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หนังส
ือแนะน

ำ

อ�านแบบ เข�ยนแบบ
งานสถาป�ตยกรรม

อ�านแบบ เข�ยนแบบ
งานโครงสร�าง 

หลักการและการใช�งาน
เคร�่องมือวัดอ�ตสาหกรรม

ว�ศวกรรมและการบร�หาร
ความปลอดภัยในโรงงาน

(ฉบับปรับปรุง)

ไมโครคอนโทรลเลอร� Arduino เคร�่องกลไฟฟ�า 1 (ฉบับปรับปรุง) เคร�่องยนต�หัวฉีด EFI

ออกแบบแม�พ�มพ�โลหะ การออกแบบเคร�่องจักรกล คณิต ม.ต�น พ�้นฐานครบ
จบในเล�มเดียว

https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-39th
https://tpabook.com/product/microcontroller-arduino/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1
https://tpabook.com/product%20/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5/
https://tpabook.com/product/efi-new-edition/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0/
https://tpabook.com/product/t2103-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%83/
https://tpabook.com/product/t2101-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2/
https://tpabook.com/product/t-2102-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3/
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สัญลักษณ์และความหมาย

กลุ่มผู้ใชี้ ปรีะเภทการีใชี้งานั

➊ ระดับ ปวช. ➋ ระดับ ปวส. ➌ ระดับปริญญาตรี  บุคคลทั่วไป  ส่งเสริมการศึกษา

 ส่งเสริมอุตสาหกรรม

  บริหารจัดการทั่วไป➍ ผู้บริหารระดับต้น ➎ ผู้บริหารระดับกลาง ➏ ผู้บริหารระดับสูง  ช่างเทคนิค

สารบัญ
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ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. สาขาสุขุมวิท 29 

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

จันทร์-ศุกร์  8:00-17:00 น.  เสาร์-อาทิตย์   8:00-16:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 02-662-1020　	 	    02-259-9116　  tpabook@tpa.or.th
 02-258-0320 ต่อ 1560, 1570

ช่องทางออนไลน์

  www.tpabook.com    shopee.co.th/tpabookcentre

  @tpabookcentre  lazada.co.th/shop/tpabook

  tpabookcentre  		tpabook@tpa.or.th, bec@tpa.or.th

ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. สาขาพัฒนาการ 18 

534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จันทร์-ศุกร์  8:00-17:00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 02-717-3000 ต่อ 202　   02-719-9478　  tpabook@tpa.or.th

ช่องทางสั่งซื้อ

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ี�ปุุ่�น) 
 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

แผนกขายและจัดจำาหน่าย 
 02-662-1020, 02-258-0320 

 ต่อ 1209, 1550, 1560

 02-258-0181, 02-259-9116 

 tpabook@tpa.or.th

 tpabookcentre

  tpabook_off icial

 @tpabook

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

 02-258-0320 ต่อ 1713

 book4u@tpa.or.th

 tpapublishing

 tpapublishing

สำานักพมิพภ์าษาและวฒันธรรม 

 02-258-0320 ต่อ 1780　
 tpapress@tpa.or.th

 tpapress

 tpapress

ติดต่อเรา

ช่องทางชำาระเงิน

 ธนาคารไทยพาณิิชย์  สาขาเอ็มควอเทียร์  บััญชีออมทรัพย์ 009-2-23325-3

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 บััญชีสะสมทรัพย์ 172-0-23923-3

 ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 บััญชีออมทรัพย์ 064-1-11613-6
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ลำาดับที� บาร์โค้ด ชื�อหนังสือ ราคา จำานวน รวมเงิน

หมวด ก่อสร้าง-โยธา-สถาปุ่ัตยกรรม

1 9789748329130 การประมาณิราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่  330.00 

2 9789744431202 งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิิบัติ)  200.00 

3 9789748325200 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   150.00 

4 2970000016470 ออกแบบตกแต่งภายใน  180.00 

5 9789744437976 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม  185.00 

6 9789744438010 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง  175.00 

หมวด การบริหารการผลิต-โรงงาน

7 9789748329826 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่   280.00 

8 9789748325712 การออกแบบและวางผังโรงงาน   200.00 

หมวด ความปุ่ลอดภัย

9 9789744437761 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (ฉบับปรับปรุง)  280.00 

หมวด คอมพิวเตอร์

10 9789744437792 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  250.00 

11 9789744437150 ภาษาซีและ Arduino  295.00 

12 9789744435569 SolidWorks 2013 Handbook  365.00 

13 9789744434142 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) + CD  250.00 

หมวด เครื�องกล

14 9789744436818 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)  79.00 

15 9789744437174 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1008)  78.00 

16 9789744436641 การออกแบบจิ๊กและฟิิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง) 250.00

17 9789747970944 เทคโนโลยีซีเอ็นซี   175.00 

18 9789748329987 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟิฟิ้าเบื้องต้น  220.00 

19 9789748326375 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  135.00 

20 9789748325798 ระบบ PLC (Programmable Logic Controller)  260.00 

21 9789744437488 การออกแบบเครื่องจักรกล 260.00

22 2970000016272 งานซ่อมบำารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 180.00

23 9789744433725 เมคาทรอนิกส์เบื�องต้น 180.00

หมวด เครื�องยนต์

24 9789744437556 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI   225.00 

25 9789748329673 ทฤษฎีีระบบฉีดนำ�ามันเชื�อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  100.00 

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ติดต่อสอบถามและสั่งซื�อได้ที่ แผนกขายและจัดจำาหน่าย  02-258-0320 ต่อ 1209
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ลำำ�ดัับที่่� บ�ร์์โค้้ดั ชื่่�อหนัังสื่อ ร์�ค้� จำำ�นัวนั ร์วมเงินั

หมวดั เที่ค้นัิค้อุตสื�หกร์ร์ม

26 9789744437419 ออกแบบแม่่พิิม่พิ์โลหะ 250.00

27 9789747948080 การออกแบบแม่่พิิม่พิ์     180.00 

28 9789744433701 งานขึ้้�นรูปโลหะ เล่ม่ที่่� 1 แม่่พิิม่พิ์โลหะแผ่่น  180.00 

หมวดั ไฟฟ้�-อิเลำ็กที่ร์อนัิกสื์

29 9789744436962 เคร่�องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิิบัติ)  78.00 

30 9789744437259 ม่อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิิบัติ)  78.00 

31 9789744436931 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิิบัติ)  78.00 

32 9789744437167 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)  130.00 

33 9789744438218 เคร่�องกลไฟฟ้ากระแสตรง  225.00 

34 9789744436795 เคร่�องกำาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิิบัติ)  69.00 

35 9789744436559 ม่อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)  106.00 

36 9789744438201 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  190.00 

37 9789744435538 การออกแบบและติดตั�งระบบไฟฟ้าตาม่ม่าตรฐานขึ้องการไฟฟ้า
(ปรับปรุงครั�งที่่� 3)

 250.00 

38 9789744437648 เคร่�องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)   230.00 

39 9789744438188 หม่้อแปลงไฟฟ้า  195.00 

หมวดั วิศวกร์ร์มศ�สืตร์์

40 9789744435385 การเขึ้่ยนที่างเที่คนิค (Technical Writing) ในสาขึ้าวิที่ยาศาสตร์และ
วิศวกรรม่ศาสตร์

 230.00 

41 9789744430038 การที่ำาความ่เย็นและการปรับอากาศ  250.00 

42 9789744435460 การวิเคราะห์ปัญหาที่างวิศวกรรม่ด้วย Autodesk Inventor Professional 
+ CD   

 200.00 

หมวดั ก�ร์บร์ิห�ร์-จำัดัก�ร์ธุุร์กิจำ

43 9789744437075 การเป็นผู่้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)  70.00 

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ติดต่อสอบถาม่และสั�งซื้่�อได้ที่่� แผ่นกขึ้ายและจัดจำาหน่าย  02-258-0320 ต่อ 1209
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ร์�ยก�ร์พิิมพิ์ดัิจำิที่ัลำ (พิิมพิ์ต�มค้ำ�สืั�งซื้่�อเที่่�นัั�นั)

ลำำ�ดัับที่่� บ�ร์์โค้้ดั ชื่่�อหนัังสื่อ จำำ�นัวนั

หมวดั ก่อสืร์้�ง-โยธุ�-สืถ�ปััตยกร์ร์ม

1 2970000012731 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) ช่างปูนก่อสร้าง

2 2970000014391 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) เที่คนิคการใช้เคร่�องม่่องานไม่้

3 2970000012311 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) สำารวจ 1

หมวดั ก�ร์บร์ิห�ร์ก�ร์ผลำิต-คุ้ณภ�พิ

4 2970000014469 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) FMEA การวิเคราะห์อาการขึ้ัดขึ้้องและผ่ลกระที่บ 

5 2970000012519 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) TQM : การบริหารเพิ่�อคุณภาพิโดยรวม่

6 2970000014445 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) หลักการการควบคุม่คุณภาพิ 

หมวดั ก�ร์บร์ิห�ร์ก�ร์ผลำิต-โร์งง�นั

7 2970000012595 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) สถิติสำาหรับงานวิศวกรรม่ เล่ม่ 1 

8 2970000012564 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) สถิติสำาหรับงานวิศวกรรม่ เล่ม่ 2 (ประม่วลผ่ลด้วย MINITAB) 

หมวดั ค้อมพิิวเตอร์์

9 2970000014339 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) คู่ม่่อการออกแบบและเขึ้่ยนโปรแกรม่โครงสร้างขึ้้อมู่ลและอัลกอริที่้ม่

10 2970000014483 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) สถาปัตยกรรม่คอม่พิิวเตอร์

หมวดั เค้ร์่�องกลำ

11 2970000012649 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) เขึ้่ยนแบบเที่คนิคเบ่�องต้น (ปกเขึ้่ยว) 

12 2970000014360 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) เขึ้่ยนแบบเที่คนิคเบ่�องต้น (ปกแดง)

13 2970000012601 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) เขึ้่ยนแบบวิศวกรรม่ (ระบบ ISO และเม่ตริก) ฉบับปรับปรุงใหม่่

14 2970000012687 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) ชิ�นส่วนเคร่�องจักรกล

หมวดั เค้ร์่�องยนัต์

15 2970000014346 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) คณิตศาสตร์ช่างยนต์  SI-Units

16 2970000012694 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) คู่ม่่อปฏิิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์

หมวดั เที่ค้นัิค้อุตสื�หกร์ร์ม

17 2970000012410 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) การที่ดสอบงานเช่�อม่แบบที่ำาลายสภาพิ

18 2970000012717 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) การออกแบบแม่่พิิม่พิ์ฉ่ด เล่ม่ 1

19 2970000012557 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม่

20 2970000014438 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) ระบบการขึ้นถ่ายวัสดุด้วยลม่

21 2970000014506 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) วิศวกรรม่การฉ่ดพิลาสติก

หมวดั ไฟฟ้�-อิเลำ็กที่ร์อนัิกสื์

22 2970000014537 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) การส่องสว่าง

23 2970000014384 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) เคร่�องวัดไฟฟ้า

24 2970000014414 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) เซื้นเซื้อร์และที่รานสดิวเซื้อร์ : ที่ฤษฎี่และการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและ
ระบบควบคุม่

25 2970000012359 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) เซื้็นเซื้อร์และที่รานสดิวเซื้อร์เบ่�องต้น 

26 2970000014544 (พิิม่พิ์ดิจิที่ัล) ที่ฤษฎี่วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ติดต่อสอบถาม่และสั�งซื้่�อได้ที่่� แผ่นกขึ้ายและจัดจำาหน่าย  02-258-0320 ต่อ 1209
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งานก่ออิฐและงานฉาบปุู่น

ภาคปุ่ฏิิบัติ (T0506)

