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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

 
AGRICULTURE 
 

จส 1169 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริ. 
 องค์ความรู้เรื่อง การแปรรูปสมุนไพร / ศูนย์ศึกษา 
 การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ.  
 จันทบุรี : ศูนย์, 2560. 38 หน้า. 
 
 
 
 
จส 1172 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
  พระราชด าริ. 
  องค์ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวัน 
 เพ่ือทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว์ / ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
 อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ. จันทบุรี : 
 ศูนย,์ 2561. 14 หน้า. 
 
 
 
 
จส 1171 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
  พระราชด าริ. 
   องค์ความรู้เรื่อง การเพาะและอนุบาลปลาการ์ตูน /  
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริ. จันทบุรี : ศูนย,์ 2561. 10 หน้า. 
 
 
 
 
จส 1170 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
  พระราชด าริ. 
  องค์ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ / 
 ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริ. จันทบุรี : ศูนย,์ 2560. 30 หน้า. 
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BIOLOGY 
 
580.12 
อ 818  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
2559  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 
  ลักษณะประจ าวงศ์พันธุ์ไม้ = Key characters  
 of plant families / ส านักงานหอพรรณไม้ ส านักวิจัย 
 การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ  
 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม ; ก่องกานดา ชยามฤต และ 
 วรดลต์ แจ่มจ ารูญ ผู้เรียบเรียง. กรุงเทพฯ :  
 สิทธิโชค พริ้นติ้ง, 2559. 320 หน้า. 
 

 

BUSINESS 

 

658.404  
WEA Weaver, Kesorn Pechrach. 
  Proposal horizon European research     
 and innovation / Dr. KesornPechrach Weaver.  
 Hertfordshire : Pechrach, c2019. 315 p. 
 

 

 

ENGINEERING 

 

690.383 

ก 979  ไกวัล ปวราจารย์. 

2560 เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง : งานก่อสร้าง 

 ใต้ดิน / ไกวัล ปวราจารย์, ผู้แต่ง ; ทิพวรรณ โหละสุต,  

 กองบรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. 285 หน้า. 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY   

 
664.07  
ADV  Advances in food diagnostics / edited by  
2nd ed. Fidel Toldra and Leo M.L. Nollet.  
 Second edition. Hoboken, New Jersey : 
  John Wiley, c2017. xxiv, 501 p. 
 

 

641.37  
DAI Dairy processing and quality assurance /  
2nd ed.  edited by Ramesh C. Chandan, ArunKilara                                                                                                      
  and Nagendra P. Shah. Second edition. 
  West Sussex : Wiley-Blackwell, c2016. 
  xii, 683 p. 
 

 

Ref. 
664.09  
DUD  Dudbridge, Michael. 
 Handbook of seal integrity in the  
 food industry / Michael Dudbridge.  
 Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, c2016.  
 xv, 212 p. 
 
 
 
664.07  
MAT Mathematical and statistical methods in food  
  science and technology / edited by  
  Daniel Granato and Gastón Ares.  
  West Sussex : Wiley-Blackwell, c2014.  
  xv, 513 p. 
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MARKETING 
 
658.80285 
พ 532  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. ส านักงาน 
2562 พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 
  รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ในประเทศไทย ปี 2561 = Value of e-commerce survey  
 in Thailand 2018 / ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนา 
 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัล 
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2562.  
 143 หน้า. 
 
 
  
POLLUTION 

 
363.73 
น 16  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ส านักงาน 
2562 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ / 
 กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ กองติดตามประเมินผล 
 สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : บริษัท ดอกเบี้ย, 2562.  
 338 หน้า. 
 
 
 
SCIENCE 
 

วศ 197 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
  รายงานประจ าปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ =  
 Annual report 2017 Department of Science  
 Service / กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : กรม, 2561. 124 หน้า. 
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547.71 
ก 288 กล้วยไม้ ขิงข่า และพืชน้ ามันหอมระเหย  
2561 ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 จังหวัดกาญจนบุรี = Orchids, zingiberaceous  
 and essential oil plants in Mahidol University  
 Kanchanaburi campus, Kanchanaburi province / 
 วิทยา แก้วศรี, ปรัชญา เตวิยะ, ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์,  
 ภาวินี ดีแท้ และศิริกุล ธรรมจิตรสกุล. นนทบุรี :  
 บริษัท เวลท์ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด, 2561.  
 182 หน้า. 
 
