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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 1, 8, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,   
 c2019. 10 v. 
 
 
 
The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 
 NFPA 914 : 2015 Fire protection of historic structures. 
 NFPA 921 : 2017 Fire and explosion investigations.  

NFPA 950 : 2015 Data development and exchange for the fire service.  
NFPA 951 : 2016 Building and utilizing digital information. 
NFPA 1000 : 2017 Fire service professional qualifications accreditation and  
    certification systems.  
NFPA 1002 : 2017 Fire apparatus driver/operator professional 

 qualifications. 
NFPA 1003 : 2015 Airport fire fighter professional qualifications. 
NFPA 1006 : 2017 Technical rescue personnel professional qualifications. 
NFPA 1026 : 2018 Incident management personnel professional  
  qualifications. 
NFPA 1035 : 2015 Fire and life safety educator, public information officer,  

youth firesetter intervention specialist and program 
manager professional qualifications. 

NFPA 1037 : 2016 Fire marshal professional qualifications.  
NFPA 1051 : 2016 Wildland firefighting personnel professional  
  qualifications.  
NFPA 1061 : 2018 Public safety telecommunications personnel 

 professional qualifications. 
NFPA 1071 : 2016 Emergency vehicle technician professional   

     qualifications. 
NFPA 1072 : 2017 Hazardous materials/weapons of mass destruction 
   emergency response personnel professional  
   qualifications. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม      
สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา                
134, ตอนพิเศษ 216 ง (1 ก.ย. 2560) 40) 

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ราชกิจจานุเบกษา 135, 82 ก (13 ต.ค. 2561) 1) 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะของอุปกรณ์สะท้อนแสง และกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบอุปกรณ์สะท้อนแสงสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 146 ง (1 มิ.ย. 2560) 17-27) 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล (ฉบับท่ี ๑๐) พ .ศ . ๒๕๖๐                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 119 ง (28 เม.ย. 2560) 5) 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมง (รุ่นท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 130 ง (11 พ.ค. 2560) 12) 

ประกาศกรมสรรพากร  เรื่อง  ยกเลิกการใ ช้สํ า เนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน                 
 (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 241 ง (28 ก.ย. 2561) 1) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภท
วัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 142 ง (26 พ.ค. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 293 ง (28 พ.ย. 2560) 11) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟาร์มจ้ิงหรีด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ               
293 ง (28 พ.ย. 2560) 9) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แตงกวา ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 293 ง (28 พ.ย. 2560) 7) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
เกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มจ้ิงหรีด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 293 ง (28 พ.ย. 2560) 10) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
เกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 293 ง (28 พ.ย. 2560) 12) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
เกษตร หลักปฏิบัติสําหรับการผลิตเช้ือเห็ด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ .ศ .  ๒๕๕๑                
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 293 ง (28 พ.ย. 2560) 13) 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : มะนาว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน

สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 293 ง (28 พ.ย. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ไหมอินทรีย์ เล่ม ๑ : รังไหม แผ่นใยไหม 
และเส้นไหม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 293 ง 
(28 พ.ย. 2560) 8) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .  ๒๕๖๐                
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 142 ง (26 พ.ค. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับท่ี ๒)                
(ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ 189 ง (18 ธ.ค. 2555) 36) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม (ราชกิจจานุเบกษา 130,                
ตอนพิเศษ 87 ง (24 ก.ค. 2556) 76-78) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับท่ี ๒) 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 97 ง (4 เม.ย. 2560) 24-28) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๕๘ (พ .ศ .  ๒๕๓๗ ) เรื่องอาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก                 
(ราชกิจจานุเบกษา 111, ตอนพิเศษ 54 ง (16 พ.ย. 2537) 51-57) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชนิดและจํานวนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ท่ีจะต้องใช้ในทาง
การแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ท่ัวราชอาณาจักรประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ                
323 ง (28 ธ.ค. 2560) 12) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชา (ฉบับท่ี ๓) (ราชกิจจานุเบกษา 128, ตอนพิเศษ 41 ง (7 เม.ย. 2554) 27) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากน้ําชะมูลฝอย และ
การรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค. 2560) 17-20) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ต้ังสําหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค. 2560) 21-23) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม              
สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดต้ังทางไฟฟ้ายึดกับท่ีท่ีคล้ายกัน เล่ม ๒ (๔) คุณลักษณะท่ีต้องการเฉพาะ                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย. 2560) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๔๓๕๙  (พ .ศ .  ๒๕๕๔ )  เ รื่ อ ง  ยกเลิ กและกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม ๑๕ ชนิดเส้นใย (ราชกิจจานุเบกษา 128, ตอนพิเศษ 113 ง        
(29 ก.ย. 2554) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๔๔๓๒  (พ .ศ .  ๒๕๕๕ )  เ รื่ อ ง  ยกเลิ กและกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่องกระดาษลูกฟูก (ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ 129 ง (24 ส.ค. 2555) 12) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีใช้กับอาหาร และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีวิเคราะห์พลาสติกท่ี
สัมผัสอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา 130, ตอนพิเศษ 50 ง (22 เม.ย. 2556) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๔๘๖๔  (พ .ศ .  ๒๕๕๙ )  เ รื่ อ ง  ยกเลิ กและกํ าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าเย็นและกระดาษเย็น (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 1) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรด เล่ม ๒ มิติของแบตเตอรี่ มิติของข้ัวและการทําเครื่องหมายของข้ัว                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค. 2560) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๖๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                 
การทดสอบรอยเช่ือมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบรอยเช่ือมแบบหลอมละลาย โดยวิธีการตรวจพินิจ                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค. 2560) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการ
ทดสอบรอยเช่ือมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถ่ีสูง - เทคนิคระดับการทดสอบและ           
การประเมิน (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 80 ง (15 มี.ค. 2560) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์นวดผมชนิดล้างออก (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 106 ง (18 เม.ย. 2560) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม ๑ หลักการพ้ืนฐาน (ราชกิจจานุเบกษา                 
134, ตอนพิเศษ 106 ง (18 เม.ย. 2560) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม ๒ การนําเค้าร่าง XML ไปปฏิบัติ                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 106 ง (18 เม.ย. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล - ถุงลมปล่อยเรือลงนํ้า (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 106 ง                 
(18 เม.ย. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม - เล่ม ๑ : ประเภททนความดันสูง                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 106 ง (18 เม.ย. 2560) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                 
การวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะท่ีระบุ เล่ม ๑ เครื่องทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย. 2560) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๗๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์
ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดต้ังทางไฟฟ้ายึดกับท่ีท่ีคล้ายกัน เล่ม ๒ (๓) คุณลักษณะท่ีต้องการเฉพาะ - สวิตช์
ไฟฟ้าหน่วงเวลา (TDS) (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย. 2560) 7) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์

ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดต้ังทางไฟฟ้ายึดกับท่ีท่ีคล้ายกัน เล่ม ๒ (๕) คุณลักษณะท่ีต้องการเฉพาะ - สวิตช์
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสําหรับใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาคารบ้านเรือน (HBES) (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย. 2560) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตช์
ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดต้ังทางไฟฟ้ายึดกับท่ีท่ีคล้ายกัน เล่ม ๒ (๖) คุณลักษณะท่ีต้องการเฉพาะ - สวิตช์
ไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่ ดับเพลิง สําหรับดวงโคมไฟฟ้าและป้ายไฟฟ้าท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 120 ง (1 พ.ค. 2560) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์
ไฟฟ้าสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม ๑ ข้อกําหนดท่ัวไป (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 120 ง (1 พ.ค. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนําแสงในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ เล่ม ๑ (๑) การทดสอบความต้านทาน           
การลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง สําหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเ ด่ียว - เครื่องทดสอบ                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนําแสงในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ เล่ม ๑ (๒) การทดสอบความต้านทาน               
การลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง สําหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียว − วิธีดําเนินการสําหรับ                 
เปลวไฟแบบพรีมิกซ์ 1 kW (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนําแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม ๑ (๓) การทดสอบความต้านทาน                 
การลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง สําหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียว − วิธีดําเนินการประเมิน                 
หยด/อนุภาคที่ติดไฟ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนําแสงในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ เล่ม ๒ (๑) การทดสอบความต้านทาน          
การลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สําหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียวขนาดเล็ก − เครื่องทดสอบ              
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนําแสงในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ เล่ม ๒ (๒) การทดสอบความต้านทาน          
การลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง สําหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเด่ียวขนาดเล็ก − วิธีดําเนินการ
สําหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนําแสงในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ เล่ม ๓ (๑๐) การทดสอบความต้านทาน               
การลุกลามของเปลวไฟในแนวด่ิง สําหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ ติดต้ังในแนวด่ิง − เครื่องทดสอบ                 
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 7) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี

ทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ − ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม ๑ วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรง
กระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830°C สําหรับสายไฟฟ้า ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าท่ีกําหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางรวมเกิน 20 mm (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ − ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม ๒ วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับ               
แรงกระแทกท่ีอุณหภูมิอย่างน้อย 830°C สําหรับสายไฟฟ้า ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าท่ีกําหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และ             
มีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมไม่เกิน 20 mm (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะท่ีเกิดการลุกไหม้ − ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม ๓ วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับ                 
แรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830°C สําหรับสายไฟฟ้า ท่ีมีแรงดันไฟฟ้าท่ีกําหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV                
ทดสอบในเครื่องห่อหุ้มโลหะ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 129 ง (9 พ.ค. 2560) 10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อแนะนําการประยุกต์ใช้ มอก. 22000 (ราชกิจจานุเบกษา 134,            
ตอนพิเศษ 144 ง (30 พ.ค. 2560) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม ๑๑ เครื่องทดสอบ - การไหม้ไฟ
อย่างเดียวท่ีอุณหภูมิเปลวไฟอย่างน้อย 750°C (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 144 ง (30 พ.ค. 2560) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม ๒๑ วิธีดําเนินการและคุณลักษณะ
ท่ีต้องการ - สายไฟฟ้าท่ีมีแรงดันไฟฟ้าท่ีกําหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 144 ง 
(30 พ.ค. 2560) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม ๒๓ วิธีดําเนินการและคุณลักษณะ
ท่ีต้องการ - สายส่งข้อมูล (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 144 ง (30 พ.ค. 2560) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธี
ทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม ๒๕ วิธีดําเนินการและคุณลักษณะ
ท่ีต้องการ - เคเบิลเส้นใยนําแสง (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 144 ง (30 พ.ค. 2560) 6) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน             
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคม                 
เคลื่อนท่ีสากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซ่ึงใช้เทคโนโลยี Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 119 ง (28 เม.ย. 2560) 6-7) 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน               

ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใช้เทคโนโลยี GSM (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ                
119 ง (28 เม.ย. 2560) 10) 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชี
 ทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, 87 ก (1 พ.ย. 2561)            
 37-53) 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น                
 รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องย่ืน
 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, 87 ก (1 พ.ย. 2561)                
 54-56) 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ                
 ซ่ึงจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, 87 ก                 
 (1 พ.ย. 2561) 57-77) 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น                 
 รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
 เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, 87 ก (1 พ.ย. 2561) 78-79) 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซ่ึงอยู่กินกันฉันสามีภริยา        
 โดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, 87 ก (1 พ.ย. 2561) 36) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง                 
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 18-25) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดกลาง (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง   
(6 มี.ค. 2560) 377-388) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดต้ังและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใช้สารทําความเย็น R-๓๒ 
ขนาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อช่ัวโมง (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 362-376) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างขึ้นต้นแบบเครื่องประดับแว๊กซ์ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 
2560) 454-464) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ราชกิจจานุเบกษา 134,              
ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2559) 389-398) 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก (ราชกิจจานุเบกษา 134,                 
ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 399-407) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย (ราชกิจจานุเบกษา         
134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 408-420) 

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดชนิดและคุณภาพนํ้าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต (ฉบับที่ ๒)                
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 141 ง (25 พ.ค. 2560) 49) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการนําเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 91 ง (29 มี.ค. 2560) 64-66) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบการตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิกรณีนําเข้า ส่งออกหรือ
นําผ่าน (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค. 2560) 31) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 164 ง (16 มิ.ย. 2560) 20) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 131 ง (15 พ.ค. 2560) 49) 

ประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กําหนดรหัสในการใช้และแสดงเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 100 ง (10 เม.ย. 2560) 19) 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการย่ืนบัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและ      
 หน้ีสินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๘ และการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการย่ืนบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑                
 (ราชกิจจานุเบกษา 135, 87 ก (1 พ.ย. 2561) 26-35) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

IoT กลไกขับเคลื่อน Energy 4.0 ช่วยชาติประหยัดพลังงาน (รักษ์พลังงาน 15, 135 (ก.พ. 2561) 22-25) 

IoT นวัตกรรมประหยัดพลังงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก (รักษ์พลังงาน 15, 135 (ก.พ. 2561) 10-19) 

PRD 4.0 "ปัจฉิมบท" (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 24, 251 (พ.ค. 2561) 26-28) 

Smart Meter เครื่องวัดฯ อัจฉริยะ เพ่ือการใช้ไฟฟ้าในยุค 4.0 (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 2 (มี.ค.-เม.ย. 
 2561) 32-33) 

Swarm ท่ีเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คุกคามและสร้างความเสียหายสูง ในปี ค.ศ. 2018 (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 2 
 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 81-85) 

ก. วิทย์ จับมือภาครัฐและเอกชนจัดทัพพัฒนาต้นทุนทางคุณภาพและมาตรฐาน สร้างจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย 
 พร้อมรับไทยแลนด์ 4.0 (METROLOGY INFO 20, 96 (May-Aug 2018) 4-6) 

กรมประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (วารสารกรมประชาสัมพันธ์                    
 24, 251 (พ.ค. 2561) 19-21) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาเทคนิคถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคใหม่แห่งแรกของไทย แก้ปัญหา
 วัณโรคด้ือยา (จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32, 10 (ต.ค. 2561) 9) 

กรรมวิธีใหม่ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม-อิออนท่ีมีรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ (เซมิคอมดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 434 
 (ต.ค. 2559) 35) 

กระบวนการก่อนการปรับปรุงคุณภาพน้ําในอุตสาหกรรมอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 13, 148            
 (Jul  2018) 60-62) 

กาแฟกับมะเร็ง (หมอชาวบ้าน 40, 471 (ก.ค. 2561) 30-31) 

การควบคุมปริมาณของธาตุปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูป (R&D NEWSLETTER 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 9-13) 

การจัดการขยะอวกาศ (จดหมายข่าว วว. 21, 7 (ก.ค. 2561) 9) 

การตรวจวิเคราะห์พืชดัดแปรพันธุกรรม (METROLOGY INFO 20, 96 (May-Aug 2018) 7-9) 

การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 125 
 (เม.ย.-พ.ค. 2561) 42-46) 

การบริบาลทางเภสัชกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 44, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 15-25) 

การบริหารจัดการการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน (หมายเหตุมลพิษ 14, 45 (ส.ค.-ก.ย. 2561) 10-11) 

การพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สู่ประเทศไทย 4.0 : จากปริมาณสู่คุณภาพ (รายงานทีดีอาร์ไอ                       
 ฉ.144 (ก.ย. 2561) 1-8) 
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การพัฒนาตํารับยาเม็ดไดโคลฟีแนคโซเดียม รูปแบบปลดปล่อยแบบทยอยท่ีเตรียมจากยูดราจิทเอ็นอีสี่สิบดี
 (วารสาร มฉก. วิชาการ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 21, 41 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) 41-51) 

การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่มฮอร์โมนในเนื้อสัตว์โดย LC-MS/MS                   
 (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 54-68) 

การลดก๊าซเรือนกระจกจากกรณีดําเนินการปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 2 (มี.ค.-เม.ย. 
 2561) 48-50) 

การลดปริมาณสารเคมีในผักและผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการเติมฟองอากาศระดับอนุภาค (FOOD FOCUS 
 THAILAND 13, 148 (Jul. 2018) 30-31) 

การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงด่ืมสําเร็จรูป (วารสาร มกค. 37, 4 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 92-109) 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลของยาท่ีมีต่อตับจากการทดแทนยาต้นตํารับด้วยยาสามัญ 
 ATORVASTATIN 40 mg TABLET ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูงของโรงพยาบาลราชบุรี                    
 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 44, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 39-44) 

