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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

COMPILING FILES 
 
BSTI  
CF-116 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) : แฟ้มประมวล 
 สารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุด 
 และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก,  
 2562. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
ENGINEERING 
 
670.42 
ป 551  ปารเมศ ชุติมา. 
2560 เทคนิคการจัดสมดุลสายประกอบ /  
 ปารเมศ ชุติมา และรณชัย ศิโรเวฐนุกูล.  
 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2560. 222 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
641.5  
CAZ  Cazor, Anne. 
 Molecular cuisine : twenty techniques,  
 forty recipes / Anne Cazor & Christine Liénard ;  
 photographs by Julien Attard ; translation by  
 Gui Alinat ; foreword by Hervé This.  
 Boca Raton, Fla. London : CRC Press,  
 c2012. xii, 147 p. See more 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50963
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50997
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50897
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641.013  
MYH  Myhrvold, Nathan. 
V.1-6  Modernist cuisine : the art and science of  
 cooking / Nathan Myhrvold with Chris Young and  
 Maxime Bilet ; photograph by Ryan Matthew Smith  
 and Nathan Myhrvold. Bellevue, Wash. :  
 Cooking Lab, c2011. 6 v. See more 
 
 
 
GLASS TECHNOLOGY   
 
620.1440287  
MOD  Modern glass characterization / edited by  
  Mario Affatigato. Hoboken, New Jersey :  
  The American Ceramic Society, Wiley,  
  c2015. xv, 443 p. See more 
 
 
 
MATERIALS 
 
660.284298  
ZAN  Zanotto, Edgar D. 
 Crystals in glass : a hidden beauty /  
 Edgar D. Zanotto. Hoboken, New Jersey :  
 Wiley, c2013. xxiv, 110 p. See more 
 
 
 
NANOTECHNOLOGY 
 
620.11299  
SEN  Senez, Vincent. 
  Nanotechnologies for synthetic super  
 non-wetting surfaces / Vincent Senez,  
 Vincent Thomy, Renaud Dufour. 
 London, UK : ISTE/Wiley, c2014.  
 vii, 1778 p. See more 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50898
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50894
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50896
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50895


- 3 - 
 

PHYSICAL CHEMISTRY   
 
Ref.  
541.345  
SOL  The Sol-Gel handbook, V. 1-3 : synthesis,  
V.1-3  characterization, and applications /  
  edited by David Levy and Marcos Zayat.  
  Weinheim, Germany : Wiley-VCH, c2015.  
  3 v. (xxxvi, 1508 p.) See more 
 
 
QUALITY CONTROL 
 
664.07 
ค 114  คงศักดิ์ ศรีแก้ว. 
2560  การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงาน 
 อุตสาหกรรมอาหาร / คงศักดิ์ ศรีแก้ว. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
 กรุงเทพฯ :  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.  
 269 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
RESEARCH METHOD 
 
001.4 
น 114  นคร เสรีรักษ์. 
2561 วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก / นคร เสรีรักษ์  
 และ ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
 กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2561. 140 หน้า.  
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
SCIENCE 
 
025.171 
ศ 528  กรมศิลปากร. กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ. 
2560  คู่มือการประเมินคุณค่าและการรับมอบ 
 เอกสารจดหมายเหตุของส านักหอจดหมายเหตุ 
 แห่งชาติ / กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  
 กรมศิลปากร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
 กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ, 2560.  
 218 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 

httplibrary.dss.go.thcgi-binkohaopac-detail.plbiblionumber=50893
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50996
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50989
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51009
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วศ 194 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
 โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพ่ือยกระดับ 
 คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค / 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : กรม, 2561. 140 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
วศ 195 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
 โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน / 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : กรม, 2561. 144 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
570 
ข 341  ขั้นตอนของชีวิต = Strategy of life /  
 นุตา ศุภคต... [และคนอื่นๆ]. 2561.  
 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2560. 166 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51012
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51013
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50995
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511.071 
พ 715  พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ. 
2560  การพิสูจน์ / พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ.  
 กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สอวน., 2560.  
 66 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
676.3 
ว 724  วิไล อัศวเดชศักดิ์. 
2560  โครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ /  
 วิไล อัศวเดชศักดิ์. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย, 2560. 83 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50984
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50991
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2, 4, 10, 14-15, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,   
 c2019. 9 v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 

 NFPA 1581 : 2015 Fire department infection control program. 
 NFPA 1582 : 2018 Comprehensive occupational medical program for fire  
   departments.  