 
 
 
จส 1168 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริ. 
 องค์ความรู้เรื่อง 16 องค์ความรู้ ผลส าเร็จที่โดดเด่น / 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก 
 พระราชด าริ. จันทบุรี : ศูนย,์ 2559. 22 หน้า. 
 
 

TECHNOLOGY 

 

004.678072 
พ 532  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. ส านักงานพัฒนา 
2562 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 
  รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน 
 ประเทศไทย ปี 2561 = Thailand internet user profile  
 2018 / ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 
 อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัล 
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2562.  
 146 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3, 8-9, 14, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,   
 c2019. 5 v. See more 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
The United States of America 

 National Fire Protection Association 
 

 NFPA 1986 : 2017 Respiratory protection equipment for tactical and  
  technical operations. 

 NFPA 1991 : 2016 Vapor-protective ensembles for hazardous materials  
  emergencies and CBRN terrorism incidents.  

NFPA 1992 : 2018 Liquid splash-protective ensembles and clothing for  
 hazardous materials emergencies.  

NFPA 1999 : 2018 Protective clothing and ensembles for emergency 
 medical operations. 

NFPA 2001 : 2018 Clean agent fire extinguishing systems.  

NFPA 2010 : 2015 Fixed aerosol fire-extinguishing systems. 

NFPA 2112 : 2018 Flame-resistant clothing for protection of industrial  
   personnel against short-duration thermal exposures  
   from fire. 

NFPA 2113 : 2015  Selection, care, use, and maintenance of flame-resistant  
  garments for protection of industrial personnel against                 

   short-duration thermal exposures from fire. 

NFPA 5000 : 2018 Building construction and safety code. 

 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50882
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Japan 

 Japanese Standards Association 

JIS B 7410 : 2017 Liquid-in-glass thermometers for testing of petroleum  
  product. 

JIS B 7309 : 2015 Tipping bucket rain gauges.  

JIS B 7284 : 2015 Welded joints for spectacle frames.  

JIS B 7281 : 2018 Ophthalmic optics - spectacle frames - measuring             
 system and terminology. 

JIS B 7222 : 2015 Spindles for 16 mm motion picture film spools and  
  reels- dimensions. 

JIS B 7187 : 2016 Microfilming of documents on 16 mm and 35 mm                          
 silver-gelatin type micro-film - operating procedures. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๘๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขทะเบียนต ำรับยำพิเพอรำซีน (Piperazine)                                                       
ต ำรับยำเดี่ยว ชนิดรับประทำน (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 166 ง (13 ก.ค. 2561)                                           
27-28) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดคุณสมบัติด้ำนกำรลุกไหม้ กำรลำมไฟของวัสดุ                                                      
ที่ใช้ตกแต่งภำยในรถโดยสำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ                                                              
166 ง (13 ก.ค. 2561) 17) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงและวิธีกำรวัดระดับเสียง                                                
ของรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 166 ง (13 ก.ค. 2561) 10-16)                                         
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงและวิธีกำรวัดระดับเสียง                                                          
ของรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 188 ง                                               
(7 ส.ค. 2561) 10) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภำพอำกำศของประเทศไทย (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                
135, ตอนพิเศษ 283 ง (9 พ.ย. 2561) 23) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรจัดท ำแบบสรุปรำยงำนปริมำณกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพที่น ำมำผสม                                             
อำหำรสัตว์ และรำยงำนกำรขำยอำหำรสัตว์ที่ผสมยำต้ำนจุลชีพและไม่มียำ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                 
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 251 ง (9 ต.ค. 2561) 16-17) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรน ำเข้ำอำหำรสัตว์ซึ่งมำจำกโค                                           
หรือมีส่วนผสมที่มำจำกโค หรือผลิตภัณฑ์ที่มำจำกโคที่มีควำมเสี่ยงต่อโรควัวบ้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                    
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 187 ง (6 ส.ค. 2561) 17-18) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอกำรใช้บังคับประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง  ก ำหนดท้องที่                                     
และชนิดสัตว์ที่ต้องท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข                                                  
ในกำรท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                      
135, ตอนพิเศษ 251 ง (9 ต.ค. 2561) 18) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอกำรน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่งสุกรหรือซำกสุกร                                                     
จำกประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 281 ง                                                                
(7 พ.ย. 2561) 7) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง กำรแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น ำเข้ำหรือผู้ส่งออก                                                       
วัตถุอันตรำย ไวต์ออยล์ (white oil) หรือ รีไฟน์ปิโตรเลียมออยล์ (refined petroleum oil)                                                     
ที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมรับผิดชอบตำมแบบ วอ./อก.๖ ผ่ำนระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูล                                                          
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                         
135, ตอนพิเศษ 187 ง (6 ส.ค. 2561) 19-20) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149834
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149852
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149835
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149844
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149890
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149853
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149841
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149887
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149888
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149842
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ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง ก ำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑                                             

