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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Management 
 
351 
ส 691 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.). 
2562  รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี  
 พ.ศ. 2562 = Paticipatory governance award /  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.).   
 กรุงเทพฯ : นับหน้ำ ครีเอชั่น, 2562. 221 หน้ำ. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Science 

วศ 
202  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร. 
  รำยงำนประจ ำปี 2561 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  
 = Annual report 2018 Department of Science  
 Service / กรมวิทยำศำสตร์บริกำร.  กรุงเทพฯ : กรม,  
 2562. 146 หน้ำ. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
582.13 
ส 377  สวนพฤกษศำสตร์พรรณไม้สีม่วง เฉลิมพระเกียรติ  
2560  60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
  สยำมบรมรำชกุมำรี / ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
  พิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
  พระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.). กรุงเทพฯ :  
  อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง, 2560.  
  80 หน้ำ. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51182
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51221
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51151
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959.371 
อ 372  อรวรรณ ทรัพย์พลอย. 
2561   พระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ 4  
 ของเจ้ำพระยำทิพำกรวงศมหำโกษำธิบดี /  
 อรวรรณ ทรัพย์พลอย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร,  
 2561. 380 หน้ำ. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51157
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 4, 15, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2019. 3 v. See more 
 

Japan 
 Japanese Standards Association 
 

JIS G 3464 : 2018  Steel heat exchanger tubes for low temperature 
service. 

JIS G 3466 (AMD 2) : 2018  Carbon steel square and rectangular tubes for general  
      structure (amendment 2). 
JIS G 3468 (AMD 1) : 2017 Large diameter welded stainless steel pipes  
    (amendment 1). 
JIS G 3472 :  2018  Electric resistance welded carbon steel tubes for  
   automobile.   
JIS G 3473 : 2018 Carbon steel tubes for cylinder barrels.  
JIS G 3477-1 : 2018   Polyethylene coated steel pipes - part 1: external 3 

layer extruded polyethylene coated steel pipes.  
JIS G 3477-2 : 2018 Polyethylene coated steel pipes - part 2: external  
  extruded polyethylene coated steel pipes.  
JIS G 3477-3 : 2018 Polyethylene coated steel pipes - part 3: external 
  polyethylene powder coated steel pipes. 
JIS G 3505 : 2017 Low carbon steel wire rods.  
JIS G 3506 : 2017 High carbon steel wire rods. 
JIS G 3521 : 2018 Hard drawn steel wires.  
JIS G 4051 (AMD 1) : 2018 Carbon steels for machine structural use  
   (amendment 1). 
JIS G 4053 (AMD 1) : 2018 Low-alloyed steels for machine structural use. 

(amendment 1). 
JIS G 4903 : 2017 Seamless nickel-chromium-iron alloy pipes. 
JIS G 4904 : 2017 Seamless nickel-chromium-iron alloy heat exchanger 

tubes. 

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

  

 

IF 91 (122) Cinnamon – differentiation of four species by linking classical botany to an automated   
       chromatographic authentication system.  (Journal of AOAC International 102 (2)   
       2019 : 363-368) 

IF 83 (187) Determination of 27 elements in animal feed by inductively coupled plasma-mass   
       spectrometry.  (Journal of AOAC International 102 (2) 2019 : 434-444) 

IF 51 (274) Environmental controls on net CO2 exchange over a young rubber plantation in   
        Northeastern Thailand.  (Science Asia 45 (1) 2019 : 50-59) 

IF R 00457 Female biology and early life aspects of the swamp eel (Monopterus albus).    
       (Songklanakarin Journal of Science and Technology 40 (6) 2018 : 1420-1427) 

IF 91 (120) Health benefits of culinary herbs and spices.  (Journal of AOAC International 102 (2)   
       2019 : 395-411) 

IF 85 (48) Liquid chromatography method for the simultaneous quantification of biotin and   
       vitamin B12 in vitamin B supplements.  (Journal of AOAC International 102 (2)   
       2019 : 445-450) 

IF 91 (121) Overview of analytical tools for the identification of adulterants in commonly traded   
      herbs and spices.  (Journal of AOAC International 102 (2) 2019 : 376-385) 

IF 15 (66) Response surface optimization of supercritical carbon dioxide extraction of tea   
      polyphenols from green tea scraps. (Journal of AOAC International 102 (2) 2019 :   
      451-456 

IF 23 (30) The future of Thailand's automotive industry: policy considerations.  (TDRI Quarterly   
       Review 32 (2) 2017 : 2-17) 

IF 92 (249) What certifications could be beneficial for ceramic manufacturing professionals who   
      are interested in continuing education development?  (Ceramic Industry 169 (2)   
      2019 : 8-9) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

CBG จากก๊าซชีวภาพสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงยานยนต์ (รักษ์พลังงาน 16, 151 (พ.ย. 2562) 32-33) 

