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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
Biomass energy  
 
662.880728  
KIN  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.  
   KMITL Research and Innovation Services. 
  Final report biorefinery industry development study  
 project for improve Thai agricultural industry : propose  
 to the office of industrial economics, Ministry of Industry.  
 Bangkok : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang,  
 2021. 62 p. See more 
 
 
 
วิจัย  
662.880728 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
ส 181   ส านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง. 
2564  บทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย :  
 เสนอต่อ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม /  
 ส านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ :  
 สถาบัน, 2564. 64 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
วิจัย 
662.88072  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
ส 181   ส านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง. 
2564  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย :  
 เสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม /  
 ส านักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ :  
 สถาบัน, 2564. 465 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52166
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52165
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52164
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Rubber  
 
631.81  
ภ 183  ภรภัทร สุชาติกูล. 
2564   การใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน / ภรภัทร สุชาติกูล.  
 กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง, 2564. 19 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
633.89028  
ว 582  วิทยา พรหมมี.  
2564   หลักการและแนวทางการเพ่ิมผลผลิตน  ายางโดยการใช้เอทธิลีน /  
 วิทยา พรหมมี. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยยาง, 2564. 111 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
Statistics  
 
รายงาน 
315.593  ส านักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติพยากรณ์.   
ส 691   รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2564 = Statistical yearbook 
2564 Thailand 2021 / กองสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
 กรุงเทพฯ : กอง, 2564. 595 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52115
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52119
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52141
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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Books* 

 

794.8 
INT  Intro to the metaverse : Newzoo trend report 2021  
  [electronic resource] / Newzoo . Amsterdam :  
  Netherlands, c 2022. 71 p. See more 

 

613.66  
น 931  Know Covid : รู้ทันโควิด [electronic resource] /  
2563  อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และ อาทิตย์ ธรรมชาติ, บรรณาธิการ.  
  กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 2563. 60 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 614.4 
 ว 849   วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์. ศาสตราจารย์นายแพทย์. 
2563   สู้โควิดแบบไทย ๆ = Fighting COVID-19 in Thai styles  
 [electronic resouce] / วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์. สงขลา :  
 มูลนิธิเพ่ือการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้, 2563.  
 400 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5 

 
 
 
e-Clipping   
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือ มรภ.ภูเก็ต สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
1/2565 จากสมุนไพร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือสถาบันอนุญาโตตุลาการลงนามความร่วมมือ 
2/2565 ด้านวิชาการและส่งเสริมอนุญาโตตุลาการ ปรับใช้ในกระบวนการระงับข้อพิพาท  

ที่เหมาะสมกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข่าวผลงานและ
กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52167
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51812
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52000
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c1-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c2-2565.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  
3/2565 สาขาสอบเทียบรายการ Calibration of Electronic Balance (ข่าวผลงานและ

กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชม “การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสี 
4/2565 ธรรมชาติ” เพ่ือสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นให้แก่ผู้ประกอบการ จังหวัดสตูล  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ  
5/2565 สาขาสอบเทียบ รวม 95 ห้องปฏิบัติการ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกรมวิชาการเกษตร จัด PT ทดสอบยางแท่ง 
6/2565 ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 

2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. สมาคมฯ ส่งออกข้าวไทย บุกห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทดสอบ 
7/2565 ชิมข้าวพันธุ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพาณิชย์ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2564) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
   
ราชกิจจานุเบกษา  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าต้องปฏิบัติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 185 ง (13 ส.ค. 2563, 11))    