(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 281 ง (7 พ.ย. 2561) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เรื่อง รำยชื่อสำรต้องห้ำม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒                                                         
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 331 ง (26 ธ.ค. 2561) 3) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำรขอขึ้นทะเบียน กำรออกใบส ำคัญกำร                                                     
ขึ้นทะเบียน และกำรแก้ไขรำยกำรทะเบียน อำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (ฉบับที่ ๒)                                                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 177 ง (24 ก.ค. 2561) 18-19)                                                  
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดประเภทของอำหำรสัตว์ที่ห้ำมน ำเข้ำ                                                    
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 322 ง (17 ธ.ค. 2561) 4)                                                              
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : แนวปฏิบัติ                                                          
ในกำรใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์                                                        
ข้ำวโพด ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                
135, ตอนพิเศษ 287 ง (14 พ.ย. 2561) 7) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : แผ่นใยไหม                                                      
ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                      
135, ตอนพิเศษ 287 ง (14 พ.ย. 2561) 5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : เมล็ดกำแฟโรบัสตำ                                             
ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสนิค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ                                                           
287 ง (14 พ.ย. 2561) 4) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : เมล็ดพันธุ์พืช                                                 
อำหำรสัตว์ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                 
135, ตอนพิเศษ 287 ง (14 พ.ย. 2561) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดสัตว์ที่อำศัยอยู่ในธรรมชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑                                               
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 177 ง (24 ก.ค. 2561) 17) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดอำหำรสุกที่ท ำ ประกอบ หรือปรุงจำก                                              
ซำกสัตว์ เป็นซำกสัตว์ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                 
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 162 ง (10 ก.ค. 2561) 4-6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำย                                                 
น้ ำทิ้งจำกโรงงำนผลิตเยื่อและโรงงำนผลิตกระดำษ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 187 ง                                          
(6 ส.ค. 2561) 13-16) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149889
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149908
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149837
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149904
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149892
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149894
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149893
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149895
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149836
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149824
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149840
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ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ ๓๕๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ไอศกรีม (รำชกิจจำนเุบกษำ                                                