• รศ.ดำาเนิน คงพาลา

• ราคา 200.- / 232 หน้า

• ISBN 978-974-443-120-2

 ➊➋➌  

 เนื�อหาในเลม่ไดก้ลา่วไวอ้ยา่งละเอยีดทั�งในภาคทฤษฎีี

และภาคปฏิิบตั ิโดยเริม่ตั�งแตค่วามรูท้ัว่ไปเก่ียวกบังานกอ่อฐิ

และฉาบปูน เครือ่งมือทีใ่ช้ในการก่ออิฐ การผสมปูน การแบ่ง

ประเภทของปูนที่จะนำาไปก่อ เทคนิคในการกลับปูนและ

การปั�นปูนฉาบ รวมทั�งเทคนิคการก่ออิฐในแบบต่าง ๆ  ซึ่งมี

ภาพประกอบและแนวทางปฏิิบัติหลายรูปแบบ เร่ิมจากขั�นตอน

ท่ีง่ายไปหายาก เหมาะสำาหรับช่างก่อสร้าง สถาปนิก และ

วิศวกรโยธา รวมทั�งผู้ที่สนใจทั่วไป

อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปุ่ัตย-

กรรม (T2101)

• สุขสม เสนานาญ

• ราคา 185.- / 240 หน้า

• ISBN 978-974-443-797-6

 ➊➋➌  

 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั�นตอนการ

อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยาย ตลอดจนสามารถ

เขยีนแบบสถาปตัยกรรม แผนทีส่งัเขป ผงับรเิวณิ และรายการ

ประกอบแบบกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศยัตามเทศบญัญตัแิละ

มาตรฐานการออกแบบ นอกจากนี�ยังมีกิจกรรมฝึึกปฏิิบัติ 

และขอ้ทดสอบท้ายบทเพ่ือวดัความรูค้วามเข้าใจและประเมนิ

ผลการเรียน เนื�อหาประกอบด้วยส่วนประกอบของแบบ

ก่อสร้าง วิธีเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง วิธีอ่านแบบ

งานสถาปัตยกรรม ลำาดับขั �นตอนการปฏิิบัติเขียนแบบ

งานสถาปัตยกรรม แผนที่สังเขป ผังบริเวณิ ผังพื�น รูปตัด

รูปด้าน แบบขยายส่่วนประกอบของอาคาร

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง 

(T2102)

• สุขสม เสนานาญ

• ราคา 149.- / 216 หน้า

• ISBN 978-974-443-801-0

 ➊➋➌  

 ผูเ้รยีนจะไดศ้กึษาเก่ียวกบัหลกัการ ขั�นตอน กระบวนการ 

อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบ

ไฟิฟิา้ แบบสขุาภบิาล ตลอดจนสามารถเขยีนรายการประกอบ

แบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎีหมายควบคุมอาคาร 

นอกจากนี� ตอนท้ายของแต่ละบทยังมีกิจกรรมฝึึกปฏิิบัติ

และข้อทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เนื�อหาประกอบด้วย

ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง การนำาแบบสถาปัตยกรรม

และรายการประกอบแบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัยมา

กำาหนดเพ่ือเขยีนแบบโครงสรา้ง แบบขยายโครงสรา้ง ขั�นตอน

และวิธกีารเขียนผังโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟิฟ้ิา 

แบบสุขาภิบาล

เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีต-

เสริมเหล็ก (T8109)

• รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย

• ราคา 150.- / 220 หน้า

• ISBN 978-974-832-520-0

 ➋➌  

 เนื�อหาภายในเล่มอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่ม

เริ่มจากการดูสถานที่เพ่ือเตรียมงาน การอ่านแบบก่อสร้าง 

การจดัเตรียมวัสดแุละเครือ่งมือ จนถึงการหล่อฐานรากครอบ

หัวเข็ม การตั�งแบบคาน การประกอบเหล็กคานจนถึงการมุง

กระเบื �อง การติดตั �งวงกบประตู การก่ออิฐผนังครึ ่งแผ่น

การหล่อเอ็น ค.ส.ล. การมุงหลังคากระเบื�องลอนคู่ ขั�นตอน

การติดตั�งระบบนำ�าเข้าออกและเครื่องสุขภัณิฑ์์ บ่อเกรอะ

และบ่อซึมจนถึงการทาสี งานเบ็ดเตล็ด
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

ก่อสร้าง-โยธา-สถาปัตยกรรม

https://tpabook.com/product/t2101-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2/
https://tpabook.com/product/t-2102-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95/
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การปุ่ระมาณราคาก่อสร้าง

ฉบับปุ่รับปุ่รุงใหม่ (T0114)

• รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย

• ราคา 330.- / 536 หน้า

• ISBN 978-974-832-913-0

 ➋➌  

 หนังสือเล่มนี�มีการปรับปรุงเนื�อหาให้ถูกต้องและทันสมัย

ยิ่งขึ�น โดยยังคงแสดงวิธีการประมาณิราคาก่อสร้างแบบ

คิดละเอียด ผ่านการบรรยายด้วยถ้อยคำาง่าย ๆ และมีรูป

ประกอบพร้อมตัวอย่างให้คิดจากแบบก่อสร้างจริง นอกจากนี�

ยังมีการแบ่งเรื่องให้ศึกษาเป็นลำาดับ รวมถึงเพ่ิมเติมเนื�อหา

เกี่ยวกับการประมาณิการจากแบบก่อสร้าง และการคิดแบบ

หล่อคอนกรีตและส่วนก่อสร้างประกอบอาคารด้วย เหมาะ

สำาหรับนักศึกษา อาจารย์ ช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

สถาปนิก และวิศวกร
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

ออกแบบตกแต่งภายใน (T9611)

• นภาพรรณิ สุทธะพินทุ

• ราคา 180.- / 160 หน้า

• ISBN 2970000016470

 ➌   

 หนงัสอืเลม่นี�เหมาะสำาหรับนกัศกึษาและบุคคลทัว่ไปท่ี

สนใจนำาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วย

ตนเอง เนื�อหากล่าวถึงหลักการจัดวางเครื่องเรือน และขนาด

ของเครื่องเรือนที่จำาเป็นต้องใช้ในแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องนอน 

ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องครัว และห้องนำ�า ซึ่งสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับท่ีอยู่อาศัยแบบต่าง ๆ ตอนท้ายยังมีแบบ

ฝึึกปฏิิบัติสำาหรับการออกแบบจัดวางแปลนห้องต่าง ๆ ใน

พื�นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%89/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99/
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เขาให้้ผมเป็็น...ผ้้จััดการคุุณภาพ 

(P1515)

• กิิติิศัักิดิ์ิ� พลอยพานิิชเจริิญ

• ริาคา 180.- / 200 หนิ้า

• ISBN 978-974-443-635-1

	 ➍➎	   

 เป็็นิค่�มืือที่่�วิิศัวิกิริและผู้่้จัดิ์กิาริที่่�ติ้องที่ำาหนิ้าที่่�ผู้่้จัดิ์กิาริ
ดิ์้านิคุณภาพ (ที่ั�ง QC และ QA) ติ้องมื่ไวิ้ ให้ริ่ ้วิ�าจะติ้อง
มื่บที่บาที่และควิามืริับผิู้ดิ์ชอบอะไริบ้าง และติ้องดิ์ำาเนิินิ
กิิจกิริริมือะไริเป็็นิสำำาคัญ เพื�อสำริ้างหลักิป็ริะกิันิคุณภาพให้
ลก่ิค้ามืค่วิามืมืั�นิใจและพงึพอใจในิผู้ลิติภัณฑ์์ ผู้่้เข่ียนิได้ิ์กิลั�นิ
ควิามืริ่้และป็ริะสำบกิาริณ์กิวิ�า 30 ป็ี ในิฐานิะวิิศัวิกิริที่่�ป็ริึกิษา
ดิ์า้นิกิาริควิบคุมืคณุภาพและกิาริป็ริะกัินิคณุภาพให้กิบับริษิทัี่
อตุิสำาหกิริริมืชั�นินิำา เป็น็ิบที่สำรุิป็ที่่�ลึกิซึึ้�งแติ�เข้ีาใจง�าย คริบถ้้วินิ
ที่ั�งแนิวิคิดิ์ หลักิวิิชา และกิาริป็ริะยุกิติ์ใช้ ผู้่้อ�านิจะเขี้าใจ
แกิ�นิขีองควิามืริ่้เรืิ�องคุณภาพและกิาริบริิหาริ-จัดิ์กิาริให้เกิิดิ์
คุณภาพ

การวางแผนและคุวบคุุมการผลิต

ฉบับป็รับป็รุง (T9103-04)

• ชุมืพล ศัฤงคาริศัิริิ

• ริาคา 280.- / 512 หนิ้า

• ISBN 978-974-832-982-6

➌➍➎	  

 กิาริวิางแผู้นิและควิบคุมืกิาริผู้ลิติจัดิ์วิ�าเป็น็ิหัวิใจในิกิาริ

จัดิ์กิาริด้ิ์านิกิาริผู้ลิติ เป็็นิแนิวิที่างในิกิาริตัิดิ์สิำนิใจเก่ิ�ยวิกัิบ

ควิามืติ้องกิาริที่ริัพยากิริสำำาหริับกิาริดิ์ำาเนิินิกิาริผู้ลิติ เนิื�อหา

คริอบคลุมืชนิิดิ์และหนิ้าที่่ �ขีองกิาริวิางแผู้นิและควิบคุมื

กิาริผู้ลิติ กิาริพยากิริณ์ กิาริควิบคุมืวิัสำดิ์ุคงคลัง กิาริวิางแผู้นิ

จดัิ์กิาริติาริางกิาริผู้ลติิหลกัิ ริะบบกิาริป็ริะกิอบและกิาริสำมืดิ์ลุ

สำายงานิผู้ลิติ กิาริวิางแผู้นิกิาริผู้ลิติสำมืัยใหมื� (JIT) กิาริ

วิางแผู้นิและควิบคุมืโคริงกิาริ (CPM/PERT)

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

การออกแบบและวางผังโรงงาน 

(T8807)

• ผู้ศั.สำมืศัักิดิ์ิ� ติริ่สำัติย์

• ริาคา 200.- / 438 หนิ้า

• ISBN 978-974-832-571-2

 ➌	   

 กิล�าวิถ้ึงหลักิกิาริที่ั�วิไป็ขีองกิาริออกิแบบและวิางผู้ัง

โริงงานิ ติามืหลักิกิาริขีอง SLP (Systematic Layout

Planning) เป็็นิเที่คนิิคที่่�ช�วิยให้ผู้่ ้ดิ์ำาเนิินิกิาริและผู้่้บริิหาริ

สำามืาริถ้วิางแผู้นิดิ์ำาเนิินิกิาริวิิเคริาะห์และควิบคุมื ติลอดิ์จนิ

ป็ริะเมืินิผู้ลและติิดิ์ติามืผู้ล ติั�งแติ�กิาริเลือกิที่ำาเลที่่�ติั�งโริงงานิ

จนิถ้ึงขีั�นิติอนิกิาริติิดิ์ติั�งเคริื�องจักิริและอุป็กิริณ์ ให้เป็็นิไป็

อย�างมื่ริะบบและมื่ป็ริะสำิที่ธิิภาพ
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

การบริหารการผลิิต-คุุณภาพ

การบริหารการผลิิต-โรงงาน

https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
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วิิศวิกรรมและการบริหาร

ควิามปลอดภััยในโรงงาน

(ฉบับปรับปรุง) (T2001)

•	วิิฑููรย์์	สิิมะโชคดีี	และ

	 วิีรพงษ์์	เฉลิมจิิระรัตน์์

•	ราคา	280.-	/	556	หน์้า

•	ISBN	978-974-443-776-1

	 ➌➍➎	  

	 ปรบัปรุงจิาก	“วิิศวิกรรมและการบริหารควิามปลอดีภััย์

ใน์โรงงาน์”	ทีี่�ได้ีรับควิามนิ์ย์มอย่์างต่อเน่์�องกว่ิา	35	ปี	พิมพ์แล้วิ

กวิ่า	70,000	เล่ม	เน์่ �อหาประกอบดี้วิย์การจิดัีการองคก์าร

ควิามปลอดีภััย์	บที่บาที่ของผูู้้เกี�ย์วิข้อง	 การจิูงใจิและการ

อบรมคน์งาน์เพ่�อควิามปลอดีภััย์	การจิัดีสิภัาพแวิดีล้อมและ

การผู้ังโรงงาน์ที่ี�ปลอดีภััย์	ควิามปลอดีภััย์ใน์งาน์เฉพาะดี้าน์	

กฎหมาย์เกี�ย์วิกับควิามปลอดีภััย์และสิุขภัาพอน์ามัย์ใน์

การที่ำางาน์	 กรณีีตัวิอย์่างจิากอุบัติเหตุจิริง	 เหมาะสิำาหรับ

น์ักศึกษ์า	อาจิารย์์ใน์สิาย์ช่างและวิิศวิกรรมศาสิตร์ทีุ่กสิาขา,	

วิิศวิกรควิามปลอดีภััย์	และเจ้ิาหน้์าทีี่�ควิามปลอดีภััย์	 (จิป.)	

