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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

 
ANALYTICAL CHEMISTRY  

 

543.85  

BLU  Blumberg, Leonid M. 

 Temperature-programmed gas  

 chromatography / Leonid M. Blumberg.  

 Weinheim : Wiley-VCH, c2010. xix, 340 p. 

 See more 

 

CHEMISTRY 

 

543.1 

พ 247  พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์. 

2562 เคมีปริมาณวิเคราะห์เทคนิคและการทดลอง /  

 พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และสุชาดา จูอนุวัฒนกุล. 

 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

 2562. 308 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

COMPILING FILES 

 

BSTI 

CF-117 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green label) : แฟ้มประมวล 

 สารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุดและ 

 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก,  

 2562. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50923
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50994
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51098
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ENGINEERING 

 

628.1683 

พ 786  พิสุทธิ์ เพียรมนกุล. 

2560 น้ ามันกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม /  

 พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา.  

 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

 2560. 196 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

 

FOOD & FOOD TECHNOLOGY   

 

641.5 

COO  Cook's science : how to unlock flavor in  

 50 of our favorite ingredients /  

 the editors at America's Test kitchen  

 and Guy Crosby, PhD. Brookline,  

 Massachusetts : America's Test Kitchen,  

 c2016. xvii, 486 p. See more 

 

 

664.028  

THE  Thermal processing of foods : control and  

 automation / edited by K.P. Sandeep.  

 Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, c2011. 

 x, 212 p. (IFT Press series). See more 

 

 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50992
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50921
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50924
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MARKETING 

 

Ref. 

658.5 

PDM  The PDMA handbook of new product  

 development / edited by  

 Kenneth B. Kahn. 3rd ed. Hoboken, N.J. :  

 John Wiley & sons,  Inc., c2013. xii, 492 p. 

  See more 

 

MATERIALS 

 

690.16 

ส 323  สรชา ไววรกิจ. 

2560 คู่มือการท าวัสดุปูพ้ืนส าหรับตกแต่งสวน / 

 สรชา ไววรกิจ. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

 2560. 167 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

 

PLASTICS & POLYMERS 

 

Ref.  

668.4 

BIOp  Handbook of bioplastics and biocomposites  

  engineering applications / edited by  

  Srikanth Pilla. Hoboken, N.J. : Wiley ;  

  Salem, Mass. : Scrivener, c2011.  

  xxx, 588 p. See more 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50927
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50990
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50922
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SCIENCE 

 

025.171  

ส 747  กระทรวงศึกษาธิการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2561 หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล /  

 ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 กระทรวงศึกษาธิการ และฝ่ายบริการความรู้ทาง 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  

 กรุงเทพฯ : ส านัก, 2561. 219 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

 

 

651.51 

ค 695  คู่มือการจัดท าตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 

2561  หน่วยงานของรัฐ / จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์,  

  บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : 

  กรม, 2561. 276 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

 

923.1593 

ส 293  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

2561 ณ หว้ากอ อดีต ปัจจุบัน อนาคต / สมาคม 

 วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

 กรุงเทพฯ : สมาคม,  2561. 200 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 

  

 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51017
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51008
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51025
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STATISTICS 

 

519.5 

BAR  Bartolucci, Alfred A. 

 Introduction to statistical analysis of  

 laboratory data / Alfred A. Bartolucci,  

 Karan P. Singh, Sejong Bae. Hoboken,  

 New Jersey : Johh Wiley & Sons, c2016.  

 xiii, 238 p. See more 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50925
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 8, 14-15, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,   
 c2019. 4 v. See more 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 

 NFPA 1912 : 2016 Fire apparatus refurbishing. 
 NFPA 1917 : 2016 Automotive ambulances.  