130, ตอนพิเศษ 87 ง (24 ก.ค. 2556) 85-87) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดชนิดและจ ำนวนยำเสพติดให้โทษในประเภท ๒                                                  
ที่จะต้องใช้ในทำงกำรแพทย์ และทำงวิทยำศำสตร์ทั่วรำชอำณำจักรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒                                         
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 319 ง (13 ธ.ค. 2561) 8) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ยำควบคุมพิเศษ ฉบับที่ ๔๙ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                 
135, ตอนพิเศษ 166 ง (13 ก.ค. 2561) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ยำสำมัญประจ ำบ้ำนแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑                                    
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 166 ง (13 ก.ค. 2561) 7-9) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งก ำหนด                                                     
กำรสิ้นอำยุไว้ในฉลำก พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 301 ง                                                                    
(27 พ.ย. 2561) 3) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง รำยกำรเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตำมมำตรำ ๑๘                                                                        
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 301 ง (27 พ.ย. 2561) 6-7)                                            
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขกำรใช้และรำยกำรสำรปรุงแต่ง                                           
วัตถุกันเสีย วัตถุท่ีใช้เคลือบหรือขัดเงำเม็ดยำในยำแผนโบรำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                           
135, ตอนพิเศษ 301 ง (27 พ.ย. 2561) 4-5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์                                                                 
ยำสูบและผลิตภัณฑ์ยำสูบประเภทบุหรี่ซิกำแรต พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                
135, ตอนพิเศษ 319 ง (13 ธ.ค. 2561) 11-19) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขท่ี ๓๘๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่ง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ                                             
หรือจ ำหน่ำย (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 166 ง (13 ก.ค. 2561) 5)                                                  
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขท่ี ๓๘๙ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่ง วัตถุเจือปนอำหำร (ฉบับที่ ๕)                                               
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 178 ง (25 ก.ค. 2561) 1) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๔๑๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
 อุตสำหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม ๒๖ ส่วนผสมของเส้นใย ๒ ชนิด (รำชกิจจำนุเบกษำ                                     

127, ตอนพิเศษ 33 ง (15 มี.ค. 2553) 8) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๔๓๘๘ (พ.ศ. ๒๕๕๔ ) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์                                       
อุตสำหกรรม สีย้อมไม้ผสมน้ ำมัน และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สีย้อมไม้                                                  
ในน้ ำมัน (รำชกิจจำนุเบกษำ 129, ตอนพิเศษ 43 ง (1 มี.ค. 2555) 6) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149941
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149900
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149849
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149851
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149896
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149899
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149897
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149902
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149833
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149839
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149891
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149885


- 11 - 
 
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๔๓๘๙ (พ.ศ. ๒๕๕๔ ) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์                                   

อุตสำหกรรม สีย้อมไม้ผสมน้ ำ และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สีย้อมไม้ในน้ ำ                                          
(รำชกิจจำนุเบกษำ 129, ตอนพิเศษ 43 ง (1 มี.ค. 2555) 7) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์                                 
อุตสำหกรรม เส้นใยน ำแสง เล่ม ๑ (๒๑) วิธีกำรวัดและขั้นตอนกำรทดสอบ - รูปทรงเรขำคณิต                                      
ของสำรเคลือบ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 328 ง (21 ธ.ค. 2561) 39)                                            
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๐๗๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์                                 
อุตสำหกรรม เส้นใยน ำแสง เล่ม ๑ (๒๒) วิธีกำรวัดและขั้นตอนกำรทดสอบ - กำรวัดควำมยำว                                            
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 328 ง (21 ธ.ค. 2561) 40) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เพ่ิมเติม)                                                  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (รำชกิจจำนุเบกษำ 121, ตอนพิเศษ 16 ง (31 พ.ค. 2547) 9-10)                                             
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘                                                    
(รำชกิจจำนุเบกษำ 123, ตอนพิเศษ 11 ง (25 ม.ค. 2549) 14-19) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ                                               
สำขำอำชีพภำคบริกำร สำขำนกัควบคุมคุณภำพบริกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน (รำชกิจจำนุเบกษำ                                          
135, ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 2561) 30-31) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน                                       
และกำรออกหนังสือรับรองวำ่เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบ มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชพี                                          
ภำคบริกำร สำขำนักควบคุมคุณภำพบริกำรขนส่ง สินค้ำทำงถนน ระดับ ๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                      
135, ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 2561) 32-33) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน                                 
และกำรออกหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบ มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพ                                   
ภำคบริกำร สำขำนักควบคุมคุณภำพบริกำรขนส่ง สินค้ำทำงถนน ระดับ ๓ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                             
135, ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 2561) 34-35) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน                                      
และกำรออกหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบ มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพ                                         
ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ สำขำช่ำงเย็บ ระดับ ๓ ( รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 221 ง                                        
(10 ก.ย. 2561) 36-37) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรโฆษณำอำหำร พ.ศ. ๒๕๖๑                                   
(รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 322 ง (17 ธ.ค. 2561) 11-18) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149886
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149906
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149907
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149898
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149901
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149845
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149846
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149847
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149848
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149905
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ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง                                          

