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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Computer & programming  
 
001.4226 
KIR  Kirk , Andy. 
2nd ed.  Data visualisation : a handbook for data driven design /  
 Andy Kirk . 2nd ed. Thousand Oaks, CA : SAGE Pub., c2019.  
 xi, 312 p. See more 
 
 
Ecology  
 
อ้างอิง 
595.796  วียะวัฒน์ ใจตรง. 
ว 812   มดประเทศไทย = Ants of Thailand / วียะวัฒน์ ใจตรง,  
2563 เกรียงไกร สวุรรณภักดิ์, ยุทธนา สามัง และทัศนัย จีนทอง. ปทุมธานี :  
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2563. 528 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
Science 

925.72 
ส 144  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์. 
2564  รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 =  
 2021 Outstanding scientist award / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์. พิมพ์ครั้งที่ 24. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2564.  
 84 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
607 
ส 181  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
2564  KURDI Research infographic year 2020 /  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ :  
 สถาบัน, 2564. 74 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51706
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51845
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52074
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52064
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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Books* 

664.07 
FUN Functional and bioactive properties of food  
  [electronic resource] / edited by Diego A. Moreno and  
  Nebojsa, Ilic. Basel, Switzerland : MDPI, c2018.  
  1 online resource (174 p.). See more 
 

 

664.7 
GRA  Grain-based foods : processing, properties, and health attributes  
  [electronic resource] / edited by Emanuele, Zannini and  
  Raffaella, Di Cagno. Basel, Switzerland : MDPI, c2018.  
  1 online resource (140 p.). See more 
 

 

688.8 
ส 691  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ. ส ำนักอำหำร. 
2560  คู่มือพัฒนำสถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด  
 [electronic resource] / ส ำนักอำหำร ส ำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ.  
 นนทบุรี : ส ำนัก, 2560. 1 online resource (99 หน้ำ). ดูเพ่ิมเติม 
 

e-Clipping 

ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เดินหน้ำผลิตอำหำรส ำเร็จรูปพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ต เพ่ือช่วยเหลือ 
138/2564 ผู้ประสบภัยน  ำท่วม (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตุลำคม 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ร่วมคณะ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 
139/2564 และนวัตกรรม ส่งมอบเทคโนโลยีช่วยน  ำท่วม อ.บำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ (ข่ำวผลงำนและ

กิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตุลำคม 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขำนุกำรรัฐมนตรี น ำทีม อว. ลงพื นที่ช่วยผู้ประกอบกำร 
140/2564 แปรรูปหอยแมลงภู่ จ. สมุทรสงครำม (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตุลำคม 2564) 

อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51663
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51662
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51836
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c138-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c139-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c139-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c140-2564.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ประชุมร่วม ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ หำรือ MOU เรื่องมำตรฐำน 
141/2564 ควำมปลอดภัย (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตุลำคม 2564) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จัดประชุมร่ำงข้อก ำหนดผลิตภัณฑ์ตำมแนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน :  
142/2564 ภำชนะสัมผัสอำหำรจำกธรรมชำติ (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตุลำคม 2564) 

อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
143/2564 อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (ข่ำวผลงำนและกิจกรรมกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตุลำคม 2564) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ร่วมกับสถำบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสำน ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูป 
144/2564 ผลิตภัณฑ์ข้ำว ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ทำงเลือกใหม่ จังหวัดขอนแก่น (ข่ำวผลงำนและกิจกรรม      

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตุลำคม 2564) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
   
ราชกิจจานุเบกษา 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5630 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมถุงพลำสติก
สลำยตัวได้ทำงชีวภำพ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 39)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5632 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมฟิล์มพลำสติก
คลุมดินแตกสลำยได้ทำงชีวภำพส ำหรับงำนเกษตรกรรม (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 
41)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5633 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมไม้สังเครำะห์
จำกพลำสติกผสมชีวมวล (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 42)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5634 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมอิพ็อกซีเรซิน
ชีวฐำน (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 43)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5635 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมข้อก ำหนด
พลำสติกสลำยตัวได้ และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมข้อก ำหนดพลำสติกสลำยตัวได้ทำงชีวภำพ  
(รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 44)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5636 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมของเล่น เล่ม 
3 วิธีทดสอบและวิเครำะห์ และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมของเล่น : เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย เล่ม 2 
วิธีทดสอบและวิธีวิเครำะห์ (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 45)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c141-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c142-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c143-2564.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2564/c144-2564.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158976
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158977
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158978
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158979
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158980
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158981
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ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5637 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมลิ นจี่ในภำชนะ
บรรจุและก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมลิ นจี่ในภำชนะบรรจุปิดสนิท (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 
28 ง (4 ก.พ. 2563, 46)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5638 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมล ำไยใน
ภำชนะบรรจุ และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมล ำไยในภำชนะบรรจุปิดสนิท (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 
ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 47)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5639 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเงำะในภำชนะ
บรรจุ และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเงำะในภำชนะบรรจุปิดสนิท (รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 
28 ง (4 ก.พ. 2563, 48)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 5640 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเงำะสอดไส้
สับปะรดในภำชนะบรรจุ และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเงำะสอดไส้สับปะรดในภำชนะบรรจุปิดสนิท 
(รำชกิจจำนุเบกษำ 137 ตอนพิเศษ 28 ง (4 ก.พ. 2563, 49)) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158982
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158983
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158984
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158985
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2021  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3-5, 11, 15 2021 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2021. 8 v.  see more  
 