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าต้องปฏิบัติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 185 ง (13 ส.ค. 2563, 12-13)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5719 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาร์กอน (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 7)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c3-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c4-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c5-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c6-2565.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2565/c7-2565.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159160
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159161
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159150
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5720 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง 
ส าหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
ทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
182 ง (7 ส.ค. 2563, 8)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5741 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเตอร์เฟสการให้แสงสว่างที่ระบุต าแหน่งได้แบบดิจิทัล เล่ม 201
คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะส าหรับอุปกรณ์ควบคุมหลอด - หลอดฟลูออเรสเซนซ์ (อุปกรณ์
แบบ 0) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 29)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5742 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเตอร์เฟสการให้แสงสว่างที่ระบุต าแหน่งได้แบบดิจิทัล เล่ม 202
คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะส าหรับอุปกรณ์ควบคุมหลอด - ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ 
(อุปกรณ์แบบ 1) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 30)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5743 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัยเล่ม 6 วิธีหาเวลาการดูดซับน้ าและ
ความสามารถในการดูดซับน้ าโดยการใช้ตะกร้าจุ่มน้ า (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
182 ง (7 ส.ค. 2563, 31)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5744 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัย เล่ม 7 วิธีหาความต้านทานแรงดันทะลุ 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 32)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5745 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัย เล่ม 8 วิธหีาความต้านทานแรงดันทะลุเมื่อเปียก 
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 33)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5746 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัย เล่ม 9 วิธีหาความต้านทานแรงดึงของ
แนวรอยปรุ – การค านวณประสิทธิภาพรอยปรุ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง  
(7 ส.ค. 2563, 34)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5747 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัย เล่ม 10 วิธีหาทัศนสมบัติ –  
การวัดความขาวสว่างและสีด้วย C/2 องศา (แสงในที่ร่ม) (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 
182 ง (7 ส.ค. 2563, 35)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159151
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159152
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159153
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159154
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159155
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159156
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159157
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159158
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5748 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษอนามัย เล่ม 11 วิธีหาทัศนสมบัติ - ความทึบแสง 
– วิธีการสะท้อนแสงแบบกระจาย (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 182 ง (7 ส.ค. 2563, 36)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5755 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม 3 (1) :  
การคัดกรอง - ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมท้ังหมด และโบรมีนทั้งหมด โดยวิธีเอกซเรย์
ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรเมทรี (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 4)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5756 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม 3 (2) :  
การคัดกรอง - โบรมีนทั้งหมดในพอลิเมอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคอมบัสชั่น –  
ไอออนโครมาโตกราฟี (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 5))  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5757 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปั้นโด (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 
2563, 6)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5758 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแบ่งโด (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 
2563, 7)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5759 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการฉุดลากทางไฟฟ้า - เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนส าหรับยานยนต์
ทางถนนและทางราง เล่ม 1 เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่นอกเหนือจากมอเตอร์กระแสสลับที่จ่าย
ไฟฟ้าด้วยตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 
2563, 8)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5760 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการฉุดลากทางไฟฟ้า - เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนส าหรับยานยนต์
ทางถนนและทางราง เล่ม 2 มอเตอร์กระแสสลับที่จ่ายไฟฟ้าด้วยตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์  
(ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 9)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159159
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159162
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159163
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159164
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159165
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159166
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159167
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5761 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการฉุดลากทางไฟฟ้า - เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนส าหรับยานยนต์
ทางถนนและทางราง เล่ม 3 การหาก าลังสูญเสียรวมของมอเตอร์กระแสสลับที่จ่ายไฟฟ้าด้วย
ตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์โดยผลรวมขององค์ประกอบก าลังสูญเสีย (ราชกิจจานุเบกษา 137 
ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 10)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5762 (พ.ศ. 2563) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการฉุดลากทางไฟฟ้า - เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนส าหรับยานยนต์
ทางถนนและทางราง เล่ม 4 เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรที่เชื่อมต่อกับ 
ตัวแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์ (ราชกิจจานุเบกษา 137 ตอนพิเศษ 188 ง (18 ส.ค. 2563, 11)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

Selected Articles 

Establishment of deep-eutectic-solvent-assisted matrix solid-phase dispersion 
extraction for the determination of four flavonoids in scutellariae radix based 
on the concept of quality by design. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 
104(6), 1681-1689. See more  

 
Optimization of a ligand exchange chromatography method for the enantioselective 

separation of levofloxacin and its chiral impurity. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2021, 104(6), 1690-1697. See more 

 
Co-pigmentation of caffeic acid and catechin on wine color and the effect of 

ultrasound in model wine solutions. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 
104(6), 1703-1709. See more 

 
Assessment of a nondestructive method for rapid discrimination of moroccan 

date palm varieties via mid-infrared spectroscopy combined with chemometric 
models. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1710-1718. See more 

 
Separation and determination of diflunisal and its impurity by two chromatographic 

methods: TLC–densitometry and HPLC. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2021, 104(6), 1719-1725. See more 

 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159168
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159169
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=15
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=20
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=20
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=20
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=20
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Estimation of multiple fixed-dose combination products of ramipril and aspirin by 
GERV- chromatography using doe and risk-based enhanced analytical quality 
by design approach. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1726-
1741. See more 