NFPA 1583 : 2015 Health-related fitness programs for fire department  
  members.  
NFPA 1584 : 2015 Rehabilitation process for members during emergency  
  operations and training exercises. 
NFPA 1600 : 2016 Disaster/emergency management and business  
    continuity/continuity of operations programs.  
NFPA 1616 : 2017 Mass evacuation, sheltering, and re-entry programs. 
NFPA 1620 : 2015 Pre-incident planning. 
NFPA 1670 : 2017 Operations and training for technical search and rescue  
  incidents. 
NFPA 1710 : 2016 Organization and deployment of fire suppression  
  operations, emergency medical operations, and  
  special operations to the public by career fire 
  departments. 
NFPA 1730 : 2016 Organization and deployment of fire prevention  
  inspection and code enforcement, plan review,  
  investigation, and public education operations to the  
  public. 
NFPA 1801 : 2018 Thermal imagers for the fire service.  
NFPA 1855 : 2018 Selection, care, and maintenance of protective  
  ensembles for technical rescue incidents.  
NFPA 1901 : 2016 Automotive fire apparatus. 
NFPA 1906 : 2016 Wildland fire apparatus. 
NFPA 1911 : 2017 Inspection, maintenance, testing, and retirement of in-

service emergency vehicles. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนต ำรับยำ  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 82 ง (9 เม.ย. 2561) 23)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศ เรื่อง นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
 และสังคม (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 47 ก (11 เม.ย. 2562) 1)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศ เรื่อง พระปรมำภิไธย พระนำมำภิไธย ค ำอ่ำน และสรรพนำม ค ำข้ึนต้น 
 ค ำลงท้ำย ในกำรกรำบบังคมทูล กรำบทูล (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, ตอนพิเศษ 
 117 ง (10 พ.ค. 2562) 1) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรท ำลำยผึ้งที่เป็นโรค 
 ระบำดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคระบำด หรือผึ้งหรือซำกผึ้งที่เป็น 
 พำหะของโรคระบำด พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ  
 129 ง (6 มิ.ย. 2561) 10-12) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอกำรน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่งสัตว์หรือ 
 ซำกสัตว์จำกสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 129 ง (6 มิ.ย. 2561) 13-14) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง ก ำหนดรำยละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีกำร 
 ขึ้นทะเบียนกำรออกใบส ำคัญ และกำรต่ออำยุใบส ำคัญ กำรข้ึนทะเบียนวัตถ ุ
 อันตรำยที่กรมวิชำกำรเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 134 ง (12 มิ.ย. 2561) 13-14)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมศุลกำกร ที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร 
 จัดระเบียบกำรเคลื่อนย้ำย ของที่น ำเข้ำมำในหรือส่งออกไปจำกพ้ืนที่พัฒนำ 
 ร่วมไทย - มำเลเซีย (JDA) (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 128 ง  
 (5 มิ.ย. 2561) 32-42) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง กำรอนุญำตขำยยำสูบ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 172) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม 

ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง กำรอนุญำตผลิตยำสูบ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 170-171)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149484
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149496
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149508
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149529
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149528
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149533
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149522
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149492
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149486
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ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก ำหนดกำรใช้ กำรขีดฆ่ำ และกำรปิดแสตมป์ 
 สรรพสำมิตส ำหรับสินค้ำยำสูบ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง  
 เล่มที ่2 (24 พ.ค. 2561) 174-177) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก ำหนดแบบค ำขออนุญำตน ำใบยำ ยำอัด หรือ 
 ยำสูบ เข้ำมำในหรือส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ก ำหนดข้อควำมและ 
 ลักษณะฉลำกปิดภำชนะบรรจุยำสูบที่จะน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และ 
 แบบใบอนุญำตน ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบ เข้ำมำในหรือส่งออกไป 
 นอกรำชอำณำจักร (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2  
 (24 พ.ค. 2561) 173) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก ำหนดรหัสสินค้ำใบยำและยำอัดส ำหรับระบบ 
 แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 184) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก ำหนดรหัสสินค้ำสรรพสำมิตส ำหรับระบบ 
 แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 183) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส ำหรับน้ ำมัน 
 แก๊สโซฮอล์ และน้ ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 2 (24 พ.ค. 2561) 74-77)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 134 ง (12 มิ.ย. 2561) 3-4) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ ๑๘๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง น้ ำมันปำล์ม  
 (ฉบับที่ ๒) (รำชกิจจำนุเบกษำ 116, 41 ง (25 พ.ค.2542) 23-24)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรขอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรโฆษณำ 
 เครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 134 ง  
 (12 มิ.ย. 2561) 5) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
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ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรยื่นค ำขอและกำรออกหนังสือรับรอง 
 เกี่ยวกับเครื่องส ำอำง หนังสือรับรองกำรขำย หนังสือรับรองกำรขำย 
 พร้อมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหล่งก ำเนิดผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 132 ง (8 มิ.ย. 2561) 12) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดชื่อ ปริมำณ และเงื่อนไขของวัตถุ 
 ที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๖๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 132 ง (8 มิ.ย. 2561) 11) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ช็อกโกแลต (ฉบับที่ ๒) (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 128, ตอนพิเศษ 41 ง (7 เม.ย.2554) 25) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ยำควบคุมพิเศษ ฉบับที่ ๔๗ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 82 ง (9 เม.ย. 2561) 9) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม   

