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ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)
ลำาดับที่ บาร์โค้ด ชื่อหนังสือ ราคา จำานวนสั่งซื้อ รวมเงิน (บาท)

หมวด ก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตยกรรม

1 9789744436566 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)  96.00 
2 9789744436733 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)  91.00 
3 9789748329130 การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่     330.00 
4 9789748325200 เทคนิคการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   150.00 
5 9789744431202 งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ )  200.00 

6 9789749569054 ออกแบบตกแต่งภายใน  110.00 
7 9789744432094 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  220.00 
8 9789744430045 เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2  135.00 

หมวด การบริหารการผลิต-คุณภาพ

9 9789744435668 TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม  290.00 
10 9789744434319 การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง  250.00 

11 9789744434180 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง)  250.00 

หมวด การบริหารการผลิต-โรงงาน

12 9789748329826 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่ 280.00 

13 9789748325712 การออกแบบและวางผังโรงงาน  200.00 
14 9789744436405 สถิติส�าหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) 295.00 

15 9789744434456 วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ 200.00 
16 9789744434166 การก�าหนดตารางการผลิตและการควบคุม 290.00 

17 9789744432346 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง) 400.00 

หมวด ความปลอดภัย
18 9789748326030 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 200.00 

หมวด คอมพิวเตอร์
19 9789744435569 SolidWorks 2013 Handbook + CD ไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างประกอบการศึกษา 365.00 
20 9789744434036 SolidWorks 2009 Handbook 350.00 
21 9789744433299 Solidworks : Advanced Surface Modeling ชิ้นงานพื้นผิวขั้นสูง 320.00 

22 9789744434142 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) + CD 250.00 

23 9789744432650 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน + CD 230.00 

24 9789744434463 ทฤษฎีการค�านวณ (Theory of Computation) 250.00 

25 9789744435002 ระบบฐานข้อมูล (ฉบับปรับปรุง) 300.00 

26 9789744433428 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี (ฉบับปรับปรุง) 300.00 

หมวด เครื่องกล
27 9789744436641 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง) 250.00 

28 9789748329987 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น 220.00 
29 9789747949483 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น   110.00 
30 9789748326375 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 135.00 
31 9789748325798 ระบบ PLC (Programmable Logic Controller) 260.00 
32 9789747970944 เทคโนโลยีซีเอ็นซี  175.00 
33 9789744433855 ระบบไฮดรอลิกและการซ่อมบ�ารุง 350.00 

34 9789744433725 เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น 180.00 
หมวด เครื่องยนต์

35 9789748329673 ทฤษฎีระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  100.00 

36 9789748329666 ปฏิบัติระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  80.00 

37 9789748328867 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)   200.00 
38 9789748326740 อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์    160.00 
39 9789744432780 เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  200.00 

หมวด เทคนิคอุตสาหกรรม

40 9789744436153 เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์  280.00 
41 9789747948080 การออกแบบแม่พิมพ์     180.00 
42 9789744434395 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุท�าแม่พิมพ์และชิ้นงาน  250.00 

43 9789744433701 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น  180.00 

44 9789749569337 เทคโนโลยีพลาสติก    230.00 
45 9789748325149 หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง  200.00 

46 9789744434890 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก 220.00 

47 9789744433688 HEAT PUMP เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน  200.00 
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ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)
ลำาดับที่ บาร์โค้ด ชื่อหนังสือ ราคา จำานวนสั่งซื้อ รวมเงิน (บาท)

หมวด ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
48 9789744436726 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)  88.00 
49 9789744436573 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)  103.00 
50 9789744436559 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)  106.00 
51 9789744436580 หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)  96.00 
52 9789744436597 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)  79.00 
53 9789744436795 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)  69.00 

54 9789744436788 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น  295.00 
55 9789748325637 เครื่องกลไฟฟ้า 1    135.00 
56 9789748325323 เครื่องกลไฟฟ้า 2  185.00 
57 9789749569726 โรงต้นก�าลังไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)  165.00 
58 9789744436108 คู่มือวิศวกรไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)  280.00 

59 9789744435538 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  250.00 

60 9789744435361 การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  200.00 

61 9789744431035 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัด  230.00 

หมวด วิศวกรรมศาสตร์
62 9789744435460 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional + CD  200.00 
63 9789744435385 การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  230.00 
64 9789744434579 คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings)  250.00 

65 9789744434197 วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Introduction to Biomedical Engineering)  280.00 

66 9789744430038 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ  250.00 
หมวด การบริหาร-จัดการธุรกิจ

67 9789744433473 ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ  225.00 

หมวด วิทยาศาสตร์
68 9789744433015 พลังงานหมุนเวียน  150.00 

หมวด ภาษาญี่ปุ่น

69 9789744432674 สนุกคัดอักษรคานะ + CD  99.00 

70 9789749569658 เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง  140.00 

71 9789748329390 อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  120.00 

หนังสือเรียนอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) รายการพิมพ์ดิจิทัล (พิมพ์ตามคำาสั่งซื้อเท่านั้น)

1 9789744433022 (พิมพ์ดิจิทัล) FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ  220.00 
2 9789744432797 (พิมพ์ดิจิทัล) การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก  560.00 
3 9789744432391 (พิมพ์ดิจิทัล) การทดสอบวัสดุการทาง  470.00 

4 9789744433817 (พิมพ์ดิจิทัล) การบริหารพัสดุคงคลัง  485.00 

5 9789748328966 (พิมพ์ดิจิทัล) การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม  280.00 
6 9789744433589 (พิมพ์ดิจิทัล) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)  305.00 

7 9789744432933 (พิมพ์ดิจิทัล) การวัดและควบคุมกระบวนการ  270.00 

8 9789744433343 (พิมพ์ดิจิทัล) การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (ฉบับปรับปรุง)  340.00 
9 9789744433862 (พิมพ์ดิจิทัล) การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด  370.00 

10 9789747970005 (พิมพ์ดิจิทัล) การส่องสว่าง     220.00 
11 9789747948981 (พิมพ์ดิจิทัล) การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1     300.00 
12 9789748325316 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์  250.00 
13 9789748324074 (พิมพ์ดิจิทัล) งานซ่อมบ�ารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  235.00 

14 9789749569399 (พิมพ์ดิจิทัล) งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  300.00 

15 9789747970081 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  195.00 

16 9789747948950 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน  120.00 

17 2970000008772 (พิมพ์ดิจิทัล) วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง   335.00 

18 9789744434210 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมการฉีดพลาสติก  275.00 
19 9789744433695 (พิมพ์ดิจิทัล) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  275.00 
20 9789749569061 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1  310.00 
21 9789748329376 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)  420.00 
22 9789748329512 (พิมพ์ดิจิทัล) เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์  225.00 
23 9789744434159 (พิมพ์ดิจิทัล) หม้อไอน�้า ฉบับใช้งานในโรงงาน  495.00 
24 2970000009144 (พิมพ์ดิจิทัล) หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  370.00 
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01
หมวด

ก‹อสรŒาง-âย¸า-ส¶าป˜ตยกรรม

งานก่ออิฐและงานฉาบปูน ภาคปฏิบัติ (T0506) • รศ.ด�าเนิน คงพาลา • ราคา 200.- / 232 หน้า • ISBN 978-974-443-120-2 ➊➋➌

เนื้อหาในเล่มได้กล่าวไว้อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานก่ออิฐและ
ฉาบปูน เครื่องมือที่ใช้ในการก่ออิฐ การผสมปูน การแบ่งประเภทของปูนที่จะน�าไปก่อ เทคนิคในการกลับปูนและการ
ปั้นปูนฉาบ รวมทั้งเทคนิคการก่ออิฐในแบบต่าง ๆ ซึ่งมีภาพประกอบและแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบ เริ่มจากขั้นตอน
ที่ง่ายไปหายาก เหมาะส�าหรับช่างก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกรโยธา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป

การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ (T0114) • รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย • ราคา 330.- / 536 หน้า • ISBN 978-974-8329-13-0 ➋➌

หนงัสอืเล่มนีม้กีารปรบัปรงุเนือ้หาให้ถกูต้องและทนัสมยัยิง่ขึน้ โดยยงัคงแสดงวธิกีารประมาณราคาก่อสร้างแบบคดิละเอยีด 
ผ่านการบรรยายด้วยถ้อยค�าง่าย ๆ  และมรีปูประกอบพร้อมตวัอย่างให้คดิจากแบบก่อสร้างจรงิ นอกจากนีย้งัมกีารแบ่งเรือ่ง
ให้ศึกษาเป็นล�าดับ รวมถึงเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการประมาณการจากแบบก่อสร้าง และการคิดแบบหล่อคอนกรีตและ
ส่วนก่อสร้างประกอบอาคารด้วย เหมาะส�าหรับนักศึกษา อาจารย์ ช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกร

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

เทคนิคการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (T8109) • รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย • ราคา 150.- / 220 หน้า • ISBN 978-974-832-520-0 ➋➌

เนื้อหาภายในเล่มอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่ม เริ่มจากการดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน, การอ่านแบบก่อสร้าง, การ
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ จนถึงการหล่อฐานรากครอบหัวเข็ม, การตั้งแบบคาน การประกอบเหล็กคานจนถึงการมุง
กระเบื้อง, การติดตั้งวงกบประตู, การก่ออิฐผนังครึ่งแผ่น, การหล่อเอน ค.ส.ล. จนถึงการมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่, ขั้นตอน
การติดตั้งระบบน�้าเข้าออกและเครื่องสุขภัณฑ์, บ่อเกรอะและบ่อซึมจนถึงการทาสี, งานเบ็ดเตล็ด

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002) (T-1504) • สุขสม เสนานาญ ➊ 
• ราคา 96.- / 238 หน้า • ISBN 978-974-443-656-6

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 
ของ สอศ. รหัสวิชา 2106-2002 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาแบบก่อสร้าง การอ่านและเขียนแบบ
ผงัพืน้ การอ่านแบบผงัโครงสร้าง การอ่านและเขยีนแบบรปูตดั การอ่านและเขยีนแบบรปูด้าน การเขยีนรปูขยายรายละเอยีด
ทางสถาปัตยกรรม การเขียนผังที่ตั้งและสารบัญแบบก่อสร้าง พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบทุกบท

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (T0601) • รศ.วรรณิภัค สหสมโชค • ราคา 220.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-209-8 ➋➌

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรที่ใช้สอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในปัจจบุนั เพือ่ใช้ประกอบการเรยีนการสอนด้านการออกแบบเฟอร์นเิจอร์เป็นหลกั ให้สามารถน�าความรูไ้ปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเป็นระบบ โดยค�านึงถึงความกลมกลืนของรูปทรง สีสัน 
และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003) (T-1601) • สุขสม เสนานาญ  ➊
• ราคา 91.- / 216 หน้า • ISBN 978-974-443-673-3 

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ. 2556 วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง เนื้อหาประกอบด้วย แบบก่อสร้างและรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง, การอ่านแบบ เขียนแบบผังโครงสร้าง, การอ่านแบบ เขียนแบบขยายโครงสร้าง, การอ่านแบบ 
เขียนแบบไฟฟ้า, การอ่านแบบ เขียนแบบสุขาภิบาล รวมถึงมีกิจกรรมงานฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบแต่ละบท 



TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม (T1307) • กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ • ราคา 290.- / 320 หน้า • ISBN 978-974-443-566-8 ➌➎➏

หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งต�าราและคู่มือการด�าเนินงาน TQM ส�าหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ 
ครอบคลุมแนวความคิด (concept) ปรัชญาการบริหารคุณภาพ และวิธีวิทยา (methodology) ของ TQM อย่างเป็นล�าดับ
และมีขั้นตอน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา วิทยากรบรรยาย และอาจารย์มหาวิทยาลัย 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารตามวิถี TQM และเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเชิง
จัดการอย่างมีระบบของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า

เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ (P1515) • กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ • ราคา 180.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-635-1 ➍➎

เป็นคู่มือที่วิศวกรและผู้จัดการ ที่ต้องท�าหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) ต้องมีไว้ ให้รู้ว่าจะต้องมีบทบาท
และความรบัผดิชอบอะไรบ้าง และต้องด�าเนนิกจิกรรมอะไรเป็นส�าคญั เพือ่สร้างหลกัประกนัคณุภาพให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจ
และพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนได้กล่ันความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาด้านการควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นน�า เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด 
หลักวิชา และการประยุกต์ใช้ ผู้อ่านจะเข้าใจแก่นของความรู้เรื่องคุณภาพและการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพ
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02
หมวด
การบริหารการ¼ลิต-คุ³Àาพ

ออกแบบตกแต่งภายใน (T9611) • นภาพรรณ สุทธะพินทุ • ราคา 110.- / 160 หน้า • ISBN 978-974-956-905-4 ➌

หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง 
เนื้อหากล่าวถึงหลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาดของเครื่องเรือนที่จ�าเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน, ห้อง
รับแขก, ห้องอาหาร, ห้องครัว และห้องน�้า ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยแบบต่าง ๆ ตอนท้ายยังมีแบบฝึกปฏิบัติ
ส�าหรับการออกแบบจัดวางแปลนห้องต่าง ๆ ในพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง) (T1006) • กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ➌
 • ราคา 250.- / 296 หน้า • ISBN 978-974-443-418-0

หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพ่ือก�าหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์
ค่าความผันแปรจากระบบการวัด ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วย
คุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้ และการประมวลผลด้วย
โปรแกรม Minitab Release 15 พร้อมการอธิบายความหมายทีละขั้นตอน 

เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (T-0306) • รัฐไท พรเจริญ • ราคา 135.- / 184 หน้า • ISBN 974-443-004-4 ➌

หนังสือเล่มนี้แนะน�าเทคนิคการเขียนภาพและออกแบบผลิตภัณฑ์ แนะน�าขั้นตอนการลงสี น�าเสนอเทคนิคและวิธี
การเขียนภาพเชิงสเก็ตช์ที่เข้าใจง่าย สามารถเขียนได้เร็ว พร้อมทั้งมีตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้เขียน
มากมาย และมีตัวอย่างโมเดลต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าท่ีของผูบ้รหิารระดบัสงู (T1007) • ดร.วรีพจน์ ลอืประสทิธ์ิสกลุ ➎➏

• ราคา 250.- / 108 หน้า • ISBN 978-974-443-431-9

การน�าระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เข้ามาใช้จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่
ระดับที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับองค์กรจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงผลลัพธ์ในการด�าเนินธุรกิจ การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้และการปรับเปล่ียนค่านิยมของผู้บริหาร โดยสามารถท�าให้คุณภาพของ
สินค้าดีขึ้น ลดกระบวนการปฏิบัติงานลง และต้นทุนโดยรวมลดลง
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03
หมวด

การบรÔหารการ¼ลÔต-âรงงาน

3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำาไร (P1117) • FURUSHIBA Yasuharu • แปล รศ. ดร.มังกร โรจน์ประภากร  ➍➎

 • ราคา 200.- / 248 หน้า • ISBN 978-974-443-461-6

เนื้อหาประกอบด้วย หลักการพื้นฐานที่น�าไปใช้ได้จริงทั้งในโรงงานและส�านักงาน มีตัวอย่างจริงของวิธีการสะสาง สะดวก 
และสะอาดทีน่�าไปใช้ได้ทนัท ีพร้อมภาพประกอบ แนะน�าแนวคดิในการส่งเสรมิให้พนกังานปรบัปรงุงานอย่างต่อเนือ่ง และ
การท�า 3 ส อย่างยัง่ยนื อธบิายอย่างเป็นรปูธรรม ผ่านตวัอย่างจากประสบการณ์จรงิในการพลกิฟ้ืนกจิการจนกลบัมามกี�าไร
ของบริษัทเล็ก ๆ ที่เคยมีโรงงานที่สกปรกและผลประกอบการที่ขาดทุน จนแม้แต่พานาโซนิคยังมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษางาน

สถิติสำาหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) (T1501) • วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ • ราคา 295.- / 288 หน้า • ISBN 978-974-443-640-5 

หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นสถิติพื้นฐาน
ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ ตัวสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก การทดสอบ
สมมุติฐาน ส่วนที่ 2 เป็นการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม

7 จุดบอดแฝง ที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน (P1505) • Kenichi Omi, Yoshikazu Omi • แปล รศ. ดร.มังกร โรจน์ประภากร ➍➎➏

 • ราคา 195.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-637-5

หนังสือเล่มนี้จะช้ีให้เห็นถึงจุดบอดที่แฝงอยู่ในงานการผลิต บอกเทคนิคและวิธีปรับปรุงแก้ไขโดยใช้มุมมองท่ีแตกต่าง 
ตราบใดที่ยังไม่รู้สึกตัวถึงจุดบอด และยึดติดกับการผลิตแบบเดิม ๆ โรงงานคงไม่สามารถอยู่รอดและพัฒนาแบบยั่งยืน 
เนื้อหาโดยสังเขป  การลดปริมาณของเสีย-ก�าจัดข้อร้องเรียน  การใช้ระบบคัมบังและ 5ส  การเพิ่มอัตราการเดินเครื่อง
การก�าจัดความสูญเปล่า (Muda)  การทบทวนเงื่อนไขการผลิตเพื่อลดลีดไทม์โดยรวมให้สั้นลง  การใช้ระบบ ISO9001

ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนตำ่ากว่าคู่แข่ง 50% (P1112) • Yoshihito WAKAMATSU • แปล ธนัญ พลแสน  ➍➎➏

 • ราคา 175.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-459-3

หนังสือเล่มนี้เปิดเผยแนวคิดและเทคนิคการปรับปรุงการผลิต เพื่อเป้าหมายให้ขายสินค้าได้ใน “ราคาลด 50%” แต่ยังคง
คุณภาพและก�าไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยเน้นปฏิรูปการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า และมีเป้าหมาย
เพื่อประสิทธิภาพของ “ทั้งองค์กร” ไม่ใช่ “เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
และการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเรื่องราคาและคุณภาพ

วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ (T1102) • ผศ. ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ➌➍➎

 • ราคา 200.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-445-6

เมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) เป็นวิธีการประมาณค�าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการวางแผนต่าง ๆ 
และช่วยลดระยะเวลาในการค�านวณปัญหาที่มีขนาดใหญ่แก้ได้ยาก น�าเสนอตัวอย่างปัญหาการจัดการการผลิตและ
โลจิสติกส์ที่หลากหลาย เช่น การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม การจัดล�าดับการผลิต และการหาเส้นทางการเดินทางของ
พนักงานขาย (TSP) 

ไคเซ็นตามวิถีโตโยต้า (P1001) • Yoshihito WAKAMATSU • แปล ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา  ➍➎➏

 •  ราคา 180.- / 272 หน้า • ISBN 978-974-443-432-6

หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นแผนทีแ่ละเขม็ทศิเพือ่ปรบัปรงุ (ไคเซน็) การท�างานส�าหรบัทกุองค์กรทีต้่องการส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบั
ชั้นร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาตนเอง งาน ตลอดจนองค์กรอย่างจริงจังและเห็นผลชัดเจน  ด้วยเทคนิค แง่คิด และแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย โดยสรุปประเด็นส�าคัญ พร้อมตัวอย่างจริงที่น�าไปปฏิบัติได้ทันที จากประสบการณ์ตรง
กว่า 10 ปีของผู้เขียนที่ท�างานร่วมกับผู้ริเริ่ม Toyota Production System
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การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุง (T9103-04) • ชุมพล ศฤงคารศิริ ➌➍➎
• ราคา 280.- / 512 หน้า • ISBN 978-974-832-982-6

การวางแผนและควบคุมการผลิตจัดว่าเป็นหัวใจในการจัดการด้านการผลิต เป็นแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับความ
ต้องการทรัพยากรส�าหรับการด�าเนินการผลิต เนื้อหาครอบคลุมชนิดและหน้าที่ของการวางแผนและควบคุมการผลิต การ
พยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนจัดการตารางการผลิตหลัก ระบบการประกอบและการสมดุลสายงานผลิต 
การวางแผนการผลิตสมัยใหม่ (JIT) การวางแผนและควบคุมโครงการ (CPM/PERT)   รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

การออกแบบและวางผังโรงงาน (T-8807) • ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย์ • ราคา 200.- / 438 หน้า • ISBN 978-974-8325-71-2  ➌  