รำยกำรในทะเบียนต ำรับยำประเภทวัคซีนส ำหรับมนุษย์ (รำชกิจจำนุเบกษำ                                                          
135, ตอนพิเศษ 164 ง (11 ก.ค. 2561) 4) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม                                           
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 319 ง (13 ธ.ค. 2561) 4)                                          
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149832
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149903
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           บทความวารสารภาษาไทย 

Entrepreneurial researcher เส้นทางนักวิจัยสายประกอบการ (ประชาคมวิจัย 24, 143 (ม.ค.-ก.พ. 2562) 76-81) 

กังหันลมปั๊มน ้าสปริงเกลอร์ (นิตยสาร สสวท. 46, 213 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 9-14) 

การประเมินผลระหว่างเรียน : ประตูสู่การเติบโตทางวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์และการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 297-323) 

การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในใบเชียงดา (วารสารเกษตร 34, 3      
 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 363-372) 

การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะตีมศึกษากับกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ (5E) 
 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 เพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 119-131) 

การเปลี่ยนแปลงของสารหนูจากใบยาสูบสู่ควันบุหรี่ (Metrology info 20, 97 (Sep.-Dec. 2018) 16-21)  

การพัฒนาตาดอกของแวนดามนุวดีในรอบปี (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 341-351) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะ
 วิทยาศาสตร์ (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 
 153-168) 

การวัดค่าออกซิเจนละลายในน ้า (Dissolved oxygen) (Metrology info 20, 97 (Sep.-Dec. 2018) 4-7) 

การวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน : กรณีศึกษาคลองวาฬโมเดล 
 (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 501-511) 

การวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลที่จ้าเพาะเจาะจงกับกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิดในประเทศไทยที่มีสารอนุพันธ์
 กลุ่ม Bibenzyl โดยเทคนิค Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 
 331-340) 

การศึกษาคุณสมบัติปอซโซลานของเถ้าถ่านหินบิทูมินัส (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 เพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 169-176) 

การสะสมของโครเมียมในไผ่ที่เติบโตในภาวะที่มีโลหะหนัก (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
 สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 177-187) 

การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ประเภท Schiff base ส้าหรับการวิเคราะห์คอปเปอร์ (II) ไอออน 
 (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 188-199) 

การอบแห้งในอุตสาหกรรมยา (R&D NEWSLETTER 25, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 9-12 

กินผิดๆ ทั่วโลก (หมอชาวบ้าน 40, 480 (เม.ย. 2562) 20-23) 

ไกลแค่ไหนคือใกล้ ตารางธาตุสิ่งไกลตัวที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด (วารสาร อพวช. 17, 201 (มี.ค.  2562) 64-67) 
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คลังความรู้โลกจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ (82) (ประชาคมวิจัย 24, 143 (ม.ค.-ก.พ. 2562) 38-43) 

ความรุนแรงของเชื อราขาว Beauveria bassiana และเชื อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุม                 
 เพลี ยแป้งมันส้าปะหลังสีชมพู่ Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero และเพลี ยแป้งน้อยหน่า 
 Planococcus lilacinus (Cockerell) (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 461-467) 

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากวัชพืชบางชนิด (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 
 373-384) 

ความส้าเร็จในการด้าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
 (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 491-500) 

ชนิดและความสัมพันธ์ของมดที่อยู่ร่วมกับเพลี ยหอยสีเขียวบนต้นกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทย 
 (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 469-480) 

ดี อร่อย ผักสดโครงการหลวง : แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด (ประชาคมวิจัย 24, 143 (ม.ค.-ก.พ. 2562) 6-11) 

ถังเช่า (หญ้าหนอน) ทองค้าขาวแห่งเทือกเขาหิมาลัย (หมอชาวบ้าน 40, 480 (เม.ย. 2562) 39-42) 

นวัตกรรมอาหารไทยจากพืชถิ่นชายแดนใต้ สู่ผู้บริโภคชาวจนี (ประชาคมวิจัย 24, 143 (ม.ค.-ก.พ. 2562) 18-21) 