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๒๕๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง ก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำรทดสอบกระดำษและกระดำษแข็ง  
 เล่ม ๑๒ วิธีหำควำมทึบแสงโดยวิธีกำรสะท้อนแสงแบบกระจำย  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 117, ตอนพิเศษ 23 ง (15 มี.ค. 2543) 17) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๓๒๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง ยกเลิก 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมดินขำวส ำหรับอุตสำหกรรมเครื่องปั้นดินเผำ  
 และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมดินขำวส ำหรับอุตสำหกรรม 
 เครื่องดินเผำ (รำชกิจจำนุเบกษำ 121, ตอนพิเศษ 61 ง (29 ก.ค. 2547) 16) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๓๙๐๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง ยกเลิก 
 และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกระดำษหนังสือพิมพ์  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 126, ตอนพิเศษ 23 ง (12 ก.พ. 2552) 10) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๑๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ยำงมะตอยผสมส ำเร็จ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 136, ตอนพิเศษ 122 ง (14 พ.ค. 2562) 40) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๕๑๖๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก ำหนด 
 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ก ำมะถันส ำหรับอุตสำหกรรมยำง  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, ตอนพิเศษ 122 ง (14 พ.ค. 2562) 41) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149531
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ประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยฉลำก ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ให้อุปกรณ ์
 ส ำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
 ที่มีกำรน ำสำรเคมีมำบรรจุอยู่ภำยในเป็นสินค้ำที่ควบคุมฉลำก (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 132 ง (8 มิ.ย. 2561) 17-18) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
 
พระรำชบัญญัติ กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 67 ก (22 พ.ค. 2562) 57-66) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ กำรบริหำรส่วนงำนภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก (1 พ.ค. 2562) 99-101)  
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 136, 57 ก (1 พ.ค. 2562) 49-53) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก  
 (1 พ.ค. 2562) 54-78) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก (1 พ.ค. 2562) 1-7) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ๖)  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก (1 พ.ค. 2562) 105-108) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
 วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก (1 พ.ค.  
 2562) 79-98) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓)  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก (1 พ.ค. 2562) 42-48) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 49 ก (14 เม.ย. 2562) 12-26) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

พระรำชบัญญัติ สถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก (1 พ.ค. 2562) 102-104) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
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พระรำชบัญญัติ สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ 
 นวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, 57 ก  
 (1 พ.ค. 2562) 8-41) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรเก็บและกำรขนย้ำยน้ ำมันดีเซล 
 หมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง  
 เล่มที่ 1 (24 พ.ค. 2561) 42-44) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรรับ - จ่ำยน้ ำมันและผลิตภัณฑ์ 
 น้ ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที ่1 (24 พ.ค. 2561) 36-41) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรควบคุมโรงอุตสำหกรรมน้ ำมันและผลิตภัณฑ์ 
 น้ ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 1  
 (24 พ.ค. 2561) 26-32) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรควบคุมโรงอุตสำหกรรมน้ ำมันหล่อลื่น  
 และน้ ำมันท่ีคล้ำยกัน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ  
 119 ง เล่มที่1 (24 พ.ค. 2561) 33-35) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรควบคุมโรงอุตสำหกรรมผลิตสุรำ  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 1  
 (24 พ.ค. 2561) 94-104) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ 
 น้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 
 ปริมำณน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน เพ่ือกำรจัดเก็บภำษี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 1 (24 พ.ค. 2561) 49-53) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรตรวจปฏิบัติกำรผู้ใช้ที่ประกอบกิจกำร 
 เป็นตัวแทนในกำรซื้อสำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอน เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ 
 ผู้ที่ใช้สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอนในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ และผู้ที่ใช้ 
 สำรละลำยประเภทไฮโดรคำร์บอนในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 1 (24 พ.ค. 2561) 86-89) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  
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ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรตรวจปฏิบัติกำรผู้ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทน 
 ในกำรซื้อน้ ำมันหล่อลื่น เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้ที่น ำน้ ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็น 
 วัตถุดิบในกำรผลิตสิ่งของอ่ืน และผู้ใช้ที่น ำน้ ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบ 
 ในกำรผลิตสิ่งของอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง  
 เล่มที ่1 (24 พ.ค. 2561) 90-92) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรตรวจสอบปริมำตรควำมจุภำชนะเก็บน้ ำมัน 
 และผลิตภัณฑ์น้ ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ (135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 1  
 (24 พ.ค. 2561) 61-65) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยวิธีกำรค ำนวณปริมำณน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน 
 โดยใช้มำตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ  
 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 1 (24 พ.ค. 2561) 54-57) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยวิธีกำรค ำนวณปริมำณน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน  
 โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 119 ง เล่มที่ 1  
 (24 พ.ค. 2561) 58-60) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบกรมสรรพสำมิต ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเติมสำร  
 Marker ในน้ ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ  
 119 ง เล่มที ่1 (24 พ.ค. 2561) 45-48) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบคณะกรรมกำรเครื่องส ำอำง ว่ำด้วยกำรโฆษณำเพ่ือแก้ไขควำมเข้ำใจผิด 
 ของผู้บริโภค ที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรโฆษณำเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 135, ตอนพิเศษ 134 ง (12 มิ.ย. 2561) 1-2) 
 อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

