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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

 
COMPILING FILES 

BSTI 
CF-115 รถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle : EV) แฟ้มประมวล 
  สารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุดและ 
  ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 
  2562. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY   

641.013 
SAN Sanchez, Jose. 
  Molecular gastronomy : scientific cuisine  
 demystified / Jose Sanchez, CEC, CHE ;  
 photography by Koji Hanabuchi. Hoboken,  
 New Jersey : Wiley, c2016. ix, 310 p. 
 
 
SCIENCE 
 
วศ 
193  กรมวิทยาศาสตร์บริการ. คณะอนุกรรมการจัดการ 
   ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
 สรุปรายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ วศ.  
 ประจ าปีงบประมาณ 2561 /คณะอนุกรรมการ 
 จัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรม,  
 2561. 96 หน้า. 
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551.02 
ท 164  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
2560   กรมทรัพยากรธรณี. 
 ทรัพยากรธรณีไทย ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จ 
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร = 
 Thailand mineral resources : beneath the royal 
 graciousness of his majesty the late King 
 Bhumibol Adulyadej / กรมทรัพยากรธรณี  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
 กรุงเทพฯ : กรม, 2560. 179 หน้า. 
 
 
 
923.1593 
ส 131  กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 
2560  บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙  
 พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
 กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
 จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2560. 299 หน้า. 
 
 
 
602 
ค 121  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส านักงาน 
2561   คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม. 
 ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย  
 ปี 2561 = Thailand science & technology  
 indicators 2018 / ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สวทน.,  
 2561. 251 หน้า. 
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606 
ส 131  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2562   ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี. 
 ผลการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค (ศวก.)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / ส านักส่งเสริม 
 และถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักปลัดกระทรวง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : ส านัก,  
 2562. 68 หน้า. 
 
 
658.514 
ป 483  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
2561   ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี. 
 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี /  
 ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงาน 
 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
 กรุงเทพฯ : ส านัก, 2561. 115 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3-6, 10, 15, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,   
 c2019. 13 v. 
 
 
Std. 
665.538 
IP Energy Institute (London). 
2018   IP Standard test methods for analysis  
V.1-3 and testing of petroleum and related products  
 and british standard 2000 parts 2018 / Energy  
 Institute (London). London : Energy Institute,  
 c2018. 3 v. (in various pagings). 
 
The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 
 NFPA 1081 : 2018 Industrial fire brigade member professional qualifications. 
 NFPA 1091 : 2015 Traffic control incident management professional 
   qualifications.  

NFPA 1122 : 2018 Model rocketry.  
NFPA 1123 : 2018 Fireworks display. 
NFPA 1124 : 2017 Manufacture, transportation, and storage of fireworks and  
  pyrotechnic articles.  
NFPA 1125 : 2017 Manufacture of model rocket and high-power rocket motors. 
NFPA 1126 : 2016 Use of pyrotechnics before a proximate audience. 
NFPA 1127 : 2018 High power rocketry. 
NFPA 1141 : 2017 Fire protection infrastructure for land development in  
 wildland, rural, and suburban areas. 
NFPA 1142 : 2017 Water supplies for suburban and rural fire fighting. 
NFPA 1143 : 2018 Wildland fire management.  
NFPA 1144 : 2018 Reducing structure ignition hazards from wildland fire.  
NFPA 1145 : 2017 Use of class A foams in fire fighting. 
NFPA 1150 : 2017 Foam chemicals for fires in class A fuels. 
NFPA 1192 : 2018 Recreational vehicles. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวงการซ่อมบ้ารุงถังเก็บน้้ามันและถังขนส่งน้้ามัน พ .ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, 107 ก (12 ต.ค. 
2560) 5-22) 

กฎกระทรวงก้าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส้าหรับมาตรฐานบังคับ พ .ศ. ๒๕๖๐     
(ราชกิจจานุเบกษา 134, 55 ก (24 พ.ค. 2560) 1) 

กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ส้าหรับหลักปฏิบัติส้าหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ                        
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 42 ก (12 เม.ย. 2560) 27) 

กฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 134, 50 ก (9 พ.ค. 2560) 1) 

กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, 107 ก (12 ต.ค. 
2560) 24-25) 

กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, 107 ก (12 ต.ค. 2560) 27) 

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบส้าคัญรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพส้าหรับเรือเดินภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 288 ง (23 พ.ย. 2560) 44-49) 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน้าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรี ดเย็นเคลือบ
ด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
แบบจุ่มร้อนแล้วทาสีที่มีแหล่งก้าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 110 ง (21 เม.ย. 2560) 31-33) 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิในการรับรอง
ถิ่นก้าเนิดสินค้าด้วยตนเอง ในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐                   
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 248 ง (6 ต.ค. 2560) 14-15) 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการน้าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วย
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสีที่มีการเคลือบสีแบบ Silicon Modified Polyester (SMP) ที่มีแหล่งก้าเนิดจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 110 ง 
(21 เม.ย. 2560) 27-30) 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการน้าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วย
สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีและเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่ม
ร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก้าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์
บอร์ด (White Board) พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 110 ง (21 เม.ย. 2560) 23-26) 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการน้าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic 
coating) ที่มีแหล่งก้าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ .ศ. 
๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 110 ง (21 เม.ย. 2560) 21-22) 
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ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภท

โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 
246 ง (5 ต.ค. 2560) 10-14) 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากท่ีให้ใช้ท้าการประมง (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 250 ง (10 ต.ค. 2560) 14) 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมง (รุ่นที่ ๒) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 316 ง (21 ธ.ค. 2560) 9) 

ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้้า และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 250 ง (10 ต.ค. 2560) 15-18) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบค้าขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์               
พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 219 ง (5 ก.ย. 2560) 9-10) 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๐)                           
(ราชกิจจานุเบกษา 134, 68 ง (31 ส.ค. 2560) 6-18) 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๐)                                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, 68 ง (31 ส.ค. 2560) 19) 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๐)                              
(ราชกิจจานุเบกษา 134, 68 ง (31 ส.ค. 2560) 20-21) 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๐)                                    
(ราชกิจจานุเบกษา 134, 68 ง (31 ส.ค. 2560) 22) 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการแต่งแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 230 ง (20 ก.ย. 2560) 58) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภท
วัตถุท่ีผสมแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 73 ง (28 มี.ค. 2561) 10) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 222 ง (11 ก.ย. 2560) 15-21) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับ
เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ      
221 ง (8 ก.ย. 2560) 46) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส้าหรับ
ฟาร์มกวาง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ                
221 ง (8 ก.ย. 2560) 47) 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีส้าหรับโรงรวบรวมผัก

และผลไม้สด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ                 
221 ง (8 ก.ย. 2560) 51) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตพริกป่น 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ( ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 99 ง (7 เม.ย. 
2560) 31) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวหอมมะลิไทย ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย. 2560) 42) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวหอมไทย ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย. 2560) 43) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวไทย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกจิจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย. 2560) 44) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวสีไทย ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย. 2560) 45) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
เกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย. 2560) 49) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
เกษตร หลักปฏิบัติส้าหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ .ศ. 
๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย. 2560) 50) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : พริกป่น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 99 ง (7 เม.ย. 2560) 30) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสีย                  
ลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 222 ง (11 ก.ย. 2560) 24-25) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิด           
ด้วยประกายไฟและใช้น้้ามันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 286 ง (22 พ.ย. 
2560) 3-5) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง
ในการจัดท้ารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 228 ง (18 ก.ย. 2560) 5-6) 
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจ้าหน่ายข้าวเปลือก                             

(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 179 ง (12 ก.ค. 2560) 50-51) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก้าหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่ง               
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ห้ามการให้ค้ารับรองชั้นหลัง และอายุของค้ารับรอง (ราชกิจจานุเบกษา 134,                   
ตอนพิเศษ 179 ง (12 ก.ค. 2560) 12-41) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก้าหนดชนิดและลักษณะของเครื่องตวง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องตวง 
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุของค้ารับรอง ( ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 179 ง (12 ก.ค. 2560) 42-49) 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 267 ง                  
(1 พ.ย. 2560) 2-8) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมโค (ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ 87 ง 
(24 ก.ค.2556) 61-70) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมปรุงแต่ง (ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ 
87 ง (24 ก.ค.2556) 71-75) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมเปรี้ยว (ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ              
87 ง (24 ก.ค.2556) 79-84) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ
พลาสติก การใช้ภาชนะบรรจุพลาสติก และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา                    
105, 46 ง (24 มี.ค.2531) 2360-2362) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขนส่ง การส่งมอบ การท้าลาย และการท้าให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษ                    
จากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 74 ง (29 มี.ค. 2561) 12-24) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ยาไว้ยาที่ต้องแจ้งค้าเตือนในฉลากและท่ีเอกสารก้ากับยา และข้อความ
ของค้าเตือน ฉบับที่ ๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 262 ง (27 ต.ค. 2560) 12) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การน้าเข้า ส่งออก ขาย น้าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
ในรูปของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 31 ง (9 ก.พ. 2561) 7-13) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศก้าหนดต้าราการแพทย์แผนไทยของชาติและต้ารับยาแผนไทย                 
ของชาติ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 271 ง (6 พ.ย. 2560) 9) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก้าหนดมาตรการควบคุมก้ากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค. 2560) 15-16) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบวัตถุ
ออกฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค. 2560) 10-11) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งค้าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก้ากับยา และข้อความ
ของค้าเตือน ฉบับที่ ๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 262 ง (27 ต.ค. 2560) 9-11) 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ก้าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต             

และการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 211 ง       
(25 ส.ค. 2560) 20-21) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ราชกิจจานุเบกษา 134,                   
ตอนพิเศษ 228 ง (18 ก.ย. 2560) 8-10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๓๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใย
สันโพลิเอสเตอร์ (ราชกิจจานุเบกษา 105, 158 ง (29 ก.ย.2531) 7114) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๕๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสภาวะ
ทดสอบส้าหรับกระดาษ กระดาษแข็งและเยื่อกระดาษ และวิธีการควบคุมสภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขในการ
ทดสอบ ของตัวอย่าง (ราชกิจจานุเบกษา 116, ตอนพิเศษ 109 ง (28 ธ.ค.2542) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๑๘๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม          
ปูนปลาสเตอร์ส้าหรับท้าแบบในอุตสาหกรรมเซรามิก (ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ 71 ง (7 มิ.ย.2553) 30) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่
ใช้สตาร์ต ชนิดตะก่ัว - กรด เล่ม ๔ มิติของแบตเตอรี่ส้าหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ (ราชกิจจานุเบกษา 134,                          
ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม ๗ การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟัง เพื่อการประกัน
คุณภาพ ส้าหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                     
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค. 2560) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวัด
ความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม ๒ วิธีทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการ              
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย. 2560) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์
ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ท่ีคล้ายกัน เล่ม ๒ (๑) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ – สวิตช์
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตช์
ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ท่ีคล้ายกัน เล่ม ๒ (๒) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตช์
ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                  
จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปส้าหรับแจงนับสตาฟิโลค็อกไค ที่ให้ผลโคอะกูเลสบวก                       
(สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส และสายพันธุ์อ่ืนๆ) - เล่ม ๑ เทคนิคการใช้แบร์ด - ปาร์เกอร์อะการ                                  
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 305 ง (12 ธ.ค. 2560) 4) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม           

จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปส้าหรับแจงนับสตาฟิโลค็อกไค ที่ให้ผลโคอะกูเลสบวก                          
(สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส และสายพันธุ์อ่ืนๆ) - เล่ม ๒ เทคนิคการใช้แรบบิทพลาสมาไฟบริโนเจนอะการ์                       
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 305 ง (12 ธ.ค. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐)  เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                   
จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปส้าหรับแจงนับสตาฟิโลค็อกไค ที่ให้ผลโคอะกูเลสบวก                        
(สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส และสายพันธุ์อ่ืน ๆ) - เล่ม ๓ การตรวจหาและเทคนิค เอ็มพีเอ็น ส้าหรับระดับ                         
การปนเปื้อนต่้า (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 305 ง (12 ธ.ค. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้้ามัน พ .ศ. ๒๕๕๒                          
(ราชกิจจานุเบกษา 126, ตอนพิเศษ 170 ง (23 พ.ย.2552) 41-42) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ .ศ. ๒๕๖๐                       
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 153 ง (7 มิ.ย. 2560) 11-15) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม พ .ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 230 ง (20 ก.ย. 2560) 50-52) 

ประกาศคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการด้าเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก้าหนด
จรรยาบรรณการด้าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา                     
134, ตอนพิเศษ 164 ง (16 มิ.ย. 2560) 22) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส้าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถ่ี
วิทยุ 27 เมกะเฮิรตซ์ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 228 ง (18 ก.ย. 2560) 22) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของ
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 173 ง (29 มิ.ย. 2560) 
16-18) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้คลื่นความถี่ส้าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 316 ง 
(21 ธ.ค. 2560) 15-16) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน                   
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส้าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย                        
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 316 ง (21 ธ.ค. 2560) 17) 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือหาปริมาณ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา                         
134, ตอนพิเศษ 325 ง (29 ธ.ค. 2560) 33) 
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ สารเตตราไฮโดร-

แคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ              
325 ง (29 ธ.ค. 2560) 34) 

ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพ่ือให้สถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ้นจากการควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 262 ง                         
(27 ต.ค. 2560) 15) 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งก้าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 88 ง (24 มี.ค. 2560) 17-18) 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบ
ผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 99 ง (7 เม.ย. 2560) 33-34) 

ประกาศคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการ
โฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ( ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 262 ง (27 ต.ค. 2560) 18-21) 

ประกาศคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการท้าบัญชี
และควบคุมการท้าบัญชี เกี่ยวกับการผลิต การขาย การน้าเข้า และการส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 315 ง (20 ธ.ค. 2560) 8-10) 

ประกาศคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการท้าบัญชี
และควบคุมการท้าบัญชี เกี่ยวกับการผลิต การขาย การน้าเข้า และการส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 
หรือประเภท ๔ ( ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 315 ง (20 ธ.ค. 2560) 11-13) 

ประกาศคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการด้าเนินการกับ
วัตถุออกฤทธิ์ กรณีอันเชื่อได้ว่าเป็น วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พ .ศ. ๒๕๖๐                   
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 262 ง (27 ต.ค. 2560) 16-17) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่าง
เครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ส้าหรับเครื่องยนต์เบนซิน                        
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 260 ง (24 ต.ค. 2560) 21) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง                
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคข้ึนรูปโลหะแผ่น (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 1-9) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง                       
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคท้าสีเครื่องจักร (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 10-17) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานคัดพลอย (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 447-453) 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง

อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง                        
(6 มี.ค. 2560) 437-446) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ สาขานักออกแบบเครื่องประดับ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 
429-436) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเทคนิคอุตสาหการ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 
2560) 421-428) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
เครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ส้าหรับเครื่องยนต์เบนซิน                        
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 260 ง (24 ต.ค. 2560) 16-20) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออก
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้ง
อุปกรณ์เพ่ือใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ส้าหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ ๑ (ราชกิจจานุเบกษา                    
134, ตอนพิเศษ 260 ง (24 ต.ค. 2560) 22-23) 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 230 ง (20 ก.ย. 2560) 59) 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงาน                  
ด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 88 ง (24 มี.ค. 2560) 12) 

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เรื่อง การก้าหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้้าตาลทรายของโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 254 ง (12 ต.ค. 2560) 36-37) 

ประกาศส้านักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของ               
ส่วนชั่งน้้าหนัก และส่วนส่งผ่านน้้าหนัก พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 229 ง (19 ก.ย. 
2560) 35-40) 

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยื่นค้าขอ การพิจารณาค้าขอ และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค้าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต้ารับยาแผนปัจจุบัน และทะเบียนต้า รับ
ยาแผนโบราณที่ด้าเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ที่ท้าหน้าที่อย่าง
เดียวกัน ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 242 ง (29 ก.ย. 2560) 20-25) 

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก้าหนดแบบและระยะเวลาส้าหรับการรายงานผลการด้าเนิน
กิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การน้าเข้า การส่งออก การน้าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 315 ง (20 ธ.ค. 2560) 2-3) 

ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก้าหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนต้ารับยาแผนโบราณ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 313 ง (19 ธ.ค. 2560) 28) 
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ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก้าหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการยื่นค้าขออนุญาต

ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 315 ง (20 ธ.ค. 2560) 5-7) 

ประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 134 ง (17 พ.ค. 2560) 9) 

พระราชกฤษฎีกา ก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ส้าหรับงานทั่วไปและงานดึงข้ึนรูป 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 134, 58 ก (31 พ.ค. 2560) 10-11) 

พระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนส้าหรับงานโครงสร้างทั่วไป                         
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, 58 ก (31 พ.ค. 2560) 7-8) 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ .ศ. ๒๕๖๐                        
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 155 ง (9 มิ.ย. 2560) 1-7) 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตน้าสิ่งปฏิกูล                 
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 38 ง (20 ก.พ. 2561) 3) 

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 219 ง (5 ก.ย. 2560) 1) 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้น้าข้าวสาลี                      
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 179 ง (12 ก.ค. 2560) 1-3) 

ระเบียบคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบ 
อุปกรณ์ท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส้าหรับระบบส่งไฟฟ้า พ .ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134,                    
ตอนพิเศษ 143 ง (29 พ.ค. 2560) 1-2) 

ระเบียบส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 311 ง (15 ธ.ค. 2560) 6-10) 



- 14 - 
 

INFORMATION FILES 

IF 35 (318)  A fluorescence-based method for estimation of oxygen barrier properties of  
 microspheres. (Journal of Food Science 84 (3) 2019 : 532-539) 

IF 33 (61)  A review of regulations applied to spices, herbs, and flavorings—what has changed?  
 (Journal of AOAC International 102 (2) 2019 : 390-394) 

IF 90 (116)  A summary of current DNA methods for herb and spice identification. (Journal of   
  AOAC International 102 (2) 2019 : 386-389) 

IF 34 (342)  Acrylamide content of experimental and commercial flatbreads. (Journal of Food 
  Science 84 (3) 2019 : 659-666) 

IF 8 (123)  Alternative energy under the Royal Initiative of His Majesty the King: ethanol from   
  nipa sap with yeast isolated. (Songklanakarin Journal of Science and Technology  
  40 (3) 2018 : 648-658) 

IF 31 (221)  Antioxidative capacity of and contaminant concentrations in processed plum  
  products consumed in Romania. (Journal of Food Protection 81 (8) 2018 :  
  1313-1320) 

IF 25 (77)  Application of Lactobacillus as adjunct cultures in wheat dough fermentation.   
  (Journal of Food Science 00 (0) 2019 : 1-6)  

IF 83 (182)  Are LOD and LOQ reliable parameters for sensitivity evaluation of spectroscopic  
  methods? (Journal of AOAC International 101 (4) 2018 : 1212-1213) 

IF 107 (148)  Bio-based antimicrobial food packaging coatings. (Coatings Tech. 15 (9) 2018 : 36-43) 

IF 8 (122)  Bioconversion of cassava starch to bio-ethanol in a single step by co-cultures of  
  Amylomyces rouxii and Saccharomyces cerevisiase. (Songklanakarin Journal of 
  Science and Technology 40 (4) 2018 : 776-783) 

IF 34 (335)  Biogenic amine production by and phylogenetic analysis of 23 Photobacterium  
  species. (Journal of Food Protection 81 (8) 2018 : 1264-1274) 
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  cosmetic products. (Journal of AOAC International 101 (6) 2018 : 1763-1772) 
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  laboratory validation study, first action 2017.15. (Journal of AOAC International  
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  validation. (Journal of AOAC International 102 (2) 2019 : 612-618) 
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  International 101 (6) 2018 : 1913-1919) 
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  of AOAC International 101 (6) 2018 : 1828-1832) 

IF 100 (465)  Identification of Lysinibacillus fusiformis isolated from cosmetic samples using  
  MALDI-TOF MS and 16s rRNA sequencing methods. (Journal of AOAC  
  International 101 (6) 2018 : 1757-1762)   