ทีุ่กระดีับ,	วิิศวิกรโรงงาน์	ผูู้้จิัดีการและผูู้้ปฏิิบัติงาน์โรงงาน์

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

สรุปกฎหมาย สำาหรับ จป.วิิชาชีพ 

(T1703) 

•	ที่ัศณีุ	เร่องสิุวิรรณี์	

•	ราคา	200.-	/	232	หน์้า

•	ISBN	978-974-443-720-4

 ➌➍	  

	 เป็น์ส่ิ�อใน์การตรวิจิสิอบ	ตรวิจิที่าน์	และช่วิย์ที่ำาควิาม

เข้าใจิสิาระสิำาคัญของกฎหมาย์ที่ี�เกี �ย์วิข้อง	ช่วิย์สิ่งเสิริม

การดีำาเน์ิน์งาน์ของเจิ้าหน์้าที่ี�ควิามปลอดีภััย์ใน์การที่ำางาน์

ระดีับวิิชาชีพ	และสิ่งเสิริมให้น์ักศึกษ์าดี้าน์อาชีวิอน์ามัย์ฯ	มี

ควิามพร้อมด้ีาน์กฎหมาย์ฯ	มากยิ์�งขึ�น์	 ก่อน์เข้าสู่ิการที่ำางาน์

ใน์สิถาน์ประกอบการ	เหมาะสิำาหรบัเจ้ิาหน้์าทีี่�ควิามปลอดีภััย์	

และน์ักศึกษ์าใน์หลักสิูตรที่ี �เกี �ย์วิข้อง	น์ักอาชีวิอน์ามัย์	

น์ักวิิชาการ	น์าย์จิ้าง	และผูู้้บริหารหน์่วิย์งาน์

ความปลอดภััย

https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-39th/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%9B/
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

(T2002)

• ผศ.ดอนสัน ปงผาบ

• ราคา 250.- / 240 หน้า

• ISBN 978-974-443-779-2

 ➋➌    

 เหมาะสำาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ 

ปวส. ถึงปริญญาตรี และสำาหรับผู้สนใจท่ัวไป เนื�อหาเข้าใจ

ง่าย อธิบายเป็นขั�นตอน พร้อมรูปและตัวอย่างประกอบ

จำานวนมาก สามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ด้จริง เนื�อหาประกอบ

ด้วยความรู้พื�นฐานของการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโคร

คอนโทรลเลอร์ Arduino ตลอดจนการเชื่อมต่อวงจรกับ

อุปกรณิ์อินพุตเอาต์พุตต่าง ๆ เช่น สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 

มอเตอร์แบบไบโพลาร์ ยูนิโพลาร์ เซอร์โวมอเตอร์ ดีซีมอเตอร์ 

เอนโค้ดเดอร์มอเตอร์เซนเซอร์ตรวจจับแสง ระยะทาง นำ�าหนัก 

อณุิหภูม ิความชื�น จอแสดงผลแบบ LCD OLED 7-Segment 

การควบคุมแบบ PID การควบคุมหุ ่นยนต์เดินตามเส้น 

หุ่นยนต์ 4 ขา และหุ่นยนต์ 2 ล้อสมดุล

ภาษาซื้ีและ Arduino (T1702)

• ผศ.ดอนสัน ปงผาบ

• ราคา 295.- / 216 หน้า

• ISBN 978-974-443-715-0

 ➋➌    

 ใช้ประกอบการเรียนการสอนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม

ภาษาซีในงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึง่ได้รบั

ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เนื�อหาประกอบด้วย ความรู้

พื�นฐานภาษาซี การเขียนโปรแกรม DEV-C++ ไมโครคอน

โทรลเลอร์ Arduino UNO ดิจิทัลและแอนะล็อกอินพุต-

เอาตพ์ตุ การควบคมุมอเตอร์ ระบบควบคมุแบบ PID พื�นฐาน

หุ่นยนต์และแขนกล (แถมฟิรี ! โครงสร้างชุดทดลองการ

ควบคุมตำาแหน่งแบบ PID)

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ปุ่ระยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปุ่รับปุ่รุง) + 

CD (T0907)

• ดอนสัน ปงผาบ

• ราคา 250.- / 320 หน้า

• ISBN 978-974-443-414-2

➊➋➌  

 เนื�อหาประกอบด้วย ความรู้พื�นฐานของไมโครคอนโทรล-

เลอรแ์ละไมโครโพรเซสเซอร ์โครงสรา้งและสถาปตัยกรรมของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 การเขียนโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลี พื�นฐานของภาษาซี การใช้งานโปรแกรม 

Keil PK51 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี 

การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล LED การรับขอ้มลู

จากสวติช์ และหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรล-

เลอร์ เหมาะสำาหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟิฟ้ิา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม

SolidWorks 2013 Handbook (T1306)

• ทวีศักดิ� ศรีช่วย และ 

 ดร.เกียรติศักดิ� แสงประดิษฐ์

• ราคา 365.- / 428 หน้า

• ISBN 978-974-443-556-9

➊➋➌   

 หลักการใช้ SolidWorks เพื่อสร้างชิ�นงานอย่างรวดเร็ว

และถูกต้อง การสร้าง 2D Sketch, 3D Part และ Assembly 

เทคนคิการใช้คำาสัง่ท่ีรวบรวมจากประสบการณ์ิในการทำางาน 

ตัวอย่างการใช้คำาสั่งและแบบฝึึกหัดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบชิ�นงานจริง รวบรวมคำาสัง่ตามหลกัสตูรการเรียนของ

นกัศกึษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เนื�อหาอ่านเข้าใจ

ง่ายแบบ Step by Step อธิบายวิธีการใช้คำาสั่งอย่างละเอียด 

พร้อมตัวอย่างประกอบ เพ่ือการเริ่มต้นเรียนรู้ SolidWorks 

อย่างถูกต้อง

คุอมพิวเตอร์

https://tpabook.com/product/microcontroller-arduino/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5-arduino/
https://tpabook.com/product/solidworks-2013-handbook/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1/
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การออกแบบเคร่�องจัักรกล (T1802)

• Shigeru Ikeda, Yuuji Nakanishi

• ดร.อรรณพ เรืองวิิเศษ แปล

• ราคา 260.- / 264 หน้้า

• ISBN 978-974-443-748-8

 ➊  

 รวิบรวิมเน้ื�อหาเบื�องต้้น้ของการออกแบบชิ้ิ�น้ส่่วิน้

เครื�องจัักรกลเพื�อให้เข้าใจัหลักการออกแบบ ทฤษฎีีการ

คำาน้วิณ ต้ลอดจัน้ส่ามารถเลือกใช้ิ้ชิ้ิ�น้ส่่วิน้ได้อย่่างมี

ประส่ทิธิิภาพ เหมาะกับการใช้ิ้งาน้จัริง  จัดุเด่น้ของหนั้งสื่อคือ 

อธิิบาย่พื�น้ฐาน้ทางวิิศวิกรรมเครื�องกลด้วิย่ภาพประกอบ

ต้ลอดทั�งเล่ม เน้ื�อหาแต้่ละหัวิข้อส่ั�น้กระชิ้ับ จับใน้ 2-3 หน้้า 

การคำาน้วิณที�ย่ากใชิ้้โจัทย่์ต้ัวิอย่่างอธิิบาย่อย่่างเป็น้ขั�น้ต้อน้ 

และมแีบบฝึกึหดัครบทกุบท พรอ้มเฉลย่แบบละเอยี่ด  เหมาะ

ส่ำาหรับน้ักศึกษาส่าขาวิิศวิกรรมเครื�องกล ระดับ ปวิชิ้. ปวิส่. 

ปริญญาต้รี รวิมถึงชิ้่างเทคน้ิคที�เกี�ย่วิข้อง 

งานเคร่�องมื่อกลเบ่�องต้้น

(รหััสวิิชา 2100-1008) (T1602)

• เลิศศักดิ� ทองโต้

• ราคา 78.- / 284 หน้้า

• ISBN 978-974-443-717-4

 ➊  

 ผ่่าน้การต้รวิจัประเมิน้คุณภาพจัาก ส่อศ. ประจัำาปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2560 ครั�งที� 2 เรีย่น้ร่วิมประเภทวิิชิ้า (2100) 

ประกาศลำาดับที� 3 เน้ื�อหาประกอบด้วิย่ เครื�องมือกลเบื�องต้้น้ 

เครื�องเลื�อย่กลและงาน้ตั้ดวิัส่ดุงาน้ เครื�องเจีัย่ระไน้และงาน้

ลับคมต้ัด งาน้แปรรูปโลหะด้วิย่เครื�องเจัาะ งาน้เจัาะและ

งาน้รีมเมอร์ งาน้แปรรูปโลหะด้วิย่เครื�องกลึง งาน้แปรรูป

โลหะด้วิย่เครื�องไส่ 

เขีียนแบบเทคนิคเบ่�องต้้น

(รหััสวิิชา 2100-1001) (T1604)

• เกีย่รต้ิศักดิ� สุ่ทธิิปัญโญ

• ราคา 79.- / 284 หน้้า

• ISBN 978-974-443-681-8 

➊  

 ผ่่าน้การต้รวิจัประเมิน้คุณภาพจัาก ส่อศ. ประจัำาปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2560 ครั�งที� 1 เรีย่น้ร่วิมประเภทวิิชิ้า (2100) 

ลำาดับที� 1 เรีย่บเรีย่งขึ�น้เพื�อให้น้ักศึกษามีควิามรู้ ควิามเข้าใจั

ใน้เรื �องการเขีย่น้แบบต้่าง ๆ วิิธิีการใชิ้้และบำารุงรักษา

เครื�องมือ-อุปกรณ์ใน้การเขยี่น้แบบ  มาต้รฐาน้การเขยี่น้แบบ 

การกำาหน้ดขน้าดชิิ้�น้งาน้ การส่เกต้ช์ิ้ภาพ ส่ญัลกัษณเ์บื�องต้น้้

ใน้งาน้ชิ้่างอุต้ส่าหกรรม

การออกแบบจัิ�กและฟิิกซ์์เจัอร์

(ฉบับปรับปรุง) (T1603)

• รศ.วิชิ้ิระ มีทอง

• ราคา 250.- / 296 หน้้า

• ISBN 978-974-443-664-1

 ➊➋➌  

 เน้ื�อหาประกอบด้วิย่ หลักการของการส่ร้างจัิ�กและ

ฟิิกซ์์เจัอร์ขั�น้พื�น้ฐาน้ การออกแบบจิั�กและฟิิกซ์์เจัอร์ให้ประหยั่ด

แบบดรออิ�งของจัิ�กและฟิิกซ์์เจัอร์ และ Geometric Dimen-

sioning and Tolerancing (GD&T) จัิ�กและฟิิกซ์์เจัอร์แบบ

โมดูลาร์ จัิ�กและฟิิกซ์์เจัอร์ส่ำาหรับงาน้เชิ้ื�อม จัิ�กและฟิิกซ์์เจัอร์

ส่ำาหรับเครื�องจัักรระบบเอ็น้ซ์ีและซ์ีเอ็น้ซ์ี
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เครื่่�องกล

https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
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เมคาทรอนิิกส์์เบื้้�องต้้นิ (T0807)

