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 ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยันเรศวร เป็นหน่วยงาน
ภายในบณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลัยนเรศวร ซึง่ด�าเนนิงาน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการการพิมพ์ วิทยานิพนธ์  
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ 
ของนิสิต โดยเน้นการให้บริการ ณ จุดเดียว และมี 
การจัดพิมพ์ เผยแพร่ หนังสือ ส่ิงพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ 
ทางวิชาการและได้มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุน 
และส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยได้ผลติผลงานวชิาการซึง่จะช่วยเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดข้ึนได้ การกระตุ้น 
ให้เกิดความตื่นตัวในการสร้าง และเผยแพร่ ผลงาน 
ทางวิชาการดังกล่าว ยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์  
และเผยแพร่ ช่ือเสียงให ้แก ่มหาวิทยาลัยอีกด ้วย  
อย่างไรก็ตาม การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะ

สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ จะต้องมีหน่วย
งานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ โดยเฉพาะการจัดตั้งส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร เพือ่ท�าหน้าท่ีจดัการด้านการพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์และนิสิต
 จงึเป็นมาตรการส�าคญัยิง่ ทีจ่ะท�าให้มหาวิทยาลยั
มีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ อีกทั้ง  
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรก  
ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560 และนโยบายทีจ่ะเป็น
มหาวทิยาลยัวจัิย โดยเน้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมให้เกิดการน�า 
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป

A B O U T
NARESUAN UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE

ช่องทางจัดจ�าหน่าย

S H O P O N L I N E
www.nupress.grad.nu.ac.th

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
เว็บไซต์ www.chulabook.com 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์ www.bookstore.tu.ac.th 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ www.cmubook.com

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์ www.psubks.com
 
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ www.kubookol.com

พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จ�ากัด
เว็บไซต์ www.pbforbook.com
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No.1

No.2

ไฟฟา้บ�าบัดส�าหรับนักกายภาพบ�าบัด

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ปริญญา เลิศสินไทย
ISBN : 978-616-426-147-1
จ�านวนหน้า :  686 หน้า

ราคา 780.-

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้แต่ง : รศ. ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ISBN : 978-616-426-124-2
จ�านวนหน้า : 228 หน้า

ราคา 290.-
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No.3

No.4

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ 

บรรณาธิการ : รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย์ 

ISBN : 978-616-426-059-7

จ�านวนหน้า : 180 หน้า

ราคา 390.-

อนามัยโรงเรียน

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.สมศักดิ์ โทจ�าปา

ISBN : 978-616-426-133-4

จ�านวนหน้า : 158 หน้า

ราคา 250.-
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No.3 No.5

No.6

สถิติประยุกต ์
ส�าหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ปัทมา สุพรรณกุล

ISBN : 978-616-426-097-9

จ�านวนหน้า : 248 หน้า

ราคา 280.-

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 
กับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา 

ผู้แต่ง : รศ. ดร. ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

ISBN : 978-616-426-013-9

จ�านวนหน้า : 562 หน้า

ราคา 590.-
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No.8
พฤติกรรมสุขภาพ:  
แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ 
(พิมพ์ครั้งที่ 3)

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

ISBN : 978-616-426-144-0

จ�านวนหน้า : 294 หน้า

ราคา 360.-

No.7
การวิจัยทางสาธารณสุข:  
จากหลักการสู่การปฏิบัติ 

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

ISBN : 978-616-426-035-1

จ�านวนหน้า : 358 หน้า

ราคา 450.-
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No.9

No.10
การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด

บรรณาธิการ : ผศ. พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม (บก.)