การหาค่าแก้หลังงานสําหรับการวัดปริมาณรังสีบุคคลจากรังสีบีตาด้วยแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล InLight®nanoDot 
 (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 76-84) 

ไก่ต้มน้ําปลาเจ้พร ริมถนนสุขุมวิท ท่ีขลุง เนื้อไก่เหนียวนุ่ม จิ้มน้ําพริกเกลือส้มมะป๊ืด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 
 (ส.ค. 2561) 104-105) 

ข้อคิดในการเลือกเติมลมยางไนโตรเจน (จดหมายข่าว วว. 21, 9 (ก.ย. 2561) 11) 

ขุมทรัพย์จากการอนุรักษ์พลังงาน (รักษ์พลังงาน 15, 137 (เม.ย. 2561) 28-29) 

คพ. เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ําท้ิง เพ่ือคืนน้ําใสให้คลองแสนแสบ (หมายเหตุมลพิษ 14, 41 
 (ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561) 10-11) 

คพ. เตรียมยกเลิกการตรวจวัดควันดําด้วยระบบกระดาษกรอง ลดข้อขัดแย้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล              
 (หมายเหตุมลพิษ 14, 41 (ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561) 12-13) 

ความคงตัวของสไปโรโนแลคโตนในผลิตภัณฑ์ยาเตรียมพิเศษเฉพาะราย : ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาและ              
 ชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (วารสาร มฉก. วิชาการ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 21, 41 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) 27-39) 

ความรู้ท่ัวไปของการขับหลอดแอลอีดีความเข้มสูงสําหรับงานส่องสว่างท่ัวไป (High Brightness LED)                     
 (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 434 (ต.ค. 2559) 73-80) 

ค่าความไม่แน่นอนในการวัดกับปฏิกิริยาของเอนไซม์ท่ีใช้สารต้ังต้นชนิดเดียว (METROLOGY INFO 20, 96 
 (May-Aug 2018) 16-19) 

เครื่องวัดการนําไฟฟ้าของสารละลายและเครื่องวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ในน้ํา ตอนท่ี 1                      
 (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 434 (ต.ค. 2559) 117-124) 
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เครื่องวิเคราะห์ความบริบูรณ์ของทุเรียนใช้ตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียนสู่การมีรายได้ท่ีม่ันคง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 30, 676 (ส.ค. 2561) 60-61) 

จับเค้กมาใส่โอ่ง แบรนด์ "อาต๋ีโกป้ี" ของดีเมืองโอ่ง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 (ส.ค. 2561) 102-103) 

ชัยชนะของคาร์บอนนาโนทิวบ์ทรานซิสเตอร์เหนือซิลิคอนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 ฉ. 434 (ต.ค. 2559) 32) 

เดิน ผู้ป่วยเบาหวานอายุยืน (หมอชาวบ้าน 40, 471 (ก.ค. 2561) 14-15) 

ต่อกรกับก้อนเนื้อร้ายด้วยวิธีวทิยาศาสตร์ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 85 (Jul. 2018) 24-29) 

ตํารับยาสมุนไพร ชะลอวัยไกลโรค (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 (ส.ค. 2561) 80-81 

เตรียมตัวสํารวจดาวเคราะห์ต่างระบบอีกนับไม่ถ้วน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 85 (Jul. 2018) 48-57) 

ทูเมอร์เนคครอซิสแฟคเตอร์แอลฟาป้องกันการตายของเซลล์มะเร็งท่อน้ําดี โดยกระตุ้นขบวนการส่งสัญญาณ 
 MAPK และ AKT (วารสาร มฉก. วิชาการ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 21, 41 (ก.ค.-ธ.ค. 2560) 1-10) 

เทคโนโลยีการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ท่ีเหนือกว่าเทคนิคทางระบบภูมิคุ้มกัน (FOOD FOCUS THAILAND 13, 148 
 (Jul 2018) 50-52) 

เทคโนโลยีฟิล์มชีวภาพ (Biofilm Technology) เพ่ือสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์อย่างไร (หมายเหตุมลพิษ 14, 44 
   (มิ.ย.-ก.ค. 2561) 8-9) 

ไทยกับเอทานอลอาเซียน (รักษ์พลังงาน 15, 137 (เม.ย. 2561) 34-35) 

นโยบายส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทย (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 125 (เม.ย.-พ.ค. 2561) 39-41) 

นักวิจัยอังกฤษสร้าง 'ฟาร์มลอยน้ํา' หวังเพ่ิมผลผลิตอาหารโลก (จดหมายข่าว วว. 21, 9 (ก.ย. 2561) 10) 

เบญจมาศสายพันธ์ใหม่ ท่ีมีศักยภาพต้านทานโรคแห่งแรกของไทยพร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ 
 เพ่ิมศักยภาพแข่งขัน / ส่งออก ไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก (จดหมายข่าว วว. 21, 9 (ก.ย. 2561) 6-7) 

ปลากุเลาเค็ม สินค้าใหม่ของชุมชนบางตาวา หนองจิก ปัตตานี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 (ส.ค. 2561) 76-77) 

ปวดกระเพาะอาจเป็นมากกว่าโรคกระเพาะ (หมอชาวบ้าน 40, 471 (ก.ค. 2561) 22-25) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 44, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 36-40) 

โปรตีนไฮโดรไลเซท : ส่วนผสมทางเลือกเพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้กรอก (FOOD FOCUS THAILAND       
 13, 148 (Jul 2018) 38-41) 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วย
 โรคความดันโลหิตสูง (วารสารองค์การเภสัชกรรม 44, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 12-19) 