ระเบียบส่วนรำชกำรในพระองค์ ว่ำด้วยกำรบรรเลงดุริยำงค์ในกำรพระรำชพิธี 
 หรือพิธีกำร พ.ศ. ๒๕๖๒ (รำชกิจจำนุเบกษำ 136, ตอนพิเศษ 117 ง  
 (10 พ.ค. 2562) 13-16) อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม  

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149510
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149513
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149514
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149515
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149518
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149536
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149509
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INFORMATION FILES 

IF 36 (40) A generalized approach to forensic dye identification: development and utility  
 of reference libraries. (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 : 1385-1396) 

IF 3 (33) Aloe vera: chemistry, major chemical components, quantification, and molecular 
  weight  determination of polysaccharides. (Journal of AOAC International  
 101 (6) 2018 : 1709-1710) 

IF 3 (35) Analyses of Aloe polysaccharides using carbohydrate microarray profiling.  
   (Journal of AOAC International 101 (6) 2018 : 1720-1728) 

IF 3 (36) Chemical investigation of major constituents in Aloe vera leaves and several  
 commercial Aloe juice powders. (Journal of AOAC International 101 (6)  
 2018 : 1741-1751) 

IF 84 (119) Chromatographic analysis of textile dyes. (Journal of AOAC International 101 (5)  
  2018 : 1353-1370) 

IF 3 (34) Compositional and structural features of the main bioactive polysaccharides  
  present in  the Aloe vera plant. (Journal of AOAC International 101 (6) 2018 : 
  1711-1719) 

IF 108 (135) Corrosion prevention for historical preservation. (Coating Tech. 15 (10) 2018 :  
  20-21) 

IF 34 (347) Detection of peanut allergen Ara h 6 in commercially processed foods using a  
  single- walled carbon nanotube–based biosensor. (Journal of AOAC  
  International 101 (5)  2018 : 1558-1565) 

IF 34 (348) Determination of biogenic amines in cheese by ion chromatography with tandem  
  mass spectrometry detection. (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 :  
  1542-1547) 

IF 85 (46) Determination of cobalamin and related compounds in foods. (Journal of AOAC  
  International 101 (5) 2018 : 1308-1313) 

IF 57 (296) Determination of three chromium textile azo dyes in wastewater by SPE-LC-ESI(–)- 
 MS/MS. (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 : 1422-1428) 

IF 57 (294) Dye removal from water and wastewater using various physical, chemical, and  
  biological  processes. (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 : 1371-1384) 
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IF 142 (136) Effect of silver nanoparticles on toxigenic Fusarium spp. and deoxynivalenol  
  secretion in some grains. (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 : 1534-1541) 

IF 51 (267) Floods, low prices to hit NR output: ANRPC. (Rubber Asia 33 (6) 2018 : 114, 116) 

IF 68 (131) Fluorescent nanodiamonds in biomedical applications. (Journal of AOAC  
  International 101 (5) 2018 : 1297-1307) 

IF 108 (136) Getting out of the lab-adventage in a real-world manufacturing environment.   
  (Coatings Tech. 15 (10) 2018 : 26-32) 

IF 137 (100) Isolation and structural characterization of antioxidant peptides from degreased  
  apricot seed kernels. (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 : 1661-1663) 

IF 51 (266) It's boom time for rubber. (Rubber Asia 33 (6) 2018 : 68-70) 

IF 83 (184) Mass spectrometric analysis of synthetic organic pigments. (Journal of AOAC  
  International 101 (5) 2018 : 1328-1340) 