Iron ธาตุเหล็ก (วารสาร อพวช. 17, 208 (ต.ค. 2562) 66-69) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด (จดหมายข่าว
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33, 10 (ต.ค. 2562) 3) 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพผักตบชวา (รักษ์พลังงาน 16, 151 (พ.ย. 2562) 30-31) 

การค านวณศักย์ไฟฟ้าที่รางระหว่างสถานีจ่ายก าลังไฟฟ้าขับเคลื่อนส าหรับระบบรถไฟฟ้ากระแสตรง (วิศวกรรมสาร
 ฉบับวิจัยและพัฒนา 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 57-71) 

การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์กรดเบนโซอิก กรดซาลิซิลิค และกรดซอร์บิกในหมูยอ โดยเทคนิคโครมาโท
 กราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 61, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) 48-59)  

การประเมินคุณภาพของชุดน้ ายาตรวจแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบีแบบรวดเร็วในประเทศไทย (วารสาร
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 61, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) 86-95) 

การประเมินศักยภาพเชิงพลังงานและเอกเซอร์จีของเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ลม (วิศวกรรมสาร
 ฉบับวิจัยและพัฒนา 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 91-107) 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าฝนสะสมกับระยะเวลาดินพังทลายบนแบบจ าลองลาดเอียงทางกายภาพ 
 (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 31-43) 

การส่งเสริมให้มีการติดตั้งโซลาร์รูฟกับก้าวต่อไปของประเทศ (GREEN NETWORK Issue 94 (Jal.-Aug. 2019) 
 24-25) 

กินเจ กินให้เป็น (หมอชาวบ้าน 41, 486 (ต.ค. 2562) 12-17) 

ข้าวหมาก (หมอชาวบ้าน 41, 487 (พ.ย. 2562) 12-15) 

ความชุกของการติดเชื้อไวรัส Human papillomavirus (HPV) และไทป์ต่าง ๆ ในสตรีไทยที่มีผลแปปสเมียร์ปกติ 
 (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 61, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) 73-85) 

เครื่องมือของผู้ประกอบการไทย ระบบไออินดัสทรี (i-Industry) (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 15, 57 (ก.ค.-ก.ย. 
 2562) 3-5) 

"ถุงเพาะช าจากยางพารา" ไอเดียเด็ด รักษ์โลก (เส้นทางเศรษฐี 25, 445 (ต.ค. 2562) 76-77) 

น้ าผึ้งมีคุณค่ามากกว่าแค่ความหวาน (วารสาร อพวช. 17, 208 (ต.ค. 2562) 10-13) 
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น้ ามันแกวพร้อมดื่ม แปรรูปเพ่ิมมูลค่า ท าดื่มเองได้คุณประโยชน์ ท าขายสร้างผลก าไร (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 705 
 (ต.ค. 2562) 88-89) 

แนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อลดปัญหาขยะอาหารที่เหมาะสมกับประเทศไทย (รายงานทีดีอาร์ไอ 
 ฉ. 159 (ธ.ค. 2562) 2-16) 

แบบจ าลอง CFD-DEM ส าหรับพลศาสตร์ของก๊าซ-ของแข็งในระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง (วิศวกรรมสาร
 ฉบับวิจัยและพัฒนา 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2562) 73-89) 

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของเจลทามือในประเทศไทย ชนิดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 เมื่อทดสอบด้วย Modified EN 1276 : 2009 method (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 61, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 
 2562) 60-72) 

พาราโบลาอบแห้ง ยกระดับคุณภาพยางแผ่น (รักษ์พลังงาน 16, 149 (ก.ย. 2562) 22-23) 

มกอช. ดันมาตรฐานผ่าทางออกวิกฤติเกลือทะเลไทย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 705 (ต.ค. 2562) 52-53) 

มนุษย์กับการส ารวจดวงจันทร์ (วารสาร อพวช. 17, 208 (ต.ค. 2562) 58-61) 

รับวิตามินดีด้วยปลาทับทิมห่อใบชะพูล (หมอชาวบ้าน 41, 487 (พ.ย. 2562) 38-41) 

เรื่องน่ารู้กับพลาสติกในชีวิตประจ าวัน (วารสาร อพวช. 17, 207 (ก.ย. 2562) 66-69) 

สมุนไพร เก๋าก้ี บ ารุงตับ เสริมไต ช่วยชะลอความแก่ชรา (หมอชาวบ้าน 41, 486 (ต.ค. 2562) 30-34) 

สลัดเต้าหู้ (หมอชาวบ้าน 41, 486 (ต.ค. 2562) 48-51) 

สารเคมีตกค้าง (ฉลาดซื้อ 26, 221 (ก.ค. 2562) 9-18) 