ฝ่าวิกฤตค่าไฟ ในหน้าร้อน (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 24, 251 (พ.ค. 2561) 29-31) 
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พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดในบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของผู้ประกอบการพาณิชย์
 อิเล็กทรอนิกส์ (วารสาร มกค. 37, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 56-74) 

เฟอร์ไรต์บีตกับการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 434 (ต.ค. 2559) 
 106-116) 

ภาครัฐ-เอกชนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ําด่ืมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
 (หมายเหตุมลพิษ 14, 42 (ก.พ.-มี.ค. 2561) 2-4) 

มาทําความรู้จักกับระบบบําบัดน้ําเสีย แบบถังกรองไร้อากาศ (หมายเหตุมลพิษ 14, 44 (มิ.ย.-ก.ค. 2561) 7) 

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบเอเอ็มอาร์กับการประยุกต์ใช้สําหรับอาคารเช่า โรงงาน ห้างฯ และตลาด                      
 (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 65-67) 

ยอดโรงงานสีเขียวพุ่งเฉียด 3.5 หม่ืนโรง (เส้นทางเศรษฐี 24, 432 (ก.ย. 2561) 24-25) 

ยาพัฒนาจากสมุนไพรท่ีข้ึนทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันรายการแรก : แคปซูลสารสกัดขม้ินชัน (R&D NEWSLETTER                                          
 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 14-16) 

ร้อนมากนัก ต้องพ่นด้วยละอองน้ํา (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 434 (ต.ค. 2559) 33) 

ระบบเอกสารในห้องปฏิบัติการ GLP (Good Laboratory Practice) (R&D NEWSLETTER 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 
 2561) 24-26) 

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ตอนสมุนไพรมะเร็ง (R&D NEWSLETTER 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 27-28) 

วว. เปิดให้บริการทดสอบการแพ้ / การระคายเคืองโดยเซลล์เพาะเลี้ยง เป็นหน่วยงานแห่งแรกในไทย                         
 (จดหมายข่าว วว. 21, 7 (ก.ค. 2561) 6-7) 

วิทยุโบราณ SCHAUB LORENZ (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 434 (ต.ค. 2559) 81-91) 

สถานการณ์พลังงานไทย (รายไตรมาส) ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 125 (เม.ย.-พ.ค.                        
 2561) 47-52) 

สมองหน้าพาเติบใหญ่ ด้วย "หม่ันฝึกสติเป็นนิสัย" (หมอชาวบ้าน 40, 471 (ก.ค. 2560) 6-8) 

สามตัวแปรผู้เปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 (ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 51-55) 

สารสกัดและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันจากแหล่งพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร (Botanical Extracts and 
 Functional Food Ingredients) (จดหมายข่าว วว. 21, 7 (ก.ค. 2561) 10) 

สิวบนใบหน้ากับพิษของอวัยวะภายใน (หมอชาวบ้าน 40, 471 (ก.ค. 2561) 19-21) 

สื่อกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 24, 248 (ก.พ. 2561) 17-20) 

แสงซินโครตรอนกับความปลอดภัยทางรังสี (นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 56-57) 

หมอนขิดแม่แย้ม ภูมิปัญญาสร้างรายได้ (เส้นทางเศรษฐี 24, 432 (ก.ย. 2561) 44-45) 
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หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) ใกล้ชิดกับระยะห่างระหว่างบุคคล  
 (นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 25, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 48-49) 

เห็ดหูหนู เมนูตํารับยาจีน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 (ส.ค. 2561) 114-115) 

แหนมปลา (ตุ้มจิ๋ว) เงินล้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 1 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 (ส.ค. 
 2561) 100-101) 

อนาคตกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV and HEV Technologies) (เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ฉ. 434
 (ต.ค. 2559) 92-99) 

อาหารเพ่ือสุขภาพสมองและการจดจํา (FOOD FOCUS THAILAND 13, 148 (Jul 2018) 42-45) 

แอนิเทค โชว์นวัตกรรมปลั๊กไฟ IOT (เส้นทางเศรษฐี 24, 432 (ก.ย. 2561) 40-41) 
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(ข่าวผลง
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
ถุงมือยา
พฤษภาค

จากประเทศศ
วลัยอลงกรณ์ 
ยาศาสตร์บริก
คม 2561) อ่า

าสตร์บริการเ
ผูใ้ห้การรับรอง
ยาศาสตร์บริก

าสตร์บริการเ ิ
นวิจัยหลากหล
คม 2561) อ่า

มุดฯ กรมวิทย
ทศทางวิทยาศ
าสตร์บริการ พ

โนโลยีพร้อมใช
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าศาสตร์ฯ ต้อ
Contact Mat
ology (ข่าวผล
อ่านเอกสารฉบ

าสตร์บริการลง
มแท้จากธรรม
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการห
ารเติบโตของ
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการชู
งไทยสู่สากล 
คม 2561) อ่า

ศรีลงักา และค
เข้าศึกษาดูงา
าร (ข่าวผลงา
านเอกสารฉบับ

น้นสร้างความ
งระบบงานหอ้
าร พฤษภาคม

ปิดเสวนา “ง
ลาย (ขา่วผลง
านเอกสารฉบับ

าศาสตร์บริกา
ศาสตรแ์ละเท
พฤษภาคม 25

ช้ร่วมจัดนิทรร
รรมกรมวิทยา

นรับคณะจาก
erial (Guang
ลงานและกิจก
บับเต็ม 

งพ้ืนที่จังหวัดส
มชาติและลดก
รรมกรมวิทยา

หนุนเทคโนโลยี
การขนส่งสินค
รรมกรมวิทยา

ชูงานวิจัยดีเด่น
(ข่าวผลงานแ

านเอกสารฉบับ
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คณะสาธารณส
านห้องปฏิบัติก
านและกจิกรร
ับเต็ม 