NFPA 1925 : 2018 Marine fire-fighting vessels.  
NFPA 1931 : 2015 Manufacturer's design of fire department ground ladders. 
NFPA 1932 : 2015 Use, maintenance, and service testing of in-service fire  
   department ground ladders.  
NFPA 1936 : 2015 Powered rescue tools. 
NFPA 1952 : 2015 Surface water operations protective clothing and  
  equipment. 
NFPA 1953 : 2016 Protective ensembles for contaminated water diving. 
NFPA 1962 : 2018 Care, use, inspection, service testing, and replacement of  
 fire hose, couplings, nozzles, and fire hose appliances. 
NFPA 1964 : 2018 Spray nozzles. 
NFPA 1971 : 2018 Protective ensembles for structural fire fighting and  
  proximity fire fighting.  
NFPA 1977 : 2016 Protective clothing and equipment for wildland fire  
 fighting.  
NFPA 1982 : 2018 Personal alert safety systems (PASS). 
NFPA 1983 : 2017 Life safety rope and equipment for emergency services. 
NFPA 1984 : 2016 Respirators for wildland fire fighting operations. 

 

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

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนส าหรับยานยนต์                                                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย. 2561) 1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับลักษณะ การติดตั้ง                                       
และการทดสอบและตรวจสอบ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจาย                                              
น้ าดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 206 ง                                                                  
(27 ส.ค. 2561) 19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                 
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 206 ง (27 ส.ค. 2561) 10-18)                                                                                      
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา                                                           
ส าหรับสุราที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง                                                   
เล่มที ่2 (24 พ.ค. 2561) 140-141) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน                                                   
(Hydrocarbon Solvent) และน้ ามันหล่อลื่น และน้ ามันที่คล้ายกัน (ราชกิจจานุเบกษา                                                     
135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 100) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติส าหรับน้ ามันหล่อลื่น และน้ ามันที่คล้ายกัน                                                    
ที่ใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 113)                                                                        
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของ                                                               
รถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน ๑๐ คน (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง                                                  
เล่มที ่2 (24 พ.ค. 2561) 65-68) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือ                                                          
รถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่ง ไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้                                                       
พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า                                                         
(Electric Powered Vehicle) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง                                                                 
เล่มที ่2 (24 พ.ค. 2561) 72-73) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์กระบะที่ออกแบบ                                                 
ส าหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรมั ที่มีความจุของ                                                        
กระบอกสูบไม่เกิน ๓,๒๕๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                         
119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 71) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149668
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149666
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149665
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149651
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149644
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149650
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149648
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149646
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149647
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ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น                                                   
ของผสมปิทูเมนเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าท้ังหมดให้แก่การไฟฟ้า                                               
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค.                                      
2561) 97-99) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออก                                         
ใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง และการท าบัญชี (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง                                                   
เล่มที ่2 (24 พ.ค. 2561) 168-169) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออก                                              
ใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง                                                   
เล่มที ่2 (24 พ.ค. 2561) 166-167) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการน าสุรา                                                
ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (ราชกิจจานุเบกษา 135,                                                
ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 160-165) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ส าหรับรถยนต์                                                     
หรือ รถจักรยานยนต์ต้นแบบที่น าไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ (ราชกิจจานุเบกษา                                               
135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 48-57) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้า                                                            
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง                                                             
(24 ส.ค. 2561) 1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง น้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ                                                   
(ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ 136 ง (16 ต.ค.2556) 26) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง                                                   
การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑                                                
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 208 ง (29 ส.ค. 2561) 6-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๖)                                                                
(ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ 67 ง (27 พ.ค. 2553) 8-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการระบุชื่อ                                                             
และประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง                                                      
(24 ส.ค. 2561) 6-8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑                                               
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม              