• ณรงค์์ ตัันชีีวะวงศ์์

• ราค์า 180.- / 200 หน้า

• ISBN 978-974-443-3725

	 ➌	   

 กล่่าวถึึงระบบอััตัโนมััตัิ โดยแยกอัอักเป็็นระบบตั่าง ๆ 

ค์อืั ระบบกล่ไก ระบบไฟฟา้ ระบบนวิแมัตักิส์ ์ระบบไฮดรอัล่กิ 

ระบบ PLC เป็็นตั้น เมัื�อัรวมัระบบตั่าง ๆ เหล่่านี�เข้้าด้วยกัน 

จึงึมีัชีื�อัเรียกใหม่ัวา่ ระบบเมัค์าทรอันิกส์ ์เนื�อัหาป็ระกอับด้วย

รีเล่ย์ ไทเมัอัร์แล่ะเค์าน์เตัอัร์ เซนเซอัร์ การค์วบคุ์มัอัุณหภููมิั 

ระบบนิวแมัตัิก ระบบไฮดรอัลิ่ก ระบบ PLC ระบบการใช้ี

ค์ล่ื�นวิทยุระบุวัตัถึุ

ระบื้บื้ PLC (T9805)

• ณรงค์์ ตัันชีีวะวงศ์์

• ราค์า 260.- / 416 หน้า

• ISBN 978-974-832-579-8 

	 ➋➌	   

 รวบรวมัเรื�อังราวข้อังระบบ PLC (Programmable 

Logic Controller) ซึ�งใชีค้์วบค์มุัเค์รื�อังจึกัรหรอืัอัปุ็กรณต์ัา่ง ๆ  

ในโรงงานอัตุัส์าหกรรมั โดยแยกอัอักเป็น็ 3 ส์ว่นค์อืั 1) ป็ระวตััิ

ค์วามัเป็็นมัา ส่์วนป็ระกอับ แล่ะโค์รงส์ร้าง 2) ค์ำาสั์�งชีนิดต่ัาง ๆ 

3) การนำาไป็ใช้ีงาน โดยมีัตััวอัย่างการอัอักแบบ โป็รแกรมั

ค์วบคุ์มัแล่ะแบบฝึึกหัด เพืื่�อัให้ส์ามัารถึคิ์ดแล่ะป็ระยุกต์ัใชี้

งานตัามัส์าข้าตั่าง ๆ ได้ตัามัตั้อังการ
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

นิิวแมต้ิกส์์และไฮดรอลิกส์์เบื้้�องต้้นิ

(T9904)

• ณรงค์์ ตัันชีีวะวงศ์์

• ราค์า 135.- / 236 หน้า

• ISBN 978-974-832-637-5

➊➋➌	  

 เนื�อัหาตัรงตัามัหลั่กสู์ตัรป็ระกาศ์นียบัตัรวิชีาชีพีื่ (ป็วชี.) 

พื่.ศ์. 2538 ข้อังกรมัอัาชีีวศ์ึกษา โดยกล่่าวถึึงหล่ักการทำางาน

เบื�อังตั้นข้อังนิวแมัตัิกส์์แล่ะไฮดรอัล่ิกส์์  อัุป็กรณ์แล่ะ

ส์ัญล่ักษณ์ การเขี้ยนรหัส์ตััวเล่ข้แล่ะตััวอัักษร การบังค์ับ

ทิศ์ทาง การป็รับค์วามัเร็ว วงจึรค์วบค์ุมัแบบตั่าง ๆ แล่ะการ

ใชี้รีเล่ย์ไฟฟ้าค์วบค์ุมัวงจึรนิวแมัตัิกส์์แล่ะไฮดรอัล่ิกส์์

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เทคโนิโลยีีซีีเอ็นิซีี (T9403)

• ผศ์.ชีาล่ี ตัระการกูล่

• ราค์า 175.- / 352 หน้า

• ISBN 978-974-797-094-4

	 ➋➌	   

 หนังส์ือัเล่่มันี�ใชี้เป็็นแนวทางส์ำาหรับชี่างเทค์นิค์ วิศ์วกร 

ตัล่อัดจึนฝึ่ายบริหารในอัุตัส์าหกรรมัส์มััยใหมั่ที�มัีค์วามัส์นใจึ

เกี�ยวกับระบบเอั็นซีแล่ะระบบซีเอั็นซี เค์รื�อังกล่ึงซีเอั็นซี 

เค์รื�อังกัดซีเอั็นซี การจัึดทำาโป็รแกรมัเอ็ันซี ตัล่อัดจึนวิธีีการ

จึัดการในระบบซีเอั็นซี ซึ�งเป็็นค์วามัรู้พื่ื�นฐานข้อังเทค์โนโล่ยี

ซีเอั็นซี

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-plc/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5/


16

นิิวแมติิกส์์และนิิวแมติิกส์์ไฟฟ้า

เบื้้�องติ้นิ (T0233)

• ฐิิฑารีีย์์ ถมย์า

• รีาคา 220.- / 351 หน้้า

• ISBN 978-974-832-998-7

 ➊➋  

 ใช้้เป็็น้หน้ังสืือเรีีย์น้วิิช้าน้ิวิแมติิกสื์และไฮดรีอลิกสื์

เบื้ื�องติ้น้ รีหัสื 21001008 สืำาหรีับื้น้ักศึึกษารีะดับื้ ป็วิช้. และ

ใช้้เรีีย์น้ใน้วิิช้าน้ิวิแมติิกสื์และไฮดรีอลิกสื์ รีหัสื 31000107 

สืำาหรีับื้น้ักศึึกษารีะดับื้ ป็วิสื. โดย์กล่าวิถึงการีน้ำาลมอัดมาใช้้

ป็รีะโย์ช้น์้ใน้การีควิบื้คมุอุป็กรีณ์์ทำำางาน้เพืื่�อใช้ใ้น้อุติสืาหกรีรีม

ติ่าง ๆ สืัญลักษณ์์ของอุป็กรีณ์์น้ิวิแมติิก การีควิบื้คุมอุป็กรีณ์์

น้ิวิแมติกิ โครีงสืรี้างของอุป็กรีณ์ ์ติัวิอย์า่งของวิงจรี การีน้ำาไป็

ป็รีะย์ุกติ์ใช้้งาน้
รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

งานิซ่่อมบื้ำารุุงชิ้ิ�นิส์่วนิเครุ้�องจัักรุกล

• มาน้พื่ ติัน้ติรีะบื้ัณ์ฑิติย์์

• รีาคา 180.- / 214 หน้้า

• ISBN: 2970000016272

 ➊➋   

 เนื้�อหาป็รีะกอบื้ด้วิย์การีเลือกใช้ช้้ิ�น้ส่ืวิน้ให้เหมาะสืมกับื้

กำาลังขับื้ ซึึ่�งเป็็น้ข้อมูลจากผูู้้ผู้ลิติทีำ�มีติัวิแทำน้จำาหน้่าย์ใน้

ป็รีะเทำศึไทำย์ ข้อขัดข้อง สืาเหติุ การีแก้ไข การีติรีวิจสือบื้ และ

การีป็รัีบื้ป็รีะกอบื้ช้ิ�น้สื่วิน้เครีื�องจักรีกล การีสืั�น้สืะเทืำอน้ของ

เครืี�องจักรีกล การีบื้ำารีุงรัีกษา รี วิมทำั�งการีหล่อลื�น้ช้ิ�น้ส่ืวิน้

เครืี�องจักรีกล เหมาะสืำาหรัีบื้ผูู้้ทีำ�ทำำางาน้เกี�ย์วิข้องกับื้งาน้ซ่ึ่อม

บื้ำารีุงเครีื�องจักรีกลใน้โรีงงาน้ และน้ักศึึกษารีะดับื้ ป็วิช้. ป็วิสื. 

(ช้่างอุติสืาหกรีรีมเครีื�องกล)

เครุ้�องยนิติ์หััวฉีีด EFI (T1804)

• น้พื่ดล เวิช้วิิฐิาน้

• รีาคา 255.- / 388 หน้้า

• ISBN 978-974-443-755-6

➊➋  

 รีวิมภาคทำฤษฎีีและใบื้งาน้ภาคป็ฏิิบื้ัติิ สืำาหรัีบื้ใช้้

ป็รีะกอบื้การีเรีีย์น้การีสือน้ และสืามารีถศึึกษาด้วิย์ติน้เอง 

เนื้�อหาอธิิบื้าย์เข้าใจง่าย์ด้วิย์ภาพื่ป็รีะกอบื้ติลอดทัำ�งเล่ม 

ป็รีะกอบื้ด้วิย์ หลักการีเบื้ื�องติ้น้ของรีะบื้บื้ EFI รีะบื้บื้ควิบื้คุม

ดว้ิย์คอมพิื่วิเติอร์ี TCCS วิงจรีไฟฟ้าควิบื้คุมเครีื�องย์น้ต์ิหวัิฉีดี 

การีติรีวิจสือบื้หาข้อขัดข้อง ใบื้งาน้ฝึึกป็ฏิิบื้ัติิติรีวิจสือบื้

เครีื�องย์น้ติ์รีุ่น้  4E-FE, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE

ทฤษฎีีรุะบื้บื้ฉีีดนิำ�ามันิเชิ้้�อเพลิง

อิเล็กทรุอนิิกส์์ (T0217)

• น้พื่ดล เวิช้วิิฐิาน้

• รีาคา 100.- / 192 หน้้า

• ISBN 978-974-832-967-3

 ➊  

 สืำาหรีบัื้ป็รีะกอบื้การีเรียี์น้การีสือน้ (ภาคทำฤษฎีี) วิิช้างาน้

รีะบื้บื้ฉีีดน้ำ�ามัน้เช้ื�อเพื่ลิงอิเล็กทำรีอน้ิกสื์  ติามหลักสืูติรี

ป็รีะกาศึน้ยี์บัื้ติรีวิิช้าชี้พื่ (ป็วิช้.) พื่.ศึ. 2545 สืาขาวิิช้าเครีื�องกล 

สืาขางาน้ย์าน้ย์น้ต์ิ ของกรีมอาช้ีวิศึึกษา เน้ื�อหาครีอบื้คลุม

ภาคทำฤษฎีีของรีะบื้บื้ฉีีดน้ำ�ามัน้เชื้�อเพื่ลิงอิเล็กทำรีอน้ิกสื์ (EFI) 

ของเครืี�องย์น้ติ์หัวิฉีีด ตัิ�งแติ่หลักการีพืื่�น้ฐิาน้ของรีะบื้บื้ EFI 

แบื้บื้ธิรีรีมดา จน้ถึงรีะบื้บื้ทำี�ควิบื้คุมด้วิย์คอมพื่ิวิเติอรี์ อาทำิ 

อัติรีาส่ืวิน้ผู้สืมของเช้ื�อเพื่ลิงทำี�เครีื�องย์น้ต์ิติ้องการีใน้สืภาวิะ

การีทำำางาน้ต่ิาง ๆ หลักการีของรีะบื้บื้ฉีีดน้ำ�ามัน้เช้ื�อเพื่ลิง

อิเล็กทำรีอนิ้กส์ื หน้้าทีำ� ส่ืวิน้ป็รีะกอบื้ และการีทำำางาน้ของอุป็กรีณ์์

ใน้รีะบื้บื้ EFI ฯลฯ

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เครื่่�องยนต์์

https://tpabook.com/product/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/efi-new-edition/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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ออกแบบแม่่พิิม่พิ์โลหะ (T1801)