"หลอดไม้ไผ่" กู้โลก ลดพลาสติก (เส้นทางเศรษฐี 25, 445 (ต.ค. 2562) 78-79) 

เห็ดเผาะ-ใบหมากเม่า อาหารเด็ด เป็นยาดียกก าลังสอง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 705 (ต.ค. 2562) 32-33) 

อาหารจากการแก้ไขจีโนม ตอนที่ 1 (ฉลาดซื้อ 26, 221 (ก.ค. 2562) 64-66) 

อาหารจากการแก้ไขจีโนม ตอนที่ 2 (ฉลาดซื้อ 26, 222 (ส.ค. 2562) 64-66) 
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ELECTRONIC RESOURCES 
 
e-Books* 

 

 Banerjee, Rituparna. 
   Natural Antioxidants : Applications in Foods  
  of Animal Origin / editors, Arun K. Verma,  
  Mohammed Wasim Siddiqui. 414 pages.  
  See more 
 
 
 
 
 
  Szycher, M. (Michael)  
   Commercialization secrets for scientists  
  and engineers / Michael Szycher. Boca Raton :  
  CRC Press, 2017. 558 pages. See more 
 
 
 
 
 
 
 
 Applied nanotechnology : materials and  
  applications / editors, Vladimir I. Kodolov,  

  Gennady E. Zaikov,A.K. Haghi. Toronto ;  
  New Jersey : Apple Academic Press,  
  [2017] 368 pages. See more 

 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50316
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50293
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50314
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 Arsenic toxicity : prevention and treatment /  
  edited by Narayan Chakrabarty, Scientific  
  Consultant & Director, West Bengal Biotechnology  
  Development Corporation Ltd, Government  
  of West Bengal, India, Visiting Professor,  
  Post-Graduate Department of Zoology,  
  Maulana Azad College, West Bengal, India.  
  ?2016 524 pages. See more 
 
 
 
 
 Carbon nanomaterials sourcebook / edited by  
  Klaus D. Sattler, University of Hawaii at  
  Manoa, Honolulu, USA. Boca Raton :  
  CRC Press, [2016] 630 pages. See more 
 
 
 
 
 
 
 
  Chemical and structure modification of polymers /  
   edited by Kajetan Pyrzynski, PhD, Grzegorz Nyszko,  
   PhD, Gennady E. Zaikov, DSc. Oakville, ON :  
   Apple Academic Press, [2016] 440 pages. 
   See more 
  
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50313
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50354
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50283
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006.3 
ส 691  ปรีชาพล ชูศรี. 
2562   เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการบริหารงานและ 
 การบริการภาครัฐ = AI for government administration  
 and service [Electronic resource] / ปรีชาพล ชูศร,ี  
 จีรณา น้อยมณี และเกษม พันธุ์สิน. กรุงเทพฯ : ส านักงาน,  
 2562. 164 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
รายงาน 
668.4  สถาบันพลาสติก. 
ส 181   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 –  
2562 30 กันยายน 2561) ของสถาบันพลาสติก /  

 สถาบันพลาสติก. [Electronic resource] กรุงเทพฯ :  
 สถาบัน, 2562. 111 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7250-55 
 
e-Article*  
 
Repr.F48 Identification of polyphenols, glycoalkaloids, and saponins in  
  solanum scabrum berries using HPLC-UV/Vis-MS  (Journal  
  of Food Science.84(2)2019:235-243) See Abstract     
 
Repr.M54 Curing residual strain monitoring of carbon fiber reinforced  
  polymer composite using notched long-period fiber grating  
  (Polymers and Polymer Composites.26(1)2018: 27-34) 
  See Abstract  
 
Repr.M55 Rare - earth titanate melt structure and glass formation  
  (International Journal of Applied Glass Science. 10(4) 
  2019:463-478) See Abstract 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51220
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51222
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=627
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150771&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20150771
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150782&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20150782
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Repr.M56 Value and limitation of in vitro bioassays to support the  
  application of the threshold of toxicological concern to  
  prioritise unidentified chemicals in food contact materials  
  (Food Additives & Contaminants: Part A. 36(12)2019:  
  1903-1936) See Abstract 
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-55, 0 2201 7287 
 