 
 
The United States of America  
 American Water Works Association 
 

  AWWA A100 : 2020 Water wells. 

  AWWA B116 : 2019 Electrodialysis and ion-exchange membrane systems. 

  AWWA B406 : 2020 Ferric sulfate. 

  AWWA B452 : 2020 EPI-DMA polyamines. 

  AWWA B453 : 2019 Polyacrylamide. 

  AWWA B501 : 2019 Sodium hydroxide (caustic soda). 

  AWWA B703 : 2019 Fluorosilicic acid. 

  AWWA C115/A21.15 : 2020 Flanged ductile-iron pipe with ductile-iron or gray-iron 
threaded flanges. 

  AWWA C153/A21.53 : 2019 Ductile-iron compact fittings. 

  AWWA C209 : 2019 Cold-applied tape coatings for steel water pipe, 
special sections, connections, and fittings. 

  AWWA C225 : 2020 Fused polyolefin coatings for steel water pipe. 

  AWWA C226 : 2019 Stainless-steel fittings for waterworks service, sizes 1/2 
in. through 72 in. (13 mm through 1,800 mm). 

  AWWA C229 : 2020 Fusion-bonded polyethylene coatings for steel water 
pipe and fittings. 

  AWWA C515 : 2020 Reduced-wall, resilient-seated gate valves for water 
supply service. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51684
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  AWWA C620 : 2019 Spray-applied in-place epoxy lining of water pipelines, 

3 in. (75 mm) and larger. 

  AWWA C622 : 2019 Pipe bursting of potable water mains 4 in. (100 mm) 
to 36 in. (900 mm). 

  AWWA C652 : 2019 Disinfection of water storage facilities. 

  AWWA C653 : 2020 Disinfection of water treatment plants. 

  AWWA C670 : 2020 Online chlorine analyzer operation and maintenance. 

  AWWA C700 : 2020 Cold-water meters—displacement type, metal alloy 
main case. 

  AWWA C701 : 2019 Cold-water meters–turbine type, for customer service. 

  AWWA C702 : 2019 Cold water meters—compound type. 

  AWWA C703 : 2019 Cold-water meters—fire-service type. 

  AWWA C704 : 2019 Propeller-type meters for waterworks applications. 

  AWWA C708 : 2019 Cold-water meters—multijet type. 

  AWWA C710 : 2020 Cold-water meters—displacement type, plastic main 
case. 

  AWWA C712 : 2019 Cold-water meters - singlejet type. 

  AWWA C713 : 2019 Cold-water meters—fluidic-oscillator type. 

  AWWA C714 : 2019 Cold-water meters for residential fire sprinkler 
systems in one- and two-family dwellings and 
manufactured homes. 

  AWWA C750 : 2019 Transit-time flowmeters in full closed conduits. 

  AWWA C751 : 2019 Magnetic inductive flowmeters. 

  AWWA C901 : 2020 Polyethylene (PE) pressure pipe and tubing, 3/4 In. (19 
mm) through 3 In. (76 mm), for water service. 

  AWWA C950 : 2020 Fiberglass pressure pipe. 

  AWWA D103 : 2019 Factory-coated bolted carbon steel tanks for water 
storage. 



 - 7 - 
  AWWA D106 : 2020 Sacrificial anode cathodic protection systems for the 

interior submerged surfaces of steel water storage 
tanks. 

  AWWA D108 : 2019 Aluminum dome roofs for water storage facilities. 

  AWWA D115 : 2020 Tendon-prestressed concrete water tanks. 

  AWWA D120 : 2019 Thermosetting fiberglass-reinforced plastic tanks. 

  AWWA G480 : 2020 Water conservation and efficiency program operation 
and management. 
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 INFORMATION FILES 

IF 36 (43)  Proteomics offers new clues for forensic investigations. ACS Central Science. 2021, 
7(10), 1595–1598.   

IF 47 (2)  Fall 2020 proceedings of the cannabis chemistry subdivision. ACS Chemical Health & 
Safety. 2021, 28(2), 73–93.   

IF 47 (3)  Cannabis inflorescence for medical purposes: USP considerations for quality 
attributes. Journal of Natural Products. 2020, 83(4), 1334–1351.   
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