• ผศ. ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์์

• ราคา 250.- / 232 หน้้า

• ISBN 978-974-443-741-9

	 ➌	  

 ความร้้พ้ื้�น้ฐาน้ต่่าง ๆ เก่�ยวกับการออกแบบแม่พื้ิมพื้์

โลหะ เน้้น้แน้วทางการออกแบบแม่พื้ิมพื้์ต่ัด ซึ่่�งเป็็น้กระบวน้

การเริ�มต่้น้สำำาหรับเต่ร่ยมชิ�น้งาน้และม่ใช้กัน้อย่างแพื้ร่หลาย

ใน้โรงงาน้ผลิต่ชิ�น้ส่ำวน้โลหะ เหมาะสำำาหรับน้ักศ่กษ์าระดับ 

ป็วช. ป็วสำ. และป็ริญญาต่ร่ใน้สำาขาท่ �เก่ �ยวข้อง รวมถึ่ง

ผ้้ทำางาน้ใน้อุต่สำาหกรรมป็๊�มข่�น้ร้ป็โลหะ เน้้�อหาป็ระกอบด้วย 

ลักษ์ณะเฉพื้าะของการป็๊�มข่�น้ร้ป็โลหะ  แน้วทางการควบคุม

คุณภาพื้พ้ื้�น้ฐาน้สำมบัติ่ทางกลของโลหะแผ่น้ ทฤษ์ฎี่การต่ัด

โลหะแผ่น้  การคำาน้วณแรงใน้การต่ัดชิ�น้งาน้ด้วยแม่พื้ิมพื้์

การออกแบบชิ�น้สำ่วน้มาต่รฐาน้แม่พื้ิมพื้์ แน้วทางใน้การ

ออกแบบพื้ัน้ช์วัสำดุชิ�น้งาน้และวัสำดุสำำาหรับทำาแม่พื้ิมพื้์ 

เคร้�องป็๊�มโลหะและการจัับย่ดแม่พื้ิมพื้์

หลักการและการใช้้งานเคร่�องม่่อวััด

อุตสาหกรรม่ (T2103)

• สำมศักดิ� ก่รต่ิวุฒิิเศรษ์ฐ์

• ราคา 350.- / 516 หน้้า

• ISBN 978-974-443-802-7

	 ➋➌	   

 สำกัดความร้้จัากค้่ม้อ คำาแน้ะน้ำาของเคร้�องม้อวัดจัริง

และป็ระสำบการณ์ของผ้ ้เร ่ยบเร่ยง โดยเน้้น้หัวข้อหลัก

2 ป็ระการ ค้อ (1) หลักการของเคร้�องม้อวัดแบบต่่าง ๆ  ท่�

ใช้อย่้ใน้ป็๊จัจัุบัน้ ได้แก่ เคร้�องม้อวัดอุณหภ้มิ เคร้�องม้อวัด

ความดัน้ เคร้�องม้อวัดระดับ เคร้�องม้อวัดการไหล (2) การ

ป็ระยกุต่ใ์ช้งาน้เคร้�องมอ้วดั เพ้ื้�อใหท้ราบหลกัการทำางาน้ของ

เคร้�องม้อวัด ต่ัวแป็รท่�ต่้องคำาน้่งถ่ึงใน้การใช้งาน้เพ้ื้�อป็้องกัน้

ความผิดพื้ลาด และหลักการเล้อกอุป็กรณ์ป็ระกอบเพ้ื้�อให้

เคร้�องม้อวัดทำางาน้ได้อย่างถ้ึกต่้องและม่อายุการใช้งาน้

ยาวน้าน้

งานขึ้้�นรูปโลหะ เล่ม่ท่ี่� 1 แม่่พิิม่พิ์

โลหะแผ่่น (P0817)

• รศ. ดร.วารุณ่ เป็รมาน้น้ท์,

 รศ. ดร.พื้งศ์พื้ัน้ธ์์ แก้วต่าทิพื้ย์

• ราคา 180.- / 224 หน้้า

• ISBN 978-974-443-370-1

 ➊➋➌	   

 เน้้�อหาเก่�ยวกับงาน้ข่�น้ร้ป็โลหะท่�ม่องค์ป็ระกอบใน้

การทำางาน้ท่�หลากหลาย ต่อ้งใช้ความร้้ทั�งภาคทฤษ์ฎ่ีและภาค

ป็ฏิิบัต่ิ เพื้้�อผลิต่ชิ�น้งาน้ม่คุณภาพื้และเท่�ยงต่รงต่ามแบบ 

และยังต่้องคำาน่้งถึ่งการผลิต่ใน้ระยะยาว ซึ่่�งหมายถึ่งความ

งา่ยใน้การบำารงุรกัษ์า ใช้เวลาใน้การติ่ดต่ั�งถึอดป็ระกอบน้อ้ย 

ต่้น้ทุน้ต่ำ�า เน้้�อหาเน้้น้องค์ป็ระกอบของแม่พิื้มพ์ื้ข่�น้ร้ป็โลหะ

แผ่น้ ทฤษ์ฎี่การเป็ล่�ยน้ร้ป็ของโลหะแผ่น้ และการออกแบบ

แม่พื้ิมพื้์ใน้เบ้�องต่้น้

การออกแบบแม่่พิิม่พิ์ (T8204)

• ชาญชัย ทรัพื้ยากร,

 ป็ระสำิทธ์ิ� สำวัสำดิสำรรพื้์, 

 วิรุฬ ป็ระเสำริฐวรน้ัน้ท์

• ราคา 180.- / 340 หน้้า

• ISBN 978-974-794-808-0

➋➌	   

 หน้งัสำอ้เลม่น้่�คอ้คำาต่อบของงาน้พื้มิพ์ื้ท่�มบ่ทบาทต่อ่เรา

ทุกคน้ สำิ�งสำำาคัญขั�น้แรกค้อการออกแบบแม่พื้ิมพื้์ เน้้�อหา

ป็ระกอบด้วย ป็ระเภทของงาน้ป็๊�ม ทฤษ์ฎี่เก่�ยวกับงาน้ต่ัด

ทฤษ์ฎี่เก่�ยวกับงาน้พื้ับ ป็ระเภทของงาน้ข่�น้ร้ป็ สำ่วน้ป็ระกอบ

ของแม่พื้ิมพื้์ต่ัด ขั�น้ต่อน้ใน้การออกแบบแม่พื้ิมพื้์ วิธ่์ LAY 

OUT SCRAP STRIP การออกแบบ DIE BLOCK ฯลฯ

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เทคนิิคอุุตสาหกรรม

https://tpabook.com/product/t2103-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C/
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หม้้อแปลงไฟฟ้า (T2201)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 195.- / 240 หิน้า

• ISBN 978-974-443-818-8

➊➋  

 เหิมาะสำำาหิรบันกัิศึึกิษา ปวช. ปวสำ. สำาขาชา่งไฟฟ้ากิำาลังั 

เน้�อหิาเกิ่�ยวกิบัโครงสำรา้งแลัะหิลักัิกิารทำำางานของหิมอ้แปลัง

ไฟฟา้ชนดิต่า่ง ๆ   เพื่้�อใหิส้ำามารถพัื่นขดลัวด ต่่อวงจร ประกิอบ

ชิ�นสำ่วน ทำดสำอบประสำิทำธิิภาพื่ของหิม้อแปลัง ต่ลัอดจนซ่่อม

บำารุง แลัะออกิแบบสำร้างหิม้อแปลังขนาดเลั็กิได้ แม่เหิลั็กิ

ไฟฟ้าแลัะกิารเหิน่�ยวนำา วงจรสำมมูลัแลัะโวลัต่์เต่จเรกิูเลัชัน 

กิารทำดสำอบแลัะประสำิทำธิิภาพื่ของหิม้อแปลัง หิม้อแปลังเฟสำ

เด่ยวแลัะสำามเฟสำ หิม้อแปลังสำำาหิรับใช้งานพื่ิเศึษ กิารขนาน

หิม้อแปลัง กิารต่รวจสำอบ ต่ิดต่ั�ง แลัะบำารุงรักิษา

เครื่่�องกลไฟฟ้ากรื่ะแสตรื่ง (T2203)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 225.- / 268 หิน้า

• ISBN 978-974-443-821-8

➊➋  

 

 เหิมาะสำำาหิรบันกัิศึกึิษา ปวช. ปวสำ. สำาขาวชิาชา่งไฟฟา้

กิำาลััง เน้�อหิาเก่ิ�ยวกัิบทำฤษฎ่ีแม่เหิล็ักิ แม่เหิล็ักิไฟฟ้า โครงสำร้าง

แลัะหิลัักิกิารทำำางานของเคร้�องกิลัไฟฟ้ากิระแสำต่รง ได้แกิ่ 

เคร้�องกิำาเนดิไฟฟา้ แลัะมอเต่อร์ไฟฟา้ เพื่้�อใหิส้ำามารถเริ�มต่น้

ใช้งาน ควบคุมความเร็ว กิลัับทำิศึทำางกิารหิมุน ต่ลัอดจน

ต่รวจสำอบข้อบกิพื่ร่องแลัะบำารุงรักิษาเบ้�องต่้นได้ กิารพื่ัน

ขดลัวดอารเ์มเจอร ์อารเ์มเจอร ์รแ่อกิชนัแลัะกิารแกิ ้ชนดิแลัะ

กิารทำำางานของเคร้�องกิำาเนิดไฟฟ้ากิระแสำต่รง แรงดันไฟฟ้า

เหิน่�ยวนำาแลัะกิารคำานวณ ชนิดแลัะหิลัักิกิารทำำางานของ

มอเต่อร์ไฟฟ้ากิระแสำต่รง กิารกิลัับทำิศึทำางแลัะควบคุม

ความเร็วของมอเต่อร์ กิารต่รวจสำอบข้อบกิพื่ร่องแลัะวิธิ่

แกิ้ไข

 อธิิบายเกิ่�ยวกิับกิระบวนกิารผลัิต่ผลัิต่ภัณฑ์์พื่ลัาสำต่ิกิ 

โดยสำอดแทำรกิความรู้แลัะประสำบกิารณ์ในเชิงปฏิิบัต่ิไว้ใน

กิระบวนกิารผลัิต่ทำ่�สำำาคัญ ๆ ทำ่�ม่ใช้กิันแพื่ร่หิลัาย เช่น งาน

อัดร่ด งานฉี่ดพื่ลัาสำต่ิกิ งานเป่า งานอัดขึ�นรูปร้อน งานผลัิต่

ชิ�นงานด้วยไฟเบอร์กิลัาสำ กิารเต่ร่ยมพื่ลัาสำต่ิกิเพื่้�อนำาเข้า

กิระบวนกิารผลัิต่ งานร่ดพื่ลัาสำต่ิกิแผ่น กิารเคลั้อบผิวโลัหิะ 

งานร่ดพื่ลัาสำต่ิกิ กิารออกิแบบชิ�นงาน กิารแต่่งผิวพื่ลัาสำต่ิกิ 

กิารควบคุมอุณหิภูมิของกิารหิลัอมพื่ลัาสำติ่กิ เหิมาะสำำาหิรับ

นักิศึึกิษา แลัะผู้ทำ่�ทำำางานในด้านกิระบวนกิารผลัิต่ในอุต่สำาหิ- 

กิรรมพื่ลัาสำต่ิกิ

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

เทคโนโลยีีพลาสติก (T8202)

• รศึ.บรรเลัง ศึรนิลั 

• ราคา 230.- / 418 หิน้า

• ISBN 978-974-956-933-7

 ➋➌   

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/
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วงจรื่ไฟฟ้ากรื่ะแสตรื่ง (T2202)

