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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books*  

352.34 
ส 226  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.  
2563   ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
   วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.). 
  มาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 เพ่ือรองรับการฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
 [electronic resource] / ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.  
 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2563.  85 หน้า.  ดูเพ่ิมเติม 
 

 

 

641.302 
ภ 922  กระทรวงสาธารณสุข. ส านักโภชนาการ กรมอนามัย. 
2563   เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับทุกวัยในช่วง COVID-19  
 [electronic resource] / ส านักโภชนาการ กรมอนามัย  
 กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี : คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2563.  
 82 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 

 

 

 

613.19 
ค 751  เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย. 
2563   สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean air blue paper) :  
 เจาะลึกผลกระทบของมลพิษทางอากาศและรากเหง้าของปัญหา  
 [electronic resource] / เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย.  
 กรุงเทพฯ : เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย, 2563.  
 216 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 

 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51424
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51369
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51423
mailto:info@dss.go.th
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e-Article*  
 
Repr.F59 Effects of cholesterol extraction process and fat and whey protein  
  additions on ice cream mixes.  Journal of Food Science. 2019,  
  84(5) 980-989. See Abstract  
    
Repr.F60 Subcritical fluid extraction of antioxidant phenolic compounds  
  from pistachio (Pistacia vera L.) nuts: experiments,  
  modeling, and optimization.  Journal of Food Science. 2019,  
  84(5) 963-970. See Abstract 
 
Repr.M85 Influence of sling material on inflammation and collagen deposit.  
  International Journal of Urology. 2007, (14) 1040-1043.  
  See Abstract 
 
Repr.M86 Solving material mechanics and multiphysics problems  
  of metals with complex microstructures using DAMASK -  
  The Düsseldorf advanced material simulation kit.  
  The Authors. Published by WILEY‐VCH Verlag GmbH &  
  Co. KGaA, Weinheim. 2020, 1-8. See Abstract 
 
Repr.M87 The raw material equivalents of international trade. Yale University.  

  2009, 13(6) 881-897. See Abstract 
 
Repr.M88 Transport of riverine material from multiple rivers in the  
  chesapeake bay: important control of estuarine circulation  
  on the material distribution. American Geophysical Union.  
  2016, 2998-3013. See Abstract     
 
Repr.M89 Using total material requirement to reduce the global environmental  
  burden. Journal of Industrial Ecology. 2009, 13(5) 775-790.   
  See Abstract  
 

 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 
 
 
 

http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/4786-effects-of-cholesterol-extraction-process-and-fat-and-whey-protein-additions-on-ice-cream-mixes
http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/4787-subcritical-fluid-extraction-of-antioxidant-phenolic-compounds-from-pistachio-pistacia-vera-l-nuts-experiments-modeling-and-optimization
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151643&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151643
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151644&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151644
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151645&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151645
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151646&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151646
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151647&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151647
mailto:info@dss.go.th
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e-Clipping 