กล่าวถึงหลักการทั่วไปของการออกแบบและวางผังโรงงาน ตามหลักการของ SLP (Systematic Layout Planning) 
เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ด�าเนินการและผู้บริหารสามารถวางแผนด�าเนินการ วิเคราะห์และควบคุม ตลอดจนประเมินผลและ
ติดตามผล ต้ังแต่การเลือกท�าเลที่ต้ังโรงงานจนถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม (T-0104) • พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล ➌➍➎  

 • ราคา 200.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-8328-96-6

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) หลักการจัดการและการบริหารองค์กรทั่วไป ได้แก่ กระบวนการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร 
การพยากรณ์ยอดขาย การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน และ (2) หลักการจัดการระบบการผลิตขององค์กร
อตุสาหกรรม ได้แก่ การจดัวางสิง่อ�านวยความสะดวก การควบคมุคณุภาพ การวางแผนและการควบคมุบรหิารพสัดคุงคลงั 

การกำาหนดตารางการผลิตและการควบคุม (T1001) • รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์ • ราคา 290.- / 328 หน้า • ISBN 978-974-443-416-6  ➌➍

เนื้อหาครอบคลุมการควบคุมกิจกรรมการผลิต (Production Activity Control) หรือการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน 
ทั้งในด้านระบบการควบคุม สารสนเทศการควบคุมการผลิตในโรงงาน  สภาพแวดล้อมของการก�าหนดตารางการผลิต 
ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต และเทคนิคการก�าหนดตารางการผลิตในโรงงานแบบต่าง ๆ ทั้งแบบตามสั่ง 
(Job Shop Scheduling) แบบขั้นสูง (Advanced Production Scheduling) แบบภายใต้ทฤษฎีข้อจ�ากัด (Theory of 
Constraints Scheduling) แบบผสมรุ่น (Mixed Model Scheduling) และแบบรุ่นการผลิต (Batch Scheduling)

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (T8505) • วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  ➌➍➎

• ราคา 200.- / 512 หน้า • ISBN 978-974-832-603-0

เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและบทบาทของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับ
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้านและการป้องกัน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ท�างาน ค�าถามท้ายบท ภาคผนวก กรณีศึกษาและแบบฟอร์มการตรวจสภาพความปลอดภัยในโรงงานภาคสมบูรณ์ 
การพฒันาความปลอดภยัแบบยัง่ยนืด้วย มอก. 18000-2540 และการประเมนิความเสีย่งตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)    รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

04
หมวด
ความ»ลอ´ÀÑย
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05
หมวด

คอมพิวเตอร์

ทฤษฎีการคำานวณ (T1101) • รศ. ดร.เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ • ราคา 250.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-443-446-3 ➌   

ทฤษฎีการค�านวณ (Theory of Computation) เป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปลภาษา (Compiler) การ
ท�าความเข้าใจล�าดบัชัน้ต่าง ๆ  ของภาษาคอมพวิเตอร์และกระบวนการค�านวณทางคอมพวิเตอร์ เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไฟไนต์ออโตมาตา นิพจน์เรกูลาร์และ
ไวยากรณ์เรกูลาร์ คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรีและภาษาคอนเท็กซ์ฟรี พุชดาวน์ออโตมาตา การ
พิสูจน์ความไม่เป็นคอนเท็กซ์ฟรีของภาษาและคุณสมบัติของภาษาคอนเท็กซ์ฟรี และเนื้อหาขั้นสูงของทฤษฎีการค�านวณ

SolidWorks 2013 Handbook + CD ไฟล์ชิ้นงานตัวอย่าง (T1306) • ทวีศักดิ์ ศรีช่วย และ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ ์ ➊➋➌   
 • ราคา 365.- / 428 หน้า • ISBN 978-974-443-556-9

หลักการใช้ SolidWorks เพื่อสร้างชิ้นงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง, การสร้าง 2D Sketch, 3D Part และ Assembly, เทคนิค
การใช้ค�าสัง่ทีร่วบรวมจากประสบการณ์ในการท�างาน, ตวัอย่างการใช้ค�าสัง่และแบบฝึกหดัเพือ่ประยกุต์ใช้ในการออกแบบ
ชิน้งานจรงิ, รวบรวมค�าสัง่ตามหลกัสตูรการเรยีนของนกัศกึษาระดบั ปวช. ปวส. และปรญิญาตร ีเนือ้หาอ่านเข้าใจง่ายแบบ 
Step by Step อธิบายวธิกีารใช้ค�าสั่งอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ เพือ่การเริ่มต้นเรียนรู้ SolidWorks อย่างถูกต้อง

SolidWorks 2009 Handbook + CD (T-0903) • ทวีศักดิ์ ศรีช่วย • ราคา 350.- / 424 หน้า • ISBN 978-974-443-403-6 ➊➋➌   

รวบรวมหลักการใช้ SolidWorks เพ่ือสร้างช้ินงานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมเทคนิคการใช้ค�าส่ังที่ได้มาจาก 
ประสบการณ์ในการท�างาน รวมถึงตัวอย่างการใช้ค�าสั่งและแบบฝึกหัด เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงานจริง เนื้อหา
อ่านเข้าใจได้ง่ายแบบ Step by Step เพ่ือให้เริ่มต้นเรียนรู้ SolidWorks ได้อย่างถูกต้อง ใช้งานได้ตั้งแต่ SolidWorks  
2009 ขึ้นไป

SolidWorks : Advanced Surface Modeling ชิ้นงานพื้นผิวขั้นสูง + CD (T-0801) • รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทว ี ➌   
• ราคา 320.- / 340 หน้า  • ISBN 978-974-443-329-9

เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SolidWorks 2007 ในการสร้างชิ้นงานพ้ืนผิว รวมถึงการขึ้นรูปชิ้นงาน Freefrom โดย 
เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานในการสร้างชิ้นงานพื้นผิว การเขียนชิ้นงานผสมทรงตันและพื้นผิว การซ่อมแซมพื้นผิวเมื่อมีการน�าเข้า
ไฟล์จากโปรแกรมอื่น และการเขียนช้ินงานต้นแบบโดยใช้ค�าส่ังที่ช่วยให้นักออกแบบโมลด์ฉีดและโมลด์ปั ๊มขึ้นรูป 
ท�างานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน + CD (T0704) • ดอนสัน ปงผาบ, ทิพวัลย์ ค�าน�้านอง ➊➋➌
• ราคา 230.- / 288 หน้า • ISBN 978-974-443-265-0

เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC โครงสร้างและสถาปัตยกรรม พื้นฐานภาษาซี
การใช้งานโปรแกรม CCS PIC ‘C’ Compiler การพฒันาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซ ีการเขยีนโปรแกรมควบคมุหลอด
แสดงผล LED สเต็ปเปอร์มอเตอร์ การใช้งานโปรแกรม Proteus หุ่นยนต์เดินตามเส้น ตัวตรวจจับอุณหภูมิ DS18S20  
การจ�าลองการท�างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เหมาะส�าหรับ นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

ระบบฐานข้อมูล (ฉบับปรับปรุง) (T1201) • รศ. ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ • ราคา 300.- / 424 หน้า • ISBN 978-974-443-500-2 ➋➌

หนงัสอืเล่มนีเ้หมาะส�าหรบันกัศกึษาหรอืผูอ่้านทัว่ไปทีส่นใจศกึษาด้านระบบฐานข้อมลู สามารถอ่านและศกึษาด้วยตนเอง
อธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียด โดยเนื้อหาจะเน้นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องและชัดเจนในการออกแบบฐานข้อมูล

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.
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ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) + CD (T0907) • ดอนสัน ปงผาบ  ➊➋➌
• ราคา 250.- / 320 หน้า • ISBN 978-974-443-414-2

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี พื้นฐานของภาษาซี การใช้งานโปรแกรม 
Keil PK51 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED การรับข้อมูลจาก
สวิตช์ และหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เหมาะส�าหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม

06
หมวด
เคร×èองกล

ระบบ PLC (T9805) • ณรงค์ ตันชีวะวงศ์ • ราคา 260.- / 416 หน้า • ISBN 978-974-832-579-8  ➋➌

รวบรวมเรื่องราวของระบบ PLC (Programmable Logic Controller) ซึ่งใช้ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ประวัติความเป็นมา ส่วนประกอบ และโครงสร้าง 2) ค�าสั่งชนิดต่าง ๆ 
3) การน�าไปใช้งาน โดยมีตัวอย่างการออกแบบ โปรแกรมควบคุมและแบบฝึกหัด เพื่อให้สามารถคิดและประยุกต์ใช้งาน
ตามสาขาต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น (T0807) • ณรงค์ ตันชีวะวงศ์ • ราคา 180.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-372-5 ➌

กล่าวถึงระบบอัตโนมัติ โดยแยกออกเป็นระบบต่าง ๆ คือ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิก 
ระบบ PLC เป็นต้น เมื่อรวมระบบต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน จึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า “ระบบเมคาทรอนิกส์” เนื้อหาประกอบด้วย 
รีเลย์, ไทเมอร์และเคาน์เตอร์, เซนเซอร์, การควบคุมอุณหภูมิ, ระบบนิวแมติก, ระบบไฮดรอลิก, ระบบ PLC, ระบบการใช้
คลื่นวิทยุระบุวัตถุ

ปทานุกรมศัพท์ช่าง อังกฤษ-ไทย • ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. • ราคา 100.- / 160 หน้า • ISBN 978-974-443-492-0 ➊➋➌

“ศพัท์ช่าง” เป็นศพัท์เฉพาะด้าน ไม่สามารถค้นหาได้จากพจนานกุรมองักฤษ-ไทยทัว่ไป ปทานกุรมเล่มนีจ้งึรวบรวมค�าศพัท์
ทางเทคนิคในหมวดต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น ยานยนต์ เครื่องกล เครื่องท�าความเย็น โลหะ เป็นต้น เพื่อความสะดวกของ
ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียน-นักศึกษาที่ท�างานหรือเรียนเกี่ยวกับสายงานด้านนี้

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง) (T-1603) • รศ.วชิระ มีทอง  ➊➋➌

• ราคา 250.- / 296 หน้า • ISBN 978-974-443-664-1

เนื้อหาประกอบด้วย หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน, การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด, แบบ
ดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ และ Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T), จิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์, 
จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ส�าหรับงานเชื่อม, จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ส�าหรับเครื่องจักรระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น (T0233) • ฐิฑารีย์ ถมยา • ราคา 220.- / 351 หน้า • ISBN 978-974-832-998-7 ➊➋

ใช้เป็นหนังสือเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 21001008 ส�าหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และใช้เรียนใน
วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัส 31000107 ส�าหรับนักศึกษาระดับ ปวส. โดยกล่าวถึงการน�าลมอัดมาใช้ประโยชน์ใน
การควบคุมอุปกรณ์ท�างานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สัญลักษณ์ของอุปกรณ์นิวแมติก การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติก 
โครงสร้างของอุปกรณ์ ตัวอย่างของวงจร การน�าไปประยุกต์ใช้งาน

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.
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หมวด

เคร×èองยนต์

เทคโนโลยีซีเอ็นซี (T9403) • ผศ.ชาลี ตระการกูล • ราคา 175.- / 352 หน้า • ISBN 978-974-797-094-4 ➋➌

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางส�าหรับช่างเทคนิค วิศวกร ตลอดจนฝ่ายบริหาร ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับระบบเอ็นซีและระบบซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี การจัดท�าโปรแกรมเอ็นซี ตลอดจนวิธีการจัดการ
ในระบบซีเอ็นซี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซี

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น (T-90V1) • มนูญ ชื่นชม • ราคา 110.- / 208 หน้า • ISBN 974-7949-48-2 ➊➋

หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้พื้นฐานการท�างานของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า เทคนิคการออกแบบวงจรใช้งานต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรม การน�าระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้ามาใช้ในงานควบคุมก�าลัง และเทคนิควิธีการออกแบบวงจรใช้งานต่าง ๆ

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (T9904) • ณรงค์ ตันชีวะวงศ์ • ราคา 135.- / 236 หน้า • ISBN 978-974-832-637-5 ➊➋➌

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2538 ของกรมอาชีวศึกษา โดยกล่าวถึงหลักการท�างาน
เบื้องต้นของนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์และสัญลักษณ์การเขียนรหัสตัวเลขและตัวอักษรการบังคับทิศทาง 
การปรับความเร็ว วงจรควบคุมแบบต่าง ๆ และการใช้รีเลย์ไฟฟ้าควบคุมวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

ทฤษฎีระบบฉีดนำ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (T0217) • นพดล เวชวิฐาน • ราคา 100.- / 192 หน้า • ISBN 978-974-832-967-3 ➊

ส�าหรบัประกอบการเรยีนการสอน (ภาคทฤษฎ)ี วชิางานระบบฉดีน�า้มนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนกิส์ ตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา เนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีของ
ระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) ของเครื่องยนต์หัวฉีด ตั้งแต่หลักการพ้ืนฐานของระบบ EFI แบบธรรมดา
จนถึงระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ อาทิ อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการท�างานต่าง ๆ, 
หลักการของระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์, หน้าที่ ส่วนประกอบ และการท�างานของอุปกรณ์ในระบบ EFI ฯลฯ
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

ระบบไฮดรอลิกและการซ่อมบำารุง (T-0810) • ณรงค์ ตันชีวะวงศ์ • ราคา 350.- / 404 หน้า • ISBN 978-974-443-385-5 ➋➌

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาของระบบไฮดรอลิก การท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฮดรอลิก ตลอดจนการบ�ารุง
รักษาเอาไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าและการใช้งานจริง เหมาะส�าหรับ นักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และผู้ที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เครื่องยนต์แกสโซลีน (T0706) • นพดล เวชวิฐาน • ราคา 200.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-443-278-0 ➊➋

สาระส�าคัญในเล่ม ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์, หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ, 
ชนิดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์, ส่วนประกอบและการท�างานของระบบต่าง ๆ ในเคร่ืองยนต์ 
เช่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน และระบบควบคุมมลพิษ 
นอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องอัตราส่วนก�าลังอัดและการน็อกของเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ และเทอร์โบชาร์จ
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อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก (T1103) • ดร.สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล • ราคา 220.- / 192 หน้า • ISBN 978-974-443-489-0 ➋➌➎➏

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากประสบการณ์ท�างานมากกว่า 30 ปี ในการออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ทดลอง และ 
ติดตามผลการผลิตของโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการค้นคว้า 
อ้างอิง จากต�าราและวารสารการผลิตเหล็กจ�านวนมาก  พร้อมด้วยตารางและรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย น�าไป
ใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง

เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ (T1402) • ผศ. ดร.รัฐไท พรเจริญ • ราคา 280.- / 296 หน้า • ISBN 978-974-443-615-3 ➌

เทคนคิการเขยีนภาพออกแบบผลติภณัฑ์โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานทีผู่เ้ขยีนได้ประยกุต์และพฒันาขึน้ในหนงัสอืเล่มนี้ 
จะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนภาพให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยในการก�าหนดขนาดเริ่มต้นของการ 
วางภาพที่เป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ 3 มิติแบบทัศนียภาพ นอกจากนี้กรอบโครงสร้างนี้ยังช่วยถอดขนาดเพื่อ
น�ามาเขียนภาพด้าน 2 มิติ ซึ่งเมื่อน�ามาสร้างชิ้นงานต้นแบบจะได้ชิ้นงานที่มีขนาดสัดส่วนตรงกับภาพ 3 มิติที่น�าเสนอไว้ 

งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำาแม่พิมพ์และชิ้นงาน (P1007) • รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์ และ อรจีรา เดี่ยววณิชย ์ ➊➋➌

• ราคา 250.- / 296 หน้า • ISBN 978-974-443-439-5

เนือ้หาเกีย่วกบัวสัดทุ�าแม่พมิพ์และชิน้งานในงานขึน้รปูโลหะ ประกอบด้วยความรูเ้กีย่วกบัเหลก็กล้าเครือ่งมอื กระบวนการ
ทางความร้อน และการตรวจสอบสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือ ซีเมนต์คาร์ไบด์ และเหล็กหล่อ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงาน
ในงานขึ้นรูปโลหะ โครงสร้าง การเปลี่ยนรูป และสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงาน รวมทั้งความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะ
แผ่น  เหมาะส�าหรับ ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ  รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษา
ระดับ ปวช. ถึงปริญญาตรี

08
หมวด
เทคนิคอุตสาหกรรม

ปฏิบัติระบบฉีดนำ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (T0218) • นพดล เวชวิฐาน • ราคา 80.- / 136 หน้า • ISBN 978-974-832-966-6 ➊

ประกอบการเรยีนการสอน (ภาคปฏบิตั)ิ วชิางานระบบฉดีน�้ามนัเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนกิส์ ตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
(ปวช.) พ.ศ. 2545 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ของกรมอาชีวศึกษา ประกอบด้วยใบงานส�าหรับฝึกปฏิบัติตรวจ
เช็กหาข้อขัดข้องของระบบ EFI และอุปกรณ์ในระบบ อาทิ การตรวจสอบการท�างานของปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบ
หวัฉดี, การตรวจสอบระบบควบคมุความเรว็รอบเดนิเบา, การตรวจสอบตวัตรวจจบัสญุญากาศ, การตรวจสอบตวัตรวจจบั
ต�าแหน่งลิ้นเร่ง, การตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยข้อขัดข้อง เป็นต้น    รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

เครื่องยนต์หัวฉีด EFI ฉบับปรับปรุงใหม่ (T0036) • นพดล เวชวิฐาน • ราคา 200.- / 384 หน้า • ISBN 978-974-832-886-7 ➊➋

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง และ
น�้ามันเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะต่าง ๆ หลักการของระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
เครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ หน้าที่และการท�างานของอุปกรณ์ในระบบ และวงจรไฟฟ้าส�าหรับควบคุมระบบ ส่วนที่สอง 
เป็นภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยใบงานส�าหรับฝึกปฏิบัติที่ใช้กับเครื่องยนต์แต่ละรุ่น เช่น รุ่น 4E-FE, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE 
และ 7A-FE     รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ (T9925) • พิเชฐ เขียวสีม่วง • ราคา 160.- / 368 หน้า • ISBN 978-974-832-674-0 ➊➋

เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคทฤษฎี น�าเสนอความรู้ทางด้านระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ความรูพ้ืน้ฐาน ชิน้ส่วนและการท�างานของวงจรไฟฟ้าควบคมุการท�างานและระบบจดุระเบดิระบบควบคมุเครือ่งยนต์ระบบ
คอมมอนเรลของโตโยต้า ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วยใบงานตามคู่มือการซ่อมเครื่องยนต์โตโยต้า 5A-FE และ 4A-GE

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.
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HEAT PUMT เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน (T0806) • Takashi Yatabe ➊➋➌

• แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ • ราคา 200.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-368-8

ฮตีป๊ัมถอืเป็นเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานแห่งอนาคต เพราะสามารถน�าพลงังานความร้อนจากอากาศหรอืแหล่งอืน่ ๆ  รอบ
ตัวมาใช้สร้างความร้อนหรือความเย็นได้อย่างคุ้มค่าและน่าอัศจรรย์ เนื้อหาอธิบายให้เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบตลอด
ทั้งเล่ม กล่าวถึงตั้งแต่หลักการพื้นฐานจนถึงการประยุกต์ ทั้งการใช้งานในเครื่องปรับอากาศไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อื่น ๆ

งานขึ้นรูปโลหะ เล่ม 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น (P0817) • รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์, รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย ์ ➊➋➌

• ราคา 180.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-370-1

เนื้อหาเกี่ยวกับงานขึ้นรูปโลหะที่มีองค์ประกอบในการท�างานที่หลากหลาย ต้องใช้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพือ่ผลติชิน้งานมคีณุภาพและมคีวามเทีย่งตรงตามแบบ และยงัต้องค�านงึถงึการผลติในระยะยาว ซึง่หมายถงึความง่ายใน
การบ�ารุงรักษา ใช้เวลาในการติดตั้ง-ถอดประกอบน้อย ต้นทุนต�่า เนื้อหาเน้นองค์ประกอบของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น 
ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่น และการออกแบบแม่พิมพ์ในเบื้องต้น