IF 35 (317)  Increased phenolic compounds in potato chips vacuum impregnated with green tea.  
  (Journal of Food Science 0 (0) 2019 : 1-11)  

IF 119 (26)  Innovative method for the analysis of dexpanthenol in hair care products. (Journal  
  of AOAC International 102 (2) 2019 : 633-637) 
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IF 98 (124)  Microencapsulating of citronella oil for mosquito repellent: preparation and  
  evaluation of release characteristics. (Songklanakarin Journal of Science and  
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  2018 : 38-43) 

IF 118 (25)  Patents: scented innovation. (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (5) 2018 : 76-77) 

IF 35 (316)  Portable NIR spectrometer for prediction of palm oil acidity. (Journal of Food  
  Science 84 (3) 2019 : 406-411)   
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  (Songklanakarin Journal of Science and Technology 40 (4) 2018 : 798-805) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

10 คุณประโยชน๑จากถั่วงอก (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 60-61) 

13 ประโยชน๑ของพริก (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 76-77) 

150 ปี หว๎ากอ การวิจัยทางวิทยาศาสตร๑ครั้งยิ่งใหญํ โดยพระมหากษัตริย๑ไทย (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 4 (ก.ค.-ส.ค. 
 2561) 9-13) 

3 เรื่องท่ีควรรู๎กํอนท า Process Scale-up (R&D NEWSLETTER 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 4-7) 

4 โรคฮิต คนท างานออฟฟิศ (วารสารกรมบังคับคดี 21, 108 (พ.ค.-มิ.ย. 2560) 43-45) 

4 สงสัย 2 สํงตํอ : วิธีจัดการผลิตภัณฑ๑ไมํปลอดภัยให๎อยูํหมัด (ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 54) 

6 เรื่องท่ีไมํเป็นความจริงเกี่ยวกับการทดสอบสารกํอภูมิแพ๎ในอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 13, 150 (ก.ย.  
 2561) 46-47) 

AGRI-TECH INNOVATION FORUM 2018 : นวัตกรรมสินค๎าเกษตรไทยแหํงอนาคต (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 
 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 74-77) 

AIV / Mobile Robot การล าเลียงในยุค Industry 4.0 (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 72-77) 

BEGIN Baby Food ไขเคล็ดลับปราบเด็กกินยาก (เส๎นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค. 2562) 68-69) 

CGN น าอิเล็กตรอนบีม แสดงใน SETA 2018 (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 88-89) 

Lightyear รถยนต๑ไฟฟ้าชาร๑จไฟฟ้าได๎จากดวงอาทิตย๑ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 2560) 
 27-28) 

RECYCLE+ แนวทางการแยกขยะแบบใหมํในรั้วจุฬาฯ (วารสารสิ่งแวดล๎อม 22, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 5-6) 

กฎระเบียบด๎านอาหารลําสุดที่มีผลบังคับใช๎ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มี
 สารพิษตกค๎าง (FOOD FOCUS THAILAND 13, 150 (ก.ย. 2561) 25-27) 

กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑พัฒนาการตรวจดีเอ็นเอเพ่ือจ าแนกชนิดเห็ดพิษ (จดหมายขําวกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 
 32, 6 (มิ.ย. 2561) 10) 

กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ยืนยันผลิตภัณฑ๑สาหรํายทะเลในประเทศไทยปลอดภัยจากสารหนูอนินทรีย๑ (จดหมายขําว
 กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 32, 6 (มิ.ย. 2561) 4) 

กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑วิจัยพัฒนาสารสกัดจากมะขามป้อม พบมีคุณสมบัติลดริ้วรอยและบ ารุงผิวพรรณ 
 (จดหมายขําวกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 32, 6 (มิ.ย. 2561) 9) 

กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑สร๎างความม่ันใจแกํผู๎บริโภคน้ าปลาไทยได๎มาตรฐานและมีความปลอดภัย (จดหมายขําว
 กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 32, 11 (พ.ย. 2561) 4) 

กระชาย โสมไทยมีดีที่บ ารุงก าลัง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 32-33) 

กระเทียมบํมด าเจาะกลุํมคนรักสุขภาพ (เส๎นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค.2562) 46-47) 

กะปิกุ๎งฝอยของอรํอยบ๎านตาลลูกอํอน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 116-117) 
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กังหันน้ าชัยพัฒนา สูํการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ า กรณีศึกษาเพ่ือสํงเสริมการคิดวิเคราะห๑ของผู๎เรียนด๎วยกระบวนการ 
 ออกแบบเชิงวิศวกรรม (นิตยสาร สสวท. 46, 212 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 26-31) 

การกลับมาของโรคพิษสุนัขบ๎า (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 39-42) 

การขับพิษแพทย๑จีน พิษจากจิตอารมณ๑ (หมอชาวบ๎าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 46-48) 

การค๎นพบทรัฟเฟิลเห็ดราคาแพงที่สุดในโลกครั้งแรกในประเทศไทย (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 
 44-45) 

การควบคุมแมลงวันผลไม๎ด๎วยเชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae (จดหมายขําว วช. 13, 81 (ธ.ค. 2560) 9-10) 

การค านวณก าลังม๎าเบรกของพัดลมแบบดราฟลมดูดในคูลลิ่งทาวเวอร๑แบบไหลสวนทาง  (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้า- 
 อุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 2560) 35-46) 

การจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ๑ไลํแมลงที่มีน้ ามันตะไคร๎หอม (Citronella oil) เป็นสารออกฤทธิ ์(วารสารอาหารและยา  
 25, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 50-60) 

การจ าแนกชนิดพืชด๎วยดีเอ็นเอบาร๑โค๎ด (จดหมายขําว วว. 21, 10 (ต.ค. 2561) 10) 

การจ าลองการถํายเทออกซิเจนเข๎าสูํบริเวณตํางๆ ของขวด PET ที่บรรจุน้ าและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํางๆ (วารสาร
 วิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 151-168) 

การใช๎ก๏าซธรรมชาติเพื่อผลติพลังงานไฟฟ้ารํวมกับพลังงานความร๎อน (Co-Generation) (ก๏าซไลน๑ 29, 110 (ก.ค.-ก.ย. 
 2561) 9) 

การใช๎เถ๎าชานอ๎อยบดละเอียดเพื่อเพ่ิมการต๎านทานคลอไรด๑ของคอนกรีตก าลังสูงที่ใช๎มวลรวมจากการยํอยเศษคอนกรีต 
 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 169-183) 

การใช๎ประโยชน๑น้ ามันปลาน้ าจืดที่อุดมด๎วยโอเมก๎า-9 เป็นอาหารปลา (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 
 2561) 185-198) 

การใช๎วงจรตัวแบํงแรงดันและใช๎เครื่องมือวิเคราะห๑โหลด (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 2560) 
 57-64) 

การตรวจวัดไอออนตะก่ัว (II) และไอออนแคดเมียม (II) พร๎อมกันโดยใช๎วิธีอิน-ซิตูพลวง (III) / บิสมัท (III) ฟิล๑ม  
 บนอิเล็กโทรดไส๎ดินสอต๎นทุนต่ า (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 235-245) 

การตรวจสอบความใช๎ได๎ของวิธีทดสอบปริมาณ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว โมลิบดีนัมและนิกเกิลที่ละลายจาก
 ภาชนะหุงต๎มเหล็กกล๎าไร๎สนิม (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 18-24) 

การตรึงและการปลดปลํอยแอมโมเนียมในดินที่มีแรํดินเหนียวประเภท 2 : 1 เป็นองค๑ประกอบ (วารสารเกษตร 34, 1 
 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 41-53) 

การทดสอบความถูกต๎องของวิธีวิเคราะห๑และตรวจสอบกลุํมสารไดออกซินและพีซีบีในน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติก  
 ในสภาวะจ าเพาะ (กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 60, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 123-140) 

การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ๑ชํวยในการท าความสะอาดชํองปากส าหรับเด็ก (วารสารการสํงเสริมสุขภาพ
 และอนามัยสิ่งแวดล๎อม 41 (ฉบับพิเศษ) 2561 37-49) 

การปฏิรูประบบดิจิทัลของยุโรป (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 20) 
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การประเมินความใช๎ได๎ของวิธีวิเคราะห๑กรดซาลิซิลิกในเครื่องส าอางครีมโดยห๎องปฏิบัติการด๎านเครื่องส าอาง  
 ของอาเซียน (กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 60, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 123-140) 

การประเมินความต๎องการปุ๋ยของยางพาราพันธุ๑ RRIM 600 ตามคําความต๎องการธาตุอาหารของพืชรํวมกับ 
 ผลวิเคราะห๑ดิน (วารสารยางพารา 38, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 3-21) 

การประเมินคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด๎วยไลเคน (วารสารสิ่งแวดล๎อม 22, 3 (ก.ค.-ก.ย. 
 2561) 56-64) 

การประเมินประสิทธิภาพการท างานและพัฒนาการก ากับดูแลเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือดด๎วยตนเองท่ีจ าหนํายใน
 ประเทศไทย (วารสารอาหารและยา 25, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 29-39) 

การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย๑รํวมกับพลังงานชีวมวล (วิศวกรรมสารฉบับและพัฒนา 
 29, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 61-74) 

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑ชาชงใบหมํอนผสมผลหมํอนโดยวิธีสภาวะเรํง (วารสารเกษตร 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 
 2561) 157-166) 

การประหยัดพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 124 (ก.พ.-มี.ค. 2561) 6-9) 

การปลูกแตงโมยักษ๑ไต๎หวันในประเทศไทย (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 12-14) 

การผลิตแผํนยางมาตรฐานส าหรับการทดสอบความทนตํอการขัดสีที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (วารสารผลงานวิชาการ
 กรมวิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 32-40) 

การพัฒนาคุณภาพน้ ามันปาล๑มส าหรับการทอดอาหารโดยใช๎สารสกัดจากสมุนไพร (วารสารผลงานวิชาการกรม 
 วิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 95-103) 

การพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีก าจัดแมลง 4 กลุํม และสารเคมีก าจัดวัชพืช 2, 4- ดี ในผัก ผลไม๎ และธัญพืช  
 (วารสารอาหารและยา 25, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 49-57) 