ISBN : 978-616-426-139-6

จ�านวนหน้า : 320 หน้า

ราคา 390.-

วัสดุชีวภาพ 

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.สุกัญญา รอส

ISBN : 978-616-426-119-8

จ�านวนหน้า : 206 หน้า

ราคา 250.-No.7
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เภสัชระบาดวิทยา  
พ้ืนฐานและการประยุกต์
บรรณาธิการ : รศ. ดร. ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม และคณะ
ISBN : 978-616-426-156-3
จ�านวนหน้า :  236 หน้า

ราคา 350.-

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีน 
ของไวรัสก่อมะเร็ง
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.สมชาย แสงอ�านาจเดช
ISBN : 978-616-426-152-5
จ�านวนหน้า : 142 หน้า

ราคา 250.-

บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา 
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.นพวรรณ บุญชู
ISBN : 978-616-426-136-5
จ�านวนหน้า : 332 หน้า

ราคา 590.-

พ้ืนฐานระบบประสาทและเทคนิควิธีวิจัย
ทางประสาทวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.อรระวี คงสมบัติ
ISBN : 978-616-426-138-9
จ�านวนหน้า : 146 หน้า
 

ราคา 200.-

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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สมองและสารสื่อประสาท:  
ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด 
ผู้แต่ง : รศ. ดร.สุทิสา ถาน้อย
ISBN : 978-616-426-105-1
จ�านวนหน้า : 286 หน้า

ราคา 530.-

สเปิร์ม โครงสร้างและความสามารถ 
ในการเจริญพันธุ์

ผู้แต่ง : รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย
ISBN : 978-616-426-092-4
จ�านวนหน้า : 166 หน้า

ราคา 320.-

ผศ. รศ. ขอได้แน่ แค่ตีโจทย์ให้แตก
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ด�ารงพันธุ์ ทองวัฒน์
ISBN : 978-616-426-078-8
จ�านวนหน้า : 114 หน้า

ราคา 160.-

เครื่องหัวใจและปอดเทียม:  
หลักการและการปฏิบัติ
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ
ISBN : 978-616-426-072-6
จ�านวนหน้า : 188 หน้า

ราคา 220.-
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กายภาพบ�าบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต 

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผศ. ดร. กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก 
และเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์
ISBN : 978-616-426-117-4
จ�านวนหน้า : 184 หน้า

ราคา 350.-

ภาวะเครียดทางออกซิเดชัน 
และโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้แต่ง/ผู้แปล : รศ. ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
ISBN : 978-616-426-002-3
จ�านวนหน้า : 354 หน้า

ราคา 370.-

การวัดปริมาณรังสีเอกซ์ 
จากการตรวจวินิจฉัย และแนวทาง 
การใช้รังสีอย่างเหมาะสม
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
ISBN : 978-616-7902-59-3
จ�านวนหน้า : 198 หน้า

ราคา 285.-

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรค
ที่พบบ่อย
ผู้แต่ง : รศ. ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
ISBN : 978-616-7902-42-5
จ�านวนหน้า : 118 หน้า

ราคา 390.-
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ยุงที่ส�าคัญทางการแพทย์
ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ด�ารงพันธุ์ ทองวัฒน์
ISBN : 978-616-426-062-7
จ�านวนหน้า : 220 หน้า

ราคา 360.-

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน 
ผู้แต่ง : รศ. ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
ISBN : 978-616-426-009-2
จ�านวนหน้า : 198 หน้า

ราคา 380.-

สังคมวิทยาสาธารณสุข
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ธนัช กนกเทศ
ISBN : 978-616-7902-55-5
จ�านวนหน้า : 430 หน้า

ราคา 420.-

การจัดการตนเองเพ่ือชะลอการเสื่อม 
ของไตจากเบาหวาน
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.สมศักดิ์ โทจ�าปา
ISBN : 78-616-426-145-7
จ�านวนหน้า : 140 หน้า

ราคา 200.-
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โรคของเยื่อบุตา
ผู้แต่ง : รศ. พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์
ISBN : 978-616-7902-58-6
จ�านวนหน้า : 106 หน้า

ราคา 280.-

ชีวเภสัชภัณฑ์:  
การออกแบบและพัฒนา 
ผู้แต่ง : รศ. ดร. ภก.พัฒนา ศรีพลากิจ
ISBN : 978-616-7902-36-4
จ�านวนหน้า : 284 หน้า
 

ราคา 320.-

พรมมิ สมุนไพรบ�ารุงความจ�า
ผู้แต่ง : รศ. ดร. ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
ISBN : 978-616-426-100-6
จ�านวนหน้า : 302 หน้า