09
หมวด

ä¿¿‡า-อิเลçกทรอนิกส์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002) (T1606) • บรรจง จันทมาศ, ไชยชาญ หินเกิด  ➊  

• ราคา 88.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-672-6

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ. 2556 วิชา 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป ความต้านทาน
ไฟฟ้า ตัวน�าไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า กฎและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รวมถึงมีแบบฝึกหัด
และเฉลย เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย

หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง (T8404) • สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ ์ ➋➌

 • ราคา 200.- / 516 หน้า • ISBN 978-974-832-514-9

ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ 1) หลักการของเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ, เครื่องมือวัดความดัน, 
เครื่องมือวัดระดับ, เครื่องมือวัด Flow  และ 2) การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดนั้น ๆ เพ่ือให้ทราบการท�างานของ
เครื่องมือวัด ตัวแปรที่ต้องค�านึงถึงในการใช้งานเพ่ือป้องกันความผิดพลาด หลักการเลือกอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้
เครื่องมือวัดท�างานได้ถูกต้องและมีอายุการใช้งานยาวนาน     รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

เทคโนโลยีพลาสติก (T8202) • รศ.บรรเลง ศรนิล • ราคา 230.- / 432 หน้า • ISBN 978-974-956-933-7 ➌

อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยสอดแทรกความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติไว้ในกระบวนการ
ผลิตที่ส�าคัญ ๆ เช่น งานอัดรีด งานฉีดพลาสติก งานเป่า งานอัดขึ้นรูปร้อน งานผลิตชิ้นงานด้วยไฟเบอร์กลาส การเตรียม
พลาสติกเพื่อน�าเข้ากระบวนการผลิต งานรีดพลาสติกแผ่น การเคลือบผิวโลหะ การแต่งผิวพลาสติก การควบคุมอุณหภูมิ
ของการหลอมพลาสติก เป็นต้น เหมาะส�าหรับนักศึกษาและผู้ที่ท�างานด้านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติก

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

การออกแบบแม่พิมพ์ (T8204) • ชาญชัย ทรัพยากร, ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์, วิรุฬ ประเสริฐวรนันท ์ ➋➌

 • ราคา 180.- / 340 หน้า • ISBN 978-974-794-808-0

หนังสือเล่มนี้คือค�าตอบของงานพิมพ์ที่มีบทบาทต่อเราทุกคน ส่ิงส�าคัญขั้นแรกคือการออกแบบแม่พิมพ์ เนื้อหาประกอบ
ด้วยประเภทของงานป๊ัม ทฤษฎเีกีย่วกบังานตดั ทฤษฎเีกีย่วกบังานพบั ประเภทของงานขึน้รปู ส่วนประกอบของแม่พมิพ์ตดั 
ขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์ วิธี LAY OUT SCRAP STRIP การออกแบบ DIE BLOCK ฯลฯ

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.
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เครื่องกำาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105) (T1507) • ไชยชาญ หินเกิด • ราคา 79.- / 156 หน้า • ISBN 978-974-443-659-7 ➊

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 
ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2105 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง เนื้อหาประกอบด้วย โครงสร้างและหลักการท�างานของเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, วิธีการพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส, 
การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการขนานเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, การบ�ารุงรักษาและถอดประกอบเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ

คู่มือวิศวกรไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง) (T1403) • ลือชัย ทองนิล • ราคา 280.- / 300 หน้า • ISBN 978-974-443-610-8 ➌

หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ที่ปรับปรุง
ใหม่ และยังคงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แบบครบถ้วนสมบูรณ์ รวบรวมข้อมูลและตารางที่จ�าเป็นต้องใช้ในงานออกแบบ 
งานติดตั้ง และการควบคุมงานที่วิศวกรไฟฟ้าต้องใช้งานบ่อย เนื้อหาประกอบด้วย • สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การแปลงหน่วย 
และมาตรฐาน IEC • การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า • ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน • เครื่องป้องกันกระแสเกิน • การต่อลงดิน

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008) (T1503) • ไชยชาญ หินเกิด • ราคา 106.- / 280 หน้า • ISBN 978-974-443-655-9  ➊  

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ 
สอศ. รหัสวิชา 2104-2008 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง เนื้อหาประกอบด้วย ชนิด โครงสร้าง และส่วนประกอบของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส รวมถึงมอเตอร์หลายความเร็ว หลักการท�างาน การกลับทางหมุน คุณลักษณะการ
น�าไปใช้งานและบ�ารุงรักษา การตรวจซ่อมมอเตอร์ การถอดประกอบและการพันขดลวด และการทดสอบมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ) (T-1609) • ไชยชาญ หินเกิด • ราคา 69.- / 124 หน้า • ISBN 978-974-443-679-5 ➊  

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงาน (ภาคปฏิบัติ) ใช้คู่กับหนังสือ “เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)” ที่ผ่านการ
ตรวจประเมินคุณภาพโดยส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศล�าดับที่ 17  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง ประกอบด้วยใบงานที่ 1-11 ครอบคลุมระยะเวลาการเรียน
การสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ)

เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น (T-1605) • ไชยชาญ หินเกิด • ราคา 295.- / 360 หน้า • ISBN 978-974-443-678-8 ➊➋  

เน้ือหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญในการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า ได้แก่ แม่เหล็กและการเหนี่ยวน�า เครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบ�ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การระบายความร้อนและการ
บ�ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104) (T0506) • ไชยชาญ หินเกิด • ราคา 96.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-658-0 ➊

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ 
สอศ. รหัสวิชา 2104-2104 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็กและการเหนี่ยวน�า หม้อแปลงเฟสเดียว 
วงจรสมมูล โวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลง ประสิทธิภาพ เครื่องหมายแสดงขั้ว การขนานหม้อแปลง หม้อแปลง
ส�าหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อนการบ�ารุงรักษา และการสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) (T1505) • ไชยชาญ หินเกิด • ราคา 103.- / 268 หน้า • ISBN 978-974-443-657-3 ➊

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ 
สอศ. รหัสวิชา 2104-2006 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การค�านวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจร
แม่เหล็ก การเหนี่ยวน�าแม่เหล็ก ตัวอย่างการค�านวณโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 
การเกิดแรงดันไฟฟ้า สาเหตุที่เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าไม่เกิดแรงดันไฟฟ้า การน�าเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน หลักการท�างาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ฯลฯ     รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.
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วิศวกรรมศาสตร์

การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (T1302) • ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และคณะ  ➌
• ราคา 230.- / 272 หน้า • ISBN 978-974-443-538-5

แนะน�า “การเขียนทางเทคนิค” ส�าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่ท�างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต้องใช้
เขียนในแบบเสนอโครงการ, โครงงานปริญญานิพนธ์ (Senior Project), วิทยานิพนธ์ (Thesis), บทความวิชาการ ฯลฯ 
เนื่องจากงานเขียนทางเทคนิคมีรูปแบบเฉพาะตามที่ก�าหนด มีการใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ มีความถูกต้องแม่นย�าสูง 
แ ละผู้อ่านไม่ต้องตีความ

การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional (T1303) + CD  ➋➌
 • ผศ. ดร.จตุรงค์  ลังกาพินธุ์ และ บุญเอก เลิศรัตนพงศ์สิน • ราคา 200.- / 192 หน้า • ISBN 978-974-443-546-0

Autodesk Inventor Simulation เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ซึ่งปัจจุบันเป็นที่
นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ใช้ส�าหรับนักออกแบบที่ต้องการลดข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบ และลดต้นทุนการผลิตท่ีเกิดจากการออกแบบขนาดที่เกินความจ�าเป็น เหมาะส�าหรับ นักศึกษาระดับ ปวส. 
ถึงปริญญาเอก และวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings) (T1105) • Kasahara Mataichi และคณะ  ➌

• แปล รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และคณะ • ราคา 250.- / 308 หน้า • ISBN 978-974-443-457-9

จัดพิมพ์เป็น 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรองลื่นเรียบ (Plain Bearings) ทฤษฎี
ของการหล่อลืน่ของรองลืน่เรยีบ การประยกุต์ใช้รองลืน่เรยีบในรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถไฟ เรอื ดาวเทยีมอวกาศ อปุกรณ์
ก่อสร้าง เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และโครงสร้าง ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรองลื่นเรียบรายชื่อมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับ
รองลื่นเรียบ เหมาะส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกร นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

โรงต้นกำาลังไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง (T9807) • วัฒนา ถาวร • ราคา 165.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-956-972-6 ➋

ตรงตามหลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2546 ของกรมอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังเหมาะส�าหรับหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
และยังปรับให้เหมาะสมกับระบบผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถน�าไปศึกษาอ้างอิงได้
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วย โรงต้นก�าลังต่าง ๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน�้า โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ดีเซล โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ 
และยังกล่าวถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตโรงไฟฟ้า     รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

เครื่องกลไฟฟ้า 1 (T93V1) • ไชยชาญ หินเกิด • ราคา 135.- / 244 หน้า • ISBN 978-974-832-563-7 ➋

กล่าวถึงชนิดและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รายละเอียดของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การค�านวณหา
จ�านวนรอบของขดซีรีส์ฟิลด์ หลักการ, คุณลักษณะ, การสูญเสีย และประสิทธิภาพของมอเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มเดิน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการ, การทดสอบ, ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 
3 เฟส ท้ายบทมีแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจทุกบท     รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (T1304) • ลือชัย ทองนิล ➋➌

• ราคา 250.- / 344 หน้า • ISBN 978-974-443-553-8

เป็นฉบับที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
ข้อก�าหนดและมาตรฐานการออกแบบที่การไฟฟ้าก�าหนด โดยเนื้อหาส�าคัญที่มีการแก้ไขคือ สายไฟฟ้าและขนาดกระแส 
การเดนิสายในรางเคเบลิ กระแสลดัวงจรและแรงดนัตก รวมถงึปรบัปรงุภาคผนวกบางส่วน เหมาะส�าหรบัใช้เป็นต�าราเรยีน
และใช้ประกอบการท�างานของผูอ้อกแบบรบัเหมาตดิตัง้ และวศิวกรผูต้รวจสอบการตดิตัง้ไฟฟ้า  รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.
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“ค่าตอบแทน” บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน (P1101) • ธ�ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์  ➍➎➏

• ราคา 130.- / 160 หน้า • ISBN 978-974-443-486-9

หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยเรื่อง “ลับ” ที่ต้อง “รู้” เกี่ยวกับ “ศาสตร์การบริหารค่าตอบแทน” ให้ท่านได้รู้และเข้าใจแบบ “ลึก”  
แต่ไม่ “ลับ” ฉบับโปร่งใส และน�าไปใช้ได้จริงในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น  • จ่ายค่าตอบแทนแบบไหนที่จูงใจคนได้ 
มากที่สุด ? • ถ้าจะปรับเงินเดือนคนใหม่เพ่ิม แล้วจะมีสูตรไหนที่ปรับให้คนเก่าบ้างล่ะ ? • เงินเดือนตันจะท�ายังไงดี ?  
• JD ท�าให้ Staff Cost สูงขึ้นได้อย่างไร ? • เลื่อนต�าแหน่งต้องปรับเงินเดือนขึ้นให้หรือไม่ ? ฯลฯ

ตอบโจทย์...ปัญหา “ค่าตอบแทน” (P1219) • ธ�ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ • ราคา 130.- / 152 หน้า • ISBN 978-974-443-514-9 ➍➎➏

รวบรวมสารพัดค�าถามเรื่องค่าตอบแทนจากประสบการณ์จริงของคนท�างาน ไม่ว่าจะเป็น • ถ้ามีพนักงานแค่ 50-100 คน 
ควรจะท�าโครงสร้างเงนิเดอืนหรอืไม่ • โครงสร้างเงนิเดอืนของประเทศมหีรอืไม่ • เกดิอะไรขึน้บ้าง หลงัจากปรบัอตัราค่าจ้าง
ขั้นต�่า 300 บาท • เหตุใดลูกจ้างของรัฐจึงไม่ได้อัตราค่าจ้างขั้นต�่า 300 บาท • ค่ากะท�างานจะต้องปรับขึ้นตามอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าหรือไม่ • ค่าจ้างขั้นต�่าจะรวมเงินอื่น ๆ หรือสวัสดิการได้หรือไม่ • พนักงานไม่ยื่นลาพักร้อน บริษัทต้องจ่ายเงินให ้
หรือไม่ ฯลฯ   รวมถึงเรื่องในภาคผนวกท้ายเล่ม คือ “จะบริหารค่าตอบแทนอย่างไรในยุค AEC” 

การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri (T1502) • Toshimichi Hata • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ➍➎➏

 • ราคา 230.- / 216 หน้า • ISBN 978-974-443-645-0 

เล่มแรกในประเทศไทยที่แนะน�า “วิธีพัฒนาบุคลากรในโรงงานอย่างเป็นระบบ” ซึ่งใช้ได้ผลจริงมาแล้ว เป็นแนวทางพัฒนา
บุคลากรที่ยั่งยืน ช่วยขจัดปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล 
โดยชี้แนะวิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นล�าดับขั้น ตามแนวทางแบบ Monozukuri ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการผลิตอันมีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น

เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (P1406) • ธ�ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ • ราคา 180.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-584-2 ➍➎➏

เราไม่สามารถเลือกหัวหน้างานที่ดีส�าหรับเราได้ แต่เราเลือกเป็นหัวหน้างานที่ดีส�าหรับลูกน้องได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง
รุ่น (Generation) ไหน สไตล์ (D I S C) ใด  พบโจทย์ใหม่ที่ท้าทายหัวหน้างานยุคใหม่เช่นคุณ !! Baby Boomer (BB) / 
Generation X (Gen X) / Generation Y (Gen Y) ...3 รุ่น 3 วัย 3 ความต่าง จะปรับจูนให้เข้าใจกันได้ยังไง ? และอีกสารพัด
ปัญหาเรื่องคนที่มักจะถูกมองข้ามไป... รวบรวมหลากหลายข้อคิด กลั่นกรองจากประสบการณ์จริง ที่สามารถน�าไปใช้ได้
จริง  คู่มือข้างกายที่หัวหน้างานนักปฏิบัติทุกคนไม่ควรพลาด !!

การทำาความเย็นและการปรับอากาศ (T0302) • ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา • ราคา 250.- / 416 หน้า • ISBN 978-974-443-003-8 ➋➌

เหมาะส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่าง
เครื่องท�าความเย็นและปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างไฟฟ้าก�าลัง รวมถึงช่างเทคนิค วิศวกร และ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบท�าความเย็นและปรับอากาศ เนื้อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นให้สามารถ 
น�าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยอาศัยประสบการณ์จากการสอนและการเป็นวิทยากรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     รางวัลหนังสือยอดนิยมของ	ส.ส.ท.

วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (T1003) • ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ • ราคา 280.- / 280 หน้า • ISBN 978-974-443-419-7 ➌

หนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือส�าหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ 
พื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ ตลอดจนน�าความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานส�าหรับการวิจัย
และพฒันาเทคโนโลยทีางการแพทย์ให้มคีวามก้าวหน้ามากยิง่ขึน้ เนือ้หาครอบคลมุทกุเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัวศิวกรรมชวีการ
แพทย์ในระดับพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม อธิบายให้เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบมากมาย
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บริหารเงินเป็น เห็นกำาไร (P1506) • Tatsuya Wani • แปล จตุพร สุมนานนท ์• ราคา 185.- / 184 หน้า • ISBN 978-974-443-639-9  ➎➏

หลักการง่าย ๆ ส�าหรับเจ้าของกิจการ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของเงิน และน�าไปสู่กิจการที่ท�าก�าไร ผ่านการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเรื่องบัญชี-การเงิน ที่จะท�าให้คุณอ่านงบการเงินเป็น แต่รวบรัด ตัดส่ิงที่ไม่จ�าเป็น เน้น 
“ความเข้าใจง่าย” มากกว่า “ความถูกต้อง” ที่แม้จะอ่านงบการเงินไม่เป็น ไม่เก่งด้านตัวเลข ก็สามารถมองเห็นภาพรวม 
และเข้าใจโครงสร้างของเงิน รวมถึง “กลไกในการท�าก�าไร” ได้ทันที แค่จับประเด็นให้ถูก บริหารเงินให้เป็น ก็สามารถ
บริหารกิจการให้มี “ก�าไร” ได้

รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน (P1504) • Masao Eguchi • แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ  

• ราคา 220.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-652-8 

เรียนรู้วิธีท�าธุรกิจในจีน จากกรณีศึกษามากมายทั้งธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จและที่ล้มเหลว  อย่าคิดไปลงทุนท�าธุรกิจใน
เมืองจีน ถ้ายังไม่รู้จักผู้บริโภคชาวจีน ไม่รู้ใจคู่ค้า แต่ถ้าเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อพึงระวัง เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค 
และวิธีผูกมิตรกับคู่ค้าชาวจีนไว้ ตลาดอันหอมหวานขนาดมหึมาจากประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ก็ก�าลังรอคุณอยู่ !! 

เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงาน (P-1514) •  Masaharu Kato • แปล ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ 

• ราคา 195.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-667-2

แนะน�า 21 เครื่องมือช่วยคิดที่จะท�าให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระและง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้
สมองสามารถท�างานโดยอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การค้นพบและเก็บเก่ียวข้อมูลหรือวัตถุดิบทางความคิด เพื่อน�า
มาผสมผสานรวมกนั แล้วคดิออกมาเป็นไอเดยีและน�าไปสูแ่ผนงานทีส่ามารถตอบโจทย์ทีก่�าลงัเผชญิอยูอ่อกมาเป็นผลงาน
อันยอดเยี่ยม

100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย (P-1509) • Toshiyuki Iwamoto • แปล ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์  

• ราคา 250.- / 344 หน้า • ISBN 978-974-443-660-3

วิธีการส่งเสริมการขายในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ร้านค้าหรือธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างจากร้านคู่แข่ง ท�าให้ลูกค้า
มีประสบการณ์ที่เกินกว่าความคาดหวังในรูปแบบที่ไม่จ�าเจ ด้วยการอ่านใจลูกค้า และท�าให้ลูกค้า ถูกใจ-ไว้วางใจ-อุ่นใจ 
เพื่อผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว ไม่ใช่แค่ยอดขายตามกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราว !!! 

12
หมวด

การบริหาร-¨Ñ´การ¸ุรกิ¨

เปลี่ยนลูกน้องให้เปยมแรงบันดาลใจ (P1111) • Shogo SASAKI • แปล สินี แสงเดือนฉาย ➍➎

• ราคา 165.- / 192 หน้า • ISBN 978-974-443-462-3

หากคุณเป็น “หัวหน้า” ที่ต้องการเพิ่ม “ผลส�าเร็จของทีม” มาเรียนรู้เทคนิคการปลุกไฟท�างานให้คนของคุณด้วยการบริหาร
และจัดการแรงบันดาลใจของพวกเขาจากหนังสือเล่มนี้กัน  เริ่มจากท�าความเข้าใจลักษณะและกลไกของแรงบันดาลใจ, 
เรียนรู้ 9 วิธีกระตุ้นแรงบันดาลใจใฝ่ท�างานให้ส�าเร็จ, แก้ไข 5 ความเข้าใจผิดเพ่ือหลีกเล่ียงการบั่นทอนแรงบันดาลใจ, 

รวมทั้งแนวคิดเชิงจิตวิทยาท้ายบทที่ให้แง่คิดและท�าให้คุณเข้าใจพฤติกรรมการท�างานของลูกน้องมากขึ้น 

องค์การคึกคัก (P1015) • Minoru Noda and J-Feel • แปล ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา  ➍➎➏
• ราคา 200.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-427-2

อธิบายเกี่ยวกับ “อารมณ์ความรู้สึกองค์การ” ซึ่งเป็นทรัพยากรตัวที่ 6 ของการบริหารจัดการ พร้อมทั้งน�าเสนอแนวคิดและ
ข้อเท็จจริงที่ควรน�ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สมาชิกในองค์การมีความเข้าใจและยึดมั่นร่วมกันต่อเป้าหมายของ
องค์การ ร่วมมือกันท�างาน และริเริ่มการงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ เหมาะกับองค์การที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความ
เคยชิน และต้องการเปลี่ยนอารมณ์ของพนักงานที่ท้อแท้ หมดหวัง ให้กลายเป็นความคึกคัก กระฉับกระเฉง
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สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด (P1318) • Takahisa Nagai • แปล ธนัญ พลแสน  ➍➎➏
• ราคา 180.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-575-0

กลยุทธ์การตลาดอ่านเพลินในรูปแบบนวนิยายที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาเพ่ือลบความอ่อนหัดด้านการ 
ตลาด เมื่อคุมิ อดีตนักขายผู้คิดว่าตัวเองรู้จักลูกค้าดีที่สุด ต้องพ่ายแพ้บริษัทคู่แข่งอย่างหมดรูป เรียนรู้กลยุทธ์การตลาด 
ผ่านบทเรียนจากชีวิตจริงในโลกธุรกิจ และหาค�าตอบว่า คุมิจะค้นพบวิธียืนหยัดในตลาดที่แข่งขันอย่างดุเดือด และพลิก
เกมเอาชนะคู่แข่งซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการได้หรือไม่ ใน “สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด” !

สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด 2 (P1405) • Takahisa Nagai • แปล ธนัญ พลแสน ➍➎➏
• ราคา 180.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-586-6

สกัด “แก่น” กลยุทธ์ธุรกิจที่คุณต้องรู้ เล่าวิธีใช้ทฤษฎีในการท�างานจริง ผ่านเรื่องราวของสาวมั่นที่ต้องสู้ทั้ง “ศึกนอก”  
กับยักษ์ใหญ่ของวงการ และรับมือปัญหาจาก “คนใน” ทางเดียวที่จะ “อยู่รอด” ในโลกธุรกิจคือต้อง “ชนะขาด” เพราะถ้า 
“แพ้” ก็เท่ากับ “ล้ม” ชวนคุณมาค้นหาวิธีคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาด แม้ต้องสู้กับเบอร์หนึ่งในตลาดที่ได้เปรียบทุกประตู 

ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ (P1410) • Seiichi Fujita • แปล รศ. ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 

• ราคา 195.- / 248 หน้า • ISBN 978-974-443-600-9

เลิกเสียที !!! การตัดสินใจแบบลอย ๆ ที่ใช้ “สัญชาตญาณ” น�าหน้าหลักคิดที่ถูกต้อง  พอเสียที !!! การลองผิดลองถูก แล้ว
มาฝึก “คิดให้ดีก่อนตัดสินใจ”  เพราะการ “เลือกผิด” หมายถึง “ขาดทุน” หรือ “เสียเปรียบ”  หนังสือเล่มนี้จะบอกหลักคิดที่
ถูกต้อง ขั้นตอนและเทคนิคในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบกระชับ ยกตัวอย่างโจทย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมอธิบาย
วิธีคิดอย่างมีหลักการ จากนี้ไปไม่ว่าในการท�างาน ธุรกิจ หรือชีวิตประจ�าวัน  ก็ไม่ต้องลุ้นว่า ตาดีได้ ตาร้ายเสียอีกต่อไป

เทคนิคการจัดการเอกสาร เวลา ความคิด เพื่องานและชีวิตที่ประสบความสำาเร็จ (P1404) • Sanctuary Publishing Inc. 

• แปล ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ • ราคา 250.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-594-1

เทคนิคง่าย ๆ ที่ป้องกันงานผิดพลาดได้ถึง 85% เป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่คนท�างานมือใหม่ต้องรู้เมื่อเริ่มชีวิตการท�างาน  
และคนท�างานทุกอาชีพไม่ควรมองข้าม การหาเอกสารไม่พบ ส่งงานไม่ทันก�าหนด ผิดพลาดเรื่องเดิมซ�้าซาก และอีก 
สารพัดปัญหา อย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ท�าลายชีวิตการท�างานของคุณ 
พิมพ์แล้วเกือบ 300,000 เล่มในญี่ปุ่น และแปลแล้วในจีน ไต้หวัน และเกาหลี

เลียนแบบ แยบยล (P1403) • Tatsuhiko Inoue • แปล ประวัติ เพียรเจริญ ➍➎➏
 • ราคา 300.- / 344 หน้า • ISBN 978-974-443-587-3

คณุจะได้เรยีนรูจ้ากธรุกจิชัน้เลศิ ว่ามธีรุกจิใดเป็นต้นแบบ บรษิทัทีย่ิง่ใหญ่เหล่านัน้มคีวามเชีย่วชาญในการเลยีนแบบอย่าง
ลึกซึ้งถึงแก่นอย่างไร เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการเลียนแบบอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ความส�าเร็จในการเลียนแบบอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ P-VAR (Position, Value, 
Activities, Resources) 

ร้านนี้ 100 คะแนน เปิดทุกวันสุข (P1312) • Hinako Kaneshige • แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ  ➍➎➏
 • ราคา 200.- / 280 หน้า • ISBN 978-974-443-564-4

จะท�าอย่างไรเพือ่ให้เกดิบรรยากาศการท�างานทีด่ภีายในร้าน และท�าอย่างไรให้ร้านค้ายนืหยดัต่อไปได้ท่ามกลางการแข่งขนั
ที่รุนแรง เพื่อให้กลายเป็นร้านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก ความเข้าอกเข้าใจ และความสุข...ที่ท้ายที่สุดจะสร้าง
ความประทับใจอันยากลืมเลือน...ส่งผ่านไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้แสนส�าคัญจนกลายเป็นแฟนประจ�าของร้านตลอดไป...ลอง
ค้นหาค�าตอบจากหนังสือเล่มนี้...แล้วคุณจะได้พบกับคุณค่า และความหมายที่แท้จริงของค�าว่า “ร้านค้า” และ “งานขาย”

คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ) (P1306) • Masakazu Kon และ Takashi Koyama   ➍➎➏

 • แปล รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ • ราคา 335.- / 384 หน้า • ISBN 978-974-443-579-8

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีท�าอย่างไรให้ BCM สามารถฝังรากลึก จนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรได้ พร้อมตัวอย่าง 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารและการส่งเสริม BCM ทุกขั้นตอน โดยใช้โปรแกรม Excel หรือ Word แบบ
ง่าย ๆ   เพราะการสร้างแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Plan) หรอื BCP ได้ส�าเรจ็ไม่ใช่เป้าหมายสดุท้าย 
แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่ยั่งยืน
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Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs (P1120) • วิฑูรย์ สิมะโชคดี  ➍➎➏

 • ราคา 250.- / 352 หน้า • ISBN 978-974-443-488-3

หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งในการใช้เป็น “คู่มือ” เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเริ่มต้นด้วย
การประเมินกิจการของท่านเองอย่างง่าย ๆ โดยใช้ “รายการตรวจสอบ” (Check-list) ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อหาจุดบกพร่อง
ในกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการ และน�าข้อเสนอไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนการผลิต

สินค้ายอดนิยม จากเริ่มต้นสู่แบรนด์อมตะ (P1216) • Masahiro Ohta • แปล ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ➍➎

• ราคา 195.- / 216 หน้า • ISBN 978-974-443-522-4

เดินหน้าผ่าทางตัน รุกตลาดอย่างจริงจังด้วยคู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ฮิตติดตลาด อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
เริ่มวางแผนงานไม่ให้พลาดจังหวะวางจ�าหน่าย มองแนวโน้มตลาดล่วงหน้า เฟ้นหาไอเดียและพัฒนาคอนเซปต์ ก�าหนด
ราคา ตั้งชื่อ และออกแบบให้โดนใจลูกค้า โฆษณา ส่งเสริมการขาย และวางจ�าหน่ายให้ตรงใจลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้น
วิธีปฏิบัติ ประเด็นส�าคัญ ข้อควรระวัง และแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม

44 เฟรมเวิร์ก (Framework) สุดยอดเครื่องมือคิดแก้ปัญหา (P1303) • Katsumi Nishimura • แปล จตุพร สุมนานนท์  ➍➎➏

• ราคา 290.- / 352 หน้า • ISBN 978-974-443-558-3

เป็นการผสมผสานการประยุกต์ใช้ “เฟรมเวิร์ก (Framework)” เข้ากับ “การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking)” ได้เหมาะ
เจาะลงตัว จนกลายเป็น “เครื่องมือและอาวุธส�าคัญในการคิด” ส�าหรับนักแก้ปัญหา  แนะน�าวิธีการใช้เฟรมเวิร์กอย่างเป็น
รูปธรรม แจกแจงขั้นตอนการประยุกต์ใช้ผ่านตัวอย่างปัญหาขององค์กร ท�าให้เข้าใจว่าเฟรมเวิร์กต่าง ๆ จะมีประโยชน์กับ
งานจริงได้อย่างไร แล้วท่านจะกลายเป็นคนที่ท�างานเร็ว มีทักษะการแก้ปัญหาได้ดี และมีมุมมองกว้างไกลโดยไม่รู้ตัว

กลยุทธ์ Lanchester ยุทธการล้มเบอร์หนึ่งของมือรอง (P1201) • NAWATA Ryo • แปล ประวัติ เพียรเจริญ  ➍➎➏

• ราคา 229.- / 280 หน้า • ISBN 978-974-443-531-6

เหตุใด “กลยุทธ์ Lanchester” จึงถูกเรียกขานว่าเป็น “คัมภีร์ไบเบิลของกลยุทธ์ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น” ค้นพบค�าตอบได้
ในเล่ม พร้อมด้วยกรณีศึกษาจริงจากบริษัทใหญ่-เล็กมากมายในญี่ปุ่น เช่น FANCL, Asahi Drink, H.I.S, Nissan, Citizen 
Electronics ฯลฯ ถ้าได้เรียนรู้กลยุทธ์ Lanchester และปรับใช้ยุทธวิธีอย่างเหมาะสมแล้ว ...ไม่ว่าคุณจะเป็นเบอร์ไหนก็ 
“ผงาดขึ้นครองบัลลังก์” ในโลกธุรกิจได้แน่นอน

Direct Mail (DM) ที่ไม่มีวันตายในยุคโฆษณาออนไลน์ (P1204) • Akira Toyoda • แปล  สินี แสงเดือนฉาย  ➍➎  
 • ราคา 200.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-502-6

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการท�า Direct Mail (DM) ที่มีประสิทธิผลแบบง่าย ๆ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาประกอบด้วย 
• วิธีการท�า Zero Cost DM และ Low Cost DM แบบไม่ยุ่งยาก • พาดหัวโฆษณาที่ดึงดูดใจลูกค้า • DM ที่มีอัตราการเปิด
ซอง 100% • จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการส่ง DM ที่ท�าให้อัตราการตอบรับเพิ่มขึ้น เหมาะส�าหรับผู้ที่ยังไม่เคยลองใช้
สื่อโฆษณาแบบ Direct Mail หรือผู้ที่เคยใช้แล้ว แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ

เปลี่ยน Friend เป็น Fan ผูกใจไว้กับแบรนด์ตลอดกาล (P1211) • Kyoi Yoshihiko • แปล ประวัติ เพียรเจริญ ➍➎➏  
 • ราคา 220.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-507-1

น�าเสนอแนวคิดทางการตลาดที่เน้นสร้าง “ความผูกพันทางใจในระยะยาว” ระหว่างผู้คนกับองค์กรธุรกิจ โดยอาศัย
เครื่องมือที่มีอิทธิพลอย่างโซเชียลมีเดีย มาสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงระดับจิตใจของผู้คน ด้วยการ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมและแรงจูงใจของคนในสังคมปัจจุบัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับนักโฆษณาและนักการตลาด 
เพื่อน�าสื่อใหม่นี้มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสอดคล้องกลมกลืนกับความต้องการของผู้คนอย่างแท้จริง
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เรียนรู้ตำาราและทักษะมากมาย ทำาไม...ทำากำาไรไม่ได้สักที ? (P0903) • Ryosuke Yoshii • แปล สุภารัตน์  ศิริรัตนพันธ ➍➎➏
 • ราคา 180.- / 160 หน้า • ISBN 978-974-443-393-0

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การขาย การตลาด การคิดกลยุทธ์ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ที่เป็น “สิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับการท�าธุรกิจจากศูนย์ให้ได้ก�าไร” แนะน�าหนทางลัดในการท�าก�าไร รวมทั้งบอกวิธีการอุดช่องว่าง และวิธีเชื่อมโยง 
“วิธีทางการตลาด (Marketing Method)” ไปสู่การท�าธุรกิจที่ท�าเงินได้จริง

QuickWin ทางด่วนแห่งชัยชนะ (P0914) • Kenji Sakaguchi, Yuichiro Toi • แปล ประวัติ เพียรเจริญ ➍➎➏
 • ราคา 200.- / 216 หน้า • ISBN 978-974-443-402-9

กล่าวถึง “การคิดแบบ QuickWin” ที่หมายถึง “การมุ่งสร้างผลส�าเร็จสูงสุด ในขณะเดียวกันก็สร้างผลงานหรือผลลัพธ์ 
ย่อย ๆ ออกมาอย่างสม�่าเสมอโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผลลัพธ์ย่อย ๆ เหล่านี้ปูทางไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสุดท้ายในเวลาอันรวดเร็ว” โดยการน�าความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาผนวกเข้ากับทักษะการคิดที่ส�าคัญ 
ได้แก่ “ทักษะการคิดอย่างมีตรรกะ” และ “ทักษะการสร้างจินตนาการ / ทักษะการสร้างแนวคิด” 

แผนภาพ วาดให้เป็น เก่งนำาเสนอ (P1107) • YAMADA Masao • แปล ประวัติ เพียรเจริญ ➍➎  
• ราคา 220.- / 272 หน้า • ISBN 978-974-443-460-9

เรียนรู้เทคนิคการวาดแผนภาพให้เข้าใจง่าย ส่ือความได้ครบถ้วน เพ่ือให้การน�าเสนองานและความคิดสัมฤทธิ์ผลอย่าง 
น่าประทับใจ จากประสบการณ์ตรงของสถาปนิกผู้มีอาชีพซึ่งไม่เพียงแค่ “วาด” แต่ต้องท�าให้ภาพในกระดาษกลายเป็น 
จริงด้วย ผ่าน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ก�าหนดสาร เลือกรูปแบบ แปลงเป็นกราฟ เพิ่มข้อความ จัดวางองค์ประกอบ และแต่งแต้ม
สีสัน รวมทั้งหมด 88 เคล็ดลับเพื่อสร้างแผนภาพให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ

ซากุระกรรมศาสตร์ (P1108) • Morinosuke Kawaguchi • แปล ดร.ปฏิมา สินธุภิญโญ 

• ราคา 180.- / 184 หน้า • ISBN 978-974-443-452-4

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัญชาติญี่ปุ่น ตั้งแต่เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ  รอบตัวไปจนถึงนวัตกรรมไฮเทค ซึ่งล้วนแต่
มีที่มาจากวัฒนธรรม ความรู้สึกนึกคิด และจิตวิญญาณแบบคนญี่ปุ่น ที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นมีความ
สร้างสรรค์ น่าใช้ และมีลูกเล่นมากมายชนิดที่หาไม่ได้ในผลิตภัณฑ์สัญชาติอื่น เรียนรู้ว่าคนญี่ปุ่นท�าอย่างไรในการแปร
เปลี่ยนอัตลักษณ์เฉพาะตน มาผสานกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นกำาไรด้วย Visualization (P1105) • Masaki Hideaki • แปล ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ➍➎➏

 • ราคา 195.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-453-1

การท�าให้มองเห็น (Visualization) คือ เทคนิคการท�าให้ทุกกิจกรรมในองค์การมีสภาพที่มองเห็นปัญหาหรือความผิดปรกติ
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ทันที จึงแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา สามารถลดความสูญเปล่า และหยุดความเสียหายได้  
น�าเสนอต้ังแต่แนวคิดพื้นฐาน แนวทางการน�าไปปฏิบัติจริง พร้อมกรณีตัวอย่างจากบริษัทต่าง ๆ ที่ประสบความส�าเร็จ  
และข้อแนะน�าที่จะช่วยให้การน�า “การท�าให้มองเห็น” เข้ามาใช้ในองค์การประสบความส�าเร็จ

PICTO แกะรอยโมเดลธุรกิจ ต่อยอดกำาไรไม่รู้จบ (P1110) • Satoru Itabashi • แปล ประวัติ เพียรเจริญ ➍➎➏

 • ราคา 225.- / 280 หน้า • ISBN 978-974-443-451-7

แผนภาพ PICTO เป็นเครื่องมือส�าหรับวิเคราะห์ ท�าความเข้าใจ และน�าเสนอโมเดลธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ทั้งยัง
เป็นตัวช่วยในการคิดหาไอเดียใหม่ ๆ หรือต่อยอดไอเดียทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเพิ่มรายได้และก�าไรของกิจการ   
ในเล่มอธิบายกลไกในการท�าเงินของธุรกิจต่าง ๆ, วิธีการเขียนแผนภาพ PICTO, โมเดลธุรกิจมาตรฐาน 8 แบบ, การคิดหา
ไอเดียทางธุรกิจ และตัวอย่างธุรกิจจริง เช่น UNIQLO, iPod ของ Apple, ร้าน 100 เยน ฯลฯ

นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) (P1102) • Makoto USUI • แปล ชไมพร สุธรรมวงศ์, ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท ์ ➍➎➏
 • ราคา 350.- / 480 หน้า • ISBN 978-974-443-458-6

เขียนจากมุมมองด้านธุรกิจกว่า 25 ปี ของอดีตผู้บริหาร “เซเว่นอีเลฟเว่น เจแปน” เนื้อหามุ่งประเด็นหลักที่ “ความหมาย” 
และ “นวัตกรรม” ของค�าว่า “บริการ” ที่เปล่ียนแปลงไป โดยเน้นตัวอย่างและภาพประกอบในการอธิบาย รวมท้ังการ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IT ในการสร้างและพัฒนา “นวัตกรรมการบริการ” ในธุรกิจสาขาต่าง ๆ และวิธีบริหารที่ใช้ IT 
อย่างถึงแก่น เหมาะส�าหรับ นักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และเจ้าของธุรกิจทุกประเภท
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ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ (T0803) • ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา • ราคา 225.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-443-347-3 

เพื่อให้เข้าใจถึงระบบงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการด�าเนินงานด้านธุรการอย่างแท้จริง เนื้อหาครอบคลุม
งานส�าคัญ ๆ ของงานธุรการไว้ทั้งหมด อาทิ การบริหารส�านักงาน การจัดซื้อ การจัดระบบการส่ือสาร การบริหารงาน
เอกสาร การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้รวมเทคนิค
ต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงงานธุรการไว้ในภาคผนวก และท้ายบทยังมีแบบทดสอบเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ทำา(ธุรกิจ)อะไรดีหลังเกษียณ (P0715) • Nobuhiko Aikawa • แปล บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ ์

• ราคา 225.- / 264 หน้า • ISBN 978-974-443-303-9

ไกด์บุ๊คในการสร้างธุรกิจส่วนตัวง่าย ๆ ส�าหรับผู้ใหญ่วัยเกษียณ รวมทั้งแม่บ้าน มนุษย์เงินเดือน (ทั้งอดีต/ปัจจุบัน) หรือ
ใครก็ตามที่สั่งสมประสบการณ์จากชีวิตการท�างานหรือจากงานอดิเรกมามากแล้ว และอยากน�าความรู้หรือประสบการณ์
เหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็น “ธุรกิจเล็ก ๆ ในแบบฉบับของตนเอง”

แค่ทำางานไว ก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น (P1508) • Yamamoto Noriaki • แปล สุภา ปัทมานันท์  

• ราคา 180.- / 192 หน้า • ISBN 978-974-443-653-5

เรามเีวลาจ�ากดัเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในอนาคต การเรยีนรูแ้ละรูจ้กัคดิหาวธิต่ีาง ๆ  เพือ่ช่วยให้ท�างานได้คล่องแคล่ว รวดเรว็ 
และมีคุณภาพ จึงเป็นวิธีที่ช่วยย่นระยะเวลาและท�าให้เราประสบความส�าเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้น หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงท�าให้
มองเห็นความแตกต่างของวิธีคิดและวิธีท�างาน ระหว่าง “คนท�างานเร็ว” กับ “คนท�างานช้า” แต่จะท�าให้รู้และเลือกได้ว่า 
เราควรเริ่มต้นท�างานตามล�าดับก่อน-หลังอย่างไร

จงทิ้งงานไปครึ่งหนึ่ง เมื่อถึงวัย 40 (P1510)  • Yoshinori Shimazu  • แปล บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์  

