
 



Bureau of Science and Technology Information 
Department of Science Service 
Accessions List December 2020 

Contents 
 
 

Books, Theses and Pamphlets  

 Management 1  
 Materials 1  

 Natural resources 1  

 Nutrition 2  

 Polymers 2  

 Research method 2 

 Science 3 

 Structural engineering 3 

 

Electronic Resources   

 e-Clipping 4  

 ราชกิจจานุเบกษา 5  

 
Standards & Regulations   

 American Society for Testing and Materials 6  

 Society of Automotive Engineers 6  

 

บทความวารสารภาษาไทย 7 
  



- 1 - 
 

BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Management 

 
658.403 
ส 773  สุทธิมา ช านาญเวช, รศ. 
2561   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis /  
 รศ. สุทธิมา ช านาญเวช. พิมพ์ครั้งที่ 11 (ฉบับพิมพ์ที่ 6). กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 510 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Materials 

610.28 
ส 739  สุกัญญา รอส, รศ.ดร. 
2561   วัสดุชีวภาพ = biomaterials / สุกัญญา รอส. พิษณุโลก :  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561. 206 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
Natural resources 

333.0959 
ป 365  ประยูร วงศ์จันทรา, รศ.ดร. 
2561   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน =  
 ASEAN Natural resource and environment /  
 ประยูร วงศ์จันทรา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 2561. 340 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51485
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51497
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51487
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Nutrition 

613.25 
ส 879  สุวิมล ทรัพย์วโรบล. 
2562   โภชนาการกับการควบคุมน้ าหนัก / สุวิมล ทรัพย์วโรบล,  
 แพรว จันทรศิลปิน และวรัญญา เตชะสุขถาวร. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. 138 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
Polymers 

668.55 
ณ 349  ณัฐยา เหล่าฤทธิ์.  
2561   พอลิเมอร์ทางเครื่องส าอาง / ณัฐยา เหล่าฤทธิ์  
 และมยุรี กัลยาวัฒนกุล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2561. 204 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
Research method 

004.072 
ล 253  ลั่นทม จอนจวบทรง. 
2561   การวิจัยทางระบบสารสนเทศ / ลั่นทม จอนจวบทรง.  
 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. 335 หน้า.  
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51479
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51483
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51484
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658.0072 
ส 555  สัญญา เคณาภูมิ. 
2562   ถอดรหัสการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างกลยุทธ์ 
 จากฐานการวิจัย = Decoding research conceptual framework  
 and constructing research-based strategies / สัญญา เคณาภูมิ. 
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. 215 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Science 

158 
บ 111  บาราบาซี, แอลเบิร์ติ-ลาซโล.  
2563   วิทยาศาสตร์แห่งความส าเร็จ = The formula / 
 แอลเบิร์ติ-ลาซโล, บาราบาซี ผู้เขียน และ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล,  
 ผู้แปล. กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563. 296 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
  
 
 
 
 
Structural engineering 

625.1 
ว 539  วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รศ.ดร.  
2563   หลักการวิศวกรรมระบบราง / วิชัย ศิวะโกศิษฐ. กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563. 337 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51481
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51493
337%20หน้า
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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Clipping 

ก-วศ. อนุทิน ชื่นชมนวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากล  
220/2563 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานนวัตกรรมแห่งชาติ 63 เวที 
222/2563 เชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม (ข่าวผลงานและ 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โชว์ 4 ผลงาน  
225/2563 ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ ตุลาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เจ๋ง!! ดันงานทดสอบความช านาญ  
228/2563 ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17043 ขึ้นเบอร์หนึ่งของอาเซียน 
 และล าดับต้นของโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ข่าวผลงาน 
 และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญร่วมงาน “Thailand Lab International  
235/2563 2020” ต่อยอด วทน. ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข่าวผลงานและ 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดูงานหอจดหมายเหตุฯ ตั้งเป้าจัดตั้ง 
238/2563 หอจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 
240/2563 ห้องปฏิบัติการ ด้วยแผนการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตุลาคม 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในงาน Thailand  
242/2563 LAB INTERNATIONAL 2020 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ ตุลาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c220-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c222-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c225-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c228-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c235-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c238-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c240-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c242-2563.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานและจัดนิทรรศการต่อยอดความคิด 
243/2563 สู่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ ภายในงานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ ตุลาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ราชกิจจานุเบกษา   

แก้ค าผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๐๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง เอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร (ราช
กิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 248 ง (7 ต.ค. 2562) 33) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบ

อ่ืนหรือวิธีอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 259 ง (18 ต.ค. 2562) 37-38) อ่าน
เอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136 

ตอนพิเศษ 221 ง (4 ก.ย. 2562) 48-51) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ไฮบริด (ราชกิจจา

นุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 259 ง (18 ต.ค. 2562) 4) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจา

นุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 230 ง (13 ก.ย. 2562) 9-13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ ๕๔ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 265 ง (25 ต.ค. 