การพัฒนาเทคนิคสีและลวดลายบนกระดาษสาเพ่ือเพ่ิมมูลคําของผลิตภัณฑ๑ (วารสารผลงานวิชาการกรม 
 วิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 70-77) 

การพัฒนามอร๑ต๎าร๑ผสมน้ ายางพาราส าหรับซํอมแซมและบ ารุงรักษาคลองชลประทาน (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 
 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 221-223) 

การพัฒนามาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยของนมโรงเรียนอยํางยั่งยืนโดยประยุกต๑ใช๎ทฤษฎี  
 การเปลี่ยนแปลง (วารสารอาหารและยา 25, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 15-28) 

การพัฒนาระบบก ากับดูแลผลิตภัณฑ๑สุขภาพเพ่ือสํงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม (วารสารอาหารและยา 25, 2 (พ.ค.-ส.ค. 
 2561) 18-28) 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห๑ปริมาณสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค๎างในเครื่องดื่มที่ท ามาจากผักผลไม๎ (กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 
 60, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 108-122) 

การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีส าหรับการหาปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ถูกซะจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา 
 (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 9-17) 
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การพัฒนาสารทดแทนเกลือเพ่ือลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ๑ซุปเห็ดส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ๑ขนมขบเคี้ยว                
 (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 78-88) 

การพัฒนาแหลํงผลิตและผลิตภัณฑ๑สุขภาพจากสมุนไพรเขตสุขภาพที่ 9 (วารสารอาหารและยา 25, 1 (ม.ค.-เม.ย. 
 2561) 40-49) 

การพัฒนาเอลิเมนต๑โครงข๎อแข็งที่รวมผลของการเสียรูปเฉือนส าหรับการวิเคราะห๑แบบไร๎เชิงเส๎นของโครงสร๎าง
 คอนกรีต (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 133-149) 

การยืดอายุการเก็บรักษาฝอยทองสดโดยการใช๎สารให๎ความหวานทดแทนน้ าตาล (วารสารผลงานวิชาการกรม
 วิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 49-59) 

การวิเคราะห๑พหุหลักเกณฑ๑ส าหรับมาตรการ การควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผักและผลไม๎ 
 (กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 60, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 155-167) 

การวิเคราะห๑ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมสุขภาพกลุํมวัยรุํนไทย (วารสารการสํงเสริมสุขภาพ
 และอนามัยสิ่งแวดล๎อม 41 (ฉบับพิเศษ) 2561 75-91) 

การวิเคราะห๑และเพ่ิมผลผลิตการบรรจุขวดโดยทฤษฎีซํอมบ ารุงรักษา (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 
 2561) 199-210) 

การวิเคราะห๑และออกแบบเส๎นความล๎าของถังแรงดันตาม ASME Section. VIII Div. 2 (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 
 34, 403 (ต.ค. 2560) 47-56) 

การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ๑ยางไทยระดับระหวํางประเทศ (ประชาคมวิจัย 24, 139 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 7-8) 

การศึกษาการจัดเรียงเข็มพืดแบบ T-Shape ในชั้นทรายด๎วยแบบจ าลองทางกายภาพ (วิศวกรรมสารฉบับวิจัย  
 และพัฒนา 29, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 5-14) 

การศึกษาปริมาณ SiO2 ตํอสมบัติไมํชอบน้ า และสมบัติทางแสงของฟิล๑ม TEOS-SiO2 –OTES บนกระจก (วารสาร
 ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 41-48) 

การศึกษาสถานการณ๑การใช๎วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ๑จากเนื้อสัตว๑ จังหวัดนครราชสีมา 2560 (วารสาร 
 อาหารและยา 25, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 58-66) 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค GC-MS รํวมกับเทคนิค IDMS ในการแยกสารผสมเบนโซฟีโนนและอนุพันธ๑
 ในกระดาษบรรจุภัณฑ๑อาหาร (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 104-114) 

การสงวนรักษาจดหมายเหตุดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ / แลกเปลี่ยน การบริหารและแนวปฏิบัติการจัดการ
 จดหมายเหตุดิจิทัลขององค๑กร การแบํงปันข๎อมูลในระบบสารสนเทศแบบเปิด : ความรํวมมือและลิขสิทธิ์ (เอกสาร
 ประกอบการบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค๑กร" วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2562 
 ณ กรมวิทยาศาสตร๑บริการ) 

การสังเคราะห๑สีผงเซรามิกสีน้ าเงินสะท๎อนรังสีอินฟราเรดใกล๎ Co1-xMgxAI2O4 (วารสารผลงานวิชาการกรม 
 วิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 60-69) 

การส ารวจวิจัยขั้วโลกเหนือ ครั้งแรกของประเทศไทยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 22-26) 
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การหาปริมาณสารไนไตรท๑ในรังนกโดยเทคนิคไฮเพอร๑ฟอร๑แมนส๑ลิควิดโครมาโทกราฟี (วารสารผลงานวิชาการกรม
 วิทยาศาสตร๑บริการ 7, 7 (ส.ค. 2561) 89-94) 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๏าซชีวภาพจากกากแป้งมันส าปะหลัง (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 29, 1 
 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 53-63) 

การเหนี่ยวน าพัฒนาการของฟอลลิเคิลและการตกไขํในแพะพ้ืนเมืองไทยโดยใช๎ฮอร๑โมน FSH แบบลด รํวมกับ hCG 
 (วารสารเกษตร 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 147-156) 

การไหลเวียนอากาศและการกระจายอุณหภูมิในห๎องเย็นเก็บสินค๎าขนาดใหญํ (วารสารสมาคมเครื่องท าความเย็นไทย 
 16, 47 (ธ.ค. 2560) 6-9) 

การออกแบบทํออากาศอัด (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 2560) 95-104) 

การออกแบบและการวิเคราะห๑ความคุ๎มคําในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย๑บนหลังคาของอาคาร
 กองบัญชาการกรมยุทธโยธาทหารบก (วิศวกรรมฉบับวิจัยและพัฒนา 29, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 25-36) 

กินหมูดิบ มีสิทธิ์หูดับ (หมอชาวบ๎าน 40, 477 (ม.ค. 2562) 27) 

กุ๎งผัดไขํเค็ม (เส๎นทางเศรษฐี 24, 434 (พ.ย. 2561) 58-59) 

เกษตรกรบ๎านแมํหลู๎ แพรํ พลิกผืนนาปลูกกาแฟโรบัสต๎า พืชตัวใหมํให๎ผลผลิตสูง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 682  
 (พ.ย. 2561) 46-49) 

โกรทแฟคเตอร๑ (Growth factor) กับความงาม (วารสารอาหารและยา 25, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 9-11) 

ไกํเขียวห๎วยทราย ไกํชน-ไกํบ๎าน การผสมผสานที่ลงตัว (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 15, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 
 62-65) 

ข๎าวโพดทอดกรอบลพบุรี ผลิตภัณฑ๑คุณภาพเพ่ิมมูลคํา สูํรายได๎ที่ม่ังคง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 
 104-105) 

ข๎าวย าธัญพืช สุขภาพดีสร๎างได๎จากการกิน (หมอชาวบ๎าน 40, 477 (ม.ค. 2562) 52-53) 

ข๎าวเหนียวหน๎าปลาแห๎ง (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 56-57) 

ข๎าวเหนียวหอมแดงแสงแรก ผลิตแบบอินทรีย๑ ชํวยลดน้ าตาลให๎ผู๎ป่วยเบาหวาน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686  
 (ม.ค. 2562) 42-43) 

ขําวใหญํของยา VALSARTAN (หมอชาวบ๎าน 40, 473 (ก.ย. 2561) 24-26) 

ไขมันทรานส๑ถึงเวลาต๎องทรานส๑ฟอร๑ม (FOOD FOCUS THAILAND 13, 150 (ก.ย. 2561) 28-31) 

คณิตศาสตร๑ใน GPS (นิตยสาร สสวท. 46, 212 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 12-15) 

คนชุมพร เลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ ลดปัญหากลิ่น ตํอยอดผลิตปุ๋ยหมักสร๎างรายได๎ดี (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 683 (พ.ย. 
 2561) 78-80) 

คลังความรู๎โลกจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (ประชาคมวิจัย 24, 139 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 46-53) 

ความเชื่อเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ๑ Artificial intelligence myths (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 
 55-58) 
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ความส าเร็จก๎าวแรกของการเชื่อมโยงข๎อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส๑ระหวํางส านักงานศาลยุติธรรมกับ  
 กรมบังคับคดี (วารสารกรมบังคับคดี 21, 110 (ก.ย.-ต.ค. 2560) 15-16) 

ความหลากหลายของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคในจุดนูนถั่วเหลืองและการพัฒนา
 ไพร๑เมอร๑จ าเพาะที่ใช๎ในการตรวจสอบ (วารสารเกษตร 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 77-87) 

คอมพิวเตอร๑วัดสายตาบอกอะไรกับเรา (หมอชาวบ๎าน 40, 475 (พ.ย. 2561) 56-57) 

คอลลาเจนจากแมงกะพรุน (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 34-35) 

คิดค๎นวิธีดื่มกาแฟรักษาเบาหวานแทนการฉีดอินซูลิน (จดหมายขําว วว. 21, 6 (มิ.ย. 2561) 10) 

คุณก าลังละเมิดสิทธิสํวนบุคคลของผู๎อื่นโดยไมํรู๎ตัวอยูํหรือไมํ (นาวิกศาสตร๑ 101, 6 (มิ.ย. 2561) 66-67) 

เครื่องแกงตายาย โอท็อป 5 ดาว จังหวัดสงขลา (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 50-52) 

เครื่องไขํเจียว / ไขํตุ๐น อบแห๎ง โดนใจมนุษย๑เวลาน๎อย (เส๎นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค. 2562) 80) 

เครื่องเครพ และการผลิตยางเครพคุณภาพดี (วารสารยางพารา 38, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 38-44) 

เครื่องสร๎างน้ าค๎างจากอากาศ ชุดเทอร๑โมอิเล็กทริกส๑แบบพกพา เทคโนโลยีผลิตน้ าดื่มสะอาด (เกษตรกรรมธรรมชาติ 
 21, 1 (2561) 58-63) 