มเข้าใจข้อกําห
องปฏิบัติการไ
ม 2561) อ่าน

านวิจัยไม่ยาก
งานและกิจกร
ับเต็ม 

าร ขยายฐานก
ทคโนโลย ี(ข่าว
561) อ่านเอก

รศการในงาน
ศาสตร์บริการ

ก National R
gdong), Gua
กรรมกรมวิทย

สกลนคร ถ่ายท
การใช้สารเคมี
ศาสตร์บริการ

ยีลงพ้ืนที่ ยกระ
ค้าในประเทศ
ศาสตร์บริการ

นปี 2560 สรา้
และกิจกรรมก
ับเต็ม 

สุขศาสตร์ มห
การด้านอาหา
รมกรมวิทยาศ

หนด ISO/IEC
ไทย (ข่าวผลง
นเอกสารฉบับ

กอย่างที่คิด” 
รรมกรมวิทยา

การเรียนรู้เพ่ือ
วผลงานและกิ
สารฉบับเต็ม

นเจ้าพระยา-ป่
ร พฤษภาคม 

Reference La
angdong Insp
ยาศาสตร์บริก

ทอดเทคโนโล ี
มีอันตรายในก
ร พฤษภาคม 

ะดับ SME บร
ศและส่งออกต่
ร พฤษภาคม 

างมาตรฐานผ
กรมวิทยาศาส

หาวิทยาลัย 
าร  
ศาสตร์บริการ 

C 17011: 201
งานและกิจกร
เต็ม 

กระตุ้นบุคลา
ศาสตร์บริการ

อวิจัยและพัฒ
กจิกรรมกรม

าสัก EXPO 2
2561) 

aboratory fo
pection and
าร พฤษภาคม

ยีการย้อมเสน้
การฟอกกาวไห
2561) 

รรจุภัณฑ์กระด
ต่างประเทศ 

2561) 

ผลิตภัณฑ ์
ตร์บริการ  

 

17  
รม 

กร 
ร  

นา  

2018  

or  
d 
ม 

นใยไหม  
หม  

ดาษ  



 
ก-วศ. 
74/2561 
 
 
 
ก-วศ. 
75/2561 
 
 
ก-วศ. 
76/2561 
 
 
ก-วศ. 
77/2561 
 
 
ก-วศ. 
78/2561 
 
 
ก-วศ. 
79/2561 
 
 
 
ก-วศ. 
80/2561 
 
 
ก-วศ. 
81/2561 
 
 
 
ก-วศ. 
82/2561 
 
 
 

กรมวิทยาศา
งานมหก
(ข่าวผลง
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
(ข่าวผลง
อ่านเอก

วศ. จัดสัมม
(ข่าวผลง
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
ธรรมชา
กรมวิทย

วศ./ก.วิทย์ฯ
“Transf
กรมวิทย

กรมวิทยาศา
และเทค
(ข่าวผลง
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
 (ข่าวผลง
 อ่านเอก

กรมวิทยาศา
เทคโนโล
พระนคร
2561) อ

กรมวิทยาศา
ประเทศญ
กิจกรรม

าสตร์บริการน
กรรมวิทยาศา
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการร
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

นา Learning
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการลง
ติให้เป็นผ้ายีน
ยาศาสตร์บริก

ฯ นําผลงาน S
forming SME
ยาศาสตร์บริก

าสตร์บริการไ
โนโลยีแห่งชา
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการร
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการย
ลยีและสิ่งแวด
รศรีอยุธยา (ข่
อ่านเอกสารฉบ

าสตร์บริการร่ว
ญ่ีปุ่น เพ่ือการ
มกรมวิทยาศา

นํา Science e
สตร์และเทคโ
รรมกรมวิทยา

รายงาน คตป.
รรมกรมวิทยา
 

g & Sharing 
รรมกรมวิทยา

งพ้ืนที่ถ่ายทอด
นส์ไทย” ในพ้ืน
าร มิถุนายน 

Sensory Eva
E through In
าร มิถุนายน 

ได้นํานิทรรศก
าติ ระดับภูมิภ
รรมกรมวิทยา

ร่วมยินดีครบร
รรมกรมวิทยา

ยกระดับห้องส
ดล้อม สําหรับ
ขา่วผลงานและ
บับเต็ม 

วมประชุม 20
รคงสถานะการ
สตร์บริการ มิ
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e-Book DSS 
โนโลยีแห่งชาติ
ศาสตร์บริการ

. สรุปการดําเน
ศาสตร์บริการ

By Heart ยก
ศาสตร์บริการ

ดเทคโนโลยี “
้นที่จังหวัดนค
2561) อ่านเอ

aluation ร่วม
nnovation” 
2561) อ่านเอ

การเขา้ร่วมงาน
ภาค” ครัง้ที่ 1
ศาสตร์บริการ

รอบ 20 ปี สถ
ศาสตร์บริการ

สมุดโรงเรียนเ
เยาวชนและป
ะกิจกรรมกรม

018 APLAC/P
รยอมรับร่วม A
มิถุนายน 256

เข้าร่วมจัดแส
ติ ระดับภูมิภา
ร พฤษภาคม 

นินงานผลงาน
ร พฤษภาคม 

กระดับองค์กร
ร พฤษภาคม 

การพัฒนาผ้าฝ
ครพนม (ข่าวผ
อกสารฉบับเต็

มจัดนิทรรศกา
(ข่าวผลงานแ
อกสารฉบับเต็

น “มหกรรมวิ
 ที่จังหวัดเชีย
ร มิถุนายน 2

ถาบันมาตรวิท
ร มิถุนายน 2

ป็นแหล่งเรียน
ประชาชนในชุ
มวิทยาศาสตร์

PAC Joint An
APLAC MRA 
1) อ่านเอกสา

สดงงาน  
าค  
2561) 