แนวทางการใช้ประโยชน์เปลือกทุเรียนผสมเปลือกมะพร้าวในการสกัดเพกทิน (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 200-210) 

แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการสร้างค้าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 
 2561) 211-226) 

ประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยทางการค้าต่อการยับยั งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค (วารสารหน่วยวิจัย
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 227-236) 

ประสิทธิภาพของสารสกัดเมล็ดสะเดาต่อการยับยั งการวางไข่ของแมลงวันผลไม้และแมลงวันผลฝรั่งในแปลงปลูกฝรั่ง 
 (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 449-459) 

ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์จากผึ งมิ มด้า (Apis andreniformis) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 
 Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในสภาพโรงเรือน (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561)                         
 481-490) 

ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (วารสารหน่วยวิจัย
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 237-249) 

ปัญหาผิวหนังในกลุ่มโรค NCDs (หมอชาวบ้าน 40, 480 (เม.ย. 2562) 36-38) 

ผลการใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ 3 มิติที่มีต่อความเข้าใจ มโนทัศน์เชิงลึกทางฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 264-276) 
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ผลของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีต่อความสามารถในการออกแบบและการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้               
 แบบสืบสอบที่เน้นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์                   
 (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 250-263) 

ผลของการท้า Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเติบโตของ
 ผักกาดหอม (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 385-397) 

ผลของการพรางแสงระหว่างการเพาะปลูกต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ และสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ของใบเตยหอม 
 (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 353-362) 

ผลของการเรียนการสอน แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียวที่มีต่อความสามารถในการวิเคราะห์ และ
 ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตวิชาชีพครู (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม                  
 เพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 277-296) 

ผลของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียวที่มีต่อความสามารถในการวิเคราะห์และ
 ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตวิชาชีพครู (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม                  
 เพ่ือการเรียนรู้ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2561) 277-296) 

โลหะหนักกับการเกิดสารอนุมูลอิสระ (Metrology info 20, 97 (Sep.-Dec. 2018) 8-9) 

วัสดุอ้างอิงรับรองส้าหรับการหาปริมาณความชื นในเชื อเพลิงไบโอเอทานอล (Metrology info 20, 97 (Sep.-Dec. 
 2018) 10-11) 

ศักยภาพน ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัสในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Motschulsky) (วารสารเกษตร 
 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 437-447) 

สงสัยมานาน ถังขยะ แต่ละสี มีความหมายว่าอย่างไร (วารสาร อวพช. 17, 201 (มี.ค. 2562) 24-27) 

สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชจากเนื อกล้วยไข่ดิบและการใช้ประโยชน์ ในขนมทองม้วน (วารสารเกษตร 34, 3                   
 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 513-524) 

สมบัติทางกายภาพเคมีของดินในพื นท่ีเหมืองแร่และป่าปลูกเพ่ือการฟ้ืนฟูที่ดินเหมืองแร่ลิกไนต์บ้านปู อ้าเภอลี            
 จังหวัดล้าพูน (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 425-436) 

สมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินเนื อปูนในประเทศไทย (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 411-423) 

หนทางใหม่แห่งการก้าวผ่าน "ยุคหลังยาต้านจุลชีพ" (R&D NEWSLETTER 25, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 2-4) 

หลอดดูดน ้า (วารสาร อพวช. 17, 201 (มี.ค. 2562) 10-13) 

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) ปลูกแล้วกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน (AEC)                 
 (หมอชาวบ้าน 40, 480 (เม.ย. 2562) 50-51) 

อินทรีย์คาร์บอนของเม็ดดินที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในดินนา (วารสารเกษตร 34, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 
 2561) 399-409) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 

 

697.93 Zietlow, David C. 
  Optimization of cooling systems / 
 David C. Zietlow. First edition. New York,  
 [New York] (222 East 46th Street, New York,  
 NY 10017) : Momentum Press, 2016 
 xviii, 141 p. (Thermal science and energy 
 engineering collection). 
 