IF 57 (295) Preliminary studies of synthetic dye adsorption on iron sludge and activated  
  carbons. (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 : 1429-1436) 

IF 51 (268) Roadmap for making India self-reliant in NR by 2030. (Rubber Asia 33 (6) 2018 :  
  54, 56, 58, 60, 62, 64) 

IF 91 (119) Screening of chemical dyes in traditional Chinese medicine by HPTLC-MS.   
  (Journal of AOAC International 101 (3) 2018 : 686-694) 

IF 108 (134) Transforming concrete floors with decorative coatings. (Coatings Tech. 15 (10)  
  2018 : 22-25) 

IF 85 (47) Vitamin C in acerola and red plum extracts: quantification via HPLC, in vitro  
  antioxidant activity, and stability of their gel and emulsion formulations.  
  (Journal of AOAC International 101 (5) 2018 : 1461-1465) 

IF 51 (269) Why is rubber futures important for whole supply chain? (Rubber Asia (India  
  Rubber Expo January 2019) : 88, 90)  
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บทความวารสารภาษาไทย 

Carbon credit : microalgae (จดหมายข่าว วว. 21, 11 (พ.ย. 2561) 11) 

Graphene วัสดุเปลี่ยนโลก (รักษ์พลังงาน 15, 143 (ต.ค. 2561) 30-31) 

Natural gas fuel cell (ก๊าซไลน์ 29, 111 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 9) 

RIO 12 WMS แอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์น ้าแบบ Real time พร้อมดาวน์โหลดผ่าน Play store                  
 (วารสารข่าวชลประทาน 25, 225 (ก.ย. 2561) 16) 

กฟผ. ลดก๊าซเรือนกระจกขอร่วมดูแลโลกใบนี ไปด้วยกัน Thailand climate change policy (EGAT MAGAZINE  
 11, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 10-21) 

กรมชลประทานกับการด้าเนินงานวิจัยสนองพระราชด้าริ สิ่งประดิษฐ์ในพระปรมาภิไธย (วารสารข่าวชลประทาน               
 25, 225 (ก.ย. 2561) 17) 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                         
 เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561)          
 20-21) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางการปฏิบัติ : Local economy in action 
 (จดหมายข่าว วว. 22, 2 (ก.พ. 2562) 4) 

การเดินทางไปส้ารวจขั วโลกเหนือของนักวิทยาศาสตร์ไทย (วารสารวิทยาศาสตร์ 72, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 43-47) 

การทดสอบสมรรถนะการเติมอากาศในน ้าของเครื่องกลเติมอากาศท่ีผิวน ้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย (วารสาร                             
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 12-14) 

การพัฒนาเครื่องก้าเนิดแสงซินโครตรอนในประเทศไทย (Engineering Today 16, 167 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 50-52) 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208                     
 (ก.ย. 2561) 3) 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเหล็ก (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 15-16) 

การยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพน ้าบริโภคด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 (วารสาร                
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 29-30) 

การเรียนรู้ปรากฏการณ์เรือนกระจกบนโลกของเรา (วารสาร อพวช. 16, 197 (พ.ย. 2561) 54-57) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากงานทดลองของพ่อในบ้านของพ่อ (วารสารธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม 7, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 8-15) 

กีจ่างหรือจั ง ขนมหวานโบราณ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 114-115) 
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ข้อมูลพื นฐานส้าหรับงานส้ารวจแนวทางท่อก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซไลน์ 29, 111 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 10-11) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ครีเอต ยกงานวิจัยมาเปิดตลาด อัพราคามันส้าปะหลังไทย (เทคโนโลยีชาวบ้าน       
 31, 688 (ก.พ. 2562) 50-51) 

ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ด้วย วทน. 
 ระหว่าง วศ. และ กสอ. (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 9) 

ความร่วมมือของ วศ. กับกองพิสูจน์หลักฐานต้ารวจ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 25-26) 

ค้นพบ Supernova type IIP (วารสารวิทยาศาสตร์ 72, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 54-55) 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (วารสารวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 4-6) 

โครงการวิจัยขั วโลก (วารสารวิทยาศาสตร์ 72, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 37-38) 

งานวิจัยแก้ปัญหาการตกค้างของสารเคมีการเกษตร สู่หนองบัวล้าภูโมเดล (วารสารวิทยาศาสตร์ 72, 5 (ก.ย.-ต.ค. 
 2561) 92-96) 

จินเซโนไซด์ เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 17-19) 

เฉาก๊วยโฮมเมด ยอดขายทะลุหมื่นถ้วย/เดือน (เส้นทางเศรษฐี 24, 437 (ก.พ. 2562) 68-69) 

เชียงดา ของดีที่หาได้ในแดนเหนือ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 41) 