• บรรจง จันทำมาศึ แลัะ

 ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 190.- / 200 หิน้า

• ISBN 978-974-443-820-1

➊➋  

 เหิมาะสำำาหิรับ ปวช. ปวสำ. ประเภทำวิชาอุต่สำาหิกิรรม 

สำาขาวิชาช่างไฟฟ้ากิำาลััง เน้�อหิาเก่ิ�ยวกัิบกิารคำานวณหิาค่า

ต่่าง ๆ  ในวงจรไฟฟ้ากิระแสำต่รง เร่ยนรู้กิฎีแลัะทำฤษฎี่พื่้�นฐาน 

ได้แกิ่ กิฎีของโอหิ์ม กิฎีของเคอร์ชอฟฟ์ ทำฤษฎี่แรงดันโนด 

วงจรบริดจ์ ทำฤษฎี่กิารวางซ่้อน เทำวินิน นอร์ต่ัน แลัะกิาร

สำ่งผ่านกิำาลัังไฟฟ้าสำูงสำุด เพื่้�อใหิ้สำามารถคำานวณ วิเคราะหิ์ 

แลัะแกิ้ปัญหิาเกิ่�ยวกิับวงจรไฟฟ้ากิระแสำต่รงได้ เน้�อหิา เช่น 

ความรูเ้ร้�องไฟฟา้ทัำ�วไป ความต่า้นทำานไฟฟา้ ต่วันำาไฟฟา้ แลัะ

ฉีนวนไฟฟ้า กิำาลัังไฟฟ้า พื่ลัังงานไฟฟ้า ประสำิทำธิิภาพื่แลัะ

กิารสำูญเสำ่ยกิำาลัังงาน กิารต่่อความต้่านทำานแลัะวงจรแบบ

อนุกิรม แบบขนาน แลัะแบบผสำม กิารต่่อเซ่ลัลั์ไฟฟ้า วงจร

แบ่งแรงดันแลัะแบ่งกิระแสำไฟฟ้า

เครื่่�องกำาเนิดไฟฟ้ากรื่ะแสสลับ

(T1401)

• บรรจง จันทำมาศึ แลัะ

 ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 180.- / 156 หิน้า

• ISBN 978-974-443-604-7

➊➋  

 เหิมาะสำำาหิรบันกัิศึกึิษาระดับ ปวช. สำาขาชา่งไฟฟา้ แลัะ

ผู้สำนใจ เน้�อหิาประกิอบด้วย โครงสำร้างแลัะหิลัักิกิารทำำางาน

ของเคร้�องกิำาเนิดไฟฟ้ากิระแสำสำลัับ วิธ่ิกิารพื่ันขดลัวดอาร์-

เมเจอร์แบบต่่าง ๆ  ของเคร้�องกิำาเนิดไฟฟ้ากิระแสำสำลัับ 1 เฟสำ 

แลัะ 3 เฟสำ  กิารควบคุมแรงดันไฟฟ้า กิารขนานเคร้�องกิำาเนิด

ไฟฟ้ากิระแสำสำลัับ กิารบำารุงรักิษาแลัะถอดประกิอบเคร้�อง

กิำาเนิดไฟฟ้ากิระแสำสำลัับ

เคร่ื่�องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรื่ับปรืุ่ง) 

(T1901)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 230.- / 276 หิน้า

• ISBN 978-974-443-764-8

 ➊➋  

 ปรับปรุงจากิ “เคร้�องกิลัไฟฟ้า 1” ทำ่�ได้รับรางวัลัหินังสำ้อ

ยอดนิยมของ สำ.สำ.ทำ. เพิื่�มเต่ิมคำาอธิิบายเน้�อหิาแลัะภาพื่

ประกิอบ แลัะปรับลัำาดับหิัวข้อใหิ้เข้าใจง่ายยิ�งขึ�น  ใหิ้ความรู้

พื่้�นฐานทำ่�สำำาคัญสำำาหิรับผู้เร่ยนในสำาขาช่างไฟฟ้า ผู้เข่ยน

รวบรวมจากิความรู้แลัะประสำบกิารณ์กิว่า 40 ปีในกิารสำอน

วิชาเคร้�องกิลัไฟฟ้า  เน้�อหิาประกิอบด้วยเคร้�องกิลัไฟฟ้า

กิระแสำต่รง เคร้�องกิำาเนิดไฟฟ้ากิระแสำต่รง มอเต่อร์ไฟฟ้า

กิระแสำต่รง หิม้อแปลังไฟฟ้าเฟสำเด่ยว หิม้อแปลังไฟฟ้า

3 เฟสำ เหิมาะสำำาหิรับประกิอบกิารเรย่นระดับ ปวสำ. แลัะผู้สำนใจ

ศึึกิษา

ม้อเตอรื่์ไฟฟ้าและการื่ควบคุม้

(T1701)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 290.- / 348 หิน้า

• ISBN 978-974-443-732-7

 ➊➋  

 เป็นความรู้พ้ื่�นฐานในกิารเร่ยนสำาขาช่างไฟฟ้า เน้�อหิา

ประกิอบด้วย มอเต่อร์ไฟฟ้าประเภทำต่่าง ๆ สำัญลัักิษณ์แลัะ

อุปกิรณ์ทำ่�ใช้ในกิารควบคุม ขนาดสำายไฟฟ้าแลัะอุปกิรณ์

ป้องกัินมอเต่อร์ กิารควบคุมมอเต่อร์ไฟฟ้ากิระแสำต่รงแลัะ

มอเต่อร์ไฟฟ้ากิระแสำสำลับั เหิมาะสำำาหิรับใช้ประกิอบกิารเรย่น

ในระดับ ปวช. ปวสำ. แลัะใช้ประกิอบกิารทำำางาน

https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-1-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84/
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เครื่่�องกลไฟฟ้าเบื้่�องต้้น (T1605)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 295.- / 360 หิน้า

• ISBN 978-974-443-678-8

 ➊➋   

 เน้�อหิาประกิอบด้วยความร้้พ้ื้�นฐานที่่�สำำาคัญในกิารเร่ยน

ในสำาขาชา่งไฟฟา้ ได้แกิ ่แมเ่หิล็ก็ิแล็ะกิารเหิน่�ยวนำา เคร้�องกิล็

ไฟฟ้ากิระแสำตรง เคร้�องกิำาเนิดไฟฟ้ากิระแสำตรง มอเตอร์

ไฟฟ้ากิระแสำตรง กิารบำารุงรักิษาเคร้�องกิล็ไฟฟ้ากิระแสำตรง 

หิม้อแปล็งไฟฟา้เฟสำเด่ยว วงจรสำมม้ล็แล็ะโวล็ต์เตจเรกิเ้ล็ชัน 

กิารที่ดสำอบหิม้อแปล็งไฟฟ้า กิารระบายความร้อนแล็ะ

กิารบำารุงรักิษาหิม้อแปล็งไฟฟ้า

เคร่ื่�องกลไฟฟ้ากรื่ะแสต้รื่ง

(ภาคปฏิิบัื้ติ้) (T1612)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 78.- / 156 หิน้า

• ISBN 978-974-443-696-2 

 ➊  

 เป็นใบงานภาคปฏิิบัติ ใช้ค้่กิับหินังสำ้อเคร้�องกิล็ไฟฟ้า

กิระแสำตรง (รหัิสำวิชา 2104-2006) ที่่�ผ่่านกิารตรวจประเมิน

คุณภาพื้โดย สำอศ. ล็ำาดับที่่� 32 ประจำาปีงบประมาณ พื้.ศ. 

2559 ครั�งที่่� 1 ประเภที่วิชาอุตสำาหิกิรรม สำาขาวิชาช่างไฟฟ้า

กิำาล็ัง ระดับ ปวช. ประกิอบด้วยใบงานที่่� 1–12  ครอบคล็ุม

ระยะเวล็ากิารเร่ยนกิารสำอน 18 สำัปดาหิ์ (54 คาบ)  

วงจรื่ไฟฟา้กรื่ะแสต้รื่ง (ภาคปฏิบิื้ตั้)ิ

(T1614)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา  78.- / 156 หิน้า

• ISBN  978-974-443-693-1

➊  

 เป็นใบงานภาคปฏิิบติั ใชค่้้กิบัหินังสำอ้วงจรไฟฟา้กิระแสำ

ตรง (รหิัสำวิชา 2104-2002) ที่่�ผ่่านกิารตรวจประเมินคุณภาพื้

โดย สำอศ. ล็ำาดับที่่� 85 ประจำาปีงบประมาณ พื้.ศ. 2559 

ครั�งที่่� 2 ประเภที่วิชาอุตสำาหิกิรรม  สำาขาวิชาช่างไฟฟ้ากิำาล็ัง 

ระดับ ปวช. ประกิอบด้วยใบงานท่ี่� 1–13 ครอบคลุ็มระยะเวล็า

กิารเร่ยนกิารสำอน 18 สำัปดาหิ์ (54 คาบ) 

วงจรื่ไฟฟ้ากรื่ะแสสลับื้

(รื่หััสวิชา 2104-2003) (T1608)

• บรรจง จันที่มาศ แล็ะ 

 ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 130.- / 392 หิน้า

• ISBN 978-974-443-716-7

 ➊  

 ผ่่านกิารตรวจประเมินคุณภาพื้จากิ สำอศ. ประจำา

ปีงบประมาณ พื้.ศ. 2560 ครั�งที่่� 2 สำาขาวิชาช่างไฟฟ้ากิำาล็ัง 

ประกิาศล็ำาดับที่่� 12 เน้�อหิาประกิอบด้วยกิารกิำาเนิดไฟฟ้า 

กิระแสำสำล็ับ จำานวนเชิงซ้้อน ความต้านที่าน ความเหิน่�ยวนำา 

ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากิระแสำสำล็ับ ระบบไฟฟ้าสำามเฟสำ 

แต่ล็ะบที่ม่แบบฝึึกิหิัดที่้ายบที่แล็ะเฉล็ยคำาตอบที่้ายเล็่ม 

รวมถึึงม่ใบงานภาคปฏิิบัติเพ้ื้�อประกิอบความเข้าใจจำานวน 

14 ใบงาน

https://tpabook.com/product/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8F/
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มอเต้อรื่์ไฟฟ้ากรื่ะแสสลับื้

(รื่หััสวิชา 2104-2008) (T1503)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 106.- / 280 หิน้า

• ISBN 978-974-443-655-9  

 ➊  

 ผ่่านกิารตรวจประเมินคุณภาพื้จากิ สำอศ. ประจำาปีงบ 

ประมาณ พื้.ศ. 2559 ครั�งที่่� 1 ประเภที่วิชาอุตสำาหิกิรรม 

ล็ำาดับที่่� 14 เน้�อหิาประกิอบด้วย ชนิด โครงสำร้าง แล็ะส่ำวน

ประกิอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากิระแสำสำล็ับ 1 เฟสำ แล็ะ 3 เฟสำ 

รวมถึึงมอเตอร์หิล็ายความเร็ว หิล็ักิกิารที่ำางาน กิารกิล็ับที่าง

หิมุน คุณล็ักิษณะกิารนำาไปใช้งานแล็ะบำารุงรักิษา กิารตรวจ

ซ้่อมมอเตอร์ กิารถึอดประกิอบแล็ะกิารพัื้นขดล็วด แล็ะกิาร

ที่ดสำอบมอเตอร์ไฟฟ้ากิระแสำสำล็ับ 1 เฟสำ แล็ะ 3 เฟสำ

มอเต้อรื่์ไฟฟ้ากรื่ะแสสลับื้

(ภาคปฏิิบื้ัต้ิ) (T1704)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 78.- / 116 หิน้า

• ISBN 978-974-443-725-9

 ➊  

 เป็นใบงานภาคปฏิิบัติ ใช้ค้่กิับหินังสำ้อมอเตอร์ไฟฟ้า 

กิระแสำสำล็ับ (รหิัสำวิชา 2104-2008) ที่่�ผ่่านกิารตรวจประเมิน

คุณภาพื้โดย สำอศ. ล็ำาดับที่่� 14 ประจำาปีงบประมาณ พื้.ศ. 