• ราคา 180.- / 176 หน้า • ISBN 978-974-443-632-0

วัย 40 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตการท�างาน เพราะส่ิงต่าง ๆ ที่สะสมมาในช่วงวัย 20 หรือ 30 ทั้งวิธีท�างาน นิสัยเดิม ๆ 
ลูกน้อง หรือคอนเนกชันเก่า ๆ พอถึงวัย 40 สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น “ภาระ” มากกว่า “ส่งเสริม” ให้เติบโตในหน้าที่การงาน 
พบกับค�าแนะน�าดี ๆ จากนักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย และยังคงก้าวหน้าต่อไปด้วยวัยที่เพิ่มขึ้น

นอนหลับให้เป็น งานเด่น ชีวิตดี (P1512) • Yohei Sugawara • แปล ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์  
• ราคา 180.- / 176 หน้า • ISBN 978-974-443-642-9

แนะน�าวิธีการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งใคร ๆ  ก็ท�าได้ แนะวิธีเลิกพฤติกรรมซ่ึงเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ เพื่อสุขภาพที่
ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน  โดยนักกิจกรรมบ�าบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคทางสมอง และน�าเสนอตัวอย่าง
จริงของคนที่มีชีวิตและการท�างานที่ดีขึ้นด้วยเทคนิคการนอนหลับ รับรองว่าเมื่อน�าไปปฏิบัติตามแล้ว สุขภาพและ
ประสิทธิภาพการท�างานจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

พูดแบบนี้ผู้หญิง “ถูกใจ” ผู้ชายทราบแล้ว “เปลี่ยน” (P1511) • Akira Ito • แปล สุภา ปัทมานันท์  

• ราคา 180.- / 192 หน้า • ISBN 978-974-443-629-0

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติ อุปนิสัย และไขรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในค�าพูดของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นค�าพูดในที่ท�างาน 
ที่บ้าน ตอนไปเที่ยว หรือแม้แต่ตอนออกเดท แนะน�าวิธีพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ “ถูกใจ” ผู้หญิง ซึ่งสามารถจดจ�า
และน�าไปใช้กับการสนทนาในชีวิตประจ�าวันได้ทันที
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27 คำาถามค้นหาคุณค่าของชีวิต (P1413) • Kotaro Hisu • แปล ธิดารัตน์ ซาโต้ • ราคา 195.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-599-6  

คุณแน่ใจแล้วหรือว่า ทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง ?  
ในวัยชรา ถ้าคุณไม่อยากพูดว่า เสียดาย...
นี่คือค�าถาม 27 ข้อที่ช่วยให้ค้นพบตัวตน ความฝัน และเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคุณ เพื่อใช้ชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวของคุณ
ให้คุ้มค่าที่สุด  และเริ่มลงมือท�าความฝันที่เคยบอกตัวเองว่าสักวันหนึ่งจะท�า ตั้งแต่วันนี้

90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต (P1412) • Mitsuaki Yokoyama • แปล ดร. ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร ์  

• ราคา 180.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-588-0

ถ้าคุณเป็นครอบครัวคนธรรมดา ที่มีรายได้ต่อเดือนเท่าเดิม ไม่มีโอกาสรวยทางลัด ไม่มีงานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ แต่อยาก
มีเงินก้อนไว้ท�าอะไรสักอย่าง โดยไม่ต้องพึ่งสินเชื่อบัตรเครดิต นี่คือหนังสือที่จะเป็นทางออกของคุณ หนังสือที่มียอดขาย
กว่า 200,000 เล่มในญี่ปุ่นเล่มนี้ จะแนะน�าสุดยอดวิธีการออมเงินที่พิสูจน์แล้วว่าท�าได้จริง และเห็นผลในเวลาเพียง 90 วัน 
จากครอบครัวที่มีปัญหาทางการเงินกว่า 3,800 ราย จนเป็นกระแสโด่งดังมาแล้วในรายการทีวีทางช่อง NHK และ TBS

พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา ลีลานักมายากล (P1414) • Shinya Uchida • แปล บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ ์  

 • ราคา 200.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-607-8

เปลี่ยนงานน�าเสนอแบบเดิม ๆ ของคุณ เป็นงานน�าเสนอที่สร้างสรรค์ โดดเด่น สื่อสารตรงจุด ตอบโจทย์ธุรกิจ และสะกด 
ใจผู้ฟังจนลืมกะพริบตาราวกับการแสดงโชว์  ไม่ต้องทุ่มงบประมาณก้อนโต แค่เติมไอเดียเพื่อออกแบบเรื่องราวให้มีเสน่ห์ 
และผสมผสานลีลาถ่ายทอด จาก 51 แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งไม่เคยมีใครบอกคุณอย่างชัด ๆ และครบถ้วนเท่าน้ี 
มาก่อน !! 

มารยาทและการรับรองลูกค้าแบบญี่ปุ่น (P1503) • Hiroko Nishide • แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัต ิ  

• ราคา 180.- / 144 หน้า • ISBN 978-974-443-622-1

หนังสือที่จะช่วยให้คุณมั่นใจและวางตัวได้ไม่พลาดในทุกงานเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น งานเลี้ยงรับรองลูกค้า งานพบปะสังสรรค์
ทางธุรกิจ หรือแม้แต่นัดเดทส่วนตัว คุณก็รับมือได้ทุกสถานการณ์ ทั้งในฐานะผู้จัดงานเลี้ยงและผู้รับค�าเชิญ เหมาะส�าหรับ 
ผู้ที่มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้า รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเรื่องมารยาททางสังคมและการวางตัวที่ถูกต้อง เพราะ 
ภาพลักษณ์และมารยาททางสังคมจะเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสและความก้าวหน้าทางธุรกิจ

ความสำาเร็จสร้างได้ด้วยสมาธิ (P1419) • Toyoshi Nagata • แปล ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร ์  

• ราคา 200.- / 216 หน้า • ISBN 978-974-443-623-8

แนะน�าวิธีฝึกฝนและพัฒนาสมาธิ เพื่อให้ใช้พลังความคิดได้ 100% ส�าหรับพ่อแม่ ใช้ปลูกฝังสมาธิให้ลูกได้ตั้งแต่ปฐมวัย 
คนท�างานและผู้น�าในองค์กร สามารถพัฒนาตัวเองสู่ความส�าเร็จในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวอย่างที่ต้องการได้ตลอด
ชีวิต ด้วยเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง พร้อมด้วยกรณีตัวอย่างคนดังในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งมีพลังสร้างสรรค์ส่ิงที่หลงใหลและ 
มุ่งสู่เป้าหมายอย่างจดจ่อ จนประสบความส�าเร็จ มีชื่อเสียงก้องโลก

เปลี่ยนเป็นคนส่วนน้อยที่สำาเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ (P1501) • Hiroyuki INOUE • แปล ปาวัน การสมใจ  

• ราคา 160.- / 184 หน้า • ISBN 978-974-443-617-7

มีคนแค่ 1% ที่ประสบความส�าเร็จและมีความสุขในชีวิต ในขณะที่คนอีก 99% เป็นคนธรรมดาทั่วไป ที่รู้สึกว่าพยายาม 
แค่ไหน ชีวิตก็ไม่เป็นดังที่คาดหวัง ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นความแตกต่าง และแนะน�าวิธีก้าวสู ่
ความส�าเร็จและความสุขของคนส่วนน้อย แต่เป็นแบบอย่างที่คนส่วนใหญ่อยากจะเป็นให้ได้ โดยทันตแพทย์และผู้ให้ค�า
แนะน�าด้านปัญหาชีวิต และเจ้าของผลงานเขียนที่มียอดขายรวมกว่า 850,000 เล่ม

เป็นหนึ่งเดียว ดีกว่าเป็นที่หนึ่ง (P1416) • Kotaro Hisui, Mihiro Hitaka • แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ  

• ราคา 190.- / 232 หน้า • ISBN 978-974-443-619-1

พวกเรามักจะคิดว่า เราควรเปลี่ยนตัวเองเพ่ือท�าบางส่ิงให้ส�าเร็จ ซึ่งหากคิดกลับกัน เท่ากับว่าเราก�าลังปฏิเสธตัวเองใน 
ตอนนี้ ต่อให้เราพยายามแค่ไหน ถ้าเราไม่ยอมรับตัวเอง ทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์ คุณสามารถเลือกใช้ชีวิตอย่างอิสระ 
และมีความสุข ในแบบที่ไม่มีใครจะเหมือนคุณได้ ด้วยเรื่องราวที่ตั้งใจมอบไว้ในเล่ม
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พูดอย่างนี้ สำาเร็จแน่ (P1409) • Yoshihito Naito • แปล ปาวัน การสมใจ • ราคา 198.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-606-1  

บอกลาอาการ “พูดไม่ออก บอกไม่ถูก ล�าบากใจที่จะพูด” ส�าหรับทุกสถานการณ์ชวนอึดอัดที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน ท้ังการ 
สนทนากับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย เพื่อน หรือแม้กระทั่งแฟน  ด้วยเทคนิคการพูดที่มีผลการทดลองทางจิตวิทยารองรับว่า 
น�าไปใช้แล้วคุณจะเป็นคู่สนทนาที่น่าเชื่อถือและใคร ๆ ก็ชื่นชม ประสบความส�าเร็จทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

50 วิธี จัดการคน จัดการใจ ในที่ทำางาน (P1401) • Maki Fukasawa • แปล ปาวัน การสมใจ 

• ราคา 165.- / 160 หน้า • ISBN 978-974-443-578-1

ไม่ต้องอ่านเล่มนี ้!! ถ้าชวีติในทีท่�างานของคณุราบรืน่ดอียูแ่ล้ว นีค่อืวธิก้ีาวสูค่วามส�าเรจ็ในชวีติการท�างานแบบไร้รอยแผล 
พบเคล็ดลับดี ๆ วิธีจัดการรับมือกับสารพันเรื่องกวนใจในที่ท�างาน ในแบบที่งานก็ไม่เสีย ตัวเองก็ไม่ต้องฝืน แล้วใคร ๆ  
ก็ต้องยอมรับว่าเรา “ท�างานเป็น”

ฉลาดเรียน เซียนสนามสอบ (P1307) • YASUKOCHI Tetsuya • แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ  

• ราคา 180.- / 232 หน้า • ISBN 978-974-443-542-2

เตมิพลงัในวนัทีม่ดืแปดด้าน หมดก�าลงัใจจะเรยีน เพลยีกบัการสอบ ด้วย 100 เคลด็ลบัและข้อคดิทีจ่ะช่วยเปลีย่นการเรยีน
ที่เคยเครียด น่าเบื่อ ให้เป็นการเรียนที่สนุกสนาน จนกี่สนามสอบสุดหินก็ไม่ต้องหวั่น กล่ันจากประสบการณ์ของติวเตอร ์
ชาวญี่ปุ่น ผู้สอนภาษาอังกฤษมากว่า 20 ปี และผ่านการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีได้ระดับ 1 จะตอบปัญหาของผู้เรียน 
อย่างครบถ้วน รอบด้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สู้ต่อได้ตลอดรอดฝั่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลับหัวคิด มองชีวิต 60% (P1308) • Shigeta Saito • แปล ธนัญ พลแสน • ราคา 175.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-545-3  

นี่คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่ “คุณหมอไซโต้” ตั้งใจถ่ายทอดไว้ เป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตในครึ่งหลังให้ลงตัว ด้วย “แนวคิด 60%” 
ที่เติมเต็มให้ทุกย่างก้าวสนุก มีสีสันและชีวิตชีวา แม้วันเวลาจะเหลือน้อยลง แต่ระดับความสุขไม่จ�าเป็นต้องลดลงตาม  

เมื่ออายุมากขึ้น ถึงเราจะสูญเสียบางสิ่งไป แต่เราก็ได้บางอย่างกลับคืนมาเช่นกัน
อย่าถอดใจแล้วใช้ชีวิตด้วยเฮือกสุดท้าย แต่...เตรียมตัว...เติมใจให้พร้อมที่จะผลิดอกออกผล สร้างความทรงจ�าบทใหม่ 
ด�าเนินชีวิตอย่างงดงาม ก่อนถึงตอนจบแบบ Happy Ending

สิ่งที่...ดิสนีย์แลนด์ สอนฉัน (P1316) • Hiroshi Kamata • แปล ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ  
• ราคา 180.- / 176 หน้า • ISBN 978-974-443-573-6

4 เรือ่งเล่าจากประสบการณ์ตรงของพนกังานรุน่แรกของโตเกยีวดสินย์ีแลนด์ ดนิแดนทีไ่ด้รบัการกล่าวขานว่ามผีูม้าใช้บรกิาร
ซ�้ากว่า 90% เพื่อสัมผัสให้ซึ้งถึงหัวใจของงานบริการที่มีมากกว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส�าหรับผู้ที่ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่ง
ในชีวิตจะต้องไปเยือนดิสนีย์แลนด์ และส�าหรับผู้ที่เคยไปเยือนดิสนีย์แลนด์มาแล้ว แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับ 
อีกบทเรียนที่ดิสนีย์แลนด์ตั้งใจจะมอบให้เพื่อนมนุษย์

กลับหัวคิด มองโลก 80% (P0908) • Shigeta Saito • แปล ประวัติ เพียรเจริญ • ราคา 165.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-404-3  ➍➎➏

หนังสือที่ให้ 40 แง่คิดดี ๆ เพื่อเปลี่ยนทุก “ปัญหา” เป็นเรื่องสบาย ๆ ตามประสาคนมองโลก 80% ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องงาน 
ครอบครัว หรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เรียนรู้จากหลากหลายสถานการณ์ที่ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทั้งหมดกลั่นจาก
ประสบการณ์ของ ไซโต้ ชิเงตะ จิตแพทย์และนักเขียนชื่อดัง เจ้าของงานเขียนซึ่งถ่ายทอดแนวทางการใช้ชีวิตให้ชาวญี่ปุ่น
มาแล้วกว่า 300 เล่ม รวมถึงแง่คิดคม ๆ จากผู้มีชื่อเสียงที่ประสบความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ  เพื่อก้าวสู่วิถีของคนเก่ง แกร่ง 
และมีความสุข !!

เติมความเป็นผู้นำาในช่องว่าง (P1304) • Kouji Takagi • แปล ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ ➍➎
• ราคา 195.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-548-4 

ถ้าต้องมีลูกน้อง หรือก�าลังกังวลใจกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ • ท�าอย่างไรให้สมาชิกในทีมที่อายุมากกว่ายอมรับ • วางตัว
อย่างไรกับสมาชิกเพศตรงข้าม • ชมอย่างไรให้สมาชิกพัฒนาต่อเนื่องและไม่เหลิง • ต�าหนิอย่างไรให้สมาชิกรับฟังและ 
แก้ไข • ต้องเป็นกันชนระหว่างสมาชิกในทีมกับเจ้านาย • ต้องถ่ายทอดและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทท้ังท่ีรู้สึกว่า 
ไม่สมเหตุสมผล หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเป็นผู้น�าที่ “สมเป็นผู้น�า” สมาชิกในทีมปลื้ม องค์กรปรารถนา แม้จะท�าหน้าที่
เป็นครั้งแรก !
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อัศจรรย์...วันที่สมองประทับใจ (P1118) • Kenichiro Mogi • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์  
 • ราคา 175.- / 216 หน้า • ISBN 978-974-443-490-6

แนะน�าให้รู้จักศักยภาพอีกด้านหนึ่งของสมองที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ เดิมทีเราเข้าใจว่าสมองเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
หรือความทรงจ�าเท่านั้น แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พบว่า สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกอย่างใกล้ชิด และความรู้สึก
ประทบัใจกเ็ป็นสดุยอดกลไกทีก่ระตุน้การเรยีนรูแ้ละการพฒันาของสมอง เพยีงปล่อยให้ความรูส้กึประทบัใจท�างาน ศกัยภาพ
ที่ซ่อนเร้นของสมองจะตื่นตัว แล้วน�าพาโอกาส ความก้าวหน้า และความสดใสกลับมาสู่ชีวิตได้อย่างที่คิดไม่ถึง 

คำาถามวิเศษ เปิดประตูใจเด็กและพ่อแม่ (P1119) • Mihiro Matsuda / Masato Homma • แปล ธิดารัตน์ ซาโต ้

 • ราคา 165.- / 176 หน้า • ISBN 978-974-443-485-2

รวบรวม 34 ค�าถามวิเศษที่จะช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ที่ใกล้ชิดและดูแลเด็กได้ทบทวนตนเอง และทราบแนวทางการ
สื่อสารด้วยการใช้ค�าถามที่เหมาะสม อันจะมีส่วนอย่างมากในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก 
ช่วยดึงก�าลังใจและความสามารถที่ไร้ขีดจ�ากัดของเด็กออกมา ช่วยเปล่ียนมุมมองของเด็กจาก “ความผิดพลาด” เป็น  
“การเรียนรู้” และสิ่งที่ส�าคัญคือช่วยให้พ่อ-แม่-ลูกได้เรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาไปด้วยกัน

จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่กลมกล่อม (P1217) • Hideki  WADA • แปล ดร.สุลภัส เครือกาญจนา 

• ราคา 150.- / 160 หน้า • ISBN 978-974-443-526-2

ทุกเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะท�าให้ผู้อ่านได้ค้นพบทางออกของการใช้ชีวิตในสังคมที่ยุ่งเหยิง ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอย่าง 
คนปกติ เรียนรู้วิธีปฏิบัติและการปรับมุมมองด้วยวิธีที่ถูกต้องตามค�าแนะน�าของจิตแพทย์ ในการดูแลความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและคนรอบข้าง รู้จักจัดการความเครียดที่สะสม แล้วด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสมดุล เพราะทุกวันนี้ใคร ๆ 
ก็มีโอกาสป่วยทางจิต แล้วแน่ใจหรือว่าตัวคุณเองไม่ใช่หนึ่งในนั้น !?!

รอให้ถึงเกษียณก็สายเสียแล้ว (P1210) • Takashi HOSAKA • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท ์

• ราคา 200.- / 272 หน้า • ISBN 978-974-443-535-4

หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับทุกคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน หรือส�าหรับผู้ที่เตรียมพร้อมจะเข้าสู่ช่วงเวลาเกษียณ 
เพื่อให้การใช้ชีวิตในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนี้เต็มไปด้วยความสุข ตัวผู้สูงอายุเองและคนในครอบครัวจะต้องท�าความ

เข้าใจและเตรียมการรับมือไปพร้อมกัน เสริมด้วยประเด็นปัญหาทุกเรื่องที่ผู้สูงอายุและลูกหลานเป็นกังวล ทั้งเรื่องสุขภาพ 

การเงิน หลักประกันในอนาคต การดูแลยามเจ็บไข้ การจัดการทรัพย์สิน ฯลฯ

ถามแล้วเวิร์ก (P1302) • Mihiro Matsuda • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ • ราคา 200.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-541-5 

รู้จัก “เทคนิคการตั้งค�าถาม” พร้อมตัวอย่างที่น�าไปใช้ได้จริง เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้ลูกน้องมุ่งมั่นอยากท�างาน • ค้นหา 
จุดแข็ง-จุดขาย สู่เป้าหมายที่ยากจะเลียนแบบ • เพิ่มความสามารถในการท�างานอย่างก้าวกระโดด ฯลฯ...แล้วจะพบว่า
ชีวิตและการงานของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าทึ่ง เพียงแค่เปลี่ยนวิธีตั้งค�าถาม

ฉลาดถาม เป็นต่อทุกสถานการณ์ (P1106) • Makoto Tanihara • แปล ประวัติ เพียรเจริญ 

• ราคา 180.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-454-8

มาเพิ่มพลังให้ค�าถามด้วย 33 เทคนิค “วิธีถามค�าถามอย่างเฉียบคมและชาญฉลาด”  เพื่อแปลงโฉมค�าถามแบบเดิม ๆ ให้
กลายเป็นอาวุธที่พร้อมช่วยแก้ปัญหา ดึงผลลัพธ์หรือค�าตอบออกมาในทิศทางที่ต้องการ และพลิกสถานการณ์ให้เป็น 
ดังใจคิด อธิบายและบอกเคล็ดลับโดยมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญทักษะการถาม ยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมภาพประกอบเสริมความเข้าใจ

ข้ามขีดจำากัด ปลุกพลังยีน (P1011) • Kazuo Murakami • แปล ธนัญ พลแสน 

• ราคา 165.- / 232 หน้า • ISBN 978-974-443-435-7

ยีนเปรียบเสมือนผู้บงการอันดับแรก เพราะร่างกายของคนเราท�างานภายใต้ค�าสั่งของยีน  แต่คนเราใช้ยีนท�างานเพียงแค่ 
3% ดังนั้นศักยภาพในตัวเราจึงไม่เพิ่มขึ้นและยังยึดติดอยู่กับตัวตนเดิม ๆ มาเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นและหลุดจากข้อจ�ากัด
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ด้วยวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตที่จะดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมา เพราะความสามารถของมนุษย์นั้นไร้ขีดจ�ากัด 
เราสามารถก�าหนดชีวิตและเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไร !! 