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149645
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149653
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149654
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149652
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149649
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149655
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149712
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149667
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149713
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149660
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149661
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                   
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                               
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                           
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                      
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 2) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                        
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                    
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 4) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                      
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค. 2561) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะเซรามิกท่ีใช้กับอาหาร : ภาชนะแก้ว และก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 120, 67 ง                                         
(21 ส.ค. 2546) 28) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๑๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                           
อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกท่ีใช้กับอาหาร : ปริมาณและวิธีวิเคราะห์ตะกั่วและคัดเมียมและ                                       
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบตะกั่วและคัดเมียมที่ละลายจากภาชนะ                                             
เซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา                                                
120, 77 ง (25 ก.ย. 2546) 13-14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๑๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก าหนด                                                 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษช าระ (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 78 ง                                                        
(28 ม.ีค. 2562) 18) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149662
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149663
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149664
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149656
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149657
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149658
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149659
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149737
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149741
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149742
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๑๗๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                                   
อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวส าหรับอาหาร เล่ม ๑                                             
พอลิแล็กติกแอซิด (ราชกิจจานุเบกษา 136, ตอนพิเศษ 122 ง (14 พ.ค. 2562) 50)                                                     
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ                                                      
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา (ราชกิจจานุเบกษา                                                   
135, ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 2561) 17-19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ                                                 
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา (ราชกิจจานุเบกษา                                                
135, ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 2561) 6-16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ                                              
สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน                                                              
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 2561) 22-29)                                                
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน                                             
และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา                                                   
อาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 (ราชกิจจานุเบกษา                                           
135, ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 2561) 20-21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจดแจ้งเครื่องส าอางที่ผลิตหรือน าเข้า                                         
เฉพาะเพ่ือการส่งออกเท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ                                                       
ตามท่ีผู้สั่งซื้อก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย.                                                         
2561) 10-11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอ                                          
ต่ออายุใบอนุญาต ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือ                                           
ใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ (ราชกิจจานุเบกษา                                                       
135, ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย. 2561) 2) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข                                                     
ในการท าบัญชีและควบคุมการท าบัญชี เกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์                                                       
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ (ราชกิจจานุเบกษา 135,                                                    
ตอนพเิศษ 216 ง (5 ก.ย. 2561) 7-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149730
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149674
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149673
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149676
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149675
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149672
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149669
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149671
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบ                                             
การยื่นค าขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒                                                           
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ( ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 216 ง (6 ก.ย. 2561)                                                      
3-5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัช                                       
ปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, 71 ก                                                                        
(16 ส.ค. 2559) 28-30) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149670
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149734
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บทความวารสารภาษาไทย 

Big data ในภาครัฐ (Excise Newsletter issue 11 (Nov. 2018) 7-9) 

กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต-กาแฟ รสชาติแปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์ขายดี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 689 (ก.พ. 2562)        
 104-105) 

การใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินในสัญญาขายฝาก ณ ส านักงานวางทรัพย์ (วารสารกรมบังคับคดี 21, 111 (พ.ย.-ธ.ค. 2560)     
 3-5) 

การประเมินผลงานวิชาการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ (ตอนที่ 1)  
 (วารสารกรมบังคับคดี 21, 111 (พ.ย.-ธ.ค. 2560) 13-16) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอางชะลอวัยจากเมือกหอยทากสายพันธุ์อาช่าไทย (Achatina fulica) (วิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 74-80) 

การวิจัยเชิงแปลความคืออะไร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 71-73) 

การส ารวจธรณีวิทยาฐานราก โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ สร้างความเชื่อมั่น เขื่อนไทยได้มาตรฐาน แข็งแรงและปลอดภัย
 (วารสารข่าวชลประทาน 26, 299 (ม.ค. 2562) 16) 

ข้าวซอยน่องไก่ (หมอชาวบ้าน 40, 478 (ก.พ. 2562) 47-49) 

ไขความลับของมันหมู (หมอชาวบ้าน 40, 476 (ธ.ค. 2561) 15-17) 

ความเคลื่อนไหวของ Thailand 4.0 ในอุตสาหกรรมยางพาราไทย (นิตยสารยางไทย 8, 10 (ต.ค. 2560) 36-37) 

เจาะโอกาสธุรกิจใน EEC อุตสาหกรรมเป้าหมายอะไรมาแรงสุด (นิตยสารยางไทย 8, 10 (ต.ค. 2560) 23-27) 