โครงสร๎างจุลภาคและการแตกร๎าวในโลหะเชื่อมอาร๑คโลหะแก๏สคลุม ของรอยตํอตัวทีระหวํางเหล็กกล๎า SS400/SUS304 
 (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 29, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 27-36) 

ฆาตกรเงียบ 11 สัญญาณของโรคมะเร็งที่มักมองข๎าม (R&D NEWSLETTER 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 8-11) 

งานวิจัยพื้นฐานเป็นเมล็ดพันธุ๑ของนวัตกรรม (ประชาคมวิจัย 24, 139 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 40-45) 

งานอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ (วารสารกรมประชาสัมพันธ๑ 24, 254 (ส.ค. 2561) 3-9) 

จบแคํประถม 4 ท าฟาร๑มเห็ดทําหรั่ง เกษตรกรรมเห็ดครบวงจร ที่คลองหอยโขํง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679  
 (ก.ย. 2561) 53-55) 

จากกระเทียมสด สูํ “กระเทียมปรุงรส” (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค. 2561) 48) 

เจเมทิคส๑ (Gemetics) แคปซูลสารสกัดขิงบรรเทาอาการคลื่นไส๎อาเจียน ส าหรับผู๎ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบ าบัด  
 (จดหมายขําว วว. 21, 6 (มิ.ย. 2561) 7) 

แจํวบอง น้ าพริกพ้ืนบ๎านรสแซํบ ผลิตภัณฑ๑ขายดี ที่เมืองช๎าง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 104-105) 

โจ๏กไขํขาว (หมอชาวบ๎าน 40, 475 (พ.ย. 2561) 45-47) 

ฉนวนจากกาบมะพร๎าวส าหรับป้องกันความร๎อนและเสียงภายในอาคารเพ่ือใช๎แทนฉนวนแรํใยหิน (จดหมายขําว วช. 
 13, 81 (ธ.ค. 2560) 8) 

ฉลากฟิล๑มหด (Shrink film label) (วารสารการบรรจุภัณฑ๑ 26, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 14) 

ฉลาดมะเร็งในร๎านกาแฟ (ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 64-66) 

ชมพํูยักษ๑ไต๎หวันกับชมพูํสตรอเบอรี่ สุดยอดชมพํูพันธุ๑ใหมํจากไต๎หวัน ปลูกท่ีสวนคุณลี จ าหนํายได๎กิโลละ 200 บาท 
 (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 14-17) 
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ชา-กาแฟกับสุขภาพ (หมอชาวบ๎าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 36-38) 

ชาดอกบัว-สบูํดอกบวั สินค๎าแปรรูป สร๎างรายได๎ (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 41) 

ชาวนาเมืองอุบลฯ ท าข๎าวเมําขาย รายได๎เดือนละเกือบแสน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 102-103) 

ชิม ลด หลีก เลือกเค็มด๎วยตนเอง (หมอชาวบ๎าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 58) 

ชีวภัณฑ๑แอกติโนไมซีสต๑เอนโดไฟต๑แบบกระดาษเพ่ือควบคุมโรคถอดฝักดาบของข๎าวไรซ๑เบอร๑รีในระยะกล๎า  
 (วารสารเกษตร 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 67-75) 

เชื้อจุลินทรีย๑กับเครื่องส าอาง (R&D NEWSLETTER 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 2-3) 

ใช๎งํายถือสบาย Kleenex on-the-go pack (วารสารการบรรจุภัณฑ๑ 26, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 21) 

โซเดียมในเมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทองอบ (ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 32-39) 

ไซบูทรามีนในอาหารเสริมที่กลําวอ๎างลดน้ าหนัก (ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 24-31) 

ดินแดน นวัตกรรม การเกษตร (วารสารกรมประชาสัมพันธ๑ 24, 254 (ส.ค. 2561) 31-33) 

ตรวจสุขภาพการเงินด๎วยตนเอง (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค.2561) 11) 

ต าข๎าวเมํา คลุกมะพร๎าว นุํม หวาน มัน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 90-91) 

ตื่นตากองทัพนวัตกรรมในงานฮอร๑ติ เอเชีย-อะกริเทคนิก๎า เอเชีย (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 88-89) 

เตาชีวมวล ใช๎แกลบเป็นเชื้อเพลิง (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 44-45) 

ถนนยางพาราดินซีเมนต๑ ต๎นทุนต่ า สร๎างงําย ใช๎งานได๎ดี (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 81-83) 

ถอดรหัส 3 SMEs สุดเจ๐ง (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค. 2561) 14-15) 

ถั่วเหลือง อาหารเพื่อสุขภาพ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 114-115) 

ถาดรูปแบบผสมใช๎กับไมโครเวฟ เตาอบและแชํแข็งได๎ (วารสารการบรรจุภัณฑ๑ 26, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 15-16) 

ท าความรู๎จักน้ ามันไฮดรอลิก (ก๏าซไลน๑ 29, 110 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 12-13) 

ท าไมไมํให๎ใช๎ยาปฏิชีวนะยาฆําเชื่อพร่ าเพรื่อ (หมอชาวบ๎าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 4-7) 

ทุเรียนกินเป็นปลอดภัย (หมอชาวบ๎าน 40, 475 (พ.ย. 2561) 43) 

เทคโนโลยีการแชํแข็งด๎วย Air Blast Freezer การหมุนเวียนของลมเย็นภายในฟรีซเซอร๑ (FOOD FOCUS 
 THAILAND 13, 150 (ก.ย. 2561) 64-66) 

เทคโนโลยี ปลูกผักระบบโรงงาน นวัตกรรมการเกษตร ยุค 4.0 ของ เจียไต๐ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 
 58-59) 

เทคโนโลยีและวิทยาการสร๎างธาตุใหมํ (นิตยสาร สสวท. 46, 212 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 42-44) 

เทอร๑โมอิเล็กทริค พลังงานเขียวฝีมือนักวิจัย มจธ. (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 2560) 114-116) 

นวัตกรรมการปลูกผักพ้ืนบ๎านนอกฤดูด๎วยการชดเชยแสง ปลูกผักพายน๎อย ผักแขยงขาย สร๎างรายได๎งามตลอดทั้งปี 
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ 21, 4 (2561) 39-50) 
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นวัตกรรมการออกแบบ โภชนาการอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 
 22-23) 

นวัตกรรมสํวนประกอบของ ENERGY GEL (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 32-33) 

นวัตกรรมสารเลียนแบบสารพันธุกรรมและการประยุกต๑ใช๎ (ประชาคมวิจัย 24, 139 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 26-27) 

นศ.มทร.ธัญบุรี สร๎างระบบมอนิเตอร๑การใช๎ไฟฟ้าในบ๎านผํานมือถือ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 403  
 (ต.ค. 2560) 116-118) 

นักดาราศาสตร๑ประกาศการค๎นพบนิวตริโนพลังงานสูงจากหลุมด าอันไกลโพ๎น (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 4 (ก.ค.-ส.ค. 
 2561) 58-59) 

น้ าธรรมดาผสมน้ ายํานางสกัดเย็น เช็ดตัวลดไข๎ได๎ผลดี (หมอชาวบ๎าน 40, 475 (พ.ย. 2561) 44) 

น้ านมข๎าวโพด ผลิตภัณฑ๑เดํน มทร.สุวรรณภูมิ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 682 (พ.ย. 2561) 100-101) 

น้ าพริก อรํอยทั่วไทย (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 114-115) 

แนวคิดเรื่องการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลง (เอกสารประกอบการบรรยายอบรม 
 เชิงปฏิบัติการ "การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค๑กร" วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร๑บริการ) 

ในยุค Thailand 4.0 จะเตรียมอนาคตอยํางไร เพ่ือสิ่งแวดล๎อมประเทศไทยที่ยั่งยืน (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 28-37) 

บราวนี่ เนื้อแป้งมะพร๎าวกับอะโวกาโด (เส๎นทางเศรษฐี 24, 434 (พ.ย. 2561) 60) 

บล็อกกํอสร๎างมวลเบา จากต๎นกัญชง มทร. ธัญบุรี (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 80-81) 

บํอขยะ ผลกระทบและแนะทางแก๎ไข (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 81-85) 

บอนจืด ผักยอดนิยมของคนชนบท (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 682 (พ.ย. 2561) 44) 

บัณฑิตแมํโจ๎ ปลูกมะมํวง-ฝรั่ง ขายผลสดและแปรรูป สร๎างงานท าเงิน ที่นครสวรรค๑ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 
 (ม.ค. 2562) 40-42) 

บ๎านขนมไทยรวมโชค รุกชํองทางออนไลน๑ (เส๎นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค. 2562) 74-75) 

บ๎านครูปูไขํดอง ของ "ป๋อม คาราเมล" (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 52-53) 

บ ารุงเลือดด๎วยผลไม๎ใกล๎ตัวคุณ (นาวิกศาสตร๑ 101, 7 (ก.ค. 2561) 74-75) 

เบญจมาศพันธุ๑ใหมํ ต๎านทานโรคราสนิม ผลงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย  
 (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 24-26) 

แบคทีเรียที่พบได๎ทั่วไปบนผิวหนังมนุษย๑ชํวยป้องกันมะเร็ง (จดหมายขําว วว. 21, 4 (เม.ย. 2561) 11) 

ปฏิบัติการ WAJU หนีน้ าทํวม (วารสารสิ่งแวดล๎อม 22, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 14-20) 

ปฏิบัติการโกงความตายด๎วยเทคโนโลยีแชํแข็ง (วารสารวิทยาศาสตร๑ 72, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 19) 

ปลาซาบะ ขวัญใจคนยาก (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 90-91) 

ปลาร๎าสับหนวดเขี้ยว จัดเต็มเครื่องสมุนไพร (เส๎นทางเศรษฐี 24, 434 (พ.ย. 2561) 62-63) 
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ปลาหมอสีคางด าจากแอฟริกาเข๎าขํายชนิดพันธุ๑ตํางถ่ินที่รุกราน กระทบสิทธิท ากินของเกษตรกรไทย (มุมมองสิทธิ์  
 17, 4 (เม.ย. 2561) 6) 

ปลูกมัลเบอร๑รี่ 1 ไรํ ได๎ 3 หมื่นตํอเดือน ไม๎ผลทางเลือกส าหรับคนรักสุขภาพ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687  
 (ม.ค. 2562) 28-30) 

