต์ ส�ำหรับ 
งำนวิจัยด้ำนสำธำรณสุข

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.ปัทมา สุพรรณกุล 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-097-9 

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 248 หน้า

ราคา 280.-

SALE
BEST
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เครื่องหัวใจและปอดเทียม: 
หลักกำรและกำรปฏิบัต ิ

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-072-6 

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 188 หน้า

ราคา 220.-

ยุงที่ส�ำคัญทำงกำรแพทย์
ของประเทศไทย  
(พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.ด�ารงพันธุ์ ทองวัฒน ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-062-7

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 220 หน้า

ราคา 360.-

ศัลยศำสตร์โรคหัวใจ 
ที่พบบ่อย 
(ฉบับปรับปรุง)

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-048-1

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 176 หน้า

ราคา 350.-

กำรพยำบำลผู้ป่วย 
วิกฤตหัวใจ

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร. นพ.จรัญ สายะสถิตย์ 

(บรรณาธิการ) 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-059-7

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 166 หน้า

ราคา 320.-

พฤติกรรมสุขภำพ: 
แนวคิด ทฤษฎ ี
และกำรประยุกต์ใช ้
(พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูม ิ

ปีพิมพ์ : 2/2561

ISBN 978-616-426-043-6

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 294 หน้า

ราคา 360.-

SALE
BEST

SALE
BEST

SALE
BEST
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กำรวิจัยทำงสำธำรณสุข
จำกหลักกำรสู่กำรปฏิบัต ิ

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-035-1

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 358 หน้า

ราคา 450.-

ตัวชี้วัดทำงชีวภำพ 
ของเซลล์ผิวหนัง จำก
ควำมรู้พื้นฐำนสู่กำรน�ำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประเมิน 
เวชส�ำอำง

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.จารุภา วิโยชน ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-016-0

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 520 หน้า

ราคา 570.-

หลักวิทยำภูมิคุ้มกัน

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-426-009-2

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 198 หน้า

ราคา 380.-

กำยภำพบ�ำบัดในผู้ป่วย
ภำวะวิกฤต

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร. กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก 

และเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-426-005-4

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 184 หน้า

ราคา 350.-

สรีรวิทยำระบบหัวใจร่วม
หลอดเลือดกับกำร
ประยุกต์ใช้ทำงเภสัชวิทยำ 
(พิมพ์ครั้งที่ 2)

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย ์

ปีพิมพ์ : 2/2561

ISBN 978-616-426-013-9 

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 562 หน้า

ราคา 590.-

SALE
BEST

SALE
BEST

SALE
BEST
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โรคเรื้อรังที่พบบ่อย 
ทำงอำยุรศำสตร์: 
แนวทำงกำรวินิจฉัย 
และดูแลรักษำ

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ และคณะ

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-426-003-0

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 262 หน้า

ราคา 360.-

ภำวะเครียด 
ทำงออกซิเดชัน 
และโรคเบำหวำน 
ชนิดที่ 2

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-426-002-3

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 354 หน้า

ราคา 370.-

โรคของเยื่อบุตำ 

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน ์

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-7902-58-6

ขนาด : 148 x 210 mm.  

จ�านวน 106 หน้า

ราคา 280.-

กำรวัดปริมำณรังสีเอกซ์
จำกกำรตรวจวินิจฉัย 
และแนวทำงกำรใช้รังส ี
อย่ำงเหมำะสม

 ผู้แต่ง/ผู้แปล :  
รศ. ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-7902-59-3

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 198 หน้า

ราคา 285.-

สังคมวิทยำสำธำรณสุข

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.ธนัช กนกเทศ

ปีพิมพ์ : 1/2557

ISBN 978-616-7902-55-5

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 430 หน้า

ราคา 420.-
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01 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พัฒนำกำรผิดปกต ิ
ที่พบบ่อยในเด็ก 
แรกเกิด - 5 ป ี

