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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURE 

635.5 
น 472  นายเกษตรอินทรีย์. 
2558  ผักหวานป่า ปลูกง่าย ขายคล่อง /  
 นายเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน,  
 2558. 128 หน้า. 
 
 
CERAMICS 
 
666.1 
CONg  Conference on glass problems (77th : 2016 :  
2017    Columbus, Ohio). 
 77th Conference on glass problems :  
 collection of papers presented at the 77th  
 conference on glass problems, Greater  
 columbus convention center, Columbus,  
 Ohio, November 7-9, 2016 / edited by 
 S. k. Sundaram. Hoboken, New Jersey : 
 John Wiley & Sons, c2017. xiii, 211 p. 
 
 
666.1 
CONg  Conference on glass problems (78th : 2017 :  
2018   Columbus, Ohio). 
 78th Conference on glass problems : 
 collection of papers presented at the 78th  
 Conference on glass problems including the  
 11th advances in fusion and processing of  
 glass (AFPG) symposium, Greater Columbus  
 convention center, Columbus, Ohio, November  
 6-9, 2017 / edited by S. k. Sundaram. Hoboken,  
 New Jersey : John Wiley & Sons, c2018. xiii, 270 p. 
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CHEMICAL ENGINEERING   

660.28424 
GIT Gitis, Vitaly. 
 Ceramic membranes : new opportunities  
 and practical applications / Vitaly Gitis and  
 Gadi Rothenberg. Weinheim, Germany :  
 Wiley-VCH, c2016.  xi, 395p. 
 
 
660.2804 
LUN  Lunn, George. 
3rd ed. Destruction of hazardous chemicals in  
 the laboratory / George Lunn, Eric B. Sansone.  
 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  
 c2012. xiii, 779 p. 
 
 
COMPUTER & PROGRAMMING 
 
519.5 
อ 623  อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์. 
2560 สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก 
 และกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบ้ืองต้น = 
 Descriptive statistics, exploratory data analysis,  
 and statistical graphic with basic R programming /  
 อานนท์ ศักด์ิวรวิชญ์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ :  
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. 261 หน้า. 
 
 
 

ELECTRICAL ENGINEERING 

621.3 
ป 412  ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 
2561 การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical  
 system design / ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. พิมพ์ครั้งท่ี 7  
 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 ตามมาตรฐาน วสท.2556).  
 กรุงเทพฯ : โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2561. 576 หน้า. 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
Ref.  
664.06 
FCC  Food chemicals codex : 2018 / by authority  
11th ed. of the United States Pharmacopeial  
  Convention, prepared by the Council of  
  Experts and published by the Board of  
  Trustees. 11th ed. Rockville, MD :  
  United States Pharmacopeial Convention,  
  c2018. 1 v. (xiii, 1707 p.) 
 
 
 
MANAGEMENT 
 
302.35 
ช 152  ชนิดา จิตตรุทธะ. 
2560 วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยสู่ความสําเร็จท่ียั่งยืน =  
 Organizational culture / ชนิดา จิตตรุทธะ. 
 พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2560. 342 หน้า. 
 
 
 
 
 

MATERIALS 

620.11 
GRAt  Graphene technology : from laboratory to  
 fabrication / edited by Soroush Nazarpour  
 and Stephen R. Waite. Weinheim, Germany : 
  Wiley-VCH, c2016. xii, 218 p. 
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PHARMACOLOGY 

Ref. 
615.114 
EUR  European pharmacopoeia / Published in  
9th ed.  accordance with the convention on  
 the elaboration of a European pharmacopoeia  
 (European treaty series No. 50). 9th ed.  
 Strasbourg : Coucil of Europe, c2019. 3 v.  
 
 
 
 
POLYMERS 

620.192 
FUN Functional and physical properties of polymer  
 nanocomposites / edited by Aravidn Dasari  
 and James Njuguna. Chichester, West Sussex ;  
 Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2016.  
 xii, 212 p. 
 