ก18859 ตามการเคลื่อนไหวของโปรตีนในเซลล์สิ่งมีชีวิต (ไทยรัฐ 71, 22686  
 (2 มี.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18860 มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ ต้านไวรัสใบหงิก (ไทยรัฐ 71, 22686  
 (2 มี.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18861 อาหารไก่จากฟักทอง (ไทยรัฐ 71, 22686 (2 มี.ค. 2563) 7) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18862 “รายงานวันจันทร์”-บินญี่ปุ่นร่วม “อุเทน” ศึกษาแก้ปัญหามหานครดูเผาขยะ,   
 พนังกั้นน้ าเมืองโอซากา (ไทยรัฐ 71, 22686 (2 มี.ค. 2563) 10) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18863 แนะดูแลสุขภาพถูกวิธีห่างไกลกระดูกพรุน (เดลินิวส์ ฉ. 25,708  
 (2 มี.ค. 2563) 17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18864 ลีซอ...มะคาเดเมียดอยช้าง จ.เชียงราย สร้างรายได้ให้ชุมชน รักษ์ผืนป่า 
 เพ่ือความยั่งยืน (เดลินิวส์ ฉ. 25,708 (2 มี.ค. 2563) 19) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18865 ‘สมุนไพร ต้านภัยไวรัส’ (ตอนที่1) (เดลินิวส์ ฉ. โลกสีสวย  
 (15 มี.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18866 เปลือกกาแฟ...ขยะบนดอย พัฒนาสู่เครื่องดื่มสยบไขมัน  
 (ไทยรัฐ 71, 22700 (16 มี.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18867 ‘พืชสมุนไพรยับยั้งไวรัส’ ได้? เรื่องจริงน่ารู้…ฟ้าทะลายโจร  
  (เดลินิวส์ ฉ. 25,722 (16 มี.ค. 2563) 4) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18868 ตรวจหากัญชาจากเส้นผม (เดลินิวส์ ฉ. 25,723 (17 มี.ค. 2563) 18) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18869 อาหารฉายรังสีต่างชาติต้องการ (ไทยรัฐ 71, 22714 (30 มี.ค. 2563) 7) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18859.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18860.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18861.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18862.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18863.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18864.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18865.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18866.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18867.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18868.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18869.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
113/2563 วิจัยและนวัตกรรม ขอแนะน าสารสนเทศส าหรับประชาชน เพ่ือ 
 เป็นแนวทางในการดูแลตนเองในช่วงวิกฤต COVID-19  (ข่าว 
 ผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
114/2563  วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือวัด 
 ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพ” (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
117/2563 วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือเครือข่ายจัดท า “ข้อแนะน าคุณลักษณะ 
 ของหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพ่ือความเหมาะสมด้านการใช้งาน 
 ของประชาชน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 มิถุนายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
118/2563 วิจัยและนวัตกรรม รว่มมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เร่งพัฒนา 
 สมรรถนะ การประเมินผลคุณภาพการทดสอบด้วย วิธีทางสถิติ  
 ส าหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการไทย (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
120/2563 วิจัยและนวัตกรรม ขอแนะน าแหล่งรวมข้อมูลมาตรฐานวิเคราะห์  
 ทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 เพ่ือสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
123/2563 วิจัยและนวัตกรรม จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการ 
 ออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพ่ือความปลอดภัย (ข่าวผลงานและ  
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c113-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c114-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c117-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c118-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c120-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c123-2563.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
126/2563 วิจัยและนวัตกรรม ฝึกอบรมการวิเคราะห์ทดสอบฟองน้ าลาเท็กซ์ 
 ส าหรับหมอนและที่นอน พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบไทยตาม 
 มาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 มิถุนายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
127/2563 วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ  
 สาขาเคมี รายการ Block rubber (round 2) (ข่าวผลงานและ 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
129/2563 วิจัยและนวัตกรรม ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 เครื่องส าอางสมุนไพร ณ จังหวัดนนทบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐาน 
131/2563 ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 ด้วยเทคนิค intensive, hands-on, student-centered learning  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
132/2563 วิจัยและนวัตกรรม จัดสอบข้อเขียนเพ่ือให้การรับรองความสามารถ 
 บุคลากรสาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ”  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c126-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c127-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c129-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c131-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c132-2563.pdf
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ราชกิจจานุเบกษา  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม ๑๑ การป้องกันความร้อนเกิน (ราชกิจจานุเบกษา  
136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 45) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์ (ราชกิจจานุเบกษา  
136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 47) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสายส าหรับการประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าโหมด ๒  
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 48) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจ ากัดและวิธีวัดส าหรับการป้องกันของ 
เครื่องรับสัญญาณออนบอร์ดส าหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน  
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 49) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจ ากัดและวิธีวัดส าหรับการป้องกันของ 
เครื่องรับสัญญาณออฟบอร์ดส าหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน  
(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 50) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของบริภัณฑ์สื่อประสม – คุณลักษณะที่ต้องการ 
ของการปล่อยสัญญาณรบกวน (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 51) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่มีและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแบบ F  
และแบบ B ส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน (ราชกิจจานุเบกษา  
136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 52) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๘ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง 
(24 ก.ค. 2562) 53) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151709
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151708
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151711
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151717
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151712
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151714
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151716
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151715
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ชุดปีกผีเสื้อใช้ครั้งเดียว และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดปีกผีเสื้อ 
ใช้ครั้งเดียว (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 54)  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายให้อาหารในทางเดินอาหารส าหรับใช้ครั้งเดียว (ราชกิจจานุเบกษา 
136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 55) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151713
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151710
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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

Management 
 

รายงาน 
606  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 
ว 34   รายงานประจ าปี 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา  
2562 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : กระทรวง,  
 2562. 128 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 

 

 

 

 

Science 

370.1523 
ส 881  สุวิทย์ เมษินทรีย์. 
2563   โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน /  
 สุวิทย์ เมษินทรีย์. กรุงเทพ : กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563. 127 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 