 
Implementation of doe and risk-based enhanced analytical quality by design 

approach to stability-indicating RP-HPLC method for stability study of 
bosutinib. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1742-1753. See more 

 
Nature identification of chinese herbal medicine compounds based on molecular 
 descriptors. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1754-1759. See more 
 
Corrigendum to: The Thin-layer microchromatography (μTLC) and TLC–FID 

technique as a new methodology in the study of lubricating oils. Journal of 
AOAC  INTERNATIONAL. 2021, 104(6), 1760-1764. See more 

 

http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=25
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=25
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=25
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5644&offset=15
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 
 
Selected Standards* 
 

 
  A428/A428M : 2021 Standard test method for weight [mass] of coating on 

aluminum-coated iron or steel articles. 

  A450/A450M : 2021 Standard specification for general requirements for 
carbon and low alloy steel tubes. 

  A451/A451M : 2020 Standard specification for centrifugally cast austenitic 
steel pipe for high-temperature service. 

  A467/A467M : 2020 Standard specification for machine and coil chain. 

  A473 : 2021 Standard specification for stainless steel forgings. 

  B427 : 2021 Standard specification for gear bronze alloy castings. 

  B429/B429M : 2020 Standard specification for aluminum-alloy extruded 
structural pipe and tube. 

  B438 : 2021 Standard specification for bronze-base powder 
metallurgy (PM) bearings (oil-impregnated). 

  B439 : 2021 Standard specification for iron-base powder 
metallurgy (PM) bearings (oil-impregnated). 

  B455/B455M : 2020 Standard specification for copper-zinc-lead alloy 
(leaded-brass) extruded shapes. 

  C1258 : 2021a Standard test method for elevated temperature and 
humidity resistance of vapor retarders for insulation. 

  C1259 : 2021 Standard test method for dynamic Young’s modulus, 
Shear modulus, and Poisson’s ratio for advanced 
ceramics by impulse excitation of vibration. 

  C1260 : 2021 Standard test method for potential alkali reactivity of 
aggregates (mortar-bar method). 

  C1272 : 2021 Standard specification for heavy vehicular paving brick. 

  C1277 : 2020 Standard specification for shielded couplings joining 
hubless cast iron soil pipe and fittings. 



 - 10 - 
  D167/D167M : 2021a Standard test method for apparent and true specific 

gravity and porosity of lump coke. 

  D1619 : 2020 Standard test methods for carbon black—sulfur content. 

  D1622 : 2020 Standard test method for apparent density of rigid 
cellular plastics. 

  D1636 : 2021 Standard specification for allyl molding compounds. 

  D1665 : 2020 Standard test method for Engler specific viscosity of 
tar products. 

  E1229 : 2021 Standard specification for calcium hypochlorite. 

  E1237 : 2020 Standard guide for installing bonded resistance strain gages. 

  E1253 : 2021 Standard guide for reconstitution of Charpy-sized 
specimens. 

  E1266 : 2020 Standard practice for processing mixtures of lime, fly 
ash, and heavy metal wastes in structural fills and 
other construction applications. 

  E1282 : 2021 Standard guide for specifying the chemical 
compositions and selecting sampling practices and 
quantitative analysis methods for metals, ores, and 
related materials. 

  F1307 : 2020 Standard test method for oxygen transmission rate 
through dry packages using a coulometric sensor. 

  F1321 : 2021 Standard guide for conducting a stability test 
(lightweight survey and inclining experiment) to 
determine the light ship displacement and centers 
of gravity of a vessel. 

  F1336 : 2020 Standard specification for poly(vinyl chloride) (PVC) 
gasketed sewer fittings. 

  F1344 : 2021a Standard specification for rubber floor tile. 

  F1356 : 2022 Standard guide for irradiation of fresh, frozen or 
processed meat and poultry to control pathogens 
and other microorganisms. 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5 

 

 

mailto:info@dss.go.th
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INFORMATION FILES 
 

IF 47 (14) Between science and big business: Tapping mary jane’s uncharted potential. ACS 
Central Science. 2022, 8(2), 156–168. 

IF 68 (147) A chemical tool for guiding Li therapy. ACS Central Science. 2021, 7(12), 1783–1786. 

IF 100 (475) Top beauty trends for 2022 include usability & sustainability. HAPPI (Household & 
Personal Products Industry). 2022, 59(1), 12-14. 