ซองบรรจุซอสขนาดเล็กย่อยสลายได้ผลิตจากสาหร่ายทะเล (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 18) 

โซเดียมในผลิตภัณฑ์ประเภทปลาแผ่น-ปลาเส้นปรุงรส (ฉลาดซื อ 25, 211 (ก.ย. 2561) 25-32) 

ตะไคร้ กับบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 84-85) 

ท้าขนมเข่งขาย รายได้ไม่มากแต่มีความสุข (เส้นทางเศรษฐี 24, 437 (ก.พ. 2562) 27-28) 

ท้าความรู้จักกับ Compressed bio-methane gas (NGV FOCUS 13, 56 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 3-5) 

ที่มาของ Power bank (วารสาร อพวช. 16, 197 (พ.ย. 2561) 14-17) 

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 10-11) 

นักวิจัย ม.อ. พบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก ช่วยเป็นห่วงโซ่อาหารและตัวชี วัดระบบนิเวศน์                                  
 (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 26, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 4) 

นักวิจัยศิริราชไขความลับของเซลล์ชรากับโรคมะเร็ง (วารสารวิทยาศาสตร์ 72, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2561) 64-65) 

แนวโน้มของตลาดบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 12-15) 
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แนวโน้มและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศญี่ปุ่น (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 27, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 6-11) 

บทบาทของ วศ. ในวันรับรองระบบงานโลก (World accreditation day) ปี พ.ศ. 2561 : แพลงก์ตอนพืชนักพเนจร
 ตัวเอกแห่งท้องทะเล (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208 (ก.ย. 2561) 27-28) 

บุ๊นรีลกัว ขนมจีนปูนา (เส้นทางเศรษฐี 24, 437 (ก.พ. 2562) 57) 

ปตท.สผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัวหุ่นยนต์ท้าความสะอาดชายหาด ตัวแรกท่ีพัฒนาโดยคนไทย  
 (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 26, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 13) 

เป็ดพะโล้ สูตรโบราณ ขายดีทุกเทศกาล (เส้นทางเศรษฐี 24, 437 (ก.พ. 2562) 22-23) 

พลังงานหมุนเวียนมาแน่ แต่พลังงานฟอสซิล ยังคงมีบทบาทส้าคัญ Renewable energy sure is coming but 
 fossil fuel still retains its significance (EGAT MAGAZING 11, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 22-25) 

ม.อ. สุราษฎร์ เปิดถนนยางพารา วิจัยใช้ยางแห้ง-เพ่ิมสัดส่วนยางท้าถนน (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 26, 4 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 5) 

เยอรมนี ต้นแบบพลังงานทดแทนของโลก (รักษ์พลังงาน 15, 143 (ต.ค. 2561) 36-37) 

แยมกุหลาบ รับวันเดือนแห่งความรักกัน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 121-123) 

รู้เท่าทันน ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น (ฉลาดซื อ 25, 211 (ก.ย. 2561) 62-63) 

เรื่องกินเส้น ไม่ใช่เล่นๆ ขายขนมจีนเส้นสด วันละพันกิโล (เส้นทางเศรษฐี 24, 437 (ก.พ. 2562) 66-67) 

ลองท้า น ้าปลา โอชารส (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 116-117) 

วศ. สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยสู่การยอมรับระดับสากล (วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 66, 208              
 (ก.ย. 2561) 22-23) 

สาหร่ายไก สาหร่ายน ้าจืดเลิศรส โอท็อป 9 วัน ท้ายอดขาย 79,000บาท การันตีงานวิจัยสาหร่ายชนเผ่าไทลื อ จาก            
 ล้าน ้าน่าน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 104-105) 

หมูทอด น ้ามันมะพร้าว (เส้นทางเศรษฐี 24, 437 (ก.พ. 2562) 64-65) 

อาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก (จดหมายข่าว วว. 22, 2 (ก.พ. 2562) 10) 

แอปพลิเคชัน SWOC WL ตรวจวัดระดับน ้า-สถานการณ์น ้าแบบ Real time (วารสารข่าวชลประทาน 25, 227             
 (พ.ย. 2561) 16) 

 

 



- 18 - 
 

ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 
 
006 
พ 532  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส านักงาน 
2562   พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
  Intelligent economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ  
 [Electronic resource] /ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี ; กุลประภา นาวานุเคราะห์, บรรณาธิการ. 
 พิมพ์ครั้งที่ 3. ปทุมธานี : ส านักงาน, 2562. 36 หน้า. 
  ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 