ช่วงเวลาในโลกเคมีของมารี คูรี (วารสาร อพวช. 16, 198 (ธ.ค. 2561) 54-57) 

ตาบอดสีคืออะไร เป็นแล้วมองไม่เห็นสีจริงหรือ (หมอชาวบ้าน 40, 478 (ก.พ. 2562) 36-38) 

เทคนิคการปลูกผักเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560)   
 81-84) 

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 เวทีสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์
 สัญชาติไทยสู่ระดับสากล (Engineering Today 16, 168 (พ.ย.-ธ.ค. 2561) 20-23) 

นวัตกรรมการผลิตน้ ายางข้นปราศจาก TMTD/ZnO (นิตยสารยางไทย 8, 10 (ต.ค. 2560) 7-13) 

นวัตกรรมบ าบัดต้านโรคมาลาเรียด้วยสมุนไพร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 40-42) 

นักวิทยาศาสตร์ปรับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เพ่ือสร้างมะเขือเทศที่ดีกว่า (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 43-44) 
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น้ าคั่งในโพรงสมอง โรคที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก (หมอชาวบ้าน 40, 478 (ก.พ. 2562) 10-19) 

น้ าตาลมะพร้าวน้ าหอม 100% แบรนด์ “ไผ่ริมแคว” สะอาด ปลอดภัย ส่งขายไกลต่างประเทศ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 31, 689 (ก.พ. 2562) 112-114) 

ผลทดสอบตะกั่ว แคดเมียม และปริมาณโซเดียม ในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลอบกรอบ (ฉลาดซื้อ 25, 214 (ธ.ค. 2561) 
 33-39) 

พลังงานแสงอาทิตย์และการน าไปใช้ประโยชน์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 25-32)  

พาราควอตใน “ปูนาดองเค็ม” วัตถุดิบอาหารในจานส้มต า (ฉลาดซื้อ 25, 215 (ม.ค. 2562) 36-39) 

แพทย์เตือน “๖ สัญญาณอันตราย” มะเร็งผิวหนัง (หมอชาวบ้าน 40, 478 (ก.พ. 2562) 42-43) 

ภูมิคุ้มกันสร้างได้ (หมอชาวบ้าน 40, 478 (ก.พ. 2562) 32-35) 

มจธ. พัฒนานวัตกรรมไส้กรองน้ าเซรามิก ดักจับสารหนูและฆ่าเชื้อโรค คว้า 2 รางวัล จากงาน World invention 
 innovation contest 2018 เกาหลีใต้ (Engineering Today 16, 168 (พ.ย.-ธ.ค. 2561) 72) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพ่ือสร้างบ้านใหม่แก่สัตว์น้ าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม             
 (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 11) 

เมื่อพลวง ตะก่ัว ดีบุก หลอมรวมเป็นตัวอักษร ก าเนิดเครื่องพิมพ์เรียงพิมพ์ (วารสาร อพวช. 17, 199 (ม.ค. 2562) 
 60-61) 

ย าส้มโอ 3 รส (หมอชาวบ้าน 40, 476 (ธ.ค. 2561) 47-49) 

ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์น าทางนโยบาย Thailand 4.0 (Engineering Today 16, 168 (พ.ย.-ธ.ค. 
 2561) 32-34) 

รู้เท่าทันเกลือหิมาลัย (ฉลาดซื้อ 25, 215 (ม.ค. 2562) 62-63) 

รู้หรือไม่ หนังสือเก่ามีกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตและกาแฟ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 45-46) 

โลกของเรา สู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี ค.ศ. 2050 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 
 2560) 47-48) 

วว. วิจัยปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าส าหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว ช่วยปรับปรุง ความเสื่อมโทรมของดิน  
 ลดปริมาณสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 85-87) 

วิวัฒนาการของตารางธาตุ (วารสาร อพวช. 17, 199 (ม.ค. 2562) 54-57) 