2559 ครั�งที่่� 1 ประเภที่วิชาอุตสำาหิกิรรม สำาขาวิชาช่างไฟฟ้า

กิำาล็งั ระดบั ปวช. ประกิอบด้วยใบงานที่่� 1–9  ครอบคลุ็มระยะ

เวล็ากิารเร่ยนกิารสำอน 18 สำัปดาหิ์ (54 คาบ) นอกิจากิน่�ยัง

เหิมาะสำำาหิรบัผ้้่ที่่�ตอ้งกิารศึกิษาเร้�องของมอเตอร์ไฟฟา้กิระแสำ

สำล็ับเพื้้�อเป็นพื้้�นฐานในกิารประกิอบอาช่พื้

เครื่่�องกำาเนิดไฟฟ้ากรื่ะแสสลับื้

(ภาคปฏิิบื้ัต้ิ) (T1609)

• ไชยชาญ หิินเกิิด

• ราคา 69.- / 124 หิน้า

• ISBN 978-974-443-679-5

 ➊      

 หินังสำ้อเล่็มน่�เป็นใบงาน (ภาคปฏิิบัติ) ใช้ค้่กิับหินังส้ำอ 

“เคร้ �องกิำาเนิดไฟฟ้ากิระแสำสำล็ับ (รหิัสำวิชา 2104-2105)” 

ที่่�ผ่า่นกิารตรวจประเมนิคุณภาพื้โดยสำำานกัิงานคณะกิรรมกิาร

กิารอาช่วศึกิษา ประกิาศล็ำาดับที่่� 17 ประจำาปีงบประมาณ 

พื้.ศ. 2559 ครั�งที่่� 1 ประเภที่วิชาอุตสำาหิกิรรม สำาขาวิชาช่าง

ไฟฟา้กิำาล็งั ประกิอบด้วยใบงานที่่� 1-11 ครอบคลุ็มระยะเวล็า

กิารเร่ยนกิารสำอน 18 สำัปดาหิ์ (54 คาบ)

การื่ออกแบื้บื้และต้ดิต้ั�งรื่ะบื้บื้ไฟฟา้

ต้ามมาต้รื่ฐานของการื่ไฟฟ้า

(ปรื่ับื้ปรืุ่งครื่ั�งที่่� 3) (T1304)

• ล็้อชัย ที่องนิล็

• ราคา 250.- / 344 หิน้า

• ISBN 978-974-443-553-8 

➋➌   

 เปน็ฉบับที่่�ปรับปรุงให้ิสำอดคล้็องกัิบมาตรฐานกิารติดตั�ง

ที่างไฟฟ้าสำำาหิรับประเที่ศไที่ย พื้.ศ. 2556 เพื้้�อใหิ้ผ่้้อ่านเข้าใจ

ข้อกิำาหินดแล็ะมาตรฐานกิารออกิแบบที่่�กิารไฟฟ้ากิำาหินด 

โดยเน้�อหิาสำำาคญัที่่�มก่ิารแก้ิไขคอ้ สำายไฟฟา้แล็ะขนาดกิระแสำ 

กิารเดินสำายในรางเคเบิล็ กิระแสำล็ัดวงจรแล็ะแรงดันตกิ 

รวมถึึงปรบัปรงุภาคผ่นวกิบางสำว่น เหิมาะสำำาหิรบัใชเ้ปน็ตำารา

เรย่นแล็ะใชป้ระกิอบกิารที่ำางานของผ่้อ้อกิแบบรบัเหิมาตดิตั�ง 

แล็ะวิศวกิรผ่้้ตรวจสำอบกิารติดตั�งไฟฟ้า

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

https://tpabook.com/product/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4/
https://tpabook.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883/


22

การเปุ่็นผู้ปุ่ระกอบการ

(รหัสวิชา 2001-1002) (T1613)

• ธงชัย สุทธิสม

• ราคา 70.- / 244 หน้า

• ISBN 978-974-443-707-5

 ➊   

 ผ่านการตรวจประเมินคุณิภาพจาก สอศ. ประจำาปีงบ

ประมาณิ พ.ศ. 2560 ครั�งที่ 1 ใช้ได้ทุกประเภทวิชา ประกาศ

ลำาดับที่ 259 เนื�อหาประกอบด้วย การวางแผนเป้าหมายชีวิต

ด้วยวงจรควบคุมคุณิภาพ หลักการออมและการลงทุน 

การเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาแหล่งเงินทุน กฎีหมายท่ี

เก่ียวกบัการเปน็ผูป้ระกอบการ รปูแบบแผนธรุกจิ การบรหิาร

งานคุณิภาพและเพิ่มผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็น

ผู้ประกอบการ มีกิจกรรมเสริมและแบบทดสอบท้ายบท

การทำาความเยน็และการปุ่รบัอากาศ 

(T0302)

• ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา

• ราคา 250.- / 416 หน้า

• ISBN 978-974-443-003-8

 ➋➌   

 เหมาะสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศว-

กรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟิฟิ้า และนักศึกษาระดับ ปวส. 

สาขาวิชาช่างเครื่องทำาความเย็นและปรับอากาศ ช่างยนต์ 

ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างไฟิฟ้ิากำาลัง รวมถึงช่าง

เทคนิค วิศวกร และผู้ปฏิิบัติงานเก่ียวกับระบบทำาความเย็น

และปรับอากาศ เนื�อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎีีและภาค

ปฏิิบตั ิเน้นให้สามารถนำาไปประยุกต์ในการปฏิบัิตงิานได้จรงิ 

โดยอาศัยประสบการณ์ิจากการสอนและการเป็นวิทยากรท่ี

ได้รับการแต่งตั�งจากกรมพัฒนาฝึีมือแรงงาน

รางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท.

คณิต ม.ต้น พื�นฐานครบ จบในเล่ม

เดียว (P1801)

• Takuya Kosugi

• แปล บดินทร์ พรวิลาวัณิย์

• ราคา 225.- / 208 หน้า

• ISBN 978-974-443-746-4

   

 อธิบายเนื�อหาสำาคัญของ คณิิต ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจ

พื�นฐานได้ในเวลาสั�น ๆ เนื�อหา ได้แก่ จำานวนบวกลบ นิพจน์ 

สมการ การแปรผัน รากที่สอง ตัวประกอบ ฟิังก์ชัน ความน่า

จะเป็น และเรขาคณิิต เหมาะสำาหรับนักเรียนชั�น ม.ต้นที่

อยากเข้าใจหรืออ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ นักเรียน ม.ปลายที่

พื�นฐานไม่แน่นและอยากทบทวน

การเขียนทางเทคนิค (Technical 

Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ (T1302)

• ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และคณิะ

• ราคา 230.- / 272 หน้า

• ISBN 978-974-443-538-5

 ➌  

 แนะนำา “การเขียนทางเทคนิค” สำาหรับนิสิต นักศึกษา 

และบุคลากรที ่ทำางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ซึง่ตอ้งใช้เขียนในแบบเสนอโครงการ โครงงานปรญิญานิพนธ์ 

(Senior Project) วทิยานพินธ ์(Thesis) บทความวิชาการ ฯลฯ  

เนื่องจากงานเขียนทางเทคนิคมีรูปแบบเฉพาะตามที่กำาหนด 

มีการใช้ภาษาเขียนท่ีเป็นทางการมีความถูกต้องแม่นยำาสูง 

แ ละผู้อ่านไม่ต้องตีความ

วิศวกรรมศาสตร์

การบริหาร-จัดการธุรกิจ คุณิตศาสตร์

https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/
https://tpabook.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%83/
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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ  ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

หมวด ก่อสร้�ง-โยธ�-สถ�ปัตยกรรม

1 9789748329130 การประมาณราคาก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่  330.00 

2 9789744431202 งานก่ออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)  200.00 

3 9789748325200 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  150.00 

4 2970000016470 ออกแบบตกแต่งภายใน  180.00 

5 9789744437976 อ่านแบบ เขีียนแบบงานสถาปัตยกรรม  185.00 

6 9789744438010 อ่านแบบ เขีียนแบบงานโครงสร้าง  175.00 

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-คุณภ�พ

7 9789744436351 เขีาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ  180.00 

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

8 9789748329826 การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่   280.00 

9 9789748325712 การออกแบบและวางผังโรงงาน   200.00 

หมวด คว�มปลอดภัย

10 9789744437204 สรุปกฎหมาย สำาหรับ จป.วิชาชีพ  200.00 

11 9789744437761 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (ฉบับปรับปรุง)  280.00 

หมวด คอมพิวเตอร์

12 9789744437792 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  250.00 

13 9789744437150 ภาษาซีและ Arduino  295.00 

14 9789744435569 SolidWorks 2013 Handbook  365.00 

15 9789744434142 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) + CD  250.00 

หมวด เครื่องกล

16 9789744436818 เขีียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)  79.00 

17 9789744437174 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1008)  78.00 

18 9789744437488 การออกแบบเครื่องจักรกล 260.00

19 9789744436641 การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)  250.00 

20 9789747970944 เทคโนโลยีซีเอ็นซี  175.00 

21 9789748329987 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น  220.00 

22 9789748326375 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  135.00 

23 9789748325798 ระบบ PLC (Programmable Logic Controller)  260.00 

24 2970000016272 งานซ่อมบำารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 180.00

25 9789744433725 เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น 180.00

ใบสั่่�งซื้้�อหนั่งสั่้อสั่ำ�นั่กพิิมพิ์ สั่.สั่.ท.

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ แผนกขีายและจัดจำาหน่าย
 02-258-0320 ต่อ 1209, 1550, 1560     02-258-0181    tpabook@tpa.or.th
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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ  ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

หมวด เครื่องยนต์

26 9789744437556 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI   255.00 

27 9789748329673 ทฤษฎีระบบฉีดน้ำ�มันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  100.00 

หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

28 9789744437419 ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 250.00

29 9789747948080 ก�รออกแบบแม่พิมพ์     180.00 

30 9789744433701 ง�นขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น  180.00 

31 9789744438027 หลักกก�รและก�รใช้ง�นเครื่องมือวัดอุตส�หกรรม 350.00

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

32 9789744438218 เครื่องกลไฟฟ้�กระแสตรง  225.00 

33 9789744436962 เครื่องกลไฟฟ้�กระแสตรง (ภ�คปฏิบัติ)  78.00 

34 9789744436795 เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�กระแสสลับ (ภ�คปฏิบัติ)  69.00 

35 9789744436559 มอเตอร์ไฟฟ้�กระแสสลับ (รหัสวิช� 2104-2008)  106.00 

36 9789744437259 มอเตอร์ไฟฟ้�กระแสสลับ (ภ�คปฏิบัติ)  78.00 

37 9789744438201 วงจรไฟฟ้�กระแสตรง  190.00 

38 9789744436931 วงจรไฟฟ้�กระแสตรง (ภ�คปฏิบัติ)  78.00 

39 9789744437167 วงจรไฟฟ้�กระแสสลับ (รหัสวิช� 2104-2003)  130.00 

40 9789744435538 ก�รออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้�ต�มม�ตรฐ�นของก�รไฟฟ้�
(ปรับปรุงครั้งที่ 3)

 250.00 

41 9789744437648 เครื่องกลไฟฟ้� 1 (ฉบับปรับปรุง)  230.00 

42 9789744436788 เครื่องกลไฟฟ้�เบื้องต้น  295.00 

43 9789744438188 หม้อแปลงไฟฟ้� 195.00

หมวด วิศวกรรมศ�สตร์

44 9789744435385 ก�รเขียนท�งเทคนิค (Technical Writing) ในส�ข�วิทย�ศ�สตร์และ
วิศวกรรมศ�สตร์

 230.00 

45 9789744430038 ก�รทำ�คว�มเย็นและก�รปรับอ�ก�ศ  250.00 

46 9789744435460 ก�รวิเคร�ะห์ปัญห�ท�งวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional + 
CD   