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. พญ.จิรนันท์ วีรกุล

ปีพิมพ์ : 1/2559, 2/2559

ISBN 978-616-7902-89-0

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 96 หน้า

ราคา 170.-

อำกำรทำงอำยุรศำสตร์

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. พญ. ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 

และคณะ 

ปีพิมพ์ : 1/2558, 2/2559

ISBN 978-616-7902-88-3

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 447 หน้า

ราคา 590.-

ชีวเภสัชภัณฑ์: 
กำรออกแบบและพัฒนำ  

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-7902-36-4

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 284 หน้า

ราคา 320.-

ผศ. รศ. ขอได้แน ่
แค่ตีโจทย์ให้แตก

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.ด�ารงพันธุ์ ทองวัฒน ์

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-078-8

ขนาด : 140 x 210 mm.  

จ�านวน 114 หน้า

ราคา 160.-

กำรตรวจวินิจฉัยแบคทีเรีย
ก่อโรคที่พบบ่อย

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ ์

ปีพิมพ์ : 2/2559

ISBN 978-616-7902-42-5 

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 118 หน้า

ราคา 390.-

SALE
BEST



NARESUAN UNIVERSITY PUBLISHING HOUSECATALOG 2018 / 

/ 11

ระบบควบคุม 

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-109-9 

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 398 หน้า

ราคา 380.-

กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำ 1

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร ์

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-107-5

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 422 หน้า

ราคา 350.-

พันธุศำสตร์โมเลกุล 
พื้นฐำนจ�ำเป็นส�ำหรับ 
งำนวิจัยด้ำนพืช

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.ค�ารพ รัตนสุต 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-081-8

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 207 หน้า

ราคา 390.-

แมลงที่เป็นประโยชน์  

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.อุดมพร แพ่งนคร 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-080-1

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 402 หน้า

ราคา 520.-

ทฤษฎีกำรค�ำนวณ :
รูปแบบกำรค�ำนวณและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-089-4 

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 210 หน้า

ราคา 230.-

02 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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02 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม: 
ทฤษฎี กำรประยุกต์ และ
อุณหพลศำสตร์เชิงสถิต ิ
เบื้องต้น

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ดร.ภาณุ พุทธวงศ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-047-4 

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 250 หน้า

ราคา 280.-

ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
กำรประยุกต์ใช้ในงำน
ควบคุมหุ่นยนต์

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.พนัส นัถฤทธิ ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-032-0

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 234 หน้า

ราคา 320.-

สื่อพิมพ์เพื่อกำรศึกษำ

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ ์

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-057-3

ขนาด : 145 x 210 mm.  

จ�านวน 196 หน้า

ราคา 290.-

กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ทำงรัฐศำสตร์

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-054-2

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 326 หน้า  

ราคา 300.-

ออกแบบแฟ้มสะสมผลงำน
อย่ำงไร 

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.ดนัย เรียบสกุล 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-102-0 

ขนาด : 210 x 220 mm.  

จ�านวน 142 หน้า

ราคา 490.-
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ทฤษฎีตัวแทนของกรุป
จ�ำกัด Representation 
Theory of Finite Groups

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.กิจติ รอดเทศ 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-7902-87-6

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 162 หน้า

ราคา 250.-

คำร์บอนกัมมันต์

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 

ปีพิมพ์ : 1/2558

ISBN 978-616-7902-24-1

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 188 หน้า

ราคา 290.-

องค์ประกอบสถำปัตยกรรม

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.ภณ วชิระนิเวศ 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-7902-94-4

ขนาด : 250 x 250 mm.  