ป่าไม๎กับแบบจ าลองสถานภูมิอากาศ (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 6, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 44-51) 

เปิดประตูสูํ อย. หลักเกณฑ๑วิธีการที่ดีในการน าหรือสั่งผลิตภัณฑ๑สุขภาพเข๎ามาในราชอาณาจักร (วารสารอาหารและยา 
 25, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 72-76) 

แปรรูปกระดาษใยสับปะรด เติมไอเดีย-ตอบโจทย๑คนยุค 4.0 (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 683 (พ.ย. 2561) 99-100) 

ไปดูเขา “ต๎มน้ าปลา” ที่บ๎านเกยไชยใต๎ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 118-119) 

ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศตํอคุณภาพของผักกาดฮํองเต๎อินทรีย๑ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูแล๎ง  
 (วารสารเกษตร 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 11-20) 

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมตํอคุณภาพและผลผลิตข๎าวโพดหวานที่ปลูกในพ้ืนที่อ าเภองาว จังหวัดล าปาง (วารสารเกษตร 
 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 29-40) 

ผลของระดับไนโตรเจนตํอการเติบโตและปริมาณของธาตุอาหารในกล๎วยไม๎แวนดาลูกผสม (วารสารเกษตร 34, 1 
 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 1-10) 

ผลของสารคล๎ายบราสซินตํอผลผลิตและคุณภาพของข๎าวโพดหวาน (วารสารเกษตร 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 21-28) 

ผลของแหลํงไขมันตํอสมรรถภาพการเจริญเติบโต คอเลสเตอรอลในเลือดและคําโลหิตวิทยาในไกํเนื้อ (วารสารเกษตร 
 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 135-145) 

ผลของอัลลีโลพาทีในวัชพืชที่ปลูกรํวมกับมะเขือเทศตํอการเข๎าท าลายของไส๎เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) 
 (วารสารเกษตร 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 55-65) 

ผลงานของสถานศึกษาท่ีได๎รับรางวัลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร๎างเสริมความซื่อสัตย๑สุจริตประจ าปี 2560 
 "รางวัลที่ 3" (วารสารส านักงาน ป.ป.ช. 18, 67 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 38-39) 

ผลไม๎อบแห๎ง ปริมาณพลังงานและน้ าตาล (ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 25-32) 

ผลิตภัณฑ๑นาโนเซรั่มบ ารุงผิวหน๎า ชะลอริ้วรอยแหํงวัย จากสารสกัดใบบัวบก (จดหมายขําว วว. 21, 6 (มิ.ย. 2561) 6) 

ผลิตภัณฑ๑สารสกัดขม้ินขันแคปซูลแอนติออกซ๑ได๎รับรางวัลผลิตภัณฑ๑สมุนไพรดีเดํนระดับชาติ (หมอชาวบ๎าน 40, 473 
 (ก.ย. 2561) 29) 

ผักกาดข่ิว ผัวกาดขม กลิ่นรสวาซาบิ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 24) 

ผักขี้หูด ท าอาหารได๎หลายอยําง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 44) 

ผักคุณภาพสูงที่ "คลีนฟาร๑ม" ปลูกผักด๎วยดินบนแครํยกสูงในโรงเรียนรายแรกในไทย (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 11 
 (2560) 29-37) 

ผักตบชวากับการบ าบัดสารมลพิษในน้ า (วารสารสิ่งแวดล๎อม 22, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 49-55) 
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ผักสวนครัวในล๎อยาง สร๎างรายได๎ อาชีพเกษตรใช๎พื้นที่น๎อย ที่คลองหอยโขํง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679 (ก.ย. 
 2561) 58-59) 

ผ๎าขาวม๎าเปลี่ยนโลก (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค. 2561) 40) 

ผ๎าอนามัยซักได๎ ซักงํายแม๎ในวันมามาก (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค. 2561) 80-81) 

เผ็ด ข๎ามปี หมําลํา "สะโบมั้ย" (เส๎นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค. 2562) 26-29) 

แผํนดินอาบยาพิษ เรื่องจริงของ “พาราควอต”จากหนองบัวล าภู (ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 40-44) 

พริกแกงแมํน๎อย จากตักขาย สูํสํงออกท่ัวโลก (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 64-65) 

พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของก าแพงเข็มพืดจากอิทธิพลของอาคารข๎างเคียง (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 29, 3 
 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 15-25) 

พัฒนาการของกังหันลม (วารสาร อพวช. 16, 196 (ต.ค. 2561) 54-57) 

พ้ืนคอนกรีตเก็บเก่ียวพลังงานได๎ (ก๏าซไลน๑ 29, 110 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 8) 

ภาพรวมเทคโนโลยีการแพทย๑ชั้นสูง ผลิตภัณฑ๑ยีนบ าบัดทีเซลล๑ที่มีตัวรับแบบไคเมอริก (วารสารอาหารและยา 25, 1 
 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 4-8) 

มจพ. เตรียมสํงแนคแซทดาวเทียมดวงแรกที่สร๎างและออกแบบโดยคนไทยขึ้นถํายภาพโลกจากอวกาศ ส .ค. นี้ 
 (ENGINEERING TODAY 16, 164 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 46-47) 

มทร. ธัญบุรี คิดค๎น ชุดนวัตกรรมวัสดุกํอสร๎างจากขยะชุมชน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 71) 

มทร. ศรีวิชัย แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลคํา สร๎างสินค๎าให๎ชุมชน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 104-105) 

มทร. ศรีวิชัย ผลิตผลิตภัณฑ๑บรรจุภัณฑ๑อาหารปลอดสารพิษจากเส๎นใยต๎นกล๎วย (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686 (ม.ค. 
 2562) 79) 

มนข๎าวมันไกํ เจ๎าของสูตร น้ าซุปต๎มย า (เส๎นทางเศรษฐี 24, 434 (พ.ย. 2561) 61) 

มหัศจรรย๑ผ๎าขาวม๎าไทย (วารสารกรมประชาสัมพันธ๑ 24, 253 (ก.ค. 2561) 33-38) 

มะขามยักษ๑แชํอ่ิม อุบลราชธานี (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 106) 

มะเขือแจ๎ กับสรรพคุณที่ท๎าทาย (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 40) 

มะมํวงเบาแชํอ่ิม ตํอยอดใหมํด๎วยน้ าย าแซํบ  (เส๎าทางเศรษฐี 24, 434 (พ.ย. 2561) 72-73) 

มันมํวง ปีตํอไปยังฮิตอยูํ (เส๎นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค. 2562) 30-33) 

มาตรฐานการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ (เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการ
 จดหมายเหตุดิจิทัลขององค๑กร" วันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร๑บริการ) 

มารู๎จัก SMART EIA (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 52-59) 

มาสเตอร๑คูลเปิดตัวพัดลมไอเย็นเทคโนโลยีใหมํ "เย็นไลํยุง" รายแรกของไทยตอบโจทย๑ผู๎บริโภคทุก Segment  
 ของตลาด (ENGINEERING TODAY 16, 164 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 50-61) 

มีป่ามีหวาย กินแกงหวายกับป่ามไขํ บ๎านกกบก (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 682 (พ.ย. 2561) 118-119) 
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เมนูต๎านแกํ อยากเตํงตึงต๎องลองส๎มต าลูกยอ (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 60) 

เมื่อกล๎องโทรทรรศน๑ก าลังสูงสํองเห็นพิภพประหลาด  (SCIENCE ILLUSTRATED No. 86 (Aug. 2018) 36-43) 

เมืองภูมิภาคเอเชียรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 6, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2560) 26-35) 

เมื่อแจ็คหมํามาไทย บนความเชื่อมั่นที่จะก๎าวไปข๎างหน๎า (วารสารกรมประชาสัมพันธ๑ 24, 252 (มิ.ย. 2561) 29-33) 

แมํเหล็กดูดสาหรําย ชํวยบ าบัดน้ าเสีย (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค. 2561) 26-27) 

ระบบการจัดการด๎านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ SMEs ไทย (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้า 
 อุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 2560) 65-75) 

ระบบนิเวศเมือง องค๑ประกอบภูมิทัศน๑กับการบริการเชิงนิเวศ (UNISEARCH JOURNAL 5, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 21-26) 

ระบบลูกโซํความเย็นของวัคซีน (Vaccine cold chain system) (R&D NEWSLETTER 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 12-15) 

รู๎เทําทันไขมันทรานส๑ (ฉลาดซื้อ 25, 208 (มิ.ย. 2561) 62-63) 

รู๎เทําทันคอลลาเจน (ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 62-63) 

เรื่องของปลาเค็ม (อินทรี) (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 114-115) 

แรํใยหินที่รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช๎ แตํทุกวันนี้ประเทศไทยยังมี (ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 9-17) 

โรคไข๎เลือดออกและวัคซีนป้องกันโรคไข๎เลือดออก (R&D NEWSLETTER 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 22-26) 

ลาบหมูฝักเพกา ลดไขมันในเลือด ชํวยยํอยอาหาร (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 59) 

ลิขสิทธิ์ไมํใชํสิทธิบัตรอยําสับสน (R&D NEWSLETTER 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 27-28) 

ลิ้นหําน ผักพ้ืนบ๎านที่ใกล๎สูญพันธุ๑ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 682 (พ.ย. 2561) 112-113) 

เล็บครุฑ ไม๎ชื่อนี้มีมงคลกินเป็นผักได๎ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 683 (พ.ย. 2561) 54) 

เลี้ยงโคนมอินทรีย๑ด๎วยวิถีฟาร๑มอัจฉริยะ ฟาร๑มโคนมไทย-เดนมาร๑ค ด๎วยเทคโนโลยีสมาร๑ทฟาร๑มผสานพลังงาน 
 โซลาร๑เซลล๑ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 12 (2560) 4-12) 

วว. รํวมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี วิจัยต๎นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด๎วยซีโอไลท๑จากตอซังข๎าว 
 ทดแทนสารดูดความชื้น (จดหมายขําว วว. 21, 10 (ต.ค. 2561) 9) 