 200.00 

หมวด ก�รบริห�ร-จัดก�รธุรกิจ

47 9789744437075 ก�รเป็นผู้ประกอบก�ร (รหัสวิช� 2001-1002)  70.00 

หมวด คณิตศ�สตร์

48 9789744437464 คณิต ม.ต้น พื้นฐ�นครบ จบในเล่มเดียว  225.00 

ใบสั่่�งซื้้�อหนั่งสั่้อสั่ำ�นั่กพิิมพิ์ สั่.สั่.ท.
ติดต่อสอบถ�มและสั่งซื้ื้อได้ที่ แผนกข�ยและจัดจำ�หน่�ย

 02-258-0320 ต่อ 1209, 1550, 1560     02-258-0181    tpabook@tpa.or.th
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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

หมวด ก่อสร้�ง-โยธ�-สถ�ปัตยกรรม

1 2970000012731 (พิมพ์ดิจิทัล) ช่างปูนก่อสร้าง  

2 2970000014391 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้  

3 2970000012311 (พิมพ์ดิจิทัล) สำารวจ 1  

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-คุณภ�พ

4 2970000014469 (พิมพ์ดิจิทัล) FMEA การวิเคราะห์อาการขีัดขี้องและผลกระทบ  

5 2970000012519 (พิมพ์ดิจิทัล) TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม  

6 2970000014445 (พิมพ์ดิจิทัล) หลักการการควบคุมคุณภาพ  

หมวด ก�รบริห�รก�รผลิต-โรงง�น

7 2970000012595 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติสำาหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1  

8 2970000012564 (พิมพ์ดิจิทัล) สถิติสำาหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)  

หมวด คอมพิวเตอร์

9 2970000014339 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือการออกแบบและเขีียนโปรแกรมโครงสร้างขี้อมูลและ
อัลกอริทึม

 

10 2970000014483 (พิมพ์ดิจิทัล) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  

หมวด เครื่องกล

11 2970000012649 (พิมพ์ดิจิทัล) เขีียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกเขีียว)  

12 2970000014360 (พิมพ์ดิจิทัล) เขีียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ปกแดง)  

13 2970000012601 (พิมพ์ดิจิทัล) เขีียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก) 
ฉบับปรับปรุงใหม่

 

14 2970000012687 (พิมพ์ดิจิทัล) ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  

หมวด เครื่องยนต์

15 2970000014346 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างยนต์  SI-Units  

16 2970000012694 (พิมพ์ดิจิทัล) คู่มือปฏิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์  

หมวด เทคนิคอุตส�หกรรม

17 2970000012410 (พิมพ์ดิจิทัล) การทดสอบงานเชื่อมแบบทำาลายสภาพ  

18 2970000012717 (พิมพ์ดิจิทัล) การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1  

19 2970000012557 (พิมพ์ดิจิทัล) คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม  

20 2970000014438 (พิมพ์ดิจิทัล) ระบบการขีนถ่ายวัสดุด้วยลม  

21 2970000014506 (พิมพ์ดิจิทัล) วิศวกรรมการฉีดพลาสติก  

ใบสั่่�งซื้้�อหนั่งสั่้อประเภทพิิมพิ์ดิจิท่ล ปี 2022

จัดพิมพ์ตามจำานวนส่ังซ้ือขีองลูกค้าเท่าน้ัน สอบถามราคา  02-258-0320 ต่อ 1209
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ลำ�ดับที่ บ�ร์โค้ด ชื่อหนังสือ ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

หมวด ไฟฟ้�-อิเล็กทรอนิกส์

22 2970000014537 (พิมพ์ดิจิทัล) การส่องสว่าง  

23 2970000014384 (พิมพ์ดิจิทัล) เครื่องวัดไฟฟ้า  

24 2970000014414 (พิมพ์ดิจิทัล) เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ใน
ระบบการวัด

 

25 2970000012359 (พิมพ์ดิจิทัล) เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น  

26 2970000014544 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  

หมวด วิศวกรรมศ�สตร์

27 2970000013059 (พิมพ์ดิจิตัล) วิศวกรรมควบคุมระบบอัตโนมัติ

หมวด ก�รบริห�รง�นบุคคล

28 2970000012571 (พิมพ์ดิจิทัล) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)  

หมวด ก�รบริห�ร-จัดก�รธุรกิจ

29 2970000012243 (พิมพ์ดิจิทัล) ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง  

30 2970000012472 (พิมพ์ดิจิทัล) การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด

หมวด ภ�ษ�อังกฤษ

31 2970000012229 (พิมพ์ดิจิทัล) เทคนิคการนำาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  

หมวด อื่น ๆ 

32 2970000012755 (พิมพ์ดิจิทัล) ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำาบัดเบื้องต้น  

ใบสั่่�งซื้้�อหนั่งสั่้อประเภทพิิมพิ์ดิจิท่ล ปี 2022

จัดพิมพ์ตามจำานวนส่ังซ้ือขีองลูกค้าเท่าน้ัน สอบถามราคา  02-258-0320 ต่อ 1209
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ลำาดับที� บาร์โค้ด ชื�อหนังสือ จำานวน

หมวด ก่อสร้าง-โยธา-สถาปุ่ัตยกรรม

1 2970000012724 การบริหารงานก่อสร้าง  

2 2970000014520 ปฏิิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง  

3 2970000012700 วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง  

หมวด การบริหารการผลิต-คุณภาพ

4 2970000014278 GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย  

5 2970000012274 กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน  

6 2970000012205 การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ  

7 2970000014551 มาตรฐานระบบการตรวจสอบฯ MIL-STD-105E  

8 2970000014261 ระบบประกันคุณิภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP  

หมวด การบริหารการผลิต-โรงงาน

9 2970000012267 1-2-3 ก้าวสู่ลีน Lean in Action  

10 2970000012441 การบริหารพัสดุคงคลัง  

11 2970000014292 การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม  

12 2970000014230 การวางแผนและควบคุมกำาลังการผลิต  

13 2970000014223 รู้จัก...ระบบการผลิตแบบลีน  

14 2970000012281 ลีนอย่างไร สร้างกำาไรให้องค์กร  

หมวด คอมพิวเตอร์

15 2970000012373 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51  

16 2970000012397 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2  

17 2970000014476 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

หมวด เครื�องกล

18 2970000012366 นิวแมติกอุตสาหกรรม  

19 2970000014353 รวมวงจรนิวแมติกและไฮดรอลิก  

20 2970000012779 ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม  

หมวด เครื�องยนต์

21 2970000014247 ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

22 2970000014254 เบรกลมและแขวนล้อลม  

หมวด เทคนิคอุตสาหกรรม

23 2970000012533 กรรมวิธีการผลิต  

24 2970000014513 การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณิฑ์์  

25 2970000014377 การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก  

26 2970000014421 เทคโนโลยีงานสี  

ใบสั่งซื้อหนังสือประเภทพิมพ์ดิจิทัล ปี 2022

จัดพิมพ์เม่ือจำานวนสั�งซืื้�อขั�นตำ�า 30 เล่ม ข้�นไปุ่ สอบถามราคา  02-258-0320 ต่อ 1209
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ลำาดับที� บาร์โค้ด ชื�อหนังสือ จำานวน

27 2970000014407 ระบบกำาจัดฝึุ่นและการระบายอากาศ  

28 2970000012670 วัสดุวิศวกรรม  

29 2970000014308 เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณิฑ์์  

30 2970000014490 หม้อไอนำ�า ฉบับใช้งานในโรงงาน  

หมวด ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

31 2970000012656 การวัดและเครื่องวัดทางไฟิฟิ้า  

32 2970000012496 คู่มือความปลอดภัยทางไฟิฟิ้าในสถานประกอบการ  

33 2970000012823 ปฏิิบัติไฟิฟิ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  

34 2970000014315 ระบบไฟิฟิ้าในรถยนต์ 1  

35 2970000014322 ระบบไฟิฟิ้าในรถยนต์ 2  

หมวด วิศวกรรมศาสตร์

36 2970000012762 กลศาสตร์ของแข็ง  

37 2970000012632 กลศาสตร์ของไหล  

38 2970000014452 การวัดและควบคุมกระบวนการ  

หมวด การบริหารงานบุคคล

39 2970000012182 หัวหน้างานพันธุ์แท้  

หมวด การบริหารจัดการธุรกิจ

40 2970000012168 ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม  

หมวด ภาษาอังกฤษ

41 2970000012151 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิศวกร เล่ม 2 : การเขียนและการพูดเพื่อนำาเสนองาน  

42 2970000012175 สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ  

หมวด อื�น ๆ

43 2970000012304 คำาอธิบาย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

44 2970000012748 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  

ใบสั่งซื้อหนังสือประเภทพิมพ์ดิจิทัล ปี 2022

จัดพิมพ์เม่ือจำานวนสั�งซืื้�อขั�นตำ�า 30 เล่ม ข้�นไปุ่ สอบถามราคา  02-258-0320 ต่อ 1209
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ล�ำดับที่ บำร์โค้ด ชื่อหนังสือ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

หมวด กำรบริหำรกำรผลิต-คุณภำพ

1 9789744434180 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15 (ฉบับปรับปรุง) 250.00    

2 9789744434319 การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง 250.00    

หมวด กำรบริหำรกำรผลิต-โรงงำน

3 9789744434616 3 ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำาไร 200.00    

4 9789744434166 การกำาหนดตารางการผลิตและการควบคุม 290.00    

5 9789744434456 วิธีการเมตาฮิวริสติกเพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการ
โลจิสติกส์ 

200.00    

6 9789744436405 สถิติสาหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ) 295.00    

หมวด คอมพิวเตอร์

7 9789744434463 ทฤษฎีการคำานวณ (Theory of Computation) 250.00    

หมวด เครื่องยนต์

8 9789744432780 เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 200.00    

9 9789748329666 ปฏิบัติระบบฉีดนำ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 80.00    

หมวด เทคนิคอุตสำหกรรม

10 9789744433688 HEAT PUMP เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน 200.00    

11 9789744434890 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก 220.00    

หมวด ไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์

12 9789749569726 โรงต้นกำาลังไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง) 165.00    

หมวด วิศวกรรมศำสตร์

13 9789744434579 คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings) 250.00    

หมวด กำรบริหำรงำนบุคคล

14 9789744434869 “ค่าตอบแทน” บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน 130.00    

15 9789744435149 ตอบโจทย์...ปัญหา “ค่าตอบแทน” 130.00    

16 9789744435842 เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 180.00    

หมวด กำรบริหำร-จัดกำรธุรกิจ

17 9789744434883 Productivity for SMEs การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนสำาหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs

250.00    

18 9789744435873 เลียนแบบ แยบยล 300.00    

19 9789744435750 สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด 180.00    

20 9789744435866 สาวมั่นกับชั้นเชิงการตลาด 2 180.00    

หนังสือเกรด B เมื่อสั่งซื้อมีส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายและจัดจำาหน่าย

 02-258-0320 ต่อ 1209, 1550, 1560     02-258-0181    tpabook@tpa.or.th
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ล�ำดับที่ บำร์โค้ด ชื่อหนังสือ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

หมวด จิตวิทยำพัฒนำตนเอง

21 9789744434548 ฉลาดถาม เป็นต่อทุกสถานการณ์ 180.00    

22 9789744435736 สิ่งที่...ดิสนีย์แลนด์สอนฉัน 180.00    

หมวด คณิตศำสตร์

23 9789744436696 รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) 165.00    

24 9789744436269 สถิติ ฉบับการ์ตูน 265.00    

25 9789744434722 สอนให้เก่งและอยากเรียน “คณิตศาสตร์” 250.00    

หมวด วิทยำศำสตร์

26 9789744434982 คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน : เคมีอินทรีย์ 225.00    

27 9789744435651 ตารางธาตุ ฉบับการ์ตูน 250.00    

28 9789744435811 สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ ฉบับการ์ตูน 250.00    

หนังสือเกรด B เมื่อสั่งซื้อมีส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายและจัดจำาหน่าย

 02-258-0320 ต่อ 1209, 1550, 1560     02-258-0181    tpabook@tpa.or.th
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