 
 
 
RESEARCH METHOD 
 
302.23072 
ก 425  กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย. 
2560 กระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน : เชิงคุณภาพ  
 เชิงปริมาณ และผสมวิธี = The paradigm of mass  
 communication research : qualitative,  
 quantitative, and mixed methods /  
 กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย. กรุงเทพฯ :  
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. 401 หน้า. 
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SAFETY MEASURES  

363.377 
ก 637  กิจจา จิตรภิรมย์. 
2561 การควบคุมและป้องกันอัคคีภัย =  
 Fire control and prevention /  
 กิจจา จิตรภิรมย์. กรุงเทพฯ : 2561.  
 268 หน้า. 
 

 
 
SCIENCE 
 
612.82 
น 243  นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล. 
2560  ไขความลับของสมองด้วย Emergenetics 
 "EG Brain" แบบทดสอบอัจฉริยะ / นรินทร์ หวังศรีวัฒนกุล. 
 กรุงเทพฯ : สวนอักษรพริ้นต้ิง, 2560. 204 หน้า. 
 
 
 
155.25 
ว 763 วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. 
2561 NLP : ภาษา สมอง มหัศจรรย์ / 
 วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. พิมพ์ครั้งท่ี 13. กรุงเทพฯ : 
 บานานา สวีท, 2561. 336 หน้า. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 6 -

STANDARDS & REGULATIONS 

 

 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2, 4-5, 10-11, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,   
 c2019. 8 v. 
 
 

 
Std. 
ASME Bioprocessing equipment : ASME BPE-2016  
BPE  (Revision of ASME BPE-2014) /  
2016 The American Society of Mechanical  
 Engineers. New York, N.Y. : ASME,  
 c2016. 328 p. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The United States of America 

 National Fire Protection Association 
 

 NFPA 1194 : 2018 Recreational vehicle parks and campgrounds. 
 NFPA 1201 : 2015 Providing fire and emergency services to the public.  

NFPA 1221 : 2016 Installation, maintenance, and use of emergency  
 services communications systems.  
NFPA 1250 : 2015 Fire and emergency services organization risk 
 management. 
NFPA 1401 : 2017 Fire service training reports and records.  
NFPA 1403 : 2018 Live fire training evolutions. 
NFPA 1404 : 2018 Fire service respiratory protection training. 
NFPA 1405 : 2016 Land-based fire departments that respond to marine  
 Vessel fires. 
NFPA 1407 : 2015 Training fire service rapid intervention crews. 
NFPA 1408 : 2015 Training fire service personnel in the operation, care,  
 use, and maintenance of thermal imagers. 
NFPA 1410 : 2015 Training for initial emergency scene operations.  
NFPA 1451 : 2018 Fire and emergency service vehicle operations training program.

 NFPA 1452 : 2015 Training fire Service personnel to conduct community  
  risk reduction. 
NFPA 1500 : 2018 Fire department occupational safety, health, and  
 wellness program. 
NFPA 1521 : 2015 Fire department safety officer professional qualifications. 
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       ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของ                                                    
สินค้าหีบห่อ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 153 ง (2 ก.ค. 2561) 28-31) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ส าหรับการจัดท า                                             
รายงานและแผนตามกระบวนการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน                                                             
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 148 ง (26 มิ.ย. 2561) 13-20) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้แก้ไขรายการในใบส าคัญการขึ้นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ                                                         
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 144 ง (21 มิ.ย. 2561) 2-3) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการอนุญาตให้                                                        
น าเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาใน                                              
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 188 ง (7 ส.ค.                                                          
2561) 15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่ง                                          
ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะ หรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with windshield)                                    
ของรถยนต์กระบะหรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                        
119 ง (24 พ.ค. 2561) 40-41) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์                                          
กระบะสี่ประตู (Double cab) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.                                                 
2561) 37-39) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะ                                       
ที่ออกแบบส าหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่มีพ้ืนที่                                                
ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space cab) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                     
119 ง (24 พ.ค. 2561) 32-36) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะ                                                   
ที่ออกแบบ ส าหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ที่ไม่มีพ้ืนที่                                                         
ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No cab) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง                                                    
(24 พ.ค. 2561) 27-31) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งหรือ                                                 
รถยนต์โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน (ราชกิจจานุเบกษา                                              
135, ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค. 2561) 22-26) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149416
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149409
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149408
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149225
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149385
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149386
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149387
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149388
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149389
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ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของ รถยนต์นั่ง                                                       
กึ่งบรรทุก (Pick-up passenger vehicle : PPV) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                 
119 ง (24 พ.ค. 2561) 14-17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์                                              
โดยสารที่มีท่ีนั่งไม่เกิน ๑๐ คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง                                        
และไฟฟ้า (Hybrid electric vehicle) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง                                                    
(24 พ.ค. 2561) 18-21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่ง                                                                     
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค. 2561) 10-13)  