ศึกษาการใช้โปรตีนเสริมในขนมปังโฮลวีต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560)  49-52) 
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สกว. หนุนนักวิจัยพัฒนาหุ่นจ าลองยางพารา ตรวจสอบปริมาณรังสีรักษามะเร็ง ปรับต าแหน่งได้ตามที่ต้องการ-ราคา
 ถูกกว่าน าเข้า 10 เท่า (Engineering Today 16, 168 (พ.ย.-ธ.ค. 2561) 29-31) 

สงขลานครินทร์ ผลิตอาหารสุขภาพ พุดดิ้งไข่ขาวเสริมใยอาหารส าหรับผู้ป่วยติดเตียง (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                 
 27, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 10) 

สหรัฐฯ ตะลึง ยาหมดอายุ ยังใช้ได้ (หมอชาวบ้าน 40, 478 (ก.พ. 2562) 1) 

ส่องส่วนผสมผงปรุงรส (ฉลาดซื้อ 25, 214 (ธ.ค. 2561) 23-31) 

สะเดา ผักรสขมที่นิยมกินแก้หนาว (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 689 (ก.พ. 2562) 32) 

สิทธิของบุคคลภายนอกผู้ยื่นค าร้องตามมาตรา 324 (ผู้รับจ านอง) ในกรณีการงดการบังคับคดีตามมาตรา 289
 และการขอเข้าด าเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา 327 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                      
 (วารสารกรมบังคับคดี 21, 111 (พ.ย.-ธ.ค. 2560) 6-8) 

อนาคตยางพาราไทย กับความส าคัญของยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (นิตยสารยางไทย 8, 10 (ต.ค. 2560) 
 18-22) 

อาหารบ ารุงกระดูก (หมอชาวบ้าน 40, 476 (ธ.ค. 2561) 10-14) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 
 
610.284  
B165  Bajpai, A. K., author. 
 Smart biomaterial devices : polymers  
 in biomedical sciences / A.K. Bajpai,  
 Jaya Bajpai, Rajesh Kumar Saini, Priyanka Agrawal,  
 Atul Tiwari. Boca Raton. : Taylor & Francis, [2017].  
 xiv, 228 p. See more 
 
 
 
 
620.5 
N186    Nanocomposite materials : synthesis,  
 properties and applications / edited by  
 Jyotishkumar Parameswaranpillai,  
 Nishar Hameed, Thomas Kurian, Yingfeng Yu.  
 Boca Raton : CRC Press, [2017]. xii, 324 p. 
  See more 
 
 
 
620.115 
M432   Mathur, Rakesh Behari, author. 
 Carbon nanomaterials : synthesis,  
 structure, properties and applications /  
 Rakesh Behari Mathur, Bhanu Pratap Singh,  
 Shailaja Pande. Boca Raton, FL : CRC Press,  
 Taylor & Francis Group, [2017]. xvii, 265 p. 
 See more 
 
 
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50261
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50312
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50275
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620.115 
C264     Carbon nanomaterials based on graphene  
 nanosheets / editor, Ling Bing Kong,  
 School of Materials Science and  
 Engineering, Nanyang Technological  
 University, Singapore. Boca Raton :  
 CRC Press, [2017]. 610 p. See more 
 
 
 
664.09 
F686 Food packaging materials : testing & quality  
 assurance /edited by Preeti Singh,  
 Ali Abas Wani, Horst-Christian Langowski.  
 Boca Raton : CRC Press, [2017]. xii, 344 p. 
  See more 
 

 

 

* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 

 
e-Article* 

Repr. F32 Effect of modified wheat gluten on boiling resistance capacity of  
 pork meatballs (Journal of food science. 81(2)2016:E430-E437)       
 See Abstract     

 Repr. F33 Molecular analysis of the polymeric glutenins with gliadin-like 
 characteristics that were produced by acid dispersion of         
 wheat gluten (Journal of food science.81(3)2016: 
 C553-C562) See Abstract      