530.12  
พ 532 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส านักงาน 
2562  พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
  เทคโนโลยีควอนตัม = Quantum technology 
  [Electronic resource] / ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์- 
  เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ;  
  กุลประภา นาวานุเคราะห์, บรรณาธิการ. ปทุมธานี :  
  ส านักงาน, 2562. 36 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
   
 
338.6  
พ 532  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส านักงาน 
2562   พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
  เศรษฐกิจชีวภาพ = Bioeconomy [Electronic 
 resource] / ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ;  
 กุลประภา นาวานุเคราะห์, บรรณาธิการ ;  
 ดร.น าชัย ชีววิวรรธน์, เรียบเรียง. ปทุมธานี : ส านักงาน,  
 2562. 52 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
   
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51029&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20YT2019%20M06
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51032&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20YT2019%20M06
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50826&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20YT2019%20M06
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305.26  
พ 532  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส านักงาน 
2562 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
  เศรษฐกิจผู้สูงวัย = Silver economy  
  [Electronic resource] / ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยี ; กุลประภา นาวานุเคราะห์, บรรณาธิการ ;  
  ดร.น าชัย ชีววิวรรธน์, ผู้เรียบเรียง. ปทุมธานี : ส านักงาน,  
  2562. 36 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเตมิ 
   

 

338.9593       
พ 532  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส านักงาน 
2562 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.                                                               
  เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ = Sharing economy 
 [Electronic resource] / ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ ; กุลประภา นาวานุเคราะห์,  
 บรรณาธิการ ; ดร.น าชัย. ปทุมธานี : ส านักงาน, 2562.  
 36 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเตมิ 
  
 

660.6  
พ 532  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส านักงาน 
2562 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
 เศรษฐกิจสีเขียว = Green economy  
 [Electronic resource] / ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี ; ลประภา นาวานุเคราะห์, บรรณาธิการ ;  
 ดร.น าชัย ชีววิวรรธน์, ผู้เรียบเรียง. ปทุมธานี :  
 ภาพประกอบสี. 36 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 

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

e-Article* 
 

Repr. F29 Impact of added encapsulated phosphate level on lipid  
  oxidation inhibition during the storage of cooked ground  
  meat (Journal of food science. 81(2)2016:C359-C368) 
  See Abstract     

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51030&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20YT2019%20M06
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51031&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20YT2019%20M06
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51028&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20YT2019%20M06
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=466


- 20 - 
 

Repr. F30 Microstructural changes in high-protein nutrition bars  
  formulated with extruded or toasted milk protein  
  concentrate (Journal of food science. 81(2)2016: 
  C332-C340) See Abstract      
 

Repr. F31 SDE and SPME analysis of flavor compounds in  
  jin xuan oolong tea (Journal of food science. 
  81(2)2016:C348-C358) See Abstract        
 

Repr. M23 Fractionation of extracts from paper and board food  
  contact materials for in vitro screening of toxicity  
  (Journal Food Additives & Contaminants:Part A.  
  31(7)2014:1291-1300 ) See Abstract 
 

Repr. M24 Glass-ceramic proppants from sinter-crystallisation of  
  waste-derived glasses (Advances in Applied Ceramics.  
  117(2)2018:127-132) See Abstract 
 

Repr. M25 Re-pulped waste paper-based composite building  
  materials with low thermal conductivity (Journal of  
  Asian Architecture and Building Engineering.  
  11(1)2012:147-151) See Abstract 
 

Repr. M26 Temperature distribution and curing behaviour of carbon  
  fibre/epoxy composite during vacuum assisted resin  
  infusion moulding using rapid heating methods  
  (Polymers & Polymer Composites. 23(1)2015:11-20) 
  See Abstract 
 

Repr. M27 Ultra-high temperature ceramic composite (Advances in  
 Applied Ceramics. 117(S1)2018:s56-s61) See Abstract 

 
 

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

 
 

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=467
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=468
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149453
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149453
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149482
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149483
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149487
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149491
mailto:info@dss.go.th
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e-Clipping 
 