 

 

 

 

 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51355
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51388
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STANDARDS & REGULATIONS 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2020  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2, 4, 8, 10 – 11, 14 - 15 2020 /  
 ASTM International.West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2020. 21 v. 
 see more  
 
 
 
 
Thailand  
 Thailand Industrial Standards Institute (ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม) 
 
Std. 
สมอ.  กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม 1 ข้อก าหนดและข้อแนะน า 
14064-1   ระดับองค์กร ส าหรับการวัด ปริมาณและการรายงานผล  
2562 การปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก :  
 มตช. 14064-1-2562 / ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - 
 อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :  
 ส านักงาน, 2563. 58 หนา้. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Std. 
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   การตรวจสอบและรับรอง - ก๊าซเรือนกระจก – 
14067 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ – ข้อก าหนดและแนวทาง 
2562 ส าหรับการหาปริมาณ : มตช. 14067-2562 /   
 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2562.  
 60 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51231
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51409#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51410#images
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Std. 
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   การตรวจสอบและรับรอง – ข้อก าหนดส าหรับ 
17021-2  หน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ –  
2562 ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดความสามารถส าหรับการตรวจประเมิน 
 และการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม :  มตช. 

17021-2-2562 / ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.   
กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2562. 20 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
  
Std. 
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   การตรวจสอบและรับรอง – ข้อก าหนดส าหรับ 
17021-3  หน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ –  
2562  ส่วนที่ 3 ข้อก าหนดความสามารถส าหรับการตรวจประเมิน 
 และการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ :  
 มตช. 17021-3-2562 / ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์- 
 อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2562. 13 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
  
 
 
 
 
 
Std. 
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   การบริหารความเสี่ยง - แนวทาง : มตช. 31000-2562 /  
31000 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  
2562 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2563. 24 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51411#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51412#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51414#images
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Std. 
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   การให้บริการด้านพลังงาน – แนวทางส าหรับการประเมิน 
50007 และการปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงานแก่ผู้ใช้ :  
2561 มตช. 50007-2561 / ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์- 
 อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : 
 ส านักงาน, 2562. 52 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
  
  
 
 
 
 
 
Std. 
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร –  
22000  ข้อก าหนดส าหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร : มตช. 22000-2562 /  
2562 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :  
 ส านักงาน, 2562. 49 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
Std. 
สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
มตช.   ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้ :  
50001 มตช. 50001-2562 / ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
2562 กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2562.  
 44 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51416#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51413#images
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51415#images
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The United States of America 
 Society of Automotive Engineers 
 
  SAE J473 : 2018 Solders. 

  SAE J575 : 2018 Test methods and equipment for lighting devices for 
use on vehicles less than 2032 mm in overall width. 

  SAE J631 : 2018 Radiator nomenclature. 
  SAE J1098 : 2018 Tonne kilometer per hour application. 
  SAE J1111 : 2018 Component nomenclature - skidder – grapple. 

  SAE J1113/1 : 2018 Electromagnetic compatibility measurement 
procedures and limits for components of vehicles, 
boats (up to 15 m), and machines (except aircraft) 
(16.6 Hz to 18 GHz). 

  SAE J1124 : 2018 Glossary of terms related to fluid filters and filter 
testing. 

  SAE J1277 : 2018 Method for assessing the cleanliness level of new 
hydraulic fluid. 

  SAE J1353 : 2018 Nomenclature - clam bunk skidder. 
  SAE J1467 : 2018 Clip fastener fitting. 
  SAE J153 : 2018 Operator precautions. 

  SAE J1812 : 2018 Function performance status classification for EMC 
immunity testing. 

  SAE J1939/21 : 2018 Data link layer. 
  SAE J1939/31 : 2018 Network layer. 
  SAE J2082 : 2018 Cooling flow measurement techniques. 
  SAE J2118 : 2018 Braking performance - asphalt pavers. 
  SAE J2409 : 2018 Strain-life fatigue data file format. 

  SAE J2609 : 2018 Multi-dimensional thermal properties of insulated 
heat shield material systems. 

  SAE J2623 : 2018 Standard rain flow file format. 
  SAE J2698 : 2018 Primary single phase nominal 120 VAC wiring 

distribution assembly design—truck and bus. 
  SAE J2713 : 2018 Direct injection gasoline fuel injector characterization. 

  SAE J2789 : 2018 Inertia calculation for single-ended inertia-
dynamometer testing. 