e-Clipping 

ก18777 นับหนึ่ง...กระทรวงอุดมศึกษาฯ ปักธง..ปั้น 'บัณฑิต-นวัตกรรม-วิจัย'  
  แบกความ 'คาดหวัง' คนไทย (มติชน 42, 15031 (7 พ.ค. 2562) 21) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18778 เสียงจากผู้บริหารมหา'ลัย ต่อทิศทาง..'ก.การอุดมศึกษาฯ' (มติชน 42,  
  15032 (8 พ.ค. 2562) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18779 งดอาหารเช้าอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ (ไทยรัฐ 70, 22387  
  (8 พ.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18780 ร.10 - พระราชินี' เสด็จฯพืชมงคล (มติชน 42, 15033 (9 พ.ค. 2562) 1, 8) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18781 เทคนิคการปลูกมะม่วงพันธุ์ 'อาร์ทูอีทู' (เดลินิวส์ ฉ. 25,412  
  (11 พ.ค. 2562) 17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18782 ศูนย์รวมดวงใจ ไทยเป็นหนึ่ง (เดลินิวส์ ฉ. 25,413 (12 พ.ค. 2562) 9) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18783 ใช้วิธีผ่าตัดสมองส่วนลึกช่วยผูต้ิดยาเสพติด (ไทยรัฐ 70, 22392  
  (13 พ.ค. 2562) 7)  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18784 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็ง (ไทยรัฐ 70, 22392  
  (13 พ.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150783&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20150783
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18777.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18778.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18779.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18780.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18781.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18782.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18783.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18784.pdf
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ก18785 บันทึกไว้ในดวงใจพสกนิกร 'บรมราชาภิเษก' ร.10 แห่งราชจักรีวงศ์  
  (มติชน 42, 15037 (13 พ.ค. 2562) 13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18786 พัฒนาวิธีสร้างสายกรดอะมิโนที่เร็วมีประสิทธิภาพ (ไทยรัฐ 70, 22420  
  (10 มิ.ย. 2562) 9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. "กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สวทช. หารือแนวทางการพัฒนา 
186/2562  โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ : NQI รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  นวัตกรรมของไทย" (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. องค์การระหว่างประเทศฯ ให้การยอมรับร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
187/2562  ด้านการรับรองความสามารถ ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ  
  ห้องปฏิบัติการน าความเชื่อมั่นผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทย  
  สู่ระดับสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้การทดสอบความช านาญ  
188/2562  ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 ในการน าเสนอ  
189/2562  ผลงานวิจัยวิชาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานประชุม SsSci 2019  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี  
192/2562  ยกระดับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการไทย (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา  
193/2562  ผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแบบใหม่ : Molecular  
  Gastronomy (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18785.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18786.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c186-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c187-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c188-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c189-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c192-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c193-2562.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ าเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว  
194/2562   ช่วยวิสาหกิจชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นสร้างชุมชนนวัตกรรมสู่ความส าเร็จ  
195/2562  ในอาชีพที่มั่นคง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานและสร้างโอกาส 
  ทางการตลาดในพ้ืนที่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ จังหวัดระนอง  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
197/2562  พร้อมรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้าง 
  พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. การฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร”  
198/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการในเวที ASEAN FOOD TESTING  
199/2562  LABORATORY เสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านอาหาร 
  ของอาเซียน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
200/2562  วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
  โดยใช้เทคนิค : Molecular Gastronomy” (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. ส านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท าประวัติและผลงานบุคลากร 
201/2562  กรมวิทยาศาสตร์บริการจากอดีต...สู่ปัจจุบัน (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพผล  
202/2562   การวิเคราะห์ ทดสอบทางเคมี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c194-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c195-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c197-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c198-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c199-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c200-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c201-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c202-2562.pdf
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ก-วศ. การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs  
204/2562  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2562)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม   
 

ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภท 
 เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 264 ง  
 (24 ต.ค. 2562) 4-6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกรมประมง เรื่อง ห้องปฏิบัติการที่ท าการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายหรือ 
 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเพ่ือการข้ึนทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136,  
 ตอนพิเศษ 152 ง (13 มิ.ย. 2562) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกการควบคุมแอมโมเนียมไนเตรทเป็นปุ๋ยเคมี  
 ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 153 ง (14 มิ.ย. 2562) 16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
 ค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง  
 (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 259 ง (18 ต.ค. 2562) 5-6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ  
 (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ 87 ง (7 ก.ค. 2556) 98)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
 (ฉบับที่ ๔) (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค. 2562) 10-11)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
 เพ่ือฆ่าเชื้อส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 230 ง (13 ก.ย. 2562) 14-18)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
 เพ่ือฆ่าเชื้อส าหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 230 ง (13 ก.ย. 2562) 14-18)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c204-2562.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150789
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150786
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150788
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150790
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150805
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150791
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150793
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150793
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน  
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ก าหนด 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบ 
 เซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง  
 (22 ธันวาคม 2559) 4) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ก าหนด 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์  
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธันวาคม 2559) 5)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดลักษณะกัญชง  
 (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 218 ง  
 (30 ส.ค. 2562) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพ 
 น้ าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 287 ง  
 (22 พ.ย. 2562) 52-54) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
 อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 153 ง  
 (14 มิ.ย. 2562) 3-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150784
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150785
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150792
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150795
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150787


 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

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

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 

mailto:info@dss.go.th
http://siweb.dss.go.th/download_list2.asp
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