Repr. F34 Rye and wheat bran extracts isolated with pressurized solvents  
 increase oxidative stability and antioxidant potential of beef        
 meat hamburgers (Journal of food science. 81(2)2016:  
 H519-H527) See Abstract        

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50327
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50968
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=499
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=501
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=500
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Repr. M28 Digital dentistry calls the change of ceramics andceramic processes     
   (Advances in Applied Ceramics. 118(1-2) 2019:83-90) See Abstract 

Repr. M29 Migration of silver from commercial plastic food containers and 
 implications for consumer exposure assessment (Food Additives & 
 Contaminants: Part A. 30(3)2013:612-620) See Abstract  

Repr. M30 Recycled poly (ethylene terephthalate) for direct food contact 
 applications: challenge test of an inlinerecycling process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 (Food Additives & Contaminants. 19(5)2002: 502-511) 
 See Abstract 

Repr. M31 Review: Raw Natural Fiber–Based Polymer Composites (International  
 Journal of Polymer Analysis and Characterization. 19(3)2014:256-271)  
 See Abstract 

Repr. M32 Rice husk/rice husk ash as an alternative source of silica in ceramics:  
 A review (Journal of Asian Ceramic Societies. 6(4)2018:299-313) 
 See Abstract 

 

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

 
e-Clipping 
 
ก18689 แปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเงิน (เดลินิวส์ ฉ. 25,303 (22 ม.ค.  
  2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18690 ตัวดูดซับนาโนเพื่อท้องฟ้าไร้มลพิษ งานวิจัยแห่งยุค ม.อุบลราชธานี (มติชน  
  42, 14926 (22 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18691 กรมวิทย์-องค์การอนามัยโลก ถกคุมคุณภาพ 'วัคซีนไทฟอยด์' (มติชน 42, 14926 
  (22 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18692 กรมวิทย์ฯ เดินหน้าสนับสนุนการแก้ปัญหาการระบาดของโรคหัด ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
  ตอนล่างพร้อมรายงานผลตรวจวิเคราะห์โรคหัดแบบออนไลน์ภายใน 48 ชั่วโมง 
  (มติชน 42, 14929 (25 ม.ค. 2562) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149771
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149775
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149781
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149783
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149789
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18689.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18690.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18691.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18692.pdf
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ก18693 คิดค้นสร้างเชื้อเพลิงสะอาดจากเยื่อกระดาษ (ไทยรัฐ 70, 22289 (30 ม.ค.   
  2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18694 วิกฤติฝุ่น...ปิดฟ้า โอกาสชาวปาล์มน้้ามันกู้เมือง (ไทยรัฐ 70, 22289 (30 ม.ค.  
  2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18695 PM 2.5 บนโลกโซเชียล (เดลินิวส์ ฉ. 25,311 (30 ม.ค. 2562) 22)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18696 เทคโนโลยีพลาสมาเย็น (เดลินิวส์ ฉ. 25,312 (31 ม.ค. 2562) 23)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18697 วิเคราะห์ข้อมูลฝุ่น PM2.5 (เดลินิวส์ ฉ. 25,313 (1 ก.พ. 2562) 23)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18698 ยาฆ่าแมลงกับผลไม้สดช่วงตรุษจีน (ไทยรัฐ 70, 22291 (1 ก.พ. 2562) 7)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18699 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแสดงและ 
  จ้าหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย 
  ภายใต้ชื่องาน "สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น" ครั้งที่ 2 (มติชน 42, 14937   
  (2 ก.พ. 2562) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18700 ไทยท้าส้าเร็จลดก๊าซเรือนกระจกเกินเป้าทส. เปิดโรดแม็พเดินหน้าต่อเนื่อง  
  (เดลินิวส์ ฉ. 25,314 (2 ก.พ. 2562) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  วศ. น้าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมจัดแสดง 
27/2562  นิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. บูรณาการร่วมกับ พช. จังหวัดน่าน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 
28/2562  ประเภทอาหาร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเสวนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง SDO บทบาทใหม่ของ วศ. 
29/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. วศ. เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ภาคตะวันออก 
30/2562   เฉียงเหนือตามมาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. ให้การต้อนรับ มก. สานความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและ 
31/2562  เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคนิค : Molecular 
32/2562  Gastronomy (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ส้านักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานลดโลกร้อนด้วยการใช้เสื้อผ้า 
33/2562  คูลโหมดเบอร์ 5 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. จัดการแสดงและจ้าหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัด 