จ�านวน 182 หน้า

ราคา 450.-

อุณหพลศำสตร์ ว่ำด้วย
หลักกำรโครงสร้ำงและ
กระบวนทัศน์ยุคใหม ่

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.บุรินทร์ ก�าจัดภัย

ปีพิมพ์ : 1/2558

ISBN 978-616-7902-22-7 

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 391 หน้า

ราคา 420.-

นำโนเทคโนโลย ี
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 

ปีพิมพ์ : 1/2557

ISBN 978-616-790-208-1

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 562 หน้า

ราคา 450.-
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อักขรวิธีภำษำเขมร 

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง 

ปีพิมพ์ : 1/2561

ISBN 978-616-426-074-0 

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 158 หน้า

ราคา 290.-

ภำษำอังกฤษ: มำยำคติ 
อ�ำนำจ และกำรครอบง�ำ

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.พงศกร เมธีธรรม 

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-006-1

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 166 หน้า

ราคา 200.-

วิวัฒนำกำรของอักษร
อินเดียในประเทศไทย
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. จุฑารัตน์ เกตุปาน 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-426-004-7

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 298 หน้า

ราคา 400.-

กำรเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม  

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-7902-98-2

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 304 หน้า

ราคา 290.-

ว่ำด้วยทฤษฎีรัฐศำสตร์ 
และรัฐประศำสนศำสตร์
ร่วมสมัย

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา 

และคณะ 

ปีพิมพ์ : 1/2560

ISBN 978-616-426-007-8 

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 298 หน้า

ราคา 310.-

03 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

SALE
BEST
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เทคนิคกำรอ่ำน 
เชิงวิชำกำร 

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-7902-56-2 

ขนาด : 180 x 270 mm. 

จ�านวน 136 หน้า

ราคา 220.-

เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-790-239-5

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 479 หน้า

ราคา 380.-

ยล เยี่ยม เยือน เหย้ำ: 
แนวคิดและทฤษฎีว่ำด้วย
กำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข 

ปีพิมพ์ : 1/2558

ISBN 978-616-790-213-5

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 286 หน้า

ราคา 320.-

กำรเขียนเพื่อธุรกิจและ
ประชำสัมพันธ์

 
ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

ผศ. สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

ปีพิมพ์ : 1/2557

ISBN 978-616-7902-10-4

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน  181 หน้า

ราคา 220.-

กฎหมำยสื่อสำรมวลชน: 
กำรคุ้มครองสิทธ ิ
ส่วนบุคคล และชื่อเสียง
เกียรติคุณ

ผู้แต่ง/ผู้แปล :  

รศ. ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย 

ปีพิมพ์ : 1/2559

ISBN 978-616-7902-32-6 

ขนาด : 180 x 270 mm.  

จ�านวน 143 หน้า

ราคา 250.-
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ช่องทางการติดต่อ

โปรโมชัน สุดพิเศษ
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หรือซื้อสำาหรับหน่วยงาน และองค์กร

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทร. 0-5596-8833 ถึง 8836

www.nupress.grad.nu.ac.th
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ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
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1. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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  สยามสแควร อาคารวิทยกิตติ์  กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433
  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-216131-2
  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทร. 044-922662-3
  สาขายอยคณะครุศาสตรจุฬาฯ โทร. 0-2218-3979
  สาขาหัวหมาก โทร. 02-374-1378
2. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน  
    แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113
3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
    แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493
           สาขา ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม โทร. 0-5394-4990-1
  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-2980, 0-74282981
  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7329-9980 
4. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
    โทร. 0-4320-2842
5. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
    โทร. 0-4375-4319
6. พี.บี.ฟอร บุคส (ปทุมธานี) จำกัด 54/3 ตำบลบานกระแชง ถนนศิลปาชีพ-บางไทร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
    โทร. 0-2977-9600-4
7. บริษัท เจเนอรัล บุคส เซอรวิส จำกัด 99/89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    โทร. 0-2938-0793

Website : www.nupress.grad.nu.ac.th
Facebook : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : nuph@nu.ac.th
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NARESUAN
PUBLISHING HOUSE
CATALOGUE 2018รายการหนังสือ สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร

สำนักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  โทร. 0-5596-8833 ถึง 8836

www.nupress.grad.nu.ac.th สำนักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร nu_publishing
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