IF 100 (476) Inflammaging blue light barrier mist created by Centerchem. HAPPI (Household & 
Personal Products Industry). 2022, 59(1), 16, 20-21. 

IF 100 (477) Candy cane bubble bath bomb developed by Jarchem. HAPPI (Household & 
Personal Products Industry). 2022, 59(2), Part 1 of 2, 14, 15, 18. 

IF 111 (144) Setting—and achieving—sustainability goals. Paper 360°. 2021, 16(6), 13-15. 

IF 111 (145) Carbon costs are coming: how might they impact your business?. Paper 360°. 2021, 
16(6), 34-35. 

IF 118 (33) Mary kay patents delivery of active ingredients from plant materials. HAPPI 
(Household & Personal Products Industry). 2022, 59(2), Part 1 of 2, 26. 

IF 118 (34) 3D printers enter the kitchen. ACS Central Science. 2021, 7(12), 1959–1962. 

IF 120 (70) Enzymatic catalysts to combat COVID-19. ACS Central Science. 2021, 7(12), 1963–1965. 
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บทความวารสารที่น่าสนใจ  

NU Bio Bags นวัตกรรมพลาสติกเพ่ือสิ่งแวดล้อม. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(120) มีนาคม, 8-9. 

การใช้ประโยชน์จากโกโก้รูปแบบใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลัง. EGAT MAGAZINE. 2564. 14(3) กรกฎาคม-กันยายน, 20-25. 

การถอดพันธุกรรมเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ . จดหมายข่าว วช. 2564. 16(121) เมษายน, 6-7. 

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้้าทิ้งหลังจากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพของน้้าเสียฟาร์มสุกรโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
จุลินทรีย์แบบห้องเดี่ยว. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2564. 
12(1) มกราคม-มิถุนายน, 1-14. 

การพัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานส้าหรับแปรรูปขนมซั้งน้้าดังของชุมชนต้าบลบางเหรียง อ้าเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2564. 12(1) 
มกราคม-มิถุนายน, 66-76. 

การพัฒนารูปแบบหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2564. 12(1) มกราคม-มิถุนายน, 77-89. 

การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ฮาโวเทียที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในสภาพหลอกทดลอง. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2564. 12(1) มกราคม-มิถุนายน, 91-104. 

การสร้างสวนยางพาราตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่สวนยางยั่งยืน. วารสารยางพารา. 2564. 42(1) มกราคม-มีนาคม, 3-13. 

กิจกรรมการต้านจุลินทรีย์ก่อโรคและการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของสารสกัดจากเปลือกล้าต้นกัญชง. วารสารหน่วย
วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2564. 12(1) มกราคม-มิถุนายน, 122-133. 

จากหน้ากากด้าน้้าสู่หน้ากากป้องกันโควิด-19. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(122) พฤษภาคม, 5. 

ชุดหน้ากาก PAPR ฝีมือนักวิจัยไทย ชุดเกราะพร้อมรบโควิด-19 กู้วิกฤติทดแทน N95. จดหมายข่าว วช. 2564. 
16(122) พฤษภาคม, 4. 

นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโน น้้ายาฆ่าเชื้อรับมือโควิด-19. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(120) มีนาคม, 4-5. 

แนวทางพัฒนาและข้อแตกต่างของโควิด-19 วัคซีนแต่ละประเภท. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(120) มีนาคม, 6. 

ผลกระทบทางนิเวศสรีรวิทยาต่อกาแฟโรบัสตาที่ปลูกร่วมในสวนยางพารา. วารสารยางพารา. 2564. 42(1) มกราคม-มีนาคม, 14-25. 

มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและคืนสัตว์สู่ป่าในมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ (พ้ืนที่นามน). วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2564. 
12(1) มกราคม-มิถุนายน, 150-159. 

ยกระดับสวนยาง GAP และยางแผ่นอบแห้ง GMP ของศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารยางพารา. 2564. 42(1) มกราคม-มีนาคม, 26-37. 

วิเคราะห์ฝุ่น PM2.5 จากปฏิกิริยาเคมีในชั้นบรรยากาศ. จดหมายข่าว วช. 2564. 16(120) มีนาคม, 10. 

อันตรกิริยาระหว่างยาและพืชกระท่อม ตอนที่ 2. วารสารส านักงาน ป.ป.ส. 2564. 37(2) เมษายน-กันยายน, 18-22.  



 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ : 0 2201 7250-5   e-mail : info@dss.go.th 

 

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

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
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