25

E-mail : book4u@tpa.or.th

ฉายเด่ียว 22 วธิเีติมพลงัชวีติ สนทิกบัตวัเอง (P1113) • Yoshihiko Morotomi • แปล ธนญั พลแสน 
• ราคา 150.- / 176 หน้า • ISBN 978-974-443-449-4

22 วิธีใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและเข้มแข็งอย่างถูกทาง ที่แนะน�าโดยจิตแพทย์ชื่อดังในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นในหนังสือ 
เล่มนี้ จะท�าให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว คุณจะอยู่กับคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด อยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว คุณจะ
ได้สนิทกับตัวเอง กล้าที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องเลียนแบบใคร และจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้โดยไม่ต้อง 
ฝืนใจอีกต่อไป

ผู้หญิงอย่างเรา วันไหน ๆ ก็ เอาอยู่ (P0921) • asajikan.jp • ภาพ Ayumi TAKAMURA • แปล ชไมพร สุธรรมวงศ ์

• ราคา 175.- / 136 หน้า • ISBN 978-974-443-409-8

คูม่อืฉบบักระเป๋าทีจ่ะแปลงโฉมให้เรากลายเป็นสาวทีเ่รงิร่าได้แต่เช้า มาเริม่ต้นวนัด ีๆ  ด้วยกจิวตัรง่าย ๆ  ยามเช้า ทีจ่ะเปลีย่น
สาวออฟฟิศผู้เร่งรีบ เป็นสาวเก่งที่ “สวยตั้งแต่หัวจดเท้า สบายทั้งอารมณ์และร่างกาย และจัดการได้ทั้งเรื่องที่ท�างานและ 
ทีบ้่าน” ตามคอนเซปต์ ถ้าชนะได้ตัง้แต่เช้า กจ็ะชนะไปทัง้วนั เคลบ็ลบัต่าง ๆ  รวบรวมจากเวบ็ไชต์ผูห้ญงิยอดนยิมของญีปุ่น่ 
ที่มีผู้เข้าชมกว่า 10 ล้านครั้ง

จำาเก่ง จำาแม่น จำานาน (P1008) • Masahiro Kurita • แปล ธนัญ พลแสน • ราคา 150.- / 176 หน้า • ISBN 978-974-443-423-4 

หนังสือเล่มนี้จะแนะน�าเทคนิคการพัฒนาทักษะการจ�าและศักยภาพของสมองให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการจ�าที่เป็นธรรมชาต ิ
และไม่ฝืนตนเอง ขอเพยีงแค่คณุเปิดใจเรยีนรูอ้ย่างยดืหยุน่ และเลอืกฝึกวธิทีีส่นใจจนช�านาญ ไม่ว่าคณุจะมปัีญหาเกีย่วกบั
การจ�าในห้องเรียน ในที่ท�างาน หรือในชีวิตประจ�าวัน หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ ด้วยเทคนิคการจ�าที่สนุกและครบสูตร  
จ�าเก่ง จ�าแม่น จ�านาน แล้วความจ�าของคุณจะดีขึ้น 10 เท่า

เพิ่มความสุข เพียงลดบางสิ่ง (P1004) • Mihiro Matsuda • แปล ภัทราวรรณ ภาณุมาภรณ ์  

• ราคา 135.- / 152 หน้า • ISBN 978-974-443-430-2

แนวคิดเชิงบวกด้วยสูตรแห่งความส�าเร็จเชิงลด ส�าหรับคนที่รู ้สึกว่าก�าลังพยายามอย่างทุ่มเทเพ่ือตามให้ทันสังคมท่ี 
ก�าลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งกายและใจกลับเหนื่อยล้าจนห่างไกลจากความสุขมากขึ้นทุกที ๆ มาก้าวไปข้างหน้า 

อย่างมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องฝืนก�าลังตัวเอง  ด้วยการเลิกบางส่ิง ทิ้งบางอย่าง ยอมเสียอะไรไปบ้าง  
แล้วเริ่มต้นสิ่งที่เป็นตัวคุณและมีคุณค่าต่อตัวคุณอย่างแท้จริง

Happy Signal รู้ทันสัญญาณแห่งความสุข (P1010) • TOSHITAKA MOCHIZUKI • แปล ดร.สุลภัส เครือกาญจนา  
• ราคา 180.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-425-8

ความสุขและความส�าเร็จนั้น “ส่งสัญญาณ” มาหาเราอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้งเราอาจไม่รู้และไม่ทันคว้าไว้ อย่าปล่อย 
ให้สัญญาณแห่งความสุขและโอกาสแห่งความส�าเร็จลอยผ่านไป ! มาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณด้วย 46 วิธีที่จะช่วยสร้าง
ความสุขและให้ก�าลังใจตนเอง เตรียมพร้อมและพัฒนาตนเองเพ่ือรอรับโอกาสที่จะเข้ามาในวันใหม่ รวมท้ังมองเห็น 
ประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปัญหาและอุปสรรค ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน

สีสันสร้างเสน่ห์และความสำาเร็จ (P0902) • Ayumi ISHII • แปล ดร.สุลภัส เครือกาญจนา  

• ราคา 195.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-390-9

มาท�าความรู้จักกับพลังอันมหัศจรรย์ของสีสันที่สามารถดึงดูดส่ิงดี ๆ เข้ามาในชีวิตได้มากกว่าที่คุณเคยคิด ผ่านหนังสือ 
เล่มนี้ซึ่งกล่าวถึงการเลือกใช้สีให้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เราต้องพบเจอทั้งในการท�างานและชีวิตประจ�าวัน 
เช่น การติดต่อธุรกิจ การเจรจา การประชุม การนัดพบ การขอความช่วยเหลือ การขอโทษ โดยอาศัยหลักการส�าคัญ  
3 ประการ คือ สีที่ชอบ สีที่เหมาะสม และสีที่ควรประดับบนร่างกาย โดยค�านึงถึง เวลา สถานที่ และโอกาส 
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14
หมวด
ค³ิตศาสตร์

รวมโจทย์คณิต เก่งคิดแก้ปัญหา (P1502) • Tetsuya Kurita • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์  
• ราคา 220.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-443-630-6

รวม 63 โจทย์สอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นชื่อดังจากญี่ปุ่นหลากหลายรูปแบบ เช่น เรขาคณิต จ�านวน พื้นที่ ผลต่าง ความน่า
จะเป็น การจัดหมู่ อัดแน่นด้วยแนวคิดเรื่องการแก้โจทย์ด้วยวิธีพลิกแพลงแบบต่าง ๆ เหมาะส�าหรับนักเรียนชั้นประถม-
มัธยมศึกษา ใช้ฝึกคิดแก้โจทย์อย่างเป็นขั้นตอน ฝึกมองภาพความสัมพันธ์ ฝึกความคิดเชิงตรรกะและทักษะการวางแผน 
เพื่อพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

โจทย์ยากแก้ง่าย ถ้าเข้าใจพื้นฐานคณิต ม.ปลาย (P-1602) • Katsuyuki Sadamatsu • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์ 
• ราคา 210.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-682-5

ทบทวนพื้นฐานส�าคัญของคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมปลายในหัวข้อ สมการ ฟังก์ชัน และเรขาคณิต โดยน�าข้อสอบเข้า
มหาวทิยาลยัระดบัยาก มาอธบิายอย่างละเอยีด ตัง้แต่การตคีวามโจทย์ การคดิแบบลองผดิลองถกู ไปจนถงึการหาแนวทาง
ไขปัญหาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานที่แท้จริงจนสามารถแก้โจทย์พลิกแพลงได้ทุกรูปแบบ

100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์ (P-1601) • Hirokazu Onoda • แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ  
 • ราคา 210.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-677-1

รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ชั้นยอดที่มีความน่าสนใจ มีนัยส�าคัญทางประวัติศาสตร์ และสามารถแก้ได้โดยใช้ความรู้ระดับ
มัธยมต้นเท่านั้น แต่การท�าความเข้าใจต้องอาศัยวิธีคิดและการพิจารณาเหตุผลที่สูงกว่าระดับมัธยมต้นทั่วไป จึงเหมาะ
ส�าหรับผู้ที่ชอบความท้าทายในการแก้โจทย์ยาก ๆ โดยเฉพาะ

รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) (P-1518) • ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และ โญโกะ คาโน ฤทธาภรณ์ 
 • ราคา 165.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-443-669-6

รวบรวมสุดยอดโจทย์ระดับปราบเซียนจาก “ข้อสอบเข้าชั้นมัธยมต้น” ของโรงเรียนชื่อดังในญี่ปุ่น ทั้งหมดกว่า 160 ข้อ 
น�ามาอธิบายและเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย แม้เป็นโจทย์ส�าหรับเด็กประถม แต่มีความพิเศษและน่าสนใจ ผู้อ่านจะได้
ฝึกทักษะและไหวพริบเชิงคณิตศาสตร์หลากหลายด้าน  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน 

สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง (P-1517) • Hiroyuki Kojima • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์ 
 • ราคา 220.- / 256 หน้า • ISBN 978-974-443-666-5

เหมาะส�าหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย นักศึกษา และคนท�างานที่ก�าลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยาก
อ่านต�าราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ อธิบายเนื้อหาพ้ืนฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ 
โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น 
เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด

“คณิตศาสตร์” ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก (P-1516) • Mitsuo Yoshizawa • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์  
 • ราคา 165.- / 168 หน้า • ISBN 978-974-443-665-8

หนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปมในใจของคนส่วนใหญ่ที่รู้สึก “เกลียดกลัว” ตัวเลข โดยพาเราย้อนกลับไปค้นหาอะไรบางอย่าง 
ท่ีเป็นจุดเริ่มให้หันมา “ชอบ” และ “เข้าใจ” คณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงผ่านเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวัน แค่เริ่มต้นจาก
ความชอบ–เข้าใจ–หมั่นฝึกท�าแบบฝึกหัด เราก็จะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน 
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สาวน้อยร้อยเลข ตอน ลำาดับและอนุกรม (P1407) • Hiroshi Yuki • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์ 

• ราคา 285.- / 360 หน้า • ISBN 978-974-443-589-7

ไลท์โนเวลที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ให้คนหนุ่มสาว มีกระแสตอบรับดีทั้งในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ  
จีน และเกาหลี !! นี่คือ “นิยายคณิตศาสตร์” ที่คงสาระไว้ครบครัน ผู้อ่านจะเพลิดเพลินไปกับชีวิตวัยเรียนของ 1 หนุ่ม  
และ 2 สาว ม.ปลาย ผู้หลงใหลคณิตศาสตร์ ที่วัน ๆ ง่วนกับการแก้สูตรและคิดต่อขยายสูตรเลขด้วยตัวเอง เนื้อหามีหลาย
ระดับตั้งแต่มัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย 

สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 2 (P1310) • Tadahiko Hoshida • แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ 
• ราคา 300.- / 320 หน้า • ISBN 978-974-443-570-5

รวมกว่า 80 ทฤษฎีบทของวิชาเรขาคณิตพื้นฐานระดับ ม.ต้น ที่ใช้ได้จนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย... อธิบายอย่างละเอียด 
ต่อเนื่องให้เข้าใจง่ายและมีเทคนิคการจ�าที่น่าสนใจ น�าเสนอบทเรียนอย่างสนุกสนานด้วยภาพการ์ตูน 4 สีตลอดเล่ม  
เหมาะกบัการเรยีนรูห้รอือ่านทวนด้วยตวัเอง รวมถงึคร-ูผูป้กครองทีต้่องการเทคนคิด ีๆ  ไปสอนต่อ เป็นเหมอืนคูม่อืเรขาคณติ
ประจ�าบ้านที่ใช้ได้ทุกคน

สถิติ ฉบับการ์ตูน (P1418) • Takehiko Ohgami / Medaka College • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์ 
• ราคา 265.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-626-9

เป็นต�าราเสริมส�าหรับผู้เรียน “สถิติเบื้องต้น” ที่ไม่เน้นสูตร-นิยามแบบต�าราทั่วไป แต่เน้นเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย โดยใช้
ภาพการ์ตนูเป็นสือ่เพือ่ให้เข้าใจวชิาสถติแิบบรูจ้รงิจากความรูส้กึ สามารถนกึออกมาเป็นภาพในหวัได้ เนือ้หาประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงรูปแบบต่าง ๆ สถิติเชิงอนุมาน และการทดสอบสมมุติฐาน 
เหมาะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงระดับมหาวิทยาลัย

สาวน้อยร้อยเลข ตอน ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ (P1408) • Hiroshi Yuki • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์ 
 • ราคา 300.- / 392 หน้า • ISBN 978-974-443-618-4  

จากทฤษฎีบทที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ที่ต้องใช้เวลาถึง 358 ปี จึงพิสูจน์ได้ เหมาะส�าหรับใครก็ตามที่ไม่เชื่อว่าความสนุก
และน่าหลงใหลของคณิตศาสตร์นั้นมีอยู่จริง !! ผู้อ่านจะได้ร่วมเดินทางส�ารวจโลกของ “ทฤษฎีจ�านวน” ไปพร้อมกับ “ผม” 
คุณมิรุกะ และเตตระ แล้วครั้งนี้ยังมี “ยูริ” ลูกพี่ลูกน้องของ “ผม” เพิ่มมาอีกคน ซึ่งจะน�าผู้อ่านไปเรียนรู้หัวข้อคณิตศาสตร์
มากมายอย่างสนุกสนาน เสมือนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวละคร

สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 1 (P1309) • Tadahiko Hoshida • แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ 
• ราคา 280.- / 304 หน้า • ISBN 978-974-443-561-3

รวมเรื่องพื้นฐานของเรขาคณิตที่ใช้ได้ตั้งแต่เล็กจนโต เนื้อหาจะอธิบายให้เข้าใจพื้นฐานของพื้นฐานเรขาคณิต ที่คุณครูมัก
ข้ามไปหรอืไม่ได้เน้นให้เข้าใจตัง้แต่แรก ท�าให้พลาดในจดุนีแ้ล้วอาจไปมปัีญหาตอนทีเ่รยีนขัน้สงู เป็นการอธบิายอย่างค่อย
เป็นค่อยไปเพื่อให้เข้าใจจริง ๆ  ก่อนขึ้นสู่บทเรียนเรื่องใหม่ต่อไป เชื่อมโยงประเด็นที่ต้องการสื่อผ่านภาพการ์ตูนจ�านวนมาก
เพื่อให้อ่านสนุกและจดจ�าง่าย

คณิต ม.ต้น สอนอย่างนี้เก่งนานแล้ว !! (P1417) • Katsuyuki Sadamatsu • แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์ 
 • ราคา 180.- / 192 หน้า • ISBN 978-974-443-605-4

อธิบายทุกจุด ตอบทุกข้อสงสัย แบบที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของติวเตอร์ชื่อดังที่ส่งนักเรียนเข้า
สถาบันในฝันมาแล้วนับล้าน !! ทั้งเรื่องเส้นขนาน อัตราส่วน สมการ การแยกตัวประกอบ ฟังก์ชัน และความน่าจะเป็น  
จะอธิบายให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน มีหลักการคิดที่ถูกต้อง เหมาะส�าหรับ • นักเรียนชั้น ม.ต้น ใช้อ่านประกอบความเข้าใจใน 
ชั้นเรียน • นักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่พื้นฐานไม่แน่น • ผู้ปกครอง-ครูอาจารย์ ที่ต้องการค�าอธิบายแบบลงลึก

77 เรื่องไม่คาดคิด ในโลกคณิตศาสตร์ (P1415) • Tsuneharu Okabe • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 
 • ราคา 220.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-598-9

เล่าทุกเรื่องของคณิตศาสตร์ทุกแขนงอย่างย่นย่อ ตั้งแต่เรื่องพื้น ๆ ไปจนถึงปัญหาข้ามศตวรรษที่ยังไม่มีใครแก้ได้...พบกับ
เรื่องราวของคณิตศาสตร์ที่จะท�าให้คุณประหลาดใจ อาทิ • จ�านวนธรรมชาติกับจ�านวนคี่ มีจ�านวนสมาชิกเท่ากัน • ใน 
ล�าดับฟีโบนัชชีมีอัตราส่วนทองซ่อนอยู่ • สูตรพื้นที่วงกลมมาจากการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม • มีวงแหวนเมอบิอุสอยู่ในตลับเทป 
• เส้นขนานก็ตัดกันได้ • ในกลุ่มเพื่อน 13 คน จะต้องมีคนที่เกิดราศีเดียวกัน
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ฟิตทักษะคณิต พิชิตทุกโจทย์สอบเข้า (P1212) • Naoki  Kawata • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 
• ราคา 240.- / 288 หน้า • ISBN 978-974-443-520-0

รวบรวม “โจทย์สอบเข้าช้ันมัธยมต้น” กับ “โจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย” ที่มีความคล้ายคลึงกัน มาน�าเสนอให้เด็ก ๆ  
ได้ลองฝึกการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์คณิตศาสตร์อย่างเป็นล�าดับ เป็นการทบทวนความรู้และจัดระเบียบความเข้าใจ  
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบแข่งขันจริง

สอนหลักคิด แก้โจทย์คณิตตั้งแต่ประถม (P1301) • Yasunari Tanaka • แปล ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ 
 • ราคา 200.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-559-0

แนะน�าแนวทางการสอนเลขเพื่อพัฒนาความคิดเชิงตรรกะให้เด็กประถม อธิบายระบบการคิดและการเรียนรู้เลขคณิต 
ส�าหรบัเดก็ตัง้แต่เริม่ต้น มวีธิฝึีกฝนทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้โจทย์อย่างเป็นกระบวนการ รวมถงึวธิกีารให้แบบฝึกหดัและ
การบ้านที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละขั้น

แคลคูลัส ฉบับการ์ตูน (P1206) • Taira Ishiyama, Takehiko Ogami • แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ 

• ราคา 225.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-497-5

แคลคูลัสฉบับเข้าใจง่าย อ่านทีไรก็ไม่เบื่อ...น�าเสนอด้วยภาพการ์ตูนกวน ๆ ชวนติดตาม ที่จะท�าให้เข้าใจเรื่องพื้นฐาน 
ประวัติการคิดค้น ตลอดจนคอนเซปต์กว่าจะมาเป็นสูตรส�าเร็จที่เห็นกันทั่วไป ทั้งเรื่องอนุพันธ์ อินทิเกรต ลิมิต และฟังก์ชัน 
ก็เล่าให้เข้าใจง่ายผ่านการ์ตูนข�า ๆ และเมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐาน การน�าสูตรไปใช้หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องง่าย การเรียน 
ในระดับสูงก็ไม่มีอะไรให้ต้องสะดุดอีกต่อไป

สอนให้เก่งและอยากเรียน “คณิตศาสตร์” (P1116) • OKABE Tsuneharu, HASEGAWA Emi • แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ 
 • ราคา 250.- / 328 หน้า • ISBN 978-974-443-472-2 

ส�าหรบัคนทีค่ดิว่าคณติศาสตร์นัน้แสนน่าเบือ่ เพราะมแีต่สตูรสมการทีด่วูุน่วาย ทัง้ยงัไม่รูว่้าจะคดิขึน้มาท�าไม หรอืน�าไปใช้
ประโยชน์อะไรได้ ลองมาเรียนตามบทเรียนที่น�าเสนอเป็นพิเศษนี้ ที่ไม่เน้นให้ท่องจ�าแต่เน้นอธิบายให้เข้าใจตามความรู้สึก 
โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่มาที่ไปจนได้เป็นสูตรส�าเร็จ ท�าให้เข้าใจแนวคิดของคณิตศาสตร์ จึงน�าหลักการไปใช้ได้ทั้งกับการ 
แก้โจทย์ปัญหาในโรงเรียน ตลอดจนประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี

คณิต ม.ต้น ทบทวนได้ง่าย ๆ ใน 8 วัน (P0920) • Todai Katei Kyoshi Tomo no Kai • แปล ประวัติ เพียรเจริญ 
 • ราคา 180.- / 288 หน้า • ISBN 978-974-443-411-1

เป็นหนังสือส�าหรับทบทวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่น�าเสนอในรูปแบบบทสนทนา ระหว่าง  
“เด็ก ม.ต้น” กับ “ติวเตอร์” รุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่มีวิธีการสอน สรุปประเด็นส�าคัญ และแนะน�าเคล็ดลับดี ๆ  
ที่ท�าให้เด็กสามารถท�าความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่รู้สึกว่ายากเกินไป และสามารถแก้โจทย์ต่าง ๆ ได ้
อย่างมั่นใจ

เก่งเลขให้ถึงแก่นด้วยทฤษฎีบทคณิตศาสตร์ (P0822) • Akimichi Sekine • แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ   
 • เรียบเรียง ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์  • ราคา 195.- / 264 หน้า  • ISBN 978-974-443-384-8

รวบรวมทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่ส�าคัญ ๆ และเป็นประโยชน์มากกว่า 30  ทฤษฎีบท โดยแต่ละทฤษฎีบทนอกจากจะ
พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้ว ยังมีเรื่องราวความเป็นมาของตัวทฤษฎีบทและบรรดานักคณิตศาสตร์ที่ค้นพบและอยู่เบื้องหลัง
ทฤษฎีบทเหล่านั้น ซ่ึงจะท�าให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป และรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ส�าหรับ 
การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูง

เซียนปริศนา สนุกฮาพัฒนาสมอง (P0905) • Akira Aizawa • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท ์  

 • ราคา 100.- / 144 หน้า • ISBN 978-974-443-388-6

รวบรวมโจทย์ปริศนาสนุก ๆ เพื่อใช้ทดสอบความสามารถและฝึกการท�างานของสมอง มีทั้งปริศนาระดับง่ายและยาก 
ผู้อ่านจะรู้สึกสนุกไปกับโจทย์ต่าง ๆ ที่คัดเลือกมานี้ พร้อมทั้งยังได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับสมอง เป็นประโยชน์ทั้งกับ 
เด็ก ๆ ในการเสริมสร้างเชาวน์ปัญญา และดีต่อผู้ใหญ่ในการป้องกันอาการสมองเสื่อม
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15
หมวด

วิทยาศาสตร์

เชาวน์คณิตพิชิตเซียน (P0710) • Norio Nakada • แปล ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, ดร.รัตนา รุจิรวนิช, วันชัย อุดมกิจวณิชย ์

• ราคา 100.- / 152 หน้า • ISBN 978-974-443-280-3

เป็นโจทย์ปริศนาคณิตศาสตร์ที่พิมพ์จ�าหน่ายมาแล้วกว่า 130,000 เล่มในญี่ปุ่น รวบรวมโจทย์เด็ดกว่า 60 ข้อ ที่ผ่านการ 
คัดสรรโดยปรมาจารย์ช่ือดังด้านปริศนาเลขคณิตแห่งสถานีโทรทัศน์ NHK มีทั้งโจทย์ที่คิดขึ้นใหม่และโจทย์ดั้งเดิมท่ีมี 
ความคลาสสิก โจทย์สั้น จ�าง่าย ค�าตอบชัดเจนตรงประเด็น สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้ทั้งผู้ทายและผู้ตอบ 

เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน (P1513) • Takeo Samaki, Mitsuhiro Terada, Yoichi Yamada • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง 

 • ราคา 275.- / 280 หน้า • ISBN 978-974-443-647-4

มาเรยีนรู ้6 เรือ่งพืน้ฐานส�าคญั เพือ่เปิดประตสููโ่ลกแห่งเคม ีได้แก่ สสาร – ลกัษณะและคณุสมบตัขิองสสารทีอ่ยูร่อบตวัเรา, 
ธาตุกับตารางธาตุ – โครงสร้างภายในอะตอม และคุณสมบัติของธาตุแต่ละหมู่, พันธะเคมี – ชนิดและลักษณะของพันธะ
เคม,ี โมล – หน่วยปรมิาณสารทีส่�าคญั และความสมัพนัธ์กบัหน่วยอืน่ ๆ , สารประกอบอนิทรย์ี – ลกัษณะเฉพาะและคณุสมบตัิ
ของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ, พอลิเมอร์ – พอลิเมอร์ธรรมชาติ พอลิเมอร์สังเคราะห์ และพลาสติก

DNA ฉบับการ์ตูน (P1507) • Satoshi Ikuta • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง • ราคา 250.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-641-2 

จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ DNA, RNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ แบบอ่านสนุก 
เข้าใจง่าย ได้สาระ ทั้งความรู้พื้นฐาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ โดยเริ่มจากองค์ประกอบ โครงสร้าง หน้าที่ และกลไก 
การท�างานของ DNA และ RNA รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวประวัติการค้นพบ DNA โรคจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษา

พลังงาน ฉบับการ์ตูน (P1411) • Katsuhiro Saito • แปล ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ • ราคา 235.- / 208 หน้า • ISBN 978-974-443-613-9 

ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเรื่องพลังงานที่หลากหลาย รอบด้าน อ่านสนุก เข้าใจง่าย เหมาะส�าหรับนักเรียน นักศึกษา  
สายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ความหมายและหลักการพื้นฐานเรื่องพลังงาน และศึกษา
หลักการใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ ทั้งพลังงานแสง พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานเชื้อเพลิงจากซาก 
ดึกด�าบรรพ์ พลังงานทดแทน และพลังงานนิวเคลียร์

สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ ฉบับการ์ตูน (P1402) • Katsuhiro Saito • แปล บงกช บางยี่ขัน 
 • ราคา 250.- / 248 หน้า • ISBN 978-974-443-581-1

จากพื้นฐานความรู้ด้านเคมีอินทรีย์ สู่สารพันประโยชน์ของสารประกอบอินทรีย์กว่า 100 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา
อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ประโยชน์ของสารประกอบอินทรีย์ ตั้งแต่อุปกรณ์ในบ้าน บนโต๊ะท�างาน ในชีวิตประจ�าวัน บทบาท 
ในร่างกาย จนถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อน อาทิ เส้นใยผ้าที่ช่วยอบอุ่นร่างกาย สารเรืองแสงที่บอกสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม  
วัสดุผลิตรถยนต์ที่ซ่อมแซมตัวเองได้ พลาสติกที่เปลี่ยนน�้าทะเลเป็นน�้าจืด ฯลฯ

ตารางธาตุ ฉบับการ์ตูน (P1315) • Katsuhiro Saito • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง • ราคา 250.- / 240 หน้า • ISBN 978-974-443-565-1 

ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องตารางธาตุ ท�าไม 118 ธาตุ ในตารางธาตุต้องจัดเป็น 18 หมู่ กับ 7 คาบ ? ท�าไมธาตุในหมู่เดียวกัน  
มีคุณสมบัติคล้ายกัน ? ท�าไมแต่ละคาบในตารางธาตุ มีธาตุไม่เท่ากัน ?  ถอดรหัสความหมายแท้จริงที่ซ่อนอยู่ เปิดเผย 
เรื่องราวอันมหัศจรรย์ของธาตุต่าง ๆ ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาท่องจ�าจนปวดหัวอีกต่อไป
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คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : อุณหพลศาสตร์เคมี (P1114) • Kutsuhiro Saito • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง 

 • ราคา 225.- / 232 หน้า • ISBN 978-974-443-491-3

สองสาวน้อย อโิอะจงัและเนะรจุงั จะพาเราไปเรยีนรูอ้ณุหพลศาสตร์เคม ี(Chemical thermodynamics) ศกึษาความสมัพนัธ์
ของความร้อน พลังงาน ปฏิกิริยาเคมี และการเปลี่ยนแปลงของสสาร โดยเริ่มจากท�าความรู้จักกับงานและพลังงาน ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่พลังงานในระดับอะตอม โมเลกุล พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี และการเปลี่ยนแปลงสถานะ ศึกษา
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในธรรมชาติ ตามกฎของอุณหพลศาสตร์

คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : เคมีอินทรีย์ (P1208) • Kutsuhiro Saito • แปล บงกช บางยี่ขัน • ราคา 225.- / 232 หน้า • ISBN 978-974-443-498-2 

เรียนรู้เคมีอินทรีย์ (Organic chemistry) ไปกับฮิเมะ คุณหนูจอมป่วน อาจารย์เคมี และพ่อบ้านโทะมิซะวะ ศึกษาความ
มหัศจรรย์ของสารประกอบอินทรีย์ ต้ังแต่พันธะและโครงสร้างโมเลกุล รู้จักกับคุณสมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ  
เรียนรู้ปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ และการทดลองทางเคมีอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ และพอลิเมอร์ รวมถึง 
รู้จักกับสารชีวโมเลกุล พื้นฐานของวิชาชีวเคมี เหมาะส�าหรับนักเรียน นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย
จนถึงมหาวิทยาลัย

118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูน (P1214) • Katsuhiro Saito • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง • ราคา 250.- / 248 หน้า • ISBN 978-974-443-534-7 

118 ธาตเุคมฉีบบัการ์ตนูเล่มนีช้วนคณุมาเรยีนรูส้มบตัขิองแต่ละธาตแุละการประยกุต์ใช้งาน ตัง้แต่การใช้ประโยชน์ในชวีติ
ประจ�าวันจนถึงเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวความสามารถ ความทุ่มเท และการเอาชนะอุปสรรค 
ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ เช่น ฮีเลียม ค้นพบจากการเกิดสุริยุปราคา อะลูมิเนียม เคยแพงกว่าทองค�า ฟอสฟอรัส 
ค้นพบจากการต้มปัสสาวะ พลวง เป็นอายแชโดว์ในยุคอียิปต์โบราณ ฯลฯ

เพี้ยน ป่วน ชวนคิด กับ Ig Nobel (P1009) • Ranai Kuga • แปล ผศ. ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
• ราคา 165.- / 200 หน้า • ISBN 978-974-443-437-1

รางวัล “อิกโนเบล” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฝดคนละฝาของรางวัลโนเบล ที่ทั้งชวนข�า ชวนคิด ติดตลก แต่ก็แฝงด้วยคุณค่าอย่างน่า
ประหลาด แม้รางวัลนี้จะออกแนวเพี้ยน ๆ  แต่ผลงานแบบนี้ก็มีอยู่จริง และใครอีกหลายคนก็น�าไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์
ได้จรงิ เช่น • กางเกงในก�าจดักลิน่ตด • การพสิจูน์ว่าว่ายน�้าในน�า้เชือ่มจะช้ากว่าว่ายในน�้าธรรมดาจรงิหรอื ? • “เกย์บอมบ์” 
ระเบิดที่ท�าให้ศัตรูกลายเป็นตุ๊ด !! • งานวิจัยเกี่ยวกับขี้สะดือ ฯลฯ

สารพิษในชีวิตประจำาวัน ฉบับการ์ตูน (P1311) • Katsuhiro Saito • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง  
• ราคา 250.- / 248 หน้า • ISBN 978-974-443-560-6

ชีวิตประจ�าวันในปัจจุบันรายล้อมด้วยสารอันตรายมากมาย แม้แต่ในบ้านก็เต็มไปด้วยสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายถ้าใช้ผิดวิธี 
เรยีนรูเ้พือ่รูเ้ท่าทนัด้วยคูม่อืวทิย์สามญัประจ�าบ้านเล่มนี ้ทีน่�าเสนอเรือ่งราวของสารอนัตรายหลากหลายชนดิ ตัง้แต่สารเคมี
ใกล้ตัวในบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและเครื่องส�าอาง สารเคมีทางการเกษตร สารเคมีในอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

คิดสุดลำ้ากับการทดลองแบบไอน์สไตน์ (P0907) • Kaoru Takeuchi • แปล ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 
 • ราคา 180.- / 184 หน้า • ISBN 978-974-443-392-3

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับ “การทดลองทางความคิด (Thought experiment)” ที่เป็นการตั้งประเด็นปัญหาขึ้นมาสักอย่าง 
แล้วคิดจ�าลองเหตุการณ์ หรือจินตนาการถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล ผู้อ่านจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการ
ทดลองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องปรัชญา วิทยาศาสตร์ เรื่องของแสงและการมองเห็น ตลอดจนเรื่องของจักรวาลวิทยาและ 
การก�าเนิดเอกภพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ท�าให้ผู้อ่านมีโลกทัศน์ที่แผ่กว้างและแตกต่างจากที่ผ่านมา

ติดตามหนังสือของสำานักพิมพ์ ส.ส.ท. ได้ที่

➮  www.tpa.or.th/tpapublishing

 อ่านรีวิวหนังสือใหม่ได้ที่

➮  www.book4u.bloggang.com
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หมวด

อื่น ๆ
ทำาตามใจ ห่างไกลโรค (P1203) • Yuumi Ishihara • แปล รศ. ดร.มังกร โรจน์ประภากร • ราคา 180.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-516-3 

หนังสือเล่มนี้จะเล่าถึง การใช้ชีวิตตามวิถีของ “สัญชาตญาณ” หรือ “ตามที่ใจปรารถนา” ที่จะท�าให้คุณมีสุขภาพ “แข็งแรง” 
และมีอายุ “ยืนยาว” ได้แบบง่าย ๆ เพียงแค่ท�าตามสิ่งที่ใจ “ชอบ” อะไรที่ “ไม่ชอบ” ก็ไม่ต้อง “ฝืนใจ” ท�า อย่างเช่น • ถ้าไม่
อยากกินอาหารประเภทใด ก็ไม่ต้องกิน • ถ้าไม่รู้สึกกระหายน�้า ก็ไม่ต้องดื่ม • แม้จะเป็น “อาหารเพื่อสุขภาพ” ถ้ากินมาก
เกินไป ก็ป่วยได้ แค่เพียงเลือกท�าตามใจชอบ จาก “กฎ 25 ข้อ” ภายในเล่ม คุณก็จะดูอ่อนเยาว์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค 
และมีอายุยืนยาว

ภูมิคุ้มกัน บอดี้การ์ดส่วนตัว (P1213) • Koichiro Fujita • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง • ราคา 250.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-517-0 

ใคร ๆ ก็รู้ว่า “ไม่อยากป่วย ต้องมีภูมิคุ้มกัน” แต่รู้ไหมว่าภูมิคุ้มกันท�างานอย่างไร ถ้าอยากเพิ่มภูมิคุ้มกันต้องท�าอย่างไร  
ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องภูมิคุ้มกันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน แนะน�าวิธีเพ่ิมพลังภูมิคุ้มกันที่ท�าได้ง่าย ๆ  
ในชีวิตประจ�าวัน และอธิบายกลไกการปกป้องร่างกายจากการเจ็บป่วยของภูมิคุ้มกันอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายผ่าน 
ภาพประกอบ 4 สี เนื้อหาประกอบด้วยการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน ประโยชน์ของแบคทีเรียในล�าไส้ต่อสุขภาพกาย 
และจิต การป้องกันมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

37°C สุขภาพดี ชะลอวัย ไกลความอ้วน (P1013) • Masashi Saito • แปล รศ. ดร.ศักดา ดาดวง  

• ราคา 165.- / 224 หน้า • ISBN 978-974-443-429-6

การรูอ้ณุหภมูขิองร่างกายมส่ีวนส�าคญัทีจ่ะช่วยให้เราดแูลสขุภาพได้ด้วยตนเอง อณุหภมูร่ิางกายปกตอิยูท่ี ่37 องศาเซลเซยีส 
หากปล่อยให้อุณหภูมิร่างกายต�่ากว่านี้ก็เหมือนกับก�าลังเชื้อเชิญให้อาการเจ็บป่วยเข้ามาเยือน มาท�าความเข้าใจสาเหตุ 
ที่ท�าให้เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่า และสาเหตุที่อุณหภูมิร่างกายต�่าก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ประโยชน์ 
ของการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้น และวิธีง่าย ๆ ในการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายที่ท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน
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หมวด ก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตยกรรม

1 9789744436733 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)  91.00 

2 9789744436566 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)  96.00 

3 9789748329130 การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่  330.00 

4 9789744431202 งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ )  200.00 

5 9789748325200 เทคนิคการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  150.00 

6 9789747949315 วิศวกรรมการเดินท่อและติดสุขภัณฑ์    240.00 

7 9789749569054 ออกแบบตกแต่งภายใน  110.00 

8 9789744432094 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  220.00 

9 9789744430045 เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2  135.00 

หมวด บริหารการผลิต-คุณภาพ

10 9789744436351 เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ  180.00 

11 9789744435668 TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม  290.00 

12 9789744434319 การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง  250.00 

13 9789744434180 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง)  250.00 

หมวด การบริหารการผลิต-โรงงาน

14 9789744436375 7 จุดบอดแฝง ที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน  195.00 

15 9789744436405 สถิติส�าหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)  295.00 

16 9789748329826 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่   280.00 

17 9789748325712 การออกแบบและวางผังโรงงาน   200.00 

18 9789744434616 3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและก�าไร  200.00 

19 9789744434593 ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนต�่ากว่าคู่แข่ง 50%  175.00 

20 9789744434456 วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์  200.00 

21 9789744434166 การก�าหนดตารางการผลิตและการควบคุม  290.00 

22 9789744434326 ไคเซ็นตามวิถีโตโยต้า  180.00 

23 9789748328966 การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม  200.00 

หมวด ความปลอดภัย

24 9789748326030 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน  200.00 

หมวด คอมพิวเตอร์

25 9789744435569 SolidWorks 2013 Handbook + CD ไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างประกอบการศึกษา  365.00 

26 9789744434036 SolidWorks 2009 Handbook  350.00 

27 9789744433299 Solidworks : Advanced Surface Modeling ชิ้นงานพื้นผิวขั้นสูง  320.00 

28 9789744433992 การประยุกต์ใช้ไฟไนต์อิเลเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation + DVD  290.00 

29 9789744434142 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) + CD  250.00 

30 9789744432650 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และการประยุกต์ใช้งาน + CD  230.00 

31 9789744434463 ทฤษฎีการค�านวณ (Theory of Computation)  250.00 

32 9789744435002 ระบบฐานข้อมูล (ฉบับปรับปรุง)  300.00 

หมวด เครื่องกล

33 9789744436641 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)  250.00 

34 9789748329987 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น  220.00 

35 9789747949483 นิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น      110.00  
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36 9789748326375 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  135.00 

37 9789748325798 ระบบ PLC (Programmable Logic Controller)  260.00 

38 9789747970944 เทคโนโลยีซีเอ็นซี  175.00 

39 9789744433855 ระบบไฮดรอลิกและการซ่อมบ�ารุง  350.00 

40 9789744433725 เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น  180.00 

41 9789744434920 ปทานุกรมศัพท์ช่าง อังกฤษ-ไทย (English-Thai Technical Terms)  100.00 

หมวด เครื่องยนต์

42 9789748329673 ทฤษฎีระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  100.00 

43 9789748329666 ปฏิบัติระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  80.00 

44 9789748328867 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)   200.00 

45 9789748326740 อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์    160.00 

46 9789744432780 เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  200.00 

หมวด เทคนิคอุตสาหกรรม

47 9789744436153 เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์  280.00 

48 9789747948080 การออกแบบแม่พิมพ์     180.00 

49 9789744434395 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุท�าแม่พิมพ์และชิ้นงาน  250.00 

50 9789744433701 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น  180.00 

51 9789749569337 เทคโนโลยีพลาสติก    230.00 

52 9789748325149 หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง  200.00 

53 9789744434890 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก  220.00 

54 9789744433688 HEAT PUMP เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน  200.00 

หมวด ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

55 9789744436788 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น  295.00 

56 9789744436726 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)  88.00 

57 9789744436573 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)  103.00 

58 9789744436559 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)  106.00 

59 9789744436597 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)  79.00 

60 9789744436795 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)  69.00 

61 9789744436580 หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)  96.00 

62 9789749569726 โรงต้นก�าลังไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)  165.00 

63 9789744436047 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ALTERNATOR)  180.00 

64 9789748326726 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  150.00 

65 9789748325637 เครื่องกลไฟฟ้า 1    135.00 

66 9789748325323 เครื่องกลไฟฟ้า 2  185.00 

67 9789744436108 คู่มือวิศวกรไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)  280.00 