  SAE J2963 : 2018 Summary of stop lamp-related federal motor vehicle 
safety standards and NHTSA interpretations, relative 
to ATC, stability control interventions, engine 
retarders/exhaust brakes. 

  SAE J3023 : 2018 R134a refrigerant charge determination test method. 



 - 13 - 
  SAE J3045 : 2018 Truck and bus lane departure warning systems test  

procedure and minimum performance 
requirements. 

  SAE J3089 : 2018 Characterization of on-board vehicular hydrogen 
sensors. 

  SAE J3120 : 2018 Sound level determination for snowmobiles under 
typical trail operating conditions. 

  SAE J3151 : 2018 Relating experimental drive distraction and driving 
performance metrics to crash involvement - 
definitions of terms and concepts. 

  SAE J3162 : 2018 Heavy duty OBD IUMPR data collection tool process. 
  SAE J3163 : 2018 Taxonomy and definitions for terms related to shared 

mobility and enabling technologies. 
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 INFORMATION FILES 

 
 
 
 
 

 

IF 57 (298) A review of recently developed LC–MS/MS methods for the analysis of pharmaceuticals       
and Personal Care Products in Water. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2020, 103(1), 
9-22. 

IF 83 (188) Anthocyanin profiling using UV-Vis spectroscopy and liquid chromatography mass 
spectrometry. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2020, 103(1), 23-39. 

IF 10 (35) Challenges on production of a certified reference material of Ochratoxin A in roasted  
coffee: a Brazilian experience. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2019, 102(6),     
1725–1731. 

IF 31 (232) Determination of select nonvolatile ginger constituents in dietary ingredients and finished  
dosage forms, first action 2018.04. Journal of AOAC INTERNATIONAL, 2020, 103(1),  
124-131. 

IF 90 (119) DNA quality and quantity analysis of Camellia sinensis through processing from fresh  
leaves to a green tea extract. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2019, 102(6),      
1798–1807. 

IF 98 (130) Elucidation of false detection of pesticides during residue analysis in Indian tobacco by   
multidimensional GC-MS. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2020, 103(1), 55-61. 

IF 34 (369) Methylmercury determination in fish by direct mercury analyzer. Journal of AOAC  
INTERNATIONAL. 2020, 103(1), 244-249. 

IF 98 (131) Multiclass multipesticide residue analysis in fish matrix by a modified QuEChERS method 
using gas chromatography with mass spectrometric determination. Journal of  AOAC 
INTERNATIONAL, 2020, 103(1), 62-67. 

IF 34 (370) Mycotoxin testing paradigm: challenges and opportunities for the future. Journal of AOA 
INTERNATIONAL. 2019, 102(6), 1681–1688. 

IF 83 (189) Performance evaluation of LC-MS methods for multimycotoxin determination. Journal  
AOAC INTERNATIONAL. 2019, 102(6), 1708–1720. 
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บทความวารสารภาษาไทย 

กฎกระบวนการทางเคมี (Chemical process rule) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย. OIE SHARE. 2563, 
9(97) เมษายน, 9-10. 

กรดซัลฟิวริกในสวนยาง เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม. สานพลัง. 2563, 11(115) มีนาคม, 7. 

กล้วยตากบานานาว ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ท าให้ผู้ผลิตมีรายได้หลักแสนบาท. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(719) 15 
พฤษภาคม, 68-69. 

การใช้ราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดศัตรูมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์ม. กสิกร. 2562, 93(1/2563)  ตุลาคม-
พฤศจิกายน, 78-83. 

การเตรียมตัวอย่างทดสอบความช านาญส าหรับการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในประเทศไทย. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2562, 61(3) กรกฎาคม-กันยายน, 121-132. 

การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณซูคราโลสในเครื่องดื่มโดยเทคนิค UPLC-ELSD. 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2562, 61(3) กรกฎาคม-กันยายน, 107-120. 

การประเมินผลการทดสอบความช านาญเชิงคุณภาพของห้องปฏิบัติการตรวจหมู่เลือดด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแบบ 
K-means. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2562, 61(3) กรกฎาคม-กันยายน, 133-141. 

การเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ยาสูดพ่น ก่อนและหลังการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางแก่ผู้ป่วย.  
วารสารองค์การเภสัชกรรม. 2562, 46(1) ตุลาคม-ธันวาคม, 18-21. 