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงาน                                          
มาตรฐานสากล (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค. 2561) 43-45) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งน ารถยนต์กระบะ                                                
หรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with windshield) ของรถยนต์กระบะ                                                       
มาผลิตหรือน ารถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง (ราชกิจจานุเบกษา 135,                                                          
ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค. 2561) 42) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัย                                           
เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active safety) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                               
119 ง (24 พ.ค. 2561) 7-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผลการตรวจวัด                                                
และวิเคราะห์สภาวะการท างาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถาน                                   
ประกอบกิจการ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 150 ง (28 มิ.ย. 2561) 4) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับ                                                                  
ความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๒)                                                                                
(ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 149 ง (27 มิ.ย. 2561) 1-2) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)                                             
(ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 159 ง (15 ก.ค.2559) 15-16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ                                                             
และต ารับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135,                                                     
ตอนพิเศษ 152 ง (29 มิ.ย. 2561) 15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149391
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149390
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149392
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149384
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149383
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149393
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149413
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149411
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149222
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149414
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ าปลา (ฉบับที่ ๒) (ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ                                                
115 ง (1 ต.ค.2553) 27) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๐๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                                
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลาสเตอร์แบบม้วน : กระดาษ (ราชกิจจานุเบกษา 128,                                                     
ตอนพิเศษ 40 ง (5 เม.ย. 2554) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน                                                  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นอัดทองแดงส าหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส -                                                             
ฟีนอลิกเรซิน และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นอัดทองแดงส าหรับ                                                            
วงจรพิมพ์ เล่ม ๑ วัสดุฐานเสริมแรงหุ้มและไม่หุ้มด้วยแผ่นอัดเสริมกระดาษเซลลูโลส -                                                
ฟีนอลิกเรซิน ชั้นคุณภาพประหยัด ผนึกด้วยทองแดงเปลว (ราชกิจจานุเบกษา                                                    
128, ตอนพิเศษ 40 ง (5 เม.ย. 2554) 16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                                 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๑                                                  
ส าหรับการอุ่น (ราชกิจจานุเบกษา 128, ตอนพิเศษ 106 ง (15 ก.ย. 2554) 10) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๖๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๗) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                      
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๒                                               
ส าหรับการอุ่นครั้งเดียว (ราชกิจจานุเบกษา 131, ตอนพิเศษ 66 ง (22 เม.ย.                                                       
2557) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                          
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม ๒ : การทดสอบ                                                    
การซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง                                                                 
(4 มิ.ย. 2561) 1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                        
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม ๕ : การทดสอบ                                                    
แบนโดว์วูล์ฟดัดแปร (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 2561) 2) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                                       
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งก าเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -                                                
เล่ม ๑ : ข้อแนะน าทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 2561) 4) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149334
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149223
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149224
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149226
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149227
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149394
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149395
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149397
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                     
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งก าเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -                                                                              
เล่ม ๒ : หลอดไฟซีนอนอาร์ก (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง                                                                 
(4 มิ.ย. 2561) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                     
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งก าเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -                                                              
เล่ม ๓ : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง                                                          
(4 มิ.ย. 2561) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก าหนด                                                          
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อช่วยหายใจ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                
127 ง (4 มิ.ย. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง แก้ไขมาตรฐาน                                          
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก -                                                           
การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ ๑) (ราชกิจจานุเบกษา 135,                                                               
ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 2561) 8-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                     
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ ามันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                               
ที่อุณหภูมิ 20°C - วิธีอ้างอิง (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง                                                                  
(4 มิ.ย. 2561) 10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                      
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ ามันหอมระเหย - การทดสอบหาดัชนีหักเห (ราชกิจจานุเบกษา                                               
135, ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 2561) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๗ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                             
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ ามันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัลโรเทชัน                                                                      
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 2561) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๔๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                                           
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ ามันหอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ากันได้ในเอทานอล                                                         
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 2561) 13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน                                            
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม ๖ : การทดสอบ                                                          
การแห้งโดยปราศจากรอย (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 127 ง                                                                        
(4 มิ.ย. 2561) 3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149399
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149398
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149400
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149405
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149404
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149403
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149402
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149401
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149396
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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์                                                         
เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                   
153 ง (2 ก.ค. 2561) 35-36) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลากของเครื่องส าอาง                                                                    
ที่มีวัตถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา                                             
135, ตอนพิเศษ 149 ง (27 มิ.ย. 2561) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต                                                          
ให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ (ราชกิจจานุเบกษา 135,                                                            
ตอนพิเศษ 144 ง (21 มิ.ย. 2561) 4-5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดแบบค าขอย้าย เปลี่ยนแปลง                                                    
หรือเพ่ิมสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                          
144 ง (21 มิ.ย. 2561) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียน                                                   
ต ารับยาชีววัตถุคล้ายคลึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                  
160 ง (6 ก.ค. 2561) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ                                                                   
เงื่อนไขการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Quality Thai Herbal Product)                                                             
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 148 ง                                                       
(26 มิ.ย. 2561) 4-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149415
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149412
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149407
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149406
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149417
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149410
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   Food Science 84 (1) 2019 : 19-30) 