นวิจัยและพัฒ
2561) 

รแห่งการเรียน
2561) 

ฝ้ายทอมือย้อม
ผลงานและกิจ
ต็ม 

ารในงาน  
และกจิกรรม
ต็ม 

วิทยาศาสตร์
ยงใหม่  
561) 

ทยาแห่งชาติ 
561) 

นรู้วิทยาศาสต
ชุมชน จังหวัด 
รบ์ริการ มิถุนา

nual Meetin
(ข่าวผลงานแ

ารฉบับเต็ม 

ฒนา  

นรู้  

มคราม 
จกรรม 

ตร์  

ายน  

ngs  
และ 



 
ก-วศ. 
83/2561 
 
 
ก-วศ. 
84/2561 
 
 
 
ก-วศ. 
85/2561 
 
 
ก-วศ. 
86/2561 
 
 
ก-วศ. 
87/2561 
 
 
ก-วศ. 
88/2561 
 
 
ก-วศ. 
89/2561 
 
 
ก-วศ. 
90/2561 
 
 
 
ก-วศ. 
91/2561 
 
 
 

วศ./ก.วิทย์ 
 ปัจจุบัน 
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
วิทยาศาส
แห่งชาติ
มิถุนายน

กรมวิทยาศา
แห่งชาติ
กรมวิทย

กรมวิทยาศา
OTOP จ
มิถุนายน

กรมวิทยาศา
สร้างอาชี
กรมวิทย

กรมวิทยาศา
ด้านอาห
และกิจก

กรมวิทยาศา
ม. สุโขทั
มิถุนายน

กรมวิทยาศา
จัดทํามา
กรมพลงั
วิทยาศา

กรมวิทยาศา
ยกระดับ
(ข่าวผลง
อ่านเอก

กระตุ้นให้บุค
(ข่าวผลงานแ
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการ 
สตร์ดิจิทัล เข้า
ติ จังหวัดสงขล
น 2561) อ่าน

าสตร์บริการร
ติ ระดับภูมิภา
ยาศาสตร์บริก

าสตร์บริการล
จ. อํานาจเจรญิ
น 2561) อ่าน

าสตร์บริการน
ชีพ ยกระดับภ
ยาศาสตร์บริก

าสตร์บริการร
หาร ในงาน Fo
กรรมกรมวิทย

าสตร์บริการเ ิ
ทยัธรรมาธิราช
น 2561) อ่าน

าสตร์บริการพ
าตรฐานประสิ
งงานทดแทนแ
าสตร์บริการ มิ

าสตร์บริการร
บผลิตภณัฑ์ O
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

คลากรมีความ
และกิจกรรมก

นํากิจกรรมเรี
าร่วมจัดนิทรร
ลา (ข่าวผลงาน
นเอกสารฉบับเ

ร่วมพิธีเปิดงาน
ค” ครัง้ที่ 2 จั
าร มิถุนายน 

ลงพ้ืนที่ลุยวิทย
ญ (ข่าวผลงาน

นเอกสารฉบับเ

นําผลงานยกร
ภูมิภาค” จังห
าร มิถุนายน 

ร่วมจัดนิทรรศ
ood Innovat
ยาศาสตร์บริก

ปิดห้อง Lab 
ช (ข่าวผลงาน
นเอกสารฉบับเ

พร้อมทดสอบ
ทธิภาพพลังง
และอนุรักษ์พ
มิถุนายน 256

ร่วมมือมหาวิท
OTOP ผ้าและ
รรมกรมวิทยา
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ตระหนักรู้ด้าน
กรมวิทยาศาส

รียนรู้จุลินทรย์ี
รศการงานมหก
นและกิจกรรม
เต็ม 

น “มหกรรมวิ
จังหวัดสงขลา
2561) อ่านเอ

ย์แกจ้น นําเท
นและกิจกรรม
เต็ม 

ระดับ OTOP 
หวัดอํานาจเจริ
2561) อ่านเอ

ศการพร้อมให้
tion Asia Co
าร มิถุนายน 

ฝึกปฏิบัติเสริ
และกิจกรรม
เต็ม 

วัสดุกันความ
านของฉนวน
ลังงาน (ข่าวผ
1) อ่านเอกสา

ทยาลัยราชภฏั
สมุนไพรที่ไม่ใ
ศาสตร์บริการ

นภัยคุกคามท
สตร์บริการ มิถ

ย์รอบตัว และ
กรรมวิทยาศาส
มกรมวิทยาศา

วิทยาศาสตรแ์
า (ข่าวผลงานแ
อกสารฉบับเต็

ทคโนโลยียกระ
มกรมวิทยาศา

ร่วมงาน “มห
รญิ (ข่าวผลงา
อกสารฉบับเต็

้คําปรึกษาแก่
onference 2
2561) อ่านเอ

รมิทักษะนักศึก
กรมวิทยาศาส

ร้อน ในโครงก
กันความร้อน
ผลงานและกิจ
ารฉบับเต็ม 

ฏอุตรดิตถ์ เรง่
ใช่อาหารพ้ืนที
ร มิถุนายน 2

ทางไซเบอร์ใน
ถุนายน 2561

คลังสารสนเท
สตร์และเทคโน
าสตร์บริการ  

และเทคโนโลยี
และกิจกรรม
ต็ม 

ะดับมาตรฐาน
าสตร์บริการ  

หกรรมวิทย์  
านและกิจกรร
ต็ม 

ผู้ประกอบกา
2018 (ข่าวผล
อกสารฉบับเต็

กษา  
สตร์บริการ  

การศึกษา 
นอุณหภูมิตํ่า 
จกรรมกรม 

งนําเทคโนโลยี
ที่จังหวัดชัยนา
561) 