ราคา 350.-

ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนัง 
จากความรู้พ้ืนฐานสู่การน�าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือประเมินเวชส�าอาง
ผู้แต่ง : รศ. ดร. ภญ.จารุภา วิโยชน์
ISBN : 978-616-426-016-0
จ�านวนหน้า : 520 หน้า

ราคา 570.-
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ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย
(ฉบับปรับปรุง) 
ผู้แต่ง : รศ. นพ.จรัญ สายะสถิตย์
ISBN : 978-616-426-048-1
จ�านวนหน้า : 176 หน้า

ราคา 350.-

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร:  
สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ
ผู้แต่ง : รศ. ดร. ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา
ISBN 978-616-426-157-0
จ�านวนหน้า : 420 หน้า

ราคา 500.-

อาการทางอายุรศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง)
บรรณาธิการ : รศ. ดร. พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และคณะ
ISBN : 978-616-7902-88-3
จ�านวนหน้า : 447 หน้า

ราคา 590.-

พัฒนาการผิดปกติที่พบบ่อย 
ในเด็กแรกเกิด - 5 ปี
ผู้แต่ง : รศ. พญ.จิรนันท์ วีรกุล
ISBN : 978-616-7902-89-0
จ�านวนหน้า : 96 หน้า

ราคา 170.-
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ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ

ผู้แต่ง : รศ. ดร. ทพญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
ISBN : 978-616-426-094-8
จ�านวนหน้า :  178 หน้า

ราคา 320.-

สแตปฟโิลคอคไค:  
การจ�าแนกชนิดและการก่อโรค
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
ISBN : 978-616-426-079-5
จ�านวนหน้า : 150 หน้า

ราคา 290.-

ระบบควบคุม Control Systems

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์
ISBN : 978-616-426-109-9
จ�านวนหน้า : 398 หน้า

ราคา 380.-

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทฤษฎีการค�านวณ:  
รูปแบบการค�านวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
ISBN : 978-616-426-089-4
จ�านวนหน้า : 210 หน้า

ราคา 230.-

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม:  
ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์
เชิงสถิติเบื้องต้น
ผู้แต่ง : ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
ISBN : 978-616-426-047-4
จ�านวนหน้า : 250 หน้า

ราคา 280.-

นาโนเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : ศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ISBN : 978-616-790-208-1
จ�านวนหน้า : 562 หน้า

ราคา 450.-

ไมโครคอนโทรลเลอร์
และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.พนัส นัถฤทธิ์
ISBN : 978-616-426-032-0
จ�านวนหน้า : 234 หน้า

ราคา 320.-
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ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจ�ากัด 

ผู้แต่ง : รศ. ดร.กิจติ รอดเทศ
ISBN : 978-616-7902-87-6
จ�านวนหน้า : 162 หน้า

ราคา 250.-

คาร์บอนกัมมันต์

ผู้แต่ง : รศ. ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
ISBN : 978-616-7902-24-1
จ�านวนหน้า : 188 หน้า

ราคา 290.-

อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการ
โครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่
ผู้แต่ง : รศ. ดร.บุรินทร์ ก�าจัดภัย
ISBN : 978-616-7902-22-7
จ�านวนหน้า : 391 หน้า

ราคา 420.-

แมลงที่เป็นประโยชน์ 
ผู้แต่ง : รศ. ดร.อุดมพร แพ่งนคร
ISBN : 978-616-426-080-1
จ�านวนหน้า : 402 หน้า

ราคา 520.-
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พันธุศาสตร์โมเลกุล  
พ้ืนฐานจ�าเป็นส�าหรับงานวิจัยด้านพืช
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ค�ารพ รัตนสุต
ISBN : 978-616-426-081-8
จ�านวนหน้า : 207 หน้า

ราคา 390.-

How to design Portfolios
ออกแบบแฟม้สะสมผลงานอย่างไร 
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ดนัย เรียบสกุล
ISBN : 978-616-426-102-0
จ�านวนหน้า : 142 หน้า