2562) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ๓๔ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 219 ง (2 ก.ย. 2562) 

1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 

136 ตอนพิเศษ 264 ง (24 ต.ค. 2562) 7-8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ระเบียบคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการเข้าไปในสถานที่

ด าเนินการ การค้น ยึด หรืออายัด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 
136 ตอนพิเศษ 237 ง (23 ก.ย. 2562) 4-8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ระเบียบคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบ 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 
136 ตอนพิเศษ 237 ง (23 ก.ย. 2562) 9-11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c243-2563.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152124
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152126
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152126
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152120
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152125
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152121
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152128
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152119
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152127
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152122
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152123
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2020  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 7, 15 2020 /  
 ASTM International.West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2020. 7 v. 
 see more  
 
 
The United States of America   
 Society of Automotive Engineers 
 

  SAE J405 : 2018 Chemical compositions of SAE wrought stainless 
steels. 

  SAE J415 : 2018 Definitions of heat treating terms. 

  SAE J421 : 2018 Cleanliness rating of steels by the magnetic particle 
method. 

  SAE J425 : 2018 Electromagnetic testing by eddy current methods. 

  SAE J427 : 2018 Penetrating radiation inspection. 

  SAE J428 : 2018 Ultrasonic inspection. 

  SAE J462 : 2018 Cast copper alloys. 

  SAE J465 : 2018 Magnesium casting alloys. 

  SAE J502 : 2018 Woodruff keys. 

  SAE J965 : 2018 Abrasive wear. 

  SAE J993 : 2018 Alloy and temper designation systems for aluminum. 

  SAE J1242 : 2018 Acoustic emission test methods. 

  SAE J1574/1 : 2018 Measurement of vehicle and suspension parameters 
for directional control studies. 

  SAE J1574/2 : 2018 Measurement of vehicle and suspension parameters 
for directional control studies – rationale. 

  SAE J1755 : 2018 Guidelines for usage of stainless steel and bimetal for 
exterior automotive bright trim. 

  SAE J2477 : 2018 Automotive austempered ductile (Nodular) iron 
castings (ADI). 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51231
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บทความวารสารภาษาไทย 

"ไวน์เมรี" ไวน์สมุนไพรหมักจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ อาชีพเสริมของข้าราชการวัยเกษียณ. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 
2563, 32(722) กรกฎาคม, 85-87. 

10 นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ตอบโจทย์สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(722) กรกฎาคม, 68-69. 

Bioplastic กับอุตสาหกรรมยานยนต์. GREEN NETWORK. 2563, ฉบับที่ 97 มกราคม-กุมภาพันธ์, 36-37. 

Decarbonisation of the power systems. GREEN NETWORK. 2563, ฉบับที่ 97 มกราคม-กุมภาพันธ์, 20-21. 

DIY ที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเท้าจากท่อพีวีซี. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 2563, 32(722) กรกฎาคม, 70-71. 

Flavor (aroma & tasted) chemistry เข้าใจให้ถูกจุด สร้างสรรค์อาหารที่ตรงใจผู้บริโภค. FOOD FOCUS 
THAILAND. 2562, 14(163) ตุลาคม, 33-35. 

MEA EV application เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องอัดประจุไฟฟ้า รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในไทย. GREEN NETWORK. 2563, 
ฉบับที่ 97 มกราคม-กุมภาพันธ์, 17. 

TPPC workshop emboss gold lace technic (เทคนิคการเขียนทองนูน). เซรามิกส์. 2562, 27(50) กันยายน-
ธันวาคม, 28-30. 

กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2561) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2). FOOD FOCUS THAILAND. 2562, 
14(163) ตุลาคม, 20-22. 

กาแฟ๊ กาแฟ. วารสารการค้าระหว่างประเทศ. 2562, 6(25) ตุลาคม-ธันวาคม, 16-19. 

การควบคุมคุณภาพตัวท าละลายตกค้างในวัตถุดิบทางยาและเภสัชภัณฑ์. R&D NEWSLETTER. 2562, 26(3) 
กรกฎาคม-กันยายน, 15-19. 
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ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม. GREEN NETWORK. 2563, ฉบับที่ 97 มกราคม-กุมภาพันธ์, 11. 
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