ยุค 
) 

ทศ 
นโลยี 

ยี 

น  

รม 

ร 
งาน 

ต็ม 

ยี 
าท  



 
ก-วศ. 
92/2561 
 
 
ก-วศ. 
93/2561 
 
 
ก-วศ. 
94/2561 
 
 
ก-วศ. 
95/2561 
 
 
ก-วศ. 
96/2561 
 
 
ก-วศ. 
97/2561 
 
 
ก-วศ. 
98/2561 
 
 
ก-วศ. 
99/2561 
 
 
ก-วศ. 
100/2561 
 
 
ก-วศ. 
101/2561 
 

กรมวิทยาศา
ดับเพลิง
มิถุนายน

สํานักหอสมุ
(ข่าวผลง
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
OTOP จั
มิถุนายน

กรมวิทยาศา
(ข่าวผลง
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
(ข่าวผลง
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
ทําให้โลก
มิถุนายน

กรมวิทยาศา
เทคโนโล
กิจกรรม

กรมวิทยาศา
ดูงาน (ข
อ่านเอก

กรมวิทยาศา
เพ่ือเพ่ิมม
กิจกรรม

กรมวิทยาศา
EXPO 2
อ่านเอก

าสตร์บริการจั
และซ้อมหนีไ
น 2561) อ่าน

มุดฯ กรมวิทย
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการเ
จังหวัดกาฬสิน
น 2561) อ่าน

าสตร์บริการห
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการร
งานและกิจกร
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการร่ว
กปลอดภัยย่ิง
น 2561) อ่าน

าสตร์บริการต้
ลยี มหาวิทยา
มกรมวิทยาศา

าสตร์บริการต้
ข่าวผลงานและ
สารฉบับเต็ม 

าสตร์บริการผ
มูลค่าและสง่เส
มกรมวิทยาศา

าสตร์บริการนํ
2018” (ข่าวผล
สารฉบับเต็ม 

จัดฝึกอบรมเชิ
ไฟ” (ข่าวผลง
นเอกสารฉบับเ

าศาสตร์บริกา
รรมกรมวิทยา

น้นนําเทคโนโ
นธ์ุ (ข่าวผลงา
นเอกสารฉบับเ

หนุนงานวิจัย 
รรมกรมวิทยา

ร่วมงานเปิดโร
รรมกรมวิทยา

วมมือ 4 หน่ว
ขึ้น” (ขา่วผล

นเอกสารฉบับเ

ต้อนรับคณะนั
ลัยราชภัฏพิบู
สตร์บริการ มิ

ต้อนรับเจ้าหน้
ะกิจกรรมกรม

ลักดันการพัฒ
สริมการท่องเท
สตร์บริการ มิ

ําเทคโนโลยีพ
ลงานและกจิก
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ชิงปฏิบัติการห
านและกจิกรร
เต็ม 

ารจัดประชุมก
ศาสตร์บริการ

โลยีลงพ้ืนที่ ช่
นและกิจกรร
เต็ม 

เพ่ือการแปรรู
ศาสตร์บริการ

รงงานบริการน
ศาสตร์บริการ

ยงานจัดงานสั
งานและกิจกร
เต็ม 

นักวิทยาศาสต
บูลสงคราม เข้
มิถุนายน 256

น้าที่บริษัทห้อง
มวิทยาศาสตร์

ฒนาคุณภาพแล
ทีย่วเชิงวัฒนธ
มิถุนายน 256

ร้อมใช้จัดแสด
รรมกรมวิทยา

หลักสูตร “การ
รมกรมวิทยาศ

การให้คําปรึก
ร มิถุนายน 2

ช่วยยกระดับม
มกรมวิทยาศ

รปูข้าวในระดั
ร มิถุนายน 2

นวัตกรรมอาห
ร มิถุนายน 2

สมัมนา “การรั
รรมกรมวิทยา

ร์ จากคณะวทิ
ขา้ศึกษาดูงาน
1) อ่านเอกสา

งปฏิบัติการกล
รบ์ริการ มิถุนา

ละรปูแบบของ
ธรรม จ.เชียงให
1) อ่านเอกสา

ดงในงานแถลง
าศาสตรบ์ริการ

รฝึกซ้อม 
ศาสตร์บริการ

ษาด้านการวิจั
561) 

มาตรฐานสินค้
าสตร์บริการ 

ับอุตสาหกรร
561) 

หาร  
561) 

รับรองระบบงา
าศาสตร์บริกา

ทยาศาสตร์แล
  (ข่าวผลงานแ
ารฉบับเต็ม 

ลางเข้าศึกษา
ายน 2561) 

งกระดาษหัตถ
หม่ (ข่าวผลงา
ารฉบับเต็ม 

งข่าว “Thai T
ร มิถุนายน 25

ร  

จัย  

้า  
 

ม  

าน 
าร  

ละ 
และ 

  

ถกรรม 
านและ 

Tech  
561) 



 

 

 

 

 

 

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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