ราคา 490.-

องค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ภณ วชิระนิเวศ
ISBN : 978-616-7902-94-4
จ�านวนหน้า : 182 หน้า

ราคา 450.-

การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้ 1 
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
ISBN : 978-616-426-107-5
จ�านวนหน้า : 422 หน้า

ราคา 350.-
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เทคนิคการสรุปความ

ผู้แต่ง : ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี
ISBN 978-616-426-153-2
จ�านวนหน้า : 286 หน้า

ราคา 250.-

อักขรวิธีภาษาเขมร
ผู้แต่ง : รศ. นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
ISBN : 978-616-426-074-0
จ�านวนหน้า : 158 หน้า

ราคา 290.-

ภาษาอังกฤษ:  
มายาคติ อ�านาจ และการครอบง�า 
ผู้แต่ง : รศ. ดร.พงศกร เมธีธรรม
ISBN : 978-616-426-006-1
ปก/จ�านวนหน้า : 166 หน้า

ราคา 200.-

วิวัฒนาการของอักษรอินเดีย 
ในประเทศไทย ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 
ผู้แต่ง : รศ.(พิเศษ) จุฑารัตน์ เกตุปาน
ISBN : 978-616-426-004-7
จ�านวนหน้า : 298 หน้า

ราคา 400.-

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การเขียนเพ่ือธุรกิจและประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง : ผศ.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ISBN : 978-616-7902-10-4
จ�านวนหน้า : 181 หน้า

ราคา 220.-

เทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ
ผู้แต่ง : ผศ.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ISBN : 978-616-7902-56-2
จ�านวนหน้า : 136 หน้า

ราคา 220.-

นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ 
ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย
ผู้แต่ง : รศ. ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
ISBN : 978-616-426-141-9
ปก/จ�านวนหน้า : 278 หน้า

ราคา 420.-

10 เรื่อง รู้เขา ก่อนเข้าชุมชน

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.กวินธร เสถียร
ISBN : 978-616-426-130-3
จ�านวนหน้า : 185 หน้า

ราคา 280.-
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เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 :  
การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม 
การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.วิเชียร อินทะสี
ISBN : 978-616-426-125-9
จ�านวนหน้า : 296 หน้า

ราคา 200.-

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
ผู้แต่ง : รศ. ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ISBN : 978-616-426-054-2
จ�านวนหน้า : 326 หน้า

ราคา 300.-

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์  
และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ
ISBN : 978-616-426-004-7
จ�านวนหน้า : 256 หน้า

ราคา 310.-

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ผู้แต่ง : รศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
ISBN : 978-616-7902-98-2
จ�านวนหน้า : 304 หน้า

ราคา 290.-
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สื่อพิมพ์เพ่ือการศึกษา  
ผู้แต่ง : รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
ISBN : 978-616-426-057-3
จ�านวนหน้า : 196 หน้า

ราคา 290.-

ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: 
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
ISBN : 978-616-790-213-5
จ�านวนหน้า : 286 หน้า

ราคา 320.-

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: 
จากแนวคิด ทฤษฎี สู่การปฎิบัติ
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ช�านาญ ปาณาวงษ์
ISBN : 978-616-426-149-5
จ�านวนหน้า : 190 หน้า

ราคา 250.-

กฎหมายสื่อสารมวลชน:  
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
และชื่อเสียง เกียรติคุณ 
ผู้แต่ง : รศ. ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
ISBN : 978-616-7902-32-6
จ�านวนหน้า : 143 หน้า

ราคา 250.-
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S P E C I A L
O F F E R !

โปรโมชัน สุดพิเศษ
รับส่วนลดสูงสุด 

เมื่อสั่งหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ส�านักพิมพ์ www.nupress.grad.nu.ac.th

หรือซื้อส�าหรับหน่วยงานและองค์กร

กรณีต้องการส่ังซื้อหนังสือปริมาณมาก 
หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที่
ฝ่ายจัดจ�าหน่ายส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สั่งซื้อทันที

ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

nuph@nu.ac.th

www.nupress.grad.nu.ac.th