68 9789744435538 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  250.00 

69 9789744435361 การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  200.00 

70 9789744434203 คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ  320.00 

71 9789748329932 เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง  290.00 
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หมวด วิศวกรรมศาสตร์

72 9789744435460 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional     200.00 

73 9789744435385 การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  230.00 

74 9789744434579 คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings)  250.00 

75 9789744434197 วิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Introduction to Biomedical Engineering)  280.00 

76 9789744434050 เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล  240.00 

77 9789744430038 การท�าความเย็นและการปรับอากาศ  250.00 

หมวด การบริหารงานบุคคล

78 9789744436450 การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri  230.00 

79 9789744435842 เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่  180.00 

80 9789744435149 ตอบโจทย์...ปัญหา “ค่าตอบแทน”  130.00 

81 9789744434869 “ค่าตอบแทน” บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน  130.00 

82 9789744434623 เปลี่ยนลูกน้องให้เปี่ยมแรงบันดาลใจ  165.00 

83 9789744434272 องค์การคึกคัก  200.00 

หมวด การบริหาร-จัดการธุรกิจ

84 9789744436672 เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงาน  195.00 

85 9789744436603 100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย  250.00 

86 9789744436399 บริหารเงินเป็น เห็นก�าไร  185.00 

87 9789744436528 รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน  220.00 

88 9789744436009 ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ  195.00 

89 9789744435941 เทคนิคการจัดการเอกสาร เวลา ความคิด เพื่องานและชีวิตที่ประสบความส�าเร็จ         250.00 

90 9789744435866 สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด 2  180.00 

91 9789744435750 สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด  180.00 

92 9789744435873 เลียนแบบ แยบยล  300.00 

93 9789744435798 คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)  335.00 

94 9789744435644 ร้านนี้ 100 คะแนน เปิดทุกวันสุข  200.00 

95 9789744435583 44 เฟรมเวิร์ก (Framework) สุดยอดเครื่องมือคิดแก้ปัญหา  290.00 

96 9789744435316 กลยุทธ์ Lanchester  ยุทธการล้มเบอร์หนึ่งของมือรอง  229.00 

97 9789744435224 สินค้ายอดนิยม จากเริ่มต้นสู่แบรนด์อมตะ  195.00 

98 9789744434883 Productivity for SMEs  การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs        250.00 

99 9789744435071 เปลี่ยน Friend เป็น Fan ผูกใจไว้กับแบรนด์ตลอดกาล  220.00 

100 9789744435026 Direct Mail (DM) ที่ไม่มีวันตาย ในยุคโฆษณาออนไลน์  200.00 

101 9789744434609 แผนภาพ วาดให้เป็น เก่งน�าเสนอ  220.00 

102 9789744434517 PICTO แกะรอยโมเดลธุรกิจ ต่อยอดก�าไรไม่รู้จบ  225.00 

103 9789744434500 ทวนกระแสธุรกิจ คิดต่าง ไม่มีทางตัน  250.00 

104 9789744434524 ซากุระกรรมศาสตร์  180.00 

105 9789744434531 เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นก�าไรด้วย Visualization  195.00 

106 9789744434586 นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)  350.00 

107 9789744435088 ไคเซ็นในธุรกิจบริการ  250.00 

108 9789744434029 QuickWin ทางด่วนแห่งชัยชนะ  200.00 
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109 9789744433930 เรียนรู้ต�าราและทักษะมากมาย ท�าไม...ท�าก�าไรไม่ได้สักที ?  180.00 

110 9789744433039 ท�า(ธุรกิจ)อะไรดีหลังเกษียณ  225.00 

111 97897444334473 ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ  225.00 

112 9789744433978 ปั้นคนให้สร้างแบรนด์...สไตล์ P&G  180.00 

หมวด จิตวิทยาพัฒนาตนเอง-สุขภาพ

113 9789744436535 แค่ท�างานไว ก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น  180.00 

114 9789744436221 มารยาทและการรับรองลูกค้าแบบญี่ปุ่น  180.00 

115 9789744436429 นอนหลับให้เป็น งานเด่น ชีวิตดี  180.00 

116 9789744436320 จงทิ้งงานไปครึ่งหนึ่ง เมื่อถึงวัย 40  180.00 

117 9789744436290 พูดแบบนี้ผู้หญิง “ถูกใจ” ผู้ชายทราบแล้ว “เปลี่ยน”  180.00 

118 9789744436238 ความส�าเร็จสร้างได้ด้วยสมาธิ  200.00 

119 9789744436191 เป็นหนึ่งเดียว ดีกว่าเป็นที่หนึ่ง  190.00 

120 9789744436177 เปลี่ยนเป็นคนส่วนน้อยที่ส�าเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่  160.00 

121 9789744436078 พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา ลีลานักมายากล  200.00 

122 9789744435996 27 ค�าถามค้นหาคุณค่าของชีวิต  195.00 

123 9789744435880 90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต  180.00 

124 9789744436061 พูดอย่างนี้ ส�าเร็จแน่  198.00 

125 9789744435781 50 วิธี จัดการคน จัดการใจ ในที่ท�างาน  165.00 

126 9789744435736 สิ่งที่...ดิสนีย์แลนด์ สอนฉัน  180.00 

127 9789744434357 ข้ามขีดจ�ากัด ปลุกพลังยีน  165.00 

128 9789744435453 กลับหัวคิด มองชีวิต 60%  175.00 

129 9789744434043 กลับหัวคิดมองโลก 80%  165.00 

130 9789744435422 ฉลาดเรียน เซียนสนามสอบ  180.00 

131 9789744435484 เติมความเป็นผู้น�าในช่องว่าง  195.00 

132 9789744435415 ถามแล้วเวิร์ก  200.00 

133 9789744435354 รอให้ถึงเกษียณก็สายเสียแล้ว  200.00 

134 9789744433909 สีสัน สร้างเสน่ห์และความส�าเร็จ  195.00 

135 9789744434098 ผู้หญิงอย่างเรา วันไหน ๆ ก็เอาอยู่  175.00 

136 9789744434302 เพิ่มความสุข เพียงลดบางสิ่ง  135.00 

137 9789744434234 จ�าเก่ง จ�าแม่น จ�านาน  150.00 

138 9789744434258 Happy Signal รู้ทันสัญญาณแห่งความสุข  180.00 

139 9789744434548 ฉลาดถาม เป็นต่อทุกสถานการณ์  180.00 

140 9789744434494 ฉายเดี่ยว 22 วิธีเติมพลังชีวิต สนิทกับตัวเอง  150.00 

141 9789744434906 อัศจรรย์...วันที่สมองประทับใจ  175.00 

142 9789744434852 ค�าถามวิเศษ เปิดประตูใจเด็กและพ่อแม่  165.00 

143 9789744435262 จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่กลมกล่อม  150.00 

144 9789744435170 ภูมิคุ้มกัน บอดี้การ์ดส่วนตัว  250.00 

145 9789744435163 ท�าตามใจ ห่างไกลโรค  180.00 

146 9789744434296 37°C สุขภาพดี ชะลอวัย ไกลความอ้วน  165.00 
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หมวด คณิตศาสตร์ 

147 9789744436825 โจทย์ยากแก้ง่าย ถ้าเข้าใจพื้นฐานคณิต ม.ปลาย  210.00 

148 9789744436771 100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์  210.00 

149 9789744436696 รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  165.00 

150 9789744436658 “คณิตศาสตร์” ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก  165.00 

151 9789744436665 สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง  220.00 

152 9789744436306 รวมโจทย์คณิต เก่งคิดแก้ปัญหา  220.00 

153 9789744436269 สถิติ ฉบับการ์ตูน  265.00 

154 9789744436184 สาวน้อยร้อยเลข ตอน ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์  300.00 

155 9789744435897 สาวน้อยร้อยเลข ตอน ล�าดับและอนุกรม  285.00 

156 9789744436054 คณิต ม.ต้น สอนอย่างนี้เก่งนานแล้ว  180.00 

157 9789744435989 77 เรื่องไม่คาดคิด ในโลกคณิตศาสตร์  220.00 

158 9789744435705 สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 2  300.00 

159 9789744435613 สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 1  280.00 

160 9789744435590 สอนหลักคิด แก้โจทย์คณิตตั้งแต่ประถม  200.00 

161 9789744435200 ฟิตทักษะคณิต พิชิตทุกโจทย์สอบเข้า  240.00 

162 9789744434975 แคลคูลัส ฉบับการ์ตูน  225.00 

163 9789744434722 สอนให้เก่งและอยากเรียน “คณิตศาสตร์”  250.00 

164 9789744433848 เก่งเลขให้ถึงแก่น ด้วยทฤษฎีบทคณิตศาสตร์  195.00 

165 9789744434111 คณิต ม.ต้น ทบทวนได้ง่าย ๆ ใน 8 วัน  180.00 

166 9789744433886 เซียนปริศนา สนุกฮา พัฒนาสมอง  100.00 

167 9789744432803 เชาวน์คณิตพิชิตเซียน  100.00 

หมวด วิทยาศาสตร์

168 9789744436474 เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน  275.00 

169 9789744436412 DNA ฉบับการ์ตูน  250.00 

170 9789744436139 พลังงาน ฉบับการ์ตูน  235.00 

171 9789744435651 ตารางธาตุ ฉบับการ์ตูน  250.00 

172 9789744435347 118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูน  250.00 

173 9789744435811 สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ ฉบับการ์ตูน  250.00 

174 9789744434982 คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : เคมีอินทรีย์  225.00 

175 9789744434913 คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : อุณหพลศาสตร์เคมี  225.00 

176 9789744435606 สารพิษในชีวิตประจ�าวัน ฉบับการ์ตูน  250.00 

177 9789744433015 พลังงานหมุนเวียน  150.00 

178 9789744434371 เพี้ยน ป่วน ชวนคิด กับ Ig Nobel  165.00 

179 9789744433923 คิดสุดล�้ากับการทดลองแบบไอน์สไตน์  180.00 



จดัพมิพ์ตามจ�านวนสัง่ซือ้ของลกูค้าเท่านัน้  (ไม่มีตัวแทนจ�าหน่าย)

ใบสั่งซื้อหนังสือประเภทพิมพ์ดิจิทัล ปี 2017

ลำาดับที่ บาร์โค้ด ชื่อหนังสือ ราคา จำานวน รวมเงิน

หมวด ก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตยกรรม

1 9789744432797 (พิมพ์ดิจิทัล) การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก  560.00 

2 2970000009137 (พิมพ์ดิจิทัล) การบริหารงานก่อสร้าง  420.00 

3 2970000008833 (พิมพ์ดิจิทัล) การประมาณจ�านวนวัสดุก่อสร้างอาคาร (วิธีลัด)  150.00 

4 2100061010012 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  300.00 

5 2100061010029 (พิมพ์ดิจิทัล) ช่างปูนก่อสร้าง  300.00 

6 2100061010036 (พิมพ์ดิจิทัล) ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง  220.00 

7 2970000008772 (พิมพ์ดิจิทัล) วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง  335.00 

8 9789748326931 (พิมพ์ดิจิทัล) ส�ารวจ 1  340.00 

9 9789748329512 (พิมพ์ดิจิทัล) เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์  225.00 

10 2970000008444 (พิมพ์ดิจิทัล) การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์  290.00 

11 9789744432094 (พิมพ์ดิจิทัล) ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  250.00 

หมวด การบริหารการผลิต-คุณภาพ

12 9789748325231 (พิมพ์ดิจิทัล) 7 New QC Tools 7 เครื่องมือสู่คุณภาพยุคใหม่  220.00 

13 9789744433022 (พิมพ์ดิจิทัล) FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ  220.00 

14 9789744433794 (พิมพ์ดิจิทัล) กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน  260.00 

15 9789744431080 (พิมพ์ดิจิทัล) การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ (SPS)  300.00 

16 2970000008734 (พิมพ์ดิจิทัล) มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่าง MIL-STD-105E และแผนการ Ac = 0  225.00 

17 2970000009175 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร : HACCP  290.00 

18 9789744432667 (พิมพ์ดิจิทัล) หลักการการควบคุมคุณภาพ  550.00 

หมวด การบริหารการผลิต-โรงงาน

19 9789748328386 (พิมพ์ดิจิทัล) GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย  260.00 

20 9789744430618 (พิมพ์ดิจิทัล) การด�าเนินกิจกรรม TPM เพื่อการปฏิรูปการผลิต ฉบับอุตสาหกรรมกระบวนการ  545.00 

21 9789749569115 (พิมพ์ดิจิทัล) การด�าเนินกิจกรรม TPM เพื่อการปฏิรูปการผลิต ฉบับอุตสาหกรรมการประกอบ  585.00 

22 9789744433817 (พิมพ์ดิจิทัล) การบริหารพัสดุคงคลัง  485.00 

23 9789748328966 (พิมพ์ดิจิทัล) การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม  280.00 

24 9789744434081 (พิมพ์ดิจิทัล) การวางแผนและควบคุมก�าลังการผลิต (Capacity Planning and  Control)  230.00 

25 9789744433343 (พิมพ์ดิจิทัล) การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (ฉบับปรับปรุง)  340.00 

26 9789744433770 (พิมพ์ดิจิทัล) 1-2-3 ก้าวสู่ลีน  240.00 

27 9789744430557 (พิมพ์ดิจิทัล) รู้จัก...ระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)  140.00 

28 9789744433961 (พิมพ์ดิจิทัล) ลีนอย่างไรสร้างก�าไรให้องค์กร (Profitable Lean Manufacturing)  270.00 

29 9789749569061 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1  310.00 

30 9789748329376 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติส�าหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)  420.00 

หมวด คอมพิวเตอร์

31 2970000010058 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือการออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  225.00 

32 9789744432179 (พิมพ์ดิจิทัล) ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2  300.00 

33 9789744430199 (พิมพ์ดิจิทัล) ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51  350.00 

34 9789744433695 (พิมพ์ดิจิทัล) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  275.00 

หมวด เครื่องกล

35 9789748329918 (พิมพ์ดิจิทัล) การควบคุมซีเควนซ์ และ PLC  275.00 
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36 2970000009540 (พิมพ์ดิจิทัล) ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  335.00 

37 9789748329703 (พิมพ์ดิจิทัล) นิวแมติกอุตสาหกรรม  410.00 

38 2970000009328 (พิมพ์ดิจิทัล) รวมวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิก  220.00 

39 2970000010249 (พิมพ์ดิจิทัล) ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม  500.00 

หมวด เครื่องยนต์

40 2970000008758 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างยนต์  200.00 

41 9789748572888 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือปฏิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์  420.00 

42 2970000010768 (พิมพ์ดิจิทัล) เบรกลมและแขวนล้อลม  260.00 

43 2970000009304 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  200.00 

หมวด เทคนิคอุตสาหกรรม

44 9789747949452 (พิมพ์ดิจิทัล) กรรมวิธีการผลิต  320.00 

45 9789744432971 (พิมพ์ดิจิทัล) การทดสอบงานเชื่อมแบบท�าลายสภาพ  300.00 

46 9789744432391 (พิมพ์ดิจิทัล) การทดสอบวัสดุการทาง  470.00 

47 2970000009595 (พิมพ์ดิจิทัล) การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก  320.00 

48 9789744432933 (พิมพ์ดิจิทัล) การวัดและควบคุมกระบวนการ  270.00 

49 9789748329628 (พิมพ์ดิจิทัล) การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)  385.00 

50 9789747948981 (พิมพ์ดิจิทัล) การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 1  300.00 

51 9789748324005 (พิมพ์ดิจิทัล) การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2  335.00 

52 9789744430441 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกเขียว-ขาว)  380.00 

53 9789744430380 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกแดง-ด�า)  250.00 

54 9789744430915 (พิมพ์ดิจิทัล) เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก) ฉบับปรับปรุงใหม่  390.00 

55 9789748326306 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม  340.00 

56 9789748324074 (พิมพ์ดิจิทัล) งานซ่อมบ�ารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  235.00 

57 9789749569399 (พิมพ์ดิจิทัล) งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  300.00 

58 9789748324654 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้  280.00 

59 9789747948950 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน  120.00 

60 9789748329932 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง  385.00 

61 2100066010017 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคโนโลยีงานสี  350.00 

62 2970000008871 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม  290.00 

63 2970000008840 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบก�าจัดฝุ่นและการระบายอากาศ  335.00 

64 9789748329468 (พิมพ์ดิจิทัล) วัสดุวิศวกรรม  (ฉบับปรับปรุง)   380.00 

65 9789744434210 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมการฉีดพลาสติก 275.00

66 9789744434159 (พิมพ์ดิจิทัล) หม้อไอน�้า ฉบับใช้งานในโรงงาน 495.00

หมวด ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

67 2970000008765 (พิมพ์ดิจิทัล) การวัดและเครื่องวัดทางไฟฟ้า  370.00 

68 9789747970005 (พิมพ์ดิจิทัล) การส่องสว่าง  220.00 

69 9789748325316 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์  250.00 

70 9789744434203 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานประกอบการ 390.00

71 2970000008802 (พิมพ์ดิจิทัล) เครื่องวัดไฟฟ้า  225.00 

72 2970000008819 (พิมพ์ดิจิทัล) ช่างสร้างเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์และไอซี  190.00 
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73 9789744431035 (พิมพ์ดิจิทัล) เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัด  310.00 

74 9789748329567 (พิมพ์ดิจิทัล) เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น  390.00 

75 9789748328768 (พิมพ์ดิจิทัล) ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก  370.00 

76 9789747970081 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  195.00 

77 2970000008857 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  420.00 

78 2970000008857 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  290.00 

79 2970000009311 (พิมพ์ดิจิทัล) ปฏิบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  335.00 

80 2970000008789 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1  210.00 

81 2970000008796 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2  195.00 

82 9789744434012 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Engineering)  370.00 

หมวด วิศวกรรมศาสตร์

83 2970000008741 (พิมพ์ดิจิทัล) กลศาสตร์ของแข็ง  420.00 

84 2100062110018 (พิมพ์ดิจิทัล) กลศาสตร์ของไหล  490.00 

85 9789749569009 (พิมพ์ดิจิทัล) การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)  470.00 

86 2100062110025 (พิมพ์ดิจิทัล) เทอร์โมไดนามิกส์  400.00 

87 2970000010614 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมวิธีการ  250.00 

88 2970000010843 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมหุ่นยนต์  150.00 

หมวด การบริหารงานบุคคล

89 9789744432209 (พิมพ์ดิจิทัล) Competency ภาคปฏิบัติ...เขาท�ากันอย่างไร ?  180.00 

90 9789744433190 (พิมพ์ดิจิทัล) Training Roadmap ตาม Competency เขาท�ากันอย่างไร  130.00 

91 9789744433534 (พิมพ์ดิจิทัล) การบริหารความเสี่ยงด้าน HR  140.00 

92 9789744433589 (พิมพ์ดิจิทัล) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)  305.00 

93 9789749569733 (พิมพ์ดิจิทัล) หัวหน้างานพันธุ์แท้  185.00 

หมวด การบริหาร-จัดการธุรกิจ

94 9789744431004 (พิมพ์ดิจิทัล) 7 เครื่องมือส�าหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่  380.00 

95 9789744433862 (พิมพ์ดิจิทัล) การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด  370.00 

96 9789744433350 (พิมพ์ดิจิทัล) ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง  270.00 

97 9789749569139 (พิมพ์ดิจิทัล) ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา)  175.00 

98 9789744433527 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  270.00 

หมวด ภาษาอังกฤษ

99 9789744432483 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการน�าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  170.00 

100 2970000008826 (พิมพ์ดิจิทัล) ภาษาอังกฤษส�าหรับช่างเทคนิคและวิศวกรรม  220.00 

101 2970000009618 (พิมพ์ดิจิทัล) ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกร เล่ม 2 การเขียนและการพูดเพื่อน�าเสนองาน  250.00 

102 9789749569795 (พิมพ์ดิจิทัล) สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ  185.00 

หมวด อื่น ๆ 

103 9789748328461 (พิมพ์ดิจิทัล) กฎหมายอุตสาหกรรม : พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  500.00 

104 2970000009557 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบ�าบัดเบื้องต้น  340.00 

105 2970000009144 (พิมพ์ดิจิทัล) หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  370.00 

106 2970000009151 (พิมพ์ดิจิทัล) หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ  350.00 
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