วว. สร๎างมูลคําเพ่ิมของเหลือทิ้งจาก “มะขาม” พัฒนาสูํผลิตภัณฑ๑เพ่ือสุขภาพและความงาม ทางเลือกใหมํส าหรับ
 ผู๎บริโภค (จดหมายขําว วว. 21, 10 (ต.ค. 2561) 6-8) 

วัฏจักร เชื้อเพลิงนิวเคลียร๑ (Nuclear Fuel Cycle) : Part I (วารสารขําว สผ. 20, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 8-12) 

วิจัยลําสุด น้ าเมาแคํ ๑ ดริ๊งก๑ก็ทิ้งสุขภาพ (หมอชาวบ๎าน 40, 475 (พ.ย. 2561) 28-31) 

วิทยาศาสตร๑เพื่อความงาม (วารสาร อพวช. 16, 192 (มิ.ย. 2561) 62-65) 

วิธีการทางดิจิตอลกับการยกระดับอุตสาหกรรมระบบขนสํงทางราง (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 
 2560) 25-26) 
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วิศวกรรมโยธา มจธ. วิจัยเศษยางเกําและยางพาราใช๎ท าถนน ชํวยให๎การใช๎งานนานขึ้น ลดการพังของถนน  
 (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 403 (ต.ค. 2560) 119-120) 

วุ๎น ชิ้น สด ขนมไทยครีเอตใหมํ (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 70-71) 

ศูนย๑การบรรจุหีบหํอไทย วว. บริการทดสอบบรรจุภัณฑ๑ส าหรับสินค๎าอันตรายแหํงเดียวในประเทศไทย (จดหมายขําว วว. 
 21, 6 (มิ.ย. 2561) 8) 

สกล เหลําสุวรรณ อิตัลไทยวิศวกรรมเตรียมตัวบุก Smart Grid เต็มตัว (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 23, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 
 2561) 62-64) 

สถานการณ๑และการจัดการด๎านความปลอดภัยของเครื่องส าอางในจังหวัดสุโขทัย (วารสารอาหารและยา 25, 1  
 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 61-71) 

สถาบันอาหารโชว๑แผนพัฒนาเครือขําย SME มะพร๎าว กลุํมทับสะแก ชูปลูกอินทรีย๑-แปรรูปผงชงพร๎อมดื่ม  
 (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค. 2561) 41) 

สธ. สานพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพอาหารไทยสูํมาตรฐานสากล (จดหมายขําวกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 32, 6 
 (มิ.ย. 2561) 3) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามโครงการศูนย๑พัฒนาไม๎ผล  
 ตามพระราชด าริ ต าบลทําหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 15, 4  
 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 16-17) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ 
 จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดชุมพร (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 15, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 6-11) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ 
 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 15, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 14) 

สมบัติของเส๎นใยใบสับปะรดที่ผํานการปรับสภาพด๎วยวิธีทางเคมี (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร๑บริการ  
 7, 7 (ส.ค. 2561) 25-31) 

สมาร๑ทกริดกับการจัดการพลังงานอยํางยั่งยืน (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 38-45) 

สรรค๑สร๎างเชื้อเพลิงชีวภาพที่สะอาดจากอีโคไล (ความรู๎คือประทีป ฉ. 4 (2560) 10-11) 

สร๎างกล๎องจุลทรรศน๑เลเซอร๑สํวนตัว (SCIENCE ILLUSTRATED No. 86 (Aug. 2018) 74-75) 

สร๎างแบบจ าลองตึกลูกเต๐า (วารสาร อพวช. 16, 192 (มิ.ย. 2561) 14-15) 

สรุปหลักการการศึกษาเปรียบเทียบส าหรับผลิตภัณฑ๑ยาชีววัตถุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและความ  
 แตกตํางจากการศึกษาเปรียบเทียบส าหรับผลิตภัณฑ๑ยาชีววัตถุคล๎ายคลึง (วารสารอาหารและยา 25, 2 (พ.ค.-ส.ค. 
 2561) 4-10) 

สองหมอฟาร๑ม ที่อุดรฯ จ าหนํายกากมอลต๑เบียร๑ ลดต๎นทุนคําอาหารสัตว๑ ก าไรเพิ่มอยํางเห็นชัด (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 
 31, 686 (ม.ค. 2562) 106-108) 

สังคม 5.0 การสร๎างสังคมซูเปอร๑อัจฉริยะของญี่ปุ่น (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14, 51 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 8-14) 
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สารสกัดเมล็ดองํุนชูคุณสมบัติเพื่อสุขภาพในตลาดฟังก๑ชันนอล (FOOD FOCUS THAILAND 13, 150 (ก.ย. 2561) 
 38-39) 

สาวราชบุรี วัย 22 ปี เลี้ยงปูนาแบบครบวงจร ท าตลาดออนไลน๑สํงขายทั่วประเทศ สร๎างก าไรงาม (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 
 31, 687 (ม.ค. 2562) 79-80) 

สื่อในชีวิตดิจิทัล : MEDIA IN DIGITAL ERA (วารสารกรมประชาสัมพันธ๑ 24, 252 (มิ.ย. 2561) 15-17) 

เส๎นทางส าเร็จ แฮปปี้ไลฟ์ฟาร๑ม ชูเห็ดอินทรีย๑พร๎อมแปรรูป (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 68-70) 

เสาวรสหวานไทนุง ไม๎ผลทางเลือกใหมํ เสริมรายได๎ชาวสวนยางบึงโขงหลง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 684 (ธ.ค. 2561) 
 76-77) 

เสี่ยงอันตราย จากยาต๎านอักเสบ (หมอชาวบ๎าน 40, 477 (ม.ค. 2562) 36-39) 

หญ๎าแฝก ก๎าวแรกสูํความพอเพียง  (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 15, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 52-55) 

หนาง อาหารคนใต๎ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 112-113) 

หนุํมชัยนาท ปลูกข๎าวเวสสันตะระ (เหนียวเล๎าแตก+หอมมะลิ) ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตไมํพอจ าหนําย 
 (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 28-30) 

หนุํมแมํลาน๎อย แมํฮํองสอน ท าสวนผสม ปลูกอะโวกาโด สํงโครงการหลวง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 683 (พ.ย. 
 2561) 24-26) 

หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ๑ (วารสารอาหารและยา 25, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) 12-14 

หมูปิ้งออนไลน๑ เสิร๑ฟคูํข๎าวเหนียวก่ าหํอใบตอง (เส๎นทางเศรษฐี 24, 435 (ธ.ค. 2561) 68-69) 

หลอดไฟไลํยุง NPS นวัตกรรมสมองของคนมีหนี้ (เส๎นทางเศรษฐี 24, 431 (ส.ค. 2561) 36-37) 

หอมหัวใหญํ (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 84-85) 

หุํนยนต๑ปลา นวัตกรรมใหมํชํวยท าความสะอาดท๎องทะเล (จดหมายขําว วว. 21, 4 (เม.ย. 2561) 11) 

เห็ดตับเตําของชาวบ๎านสามเรือน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 116-117) 

แหลมผักเบี้ย ต๎นแบบการเยียวยาพลิกน้ าเสียสูํน้ าใส (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 6, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 36-43) 

อนุรักษ๑เมืองเกําแล๎วได๎อะไรในยุคประเทศไทย 4.0 (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 8-19) 

อยําใช๎ยาปฏิชีวนะพร่ าเพรื่อ (หมอชาวบ๎าน 40, 475 (พ.ย. 2561) 39-42) 

อรํอยที่สอยดาว ตอน ข๎าวต๎มมัดใต๎ที่บ๎านช๎าง (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 118-119) 

อาการใจสั่น (หมอชาวบ๎าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 66-67) 

อาคารคาร๑บอนสุทธิเป็นศูนย๑ เพ่ือการพัฒนาสูํความเป็นเมืองอัจฉริยะ (UNISEARCH JOURNAL 5, 1 (ม.ค.-เม.ย. 
 2561) 14-20) 

อาโป้ง ขนมชาวฮกเก้ียน (เทคโนโลยีชาวบ๎าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 32-34) 

อาหารไทย อาหารแหํงสายลม (หมอชาวบ๎าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 30-34) 
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อาหารเสริมไมํใชํยารักษาสมาธิสั้น (หมอชาวบ๎าน 40, 473 (ก.ย. 2561) 64-65) 

อีกระดับของเทคโนโลยีเพ่ือการทดสอบความปลอดภัยอาหารที่นํ าจับตามอง (FOOD FOCUS THAILAND 13, 150 
 (ก.ย. 2561) 40-45) 

เอ็กซอนโมบิลรํวมยกระดับก าจัดมาลาเรีย (ความรู๎คือประทีป ฉ. 4 (2560) 20-25) 

แอปพลิเคชันบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย๑ (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2561) 34-35) 

โอกาสของข๎าวไทยในอุตสาหกรรมอาหารจากผลิตภัณฑ๑อาหารปลอดกลูเตน (FOOD FOCUS THAILAND 13, 150 
 (ก.ย. 2561) 32-35) 

โอคราท็อกซิน เอ ในผลิตภัณฑ๑เมล็ดกาแฟคั่ว (ฉลาดซื้อ 25, 213 (พ.ย. 2561) 33-39) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 

 
620.11 
A532  Analysis and performance of engineering  
   materials : key research and development /  
                   editor, Gennady E. Zaikov, DSc. Boca Raton : 
   CRC Press, [2016]. 544 p. 
 
 
620.11 
C966 Cui, Tie Jun, author. 
  Metamaterials : beyond crystals,  
 noncrystals, and quasicrystals / Tie Jun Cui,   
 Southeast University, Nanjing, P.R. of China,  
 Wen Xuan Tang, Xin Mi Yang, Zhong Lei Mei, 
 Wei Xiang Jiang. Boca Raton, Florida :  
 CRC Press, [2016]. 341 p. 
 
 
664.024  
M626  Microbial enzyme technology in food  
   applications / editors, Ramesh C. Ray,  
   ICAR--Regional Centre of Central Tuber  
   Crops Research Institute, Bhubaneswar,  
   India and Cristina M. Rosell, Food  
   Science Department, Institute of  
   Agrochemistry and Food Technology,  
   Avda Agustin Escardino Paterna,  
   Valencia, Spain. Boca Raton, FL : 
   CRC Press, [2017]. xiii, 506 p. 
 