 
 
658.15 Hopcroft, Francis J. 
  Engineering economics for environmental  
 engineers / Francis J. Hopcroft. New York, 
  [New York] (222 East 46th Street, New York,  
 NY 10017) : Momentum Press, 2016.  
 viii, 125 p. (Environmental engineering collection, 
 2375-3633). 
 
 
 
575 Paradise, Christopher J. 
  Mechanisms of evolution /  
 Christopher J. Paradise, A. Malcolm Campbell.  
 New York, [New York] (222 East 46th Street,  
 New York, NY 10017) : Momentum Press,  
 2016. 47 p. (Biology collection). 
 
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Momentum%20Press,
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วศ 
พร 2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร. 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [Electronic resource] /  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรุงเทพฯ : กรม, 2560. 263 หน้า. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
658.834 
ส 183  ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
2559  รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [Electronic resource] / 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการ. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2559. 
 ก-จ, 24 หน้า. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 

e-Article* 

Repr. F35 Coalho cheese made with protease from thermomucor                                                               
  indicae-seudaticaeN31:technological potential of the                                                       
  new coagulantfor the production of high-cooked cheese                                                 
  (Journal of Food Science.81(3)2016:C563-C568) See Abstract     

Repr. F36 Effect of storage on the physico‐chemical and antioxidant                                                              
  properties of strawberry and kiwi leathers (Journal of  
  Food Science.81(3)2016:C569-C577) See Abstract      

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51053&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51052
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=523
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=524
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Repr. F37 Physicochemical properties of microencapsulated ω-3                                              
  salmon oil with egg white powder (Journal of Food                                 
  Science.81(3)2016:E600-E609) See Abstract        

Repr. M33 Bioplastics and food packaging: A review (Cogent Food &                                      
  Agriculture.1(1)2015:1117749) See Abstract 

Repr. M34 Bioplastics made from upcycled food waste. Prospects for                                             
  their use in the field of design (The Design Journal: An                                      
  International Journal for All Aspects of Design.20(sup1)                                  
  2017:S1596-S1610) See Abstract 

Repr. M35 Migration of phthalates from plastic packages to convenience                                       
  foods and its cumulative health risk assessments (Food                                          
  Additives & Contaminants: Part B. 2019) See Abstract 

Repr. M36 Recent Developments in Finishing of Synthetic Fibers         
  for Medical Applications (Designed Monomers and                                                                 
  Polymers.11(6)2008:483-533) See Abstract 

Repr. M37 Shape-memory polymers as a technology platform                                                                    
  for biomedical applications (Expert Review of Medical                                                   
  Devices.7(3)2010:357-379) See Abstract 

 

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

 
e-Clipping 

ก18701 มทร. ธัญฯ พัฒนาระบบวิเคราะห์ - แจ้งเตือนสภาพดินในสวนทุเรียน                                                  
 (เดลินิวส์ ฉ. 25,316 (4 ก.พ. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18702 เอบีม' ใช้ loT ช่วยองค์กรทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล (เดลินิวส์ ฉ. 25,316                                                

 (4 ก.พ. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18703 ขอรถโดยสารพลังไฟฟ้ารัฐลดฝุ่นจิ๋วแบบยาวๆ (ไทยรัฐ 70, 22295                                                       

 (5 ก.พ. 2562) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=525
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149916
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149909
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149932
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149933
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149934
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18701.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18702.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18703.pdf
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ก18704 โครงการภาคีฯ อวกาศไทย "ดาวเทียมสัญชาติไทย TSC-1" ไทยท า (ไทยรัฐ                                                         
 70, 22295 (5 ก.พ. 2562) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18705 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก าลังกลับมาอีกแล้ว (มติชน 42, 14940                                                

 (5 ก.พ. 2562) 15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18706 สร้างป่าดูดฝุ่นคลุมเมือง ไม้ปากใบกว้างใบทางช่วยได้ (ไทยรัฐ 70, 22296                                                            

 (6 ก.พ. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18707 โปรตีนผู้พิทักษ์จีโนม สามารถกระตุ้นมะเร็งได้ (ไทยรัฐ 70, 22296                                             