การแปรรูปกาแฟคุณภาพ...หมักด้วยจุลินทรีย์. กสิกร. 2562, 93(1/2563)  ตุลาคม-พฤศจิกายน, 35-36. 

การศึกษาปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปากแบบเคลื่อนที่เขตภาคกลางของประเทศไทย.  
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2562, 61(3) กรกฎาคม-กันยายน, 96-106. 
 

การศึกษาผลของน้ านมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว. วารสารองค์การเภสัชกรรม. 2562, 46(1)  
ตุลาคม -ธันวาคม, 18-21. 
 

การใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูกในผู้ป่วย : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจด้วยวีดิทัศน์ส่องกล่อง
เสียง (Glidescope) และการใช้อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบเห็นกล่องเสียงโดยตรง (Macintosh blade).  
วารสารต ารวจ. 2563, 56(462) มกราคม-มีนาคม, 107-109. 

ก าเนิดวัคซีน. วารสาร อพวช. 2563, 18(214) เมษายน, 10-13. 

แกงส้มดอกแคกุ้งสด. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(493) พฤษภาคม, 50-53. 

โควิด 19 โรคอุบัติใหม่. ฉลาดซื้อ. 2563, 26(229) มีนาคม, 9-16. 
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เจลล้างมือแอลกอฮอล์เข้มข้นป้องกันไวรัสโควิด-19. วารสาร อพวช. 2563, 18(214) เมษายน, 56-57. 

ชวนกิน "ลูกต าลึง" ของอร่อยริมทาง. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(718) 1 พฤษภาคม, 98-99. 

แนวทางจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี (ตอนที่ 1). OIE SHARE. 2563, 9(97) เมษายน,  
7-8. 

ปลูกมันเทศหลังนา. กสิกร. 2562, 93(1/2563)  ตุลาคม-พฤศจิกายน, 27-34. 

ผลทดสอบสารกันบูดในน้ าพริกหนุ่ม. ฉลาดซื้อ. 2563, 26(229) มีนาคม, 23-31. 

ผักแขยง รสชาติเผ็ด เป็นยาดีมีคุณค่า. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(719) 15 พฤษภาคม, 36-37. 

ฟ้าทะลายโจร...ไม่ทะลายโควิด-19. วารสาร อพวช. 2563, 18(214) เมษายน, 48-49. 

มทร. ศรีวิชัย สร้างเครื่องอบแห้งอินฟราเรดระบบการสั่นสะเทือนอบพริกสด ผลิตพริกแห้ง ใช้ได้ทุกสภาพภูมิอากาศ. 
เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(719) 15 พฤษภาคม, 18. 

ใยอาหารกับความเสื่อมของสมอง. ฉลาดซื้อ. 2563, 26(229) มีนาคม, 64-66. 

รับประทานอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู้โรค. วารสาร อพวช. 2563, 18(214) เมษายน,  
14-17. 

รู้เท่าทันการบ าบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง. ฉลาดซื้อ. 2563, 26(229) มีนาคม, 62-63. 

เรื่องน่ารู้เก่ียวกับฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5). วารสารต ารวจ. 2563, 56(462) มกราคม-มีนาคม, 12-15. 

วว. แนะเพาะถั่วงอกเบญจรงค์รับประทานในครัวเรือน มีประโยชน์ ปริมาณแป้งต่ ากว่าถั่วเมล็ดแห้ง. เทคโนโลยี
ชาวบ้าน. 2563, 32(718) 1 พฤษภาคม, 39. 

สมุนไพรกันไวรัส COVID-19. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(719) 15 พฤษภาคม, 72-73. 

สามเกลอ เสริมภูมิคุ้มกันต้านหวัด ต้านไวรัส. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(493) พฤษภาคม, 40-41. 

ใส่หน้ากากอย่างไรให้ถูกหลักอนามัยและปลอดภัยจากโควิด – ๑๙. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(493) พฤษภาคม,  
66-68. 

หน้ากากผ้า ท าไมต้องผ้าฝ้ายมัสลิน. หมอชาวบ้าน. 2563, 42(493) พฤษภาคม, 79. 

หนุ่มราชบุรี จับปลาสลิดแปรรูปแดดเดียว สร้างยอดขายเดือนละกว่า 10 ตัน. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(718) 1 
พฤษภาคม, 86-88. 

เหตุแห่งมาตรการทางกฎหมายกักตัวคุม โรค 14 วัน. ฉลาดซื้อ. 2563, 26(229) มีนาคม, 52-53. 
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