 
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 
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EB Th 61 
ช 762  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. 
2562  การเข้าถึงแบบเปิด [Electronic resource] / 
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่าย 
  บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
  ปทุมธานี : สวทช., 2562. 144 หน้า. 
 
 

* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 

e-Article* 

Repr. F22 Bacterial ecology of fermented cucumber rising pH spoilage as       
 determined by nonculture‐based methods (Journal of food  
 science. 81(1)2016:M121-M129) See Abstract     

Repr. F23 Effect of flavourzyme® on angiotensin‐converting enzyme  
  inhibitory peptides formed in skim milk and whey protein  
  concentrate during fermentation by lactobacillus helveticus  
  (Journal of food science. 81(1)2016:M135-M143) See Abstract      

Repr. F24 Sensory threshold studies of picrocrocin, the major bitter  
 compound of saffron (Journal of food science. 81(1)2016: 
 S189-S198) See Abstract       

Repr. F25 Using fish sauce as a substitute for sodium chloride in culinary  
 sauces and effects on sensory properties (Journal of food  
 science. 81(1)2016:S150-S155) See Abstract 

Repr. M15 Biodegradable fibre reinforced composites composed of polylactic  
 acid and polybutylene succinate (Plastics, Rubber and Composites.  
 43(3)2014:82-88)  See Abstract 

Repr. M16 Experimental studies of gypsum plasterboards and composite  
 panels under fire conditions (Fire and Materials. 38(1)2014: 
 13-35) See Abstract 

 

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=417
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=416
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=419
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=418
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148892
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148967
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Repr. M17 Study of the ozonisation of unsaturated polymers in synthetic  
 latices (International  Polymer Science and Technology.  
 34(1)2007:51-53) See Abstract 

 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89 

 
e-Clipping 

ก18643 ก้าวย่างเพื่อผู้สูงอายุ (มติชน 41, 14858 (15 พ.ย. 2561) 18)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18644 เคล็ดลับบ ารุงสมอง ช่วยความจ าวัย 50 พลัส (เดลินิวส์ ฉ. 25,235  
  (15 พ.ย. 2561) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18645 เปิด 'ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี' ด้านวิจัยและนวัตกรรม (เดลินิวส์ ฉ. 25,235  
  (15 พ.ย. 2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18646 สแกนโครงกระดูกมนุษย์ช่วยย้อนศึกษาอเมริกาในอดีต (ไทยรัฐ 69, 22213  
  (15 พ.ย. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18647 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภค จัดท าสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" การันตี 
  ผลิตภัณฑ์อาหารมีส่วนผสมผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้ว (ไทยรัฐ 69, 22213  
  (15 พ.ย. 2561) 20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18648 นักวิจัยไทย ผลงานระดับโลก 'โรงเพาะเห็ดถั่งเช่าอัตโนมัติ' (เดลินิวส์ ฉ. 25,238  
  (18 พ.ย. 2561) 24) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18649 ส ารวจสตาร์ตอัพญี่ปุ่นที่งาน CEATEC (ไทยรัฐ 69, 22216 (18 พ.ย. 2561) 7) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18650 โซเชียลมีเดียอิทธิพลหลักต่อการเที่ยวของคนไทย (เดลินิวส์ ฉ. 25,239 (19 พ.ย.  
  2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18651 ก.ดีอี - ฟินแลนด์ ขับเคลื่อน 4 โครงการดิจิทัล (เดลินิวส์ ฉ. 25,239 (19 พ.ย.  
  2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148795
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148795
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18643.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18644.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18645.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18646.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18647.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18648.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18649.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18650.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18651.pdf
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ก18652 คอมพิวเตอร์กับสมองมนุษย์ (มติชน 41, 14862 (19 พ.ย. 2561) 16)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18653 วิศวกรชาวเนปาลโชว์ฝีมือสร้างหุ่นยนต์บริกร (ไทยรัฐ 69, 22217 (19 พ.ย.  
  2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18654 นาซาตั้งเป้าให้มนุษย์อยู่บนดาวอังคารได้ใน 25 ปี (ไทยรัฐ 69, 22217  
  (19 พ.ย. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18655 แผ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนผิวหนัง ใช้วัดออกซิเจนในเลือด (ไทยรัฐ 69, 22218  
  (20 พ.ย. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18656 อากาศอุ่นขึ้นปานกลางก็เสี่ยงสูญเสียธารน้ าแข็ง (ไทยรัฐ 69, 22218  
  (20 พ.ย. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18657 สิงห์บุรีเน้นปลูกข้าว GAP เชื่อตลาดรับซื้อ (เดลินิวส์ ฉ. 25,240 (20 พ.ย.  
  2561) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18658 คนไทยส่วนใหญ่ใช้เงินสดซื้อของออนไลน์ (เดลินิวส์ ฉ. 25,240 (20 พ.ย.  
  2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18659 ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ยกระดับฐานข้อมูลคนไข้ (เดลินิวส์ ฉ. 25,240  
  (20 พ.ย. 2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่   
1/2561        พุทธศักราช 2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการพัฒนา 
2/2561  งาน วศ. ด้านการใช้ วทน. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานราก 
 สู่ Thailand 4.0 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรมงาน 
3/2561 “ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18652.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18653.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18654.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18655.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18656.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18657.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18658.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18659.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c1-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c2-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c3-2561.pdf


- 36 - 
 

 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ น า วทน. พัฒนาเทคโนโลยี Color ID Labeling  
4/2561 และผ้ายีนส์ เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0 ในกลุ่ม “สนุก” สกลนคร   
 นครพนม มุกดาหาร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ น าเทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์  
5/2561 สู่ ผปก. ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0    
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”  
6/2561  รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 61 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ  
7/2561  ด้วยระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
8/2561  ยกระดับผ้าทอไทยให้ได้มาตรฐาน สู่ระดับสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมติดตามความร่วมมือ สมอ. เรื่อง “การพัฒนา 
9/2561  ศักยภาพผู้ประกอบการด้วย วทน.” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./กระทรวงวิทย์ฯ หนุนใช้เทคโนโลยี ยกระดับกระดาษหัตถกรรมมุ่งเป้า 
10/2561  ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน. สู่ตลาดสากล (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทดสอบจุลินทรีย์ในน้ า  
11/2561  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ เปิดห้องสมุดฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสารสนเทศ  
12/2561  ประเทศกัมพูชาศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาแหล่งความรู้ต้นแบบในประเทศ  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมงาน "เสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ  
13/2561  ของประเทศ" (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./กระทรวงวิทย์ ตรวจประเมิน “APLAC Peer evaluation”  
14/2561  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือกับส านักหอสมุด ม.เกษตร  
15/2561  พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ  
16/2561  127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้มีความเข้มแข็ง 
  ตามมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเซรามิก  
17/2561  เพ่ือการส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ า 
18/2561  ส าหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค”  
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภู อ าเภอ พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2561) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนา 
19/2561  ห้องสมุดสีเขียว (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดท าแผน 
20/2561  การปฏิรูปองค์การ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  
21/2561  สุจริต (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Kansas State  
22/2561  University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่จัดบูธแสดงการรับรองผลิตภัณฑ์สนับสนุน  
23/2561  ผู้ประกอบการเซรามิก OTOP และ SME ภายใต้งานอุตสาหกรรม  
  เซรามิก 4.0 จ. ล าปาง (ข่าวผลงานและกิจกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมรับประกันคุณภาพท่ีสามารถท าให้เกิด 
24/2561  ความเชื่อมั่นในทุกกระบวนการที่มีการควบคุมและตรวจสอบได้  
  ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (ข่าวผลงานและ  
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพ 
25/2561  การผลิตกระดาษ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ 
  เพ่ือการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการขยายฐานการเรียนรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
26/2561  ส่งเสริมข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการรายงาน คตป. สรุปผลการด าเนินงานการบริการด้าน  
27/2561  วทน. (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่หนุนห้องปฏิบัติการ SMEs ภาคใต้ เข้าสู่ระบบ 
28/2561   รับรองมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมรักษาศีล บ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในเทศกาล  
29/2561  มาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. พัฒนาบริการห้องสมุดสีเขียว หนุนเรียนรู้ วทน. ควบคู่การอนุรักษ์พลังงาน 
30/2561  และสิ่งแวดล้อม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กุมภาพันธ์ 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุน 100 ห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล  
31/2561  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงของกรม 
32/2561  วิทยาศาสตร์บริการ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการหารือเครือข่ายสถาบันการศึกษา มรภ . และ  
33/2561   มรท. 9 สถาบัน ดันวิทย์แก้จน (ข่าวผลงานและกิจกรรม กรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. นักเรียน รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานห้อง  
34/2561  ปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม  
  วิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเทคนิควิเคราะห์ทดสอบ เนื้อแก้วและการใช้ 
35/2561  พลังงานในเตาหลอม ช่วยแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแก้วและกระจก  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
36/2561  เซรามิกเพ่ือการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง หนุน  
  ผปก. ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ จับมือ KTB ส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่สังคมไร้เงินสด Cashless  
37/2561  Society (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่หนุน 100 ห้องปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
38/2561   สู่มาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม  
  2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมงานลงนามความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 
39/2561  ด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ “โครงการหมู่บ้าน 
  วิทย์แนวคิดศาสตร์พระราชา” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c31-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c32-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c33-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c34-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c35-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c36-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c37-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c38-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c39-2561.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับ ม.เกษตรฯ และ FoSTAT ยกระดับ  
40/2561  SMEs อาหารแปรรูป พัฒนาสู่มาตรฐาน GMP (CODEX) และ  
  HACCP (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม   
  2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
   
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ จัด Workshop การทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหาร  
41/2561  ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม   
  วิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหาร 
42/2561   และเครื่องดื่มในพ้ืนที่ภาคกลาง (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันห้องปฏิบัติการ SMEs ด้านการจัดการ 
43/2561  เครื่องมือวัด ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพใหม่ (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดฝึกอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพ 
44/2561  ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก” (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2561)   
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
45/2561  เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ  
  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม  
  2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม       
 
 
  

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c40-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c41-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c42-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c43-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c44-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c45-2561.pdf


 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์
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บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ : 0 2201 7250-55   e-mail : info@dss.go.th 

 

Website : http://siweb.dss.go.th/   
 

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
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