 (6 ก.พ. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18708 ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยระบุสิ่งมีชีวิตทางทะเล (ไทยรัฐ 70, 22302                                                         

 (12 ก.พ. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18709 ไอแทป' เพ่ิมประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิก (เดลินิวส์ ฉ. 25,324                                                      

 (12 ก.พ. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18710 ฟ้าหญิงฯ ทรงน าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 'รักษาโรคมะเร็งเต้านม' (มติชน                                                            

 42, 14948 (13 ก.พ. 2562) 18) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18711 "แคดเมียมกับช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์" (ไทยรัฐ 70, 22305                                                                    

 (15 ก.พ. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18712 โปแตสเซียมกับผักใบเขียวเข้ม (ไทยรัฐ 70, 22312 (22 ก.พ. 2562) 7)                                                               

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18713 สารสกัด...เด็ก ม.5 ก าจัดแมลงวันทอง (ไทยรัฐ 70, 22315 (25 ก.พ. 2562) 7)                                        

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18714 ใช้ฟิสิกส์นาโนลดการแพร่ระบาดโรคราสีชมพู (เดลินิวส์ ฉ. 25,337                                                      

 (25 ก.พ. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18715 เซลล์ยีสต์ลูกผสมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพประสิทธิภาพสูง (เดลินิวส์ ฉ. 25,340                                                   

 (28 ก.พ. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน  
65/2562  ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                 

 เมษายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18704.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18705.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18706.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18707.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18708.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18709.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18710.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18711.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18712.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18713.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18714.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18715.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c65-2562.pdf


- 22 - 
 

 

ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพ   
66/2562  การใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือสร้างความตระหนัก 
  เรื่องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหาร  
67/2562  จัดการด้านการเงินการคลัง (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  เมษายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปพืชสมุนไพร ในโครงการ 
68/2562  หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัย  
71/2562  แห่งชาติ 2562” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน                                        

 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. สินค้ารักษ์โลก : กระดาษหัตถกรรม ฟิล์มเคลือบผิวกระจกท าความสะอาดตัวเอง  
72/2562  สีเซรามิกลดร้อน เส้นใยใบสับปะรดดูดซับน้ ามัน และระบบอัตโนมัติส าหรับ 
  เครื่องมือ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการรับโล่เนื่องในโอกาสน าผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง  
73/2562   (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่ติดตามผลการน าองค์ความรู้วิชาการวิทยาศาสตร์ 
77/2562  และเทคโนโลยี สนับสนุนศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาส (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพ้ืนที่  
78/2562  จ.นราธิวาส ติดตามผลการน าองค์ความรู้ วทน. ยกระดับสินค้า ภายใต้ 
  โครงการ Bigrock (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  เมษายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่สุพรรณบุรี จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปข้าว 
79/2562  และธัญชาติ ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมษายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c66-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c67-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c68-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c71-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c72-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c73-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c77-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c78-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c79-2562.pdf
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ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดกิจกรรม “(ความ) สุข กับ Science” หัวข้อ ภารกิจ  
80/2562  CAB เพ่ือการท างานรวมกันอย่างเป็นระบบ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดนิทรรศการโครงการ วทน. น าสุขท่ียั่งยืนด้วย 
81/2562  ศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
  บรมราชาภิเษก (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  พฤษภาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนา “แนวทางการตรวจประเมินตามข้อก าหนด 
82/2562  ISO/IEC 17025: 2017” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  พฤษภาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  งานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร  
83/2562   (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนาการทดสอบทางประสาทสัมผัส ในการ 
84/2562  พัฒนานวัตกรรมอาหารหนุนผู้ประกอบการอาหารไทยสู่ตลาดโลก  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
87/2562  หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของกระดาษหัตถกรรมเพ่ือเพ่ิม 
  มูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมหารือ สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์   
90/2562  เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
  และราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมผู้ประกอบการ  
91/2562  OTOP และ SMEs พัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท 
  อาหาร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤษภาคม 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c80-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c81-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c82-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c83-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c84-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c87-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c90-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c91-2562.pdf


 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

 

 
 

 

  

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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