34/2562  เป้าหมายภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 3 (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ ส่งเสริมความรู้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แก้ว ให้แก่ผู้ประกอบการ 
35/2562  อุตสาหกรรมแก้วและกระจก (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ   
  กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดเสวนาการป้องกันและรับมือ PM 2.5 (ข่าวผลงานและ 
36/2562  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. ร่วมกับ พช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหาร 
37/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. ตรวจติดตามผลการน้าเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.ระนอง (ข่าวผลงานและ 
38/2562  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการด้าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
39/2562  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” 
40/2562  เพ่ือการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสูงสุด (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ.หนุนผู้ประกอบการของไทยพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษรองรับการขยายตัวของ 
41/2562  อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  วศ. จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ. ครัง้ที่ 205 เรื่อง “การยื่นจด อนุสิทธิบตัร สิทธิบัตร 
42/2562  และการเขียนข้อถือสิทธิ์” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  กุมภาพันธ์ 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  วศ. เปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
43/2562  ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้หายาก (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. เร่งทบทวนมาตรฐานก้าหนดต้าแหน่งของบุคลากร รองรับบทบาทการให้บริการใหม่ 
44/2562   (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะอาจารย์ โรงเรียนหอวัง (ข่าวผลงาน 
45/2562  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ส้านักหอสมุดฯ เสริมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
46/2562  เพ่ือการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามผลโครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs และ OTOP 
47/2562  จังหวัดพัทลุง (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in PTP 
48/2562  and RMP Accreditations” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ.  วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards 
49/2562  Community Happiness" (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ.  วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Next 2019 ขยายความร่วมมือ วทน. 
50/2562  ระหว่างประเทศในอาเซียน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียผลิตภัณฑ์ 
51/2562  OTOP ประเภทเครื่องจักสานจากกก จังหวัดบุรีรัมย์ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการหนุนพัฒนาผู้ประกอบการ “ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ส้าหรับงาน 
52/2562  ด้านอาหาร” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดเวทสีนทนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยน 
53/2562  พฤติกรรมเพ่ือการลดคัดแยกขยะมูลฝอย (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียวฯ จากพระเจ้าหลานเธอ 
54/2562  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบใบรับรองผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
55/2562  ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรมืออาชีพรองรับงานถ่ายทอด 
56/2562  เทคโนโลยีสู่ชุมชน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  วศ. ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสินค้าของ กลุ่มโอทอป และ 
57/2562  SMEs อาหาร จังหวัดน่าน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  วศ. ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพสินค้าของกลุ่มโอทอป และ 
58/2562  SMEs อาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพห้อง 
59/2562  ปฏิบัติการของประเทศ ในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ตามมาตรฐาน 
  สากล ISO/IEC17025 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการเสริมกลยุทธ์การตลาดผู้ประกอบการ OTOP ภูมิภาค  
60/2562   (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562)                                                                        

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทย์ ผนึก กระทรวงคมนาคม สนับสนุนการพัฒนา 
61/2562  และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีส้าหรับยานยนต์สมัยใหม่ (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและ 
62/2562  จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับภายใต้ชื่องาน “เสน่ห์วิถี  
  ของดีภูมิปัญญาถิ่น” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                       

มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (ข่าวผลงานและ  
63/2562  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ KICET สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาส 
64/2562  เข้าหารือความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนาคม 2562)                                                                           

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c59-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c60-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c61-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c62-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c63-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c64-2562.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 

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