ก18676 ทั่วโลกตื่น "กัญชา" เตรียมผสมในเบียร์-เครื่องดื่มสุขภาพ (ไทยรัฐ                                                                  

70, 22264 (5 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18677 วิจัยโลกโซเชียลเชื่อมโยงความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า (ไทยรัฐ                                                                    
70, 22268 (9 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18678 วิธีการห่อผลชมพู่ไต้หวันให้ผลใหญ่และป้องกันแมลง (เดลินิวส์                                                                       
ฉ. 25,290 (9 ม.ค. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18679 พัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเซลล์ประสาทด้วยแสง (ไทยรัฐ 70, 22269                                                                 
 (10 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18680 แนะเคล็ดลับการผลิตมะขามหวานคุณภาพ (เดลินิวส์ ฉ. 25,291                                                             
(10 ม.ค. 2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18681 พัฒนาวิธีใหม่ส าหรับรักษาโรคเก่ียวกับปอด (ไทยรัฐ 70, 22270                                                               
(11 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18682 ทึ่ง 'รากฟันเทียม' นวัตกรรมใหม่ (เดลินิวส์ ฉ. 25,295 (14 ม.ค.                                                            
2562) 9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18683 พบกลไกโมเลกุลที่จ าเป็นต่อการเติบโตของสมอง (ไทยรัฐ 70, 22275                                                               
(16 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18684 ไมโครซอฟท์ สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                   
 แห่งชาติ (มติชน 42, 14920 (16 ม.ค. 2562) 14)  

  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18685 แนะเทคนิคก าจัดแมลงวันผลไม้ (เดลินิวส์ ฉ. 25,297 (16 ม.ค.                                                        
2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18686 แซ็กคารินในฝรั่งและมะม่วงแช่บ๊วย (ไทยรัฐ 70, 22277 (18 ม.ค.                                                               
2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18687 ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยเด็กห่างไกลเข้าถึงการศึกษา (เดลินิวส์                                                            
ฉ. 25,301 (20 ม.ค. 2562) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18676.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18677.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18678.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18679.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18680.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18681.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18682.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18683.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18684.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18685.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18686.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18687.pdf
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ก18688 ตู้รับซื้อขยะและแอบรับแต้ม นวัตกรรมจูงใจให้ช่วยแยกขยะ (เดลินิวส์                                                           
ฉ. 25,301 (20 ม.ค. 2562) 20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 
 
 
 
 
 

ก-วศ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธี  
200/2561    ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ                                                    

เทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ.2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรม                                                                    
กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียน 
201/2561  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน                                                                            

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน  
                  2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับอาจารย์ คณะนิสิตปริญญาโท  
202/2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน (ข่าวผลงานและ 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียน 
203/2561  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าประชุมความร่วมมือกับประเทศเครือรัฐ 
204/2561  ออสเตรเลีย มุ่งเป้าสร้างศักยภาพการรับรองความสามารถบุคลากร 
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มกลุ่มเกษตรกร 
205/2561  บ้านโคกป่าฝาง จ. หนองคาย (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่หนองคาย แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต  
206/2561  ยกระดับ ศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพ่ือรายได้ 
  ที่ยั่งยืน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  พฤศจิกายน 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18688.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c200-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c201-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c202-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c203-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c204-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c205-2561.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c206-2561.pdf
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ก-วศ. ผลงานเครื่องกรองน้ าอ่อน ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP  
207/2561  และชุมชน จัดแสดงต่อคณะรัฐมนตรี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ผู้แทนจาก Korea Electronics Association (KEA) ร่วมประชุมหารือ 
208/2561  กิจการด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปพืชสมุนไพรไทย  
209/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน                                                            

2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 
210/2561    ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : Thailand 4.0 in the                                                        

Making (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน                                                   
2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่สุโขทัย จัดสัมมนาฯ เชิงลึกยกระดับ  
211/2561  ศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพ่ือรายได้ที่ยั่งยืน                                                             

(ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน                                                                    
2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขคนท างาน             
212/2561  แห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสุขในท่ีท างาน (ข่าวผลงาน                                                                             

และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
213/2561  “การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  
  OTOP” ในพ้ืนที่ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ พฤศจิกายน 2561) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
214/2561  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ 
  วันพ่อแห่งชาติ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
215/2561  “การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  
  OTOP” ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียน 
216/2561  พิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดงานจ าหน่ายสินค้า OTOP เป็นของขวัญ 
217/2561  ให้ประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนุน 
218/2561  ผู้ประกอบการ ภาคใต้ OTOP คัดสรรสินค้าคุณภาพจ าหน่าย 
  โดยตรงแก่ผู้บริโภค จ.ปัตตานี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  
219/2561  เดินรณรงค ์“คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี”  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม  
  2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน การน า 
220/2561  เทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.สุราษฎร์ธานี (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่ภาคใต้ จัดสัมมนาฯเชิงลึก  
221/2561  มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs   
  เพ่ือสร้างรายได้ที่ยั่งยืน (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
222/2561  “ข้อก าหนดทั่วไป ส าหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐาน  
  ISO/IEC 17020 : 2012” (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและ 
223/2561  ประเมินผลภาคราชการ (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of  
224/2561  Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation”  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ธันวาคม  
  2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อม 
225/2561  ด้วยสีจากธรรมชาติ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  
226/2561  ณ จังหวัดน่าน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิต 
227/2561  เครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP”  
  ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  ธันวาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

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

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
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