IF 31 (222) Probiotic properties of Lactobacillus plantarum LRCC5193, a plant-origin lactic acid   
    bacterium isolated from kimchi and Its use in chocolates.  (Journal of Food   
    Science 83 (11) 2018 : 2802-2811) 

IF 34 (345) Quantitation of mycotoxins using direct analysis in real time mass spectrometry (DART-    
    MS).  (Journal of AOAC International 101 (3) 2018 : 643-646) 

IF 17 (93) Reduction of phytic acid in soymilk by immobilized phytase system.  (Journal of Food       
    Science 83 (12) 2018 : 2963-2969) 

IF 135 (105) Research progress on flavor compounds and microorganisms of Maotai flavor baijiu.    
    (Journal of Food Science 84 (1) 2019 : 6-18) 

IF 10 (32) Roasting kinetics and chemical composition changes of Robusta coffee beans during   
    hot air and superheated steam roasting.  (Journal of Food Science 84 (2) 2019 :   
    292-302) 

IF 101 (114) Solar light induced antibacterial performance of TiO2 crystallized glass ceramics.    
    (International Journal of Applied Glass Science 9 (4) 2018 : 480-486) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

DSI ไขคดีละเมิดอนุสิทธิบัตรอัญมณีสังเคราะห์ด้วยแสงซินโครตอน (DSI ไตรสาร 10, 4 (2561) 73-76) 

กระบวนการผลิตนาโนคริสตัลจากแบคทีเรียเซลลูโลสเพ่ือการสังเคราะห์ตัวน าส่งยารักษาโรคมะเร็ง (UNISEARCH 
 JOURNAL 5, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 32-37) 

กลไกที่หลากหลายของแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่จากดินบริเวณรากข้าวต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
 ควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 33-42) 

กลไกสาธารณะบูรณาการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ กรณีศึกษาสมาร์ทโมบิลิตี้  (วารสาร    
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14, 53 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 35-40) 

การชักน าให้เกิดยอดจากชิ้นส่วนข้อของสักในสภาพหลอดทดลอง (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 
 2561) 126-134) 

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ านมดิบในถังรวมนม จากมหาวิทยาลัยหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 41, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 59-67) 

การทดสอบการกัดกร่อนตามมาตรฐานสากล ASTM F1875 ระหว่างผิวสัมผัสระหว่างจุดต่อของข้อสะโพกเทียม
 ชนิด Unipolar hip prosthesis (UNISEARCH JOURNAL 5, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 47-48) 

การเปรียบเทียบจีโนมและอาร์เอ็นเอรีคอมบิเนชันของทอสโพไวรัสชนิด Tomato necrotic ringspot virus สาเหตุ
 โรคใบจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริก (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 1-11) 

การเปรียบเทียบผลของการใช้ชานอ้อยหมัก ฟางหมัก หญ้าสด ต่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและผลตอบแทน
 ทางเศรษฐกิจของโคเนื้อลูกผสม (บราห์มันxพ้ืนเมือง) ในฤดูแล้ง (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 
 2561) 117-125) 

การพัฒนากระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงส าหรับแบร็กเกตเซรามิกทันตกรรม (UNISEARCH JOURNAL 5, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 
 2561) 20-24) 

การพัฒนาวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ประสิทธิภาพที่ตอบสนองต่อแสงช่วงที่ตามองเห็น (UNISEARCH JOURNAL 5, 3 
 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 14-19) 

การพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (UNISEARCH JOURNAL 5, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 
 2561) 3-7) 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารทุติยภูมิ และประสิทธิภาพในการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวของ
 แบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens S20A1 (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 22-32) 

การศึกษาสารพิษตกค้างในผัก พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางลดสารเคมีเพ่ือปรับเปลี่ยนการบริโภคผักปลอด
 สารพิษ (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 41, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 82-92) 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสังคมเทคโนโลยี (DSI ไตรสาร 10, 4 (2561) 77-81) 

คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561)       
 98-105) 
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งานวิจัยท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 152-161) 
 แชร์ลูกโซ่ในยุคดิจิทัล (DSI ไตรสาร 10, 4 (2561) 54-59) 

ไดออกซิน สารเล็กๆ ที่มองไม่เห็น อันตรายกว่าที่คุณคิด (วารสารข่าว สผ. 20, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 13-15) 

นวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคส าหรับคัดแยก จัดเก็บและเพาะเลี้ยง เซลล์มะเร็งในรูป               
 เซลล์เดี่ยว เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางชีวภาพเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัข (UNISEARCH JOURNAL 5, 3                      
 (ก.ย.-ธ.ค. 2561) 8-13) 

ปฏิสัมพันธ์ของฟอสฟอรัสกับเหล็ก ต่อการเจริญเติบโตและการผลิตไขมันของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก 
 Desmodesmus quadricauda (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 32, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 142-151) 

ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากดาวเรืองการควบคุมมอดข้าวเปลือก Rhyzopertha do minica (Fabricius) 
 (Coleoptera : Bostrichidae) (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ย.-ส.ค. 2561) 135-141) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ส าหรับกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกรต าบลบางยาง 
 อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 62-72) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกร ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (วารสาร
 เกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 43-52) 

ผลของไคโตซานต่อผลผลิตของข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูงในช่วงระยะการเจริญเติบโตต่างๆ กัน  (วารสาร
 เกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 73-84) 

ผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นแคปซูล "แอนติออกซ์" ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ  (วารสาร                  
 องค์การเภสัชกรรม 44, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 10-11) 

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 54, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) 51-55) 

ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา (วารสารต ารวจ 54, 456 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 20-22) 

มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพจากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยวิธี Hydraulic fracturing (วารสาร          
 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 41, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561)17-27) 

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14, 53                
 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 31-34) 

รู้ทัน ป้องกันออฟฟิศซินโดรม (วารสารต ารวจ 54, 456 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 23-28) 

โรงงานผลิตยาองค์การเภสัชกรรม ได้รางวัลระดับโลก Honorable mention facility of the year awards 
 2018 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 44, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 6-7) 

องค์การเภสัชกรรม เดินหน้าวิจัยและพัฒนากัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ (วารสารองค์การเภสัชกรรม                   
 44, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 19-21) 

อิทธิพลของความร้อนและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพและระยะเวลาการสุกของมะม่วงพันธุ์มหาชนก
 (วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 36, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561) 85-97) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 
 
664.06 
F644 Flow injection analysis of food additives  
  [Electronic resource] / edited by 
 Claudia Ruiz-Capillas, Leo M.L. Nollet. 
 Boca Raton : Taylor & Francis, [2016].  
 760 p. 
 
 
 
613.2 
K892 Kraft, Diane, 1963-  
  The a-z guide to food as medicine 
 [Electronic resource] / Diane Kraft and  
 Ara DerMarderosian. Boca Raton : CRC 
 Press, [2016]. 395 p. 
 
 
390.22 
CUL Ministry of Culture. 
 The royal coronation ceremony  
 [Electronic resource] / Ministry of Culture.  
 Bangkok : Rung Silp, c2018. 183 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

548.8 
RAM Ramaswamy, Veda. 
 Characterization of polycrystalline  
 Catalytic materials using powder X-ray  
 diffraction [Electronic resource] /  
 Veda Ramaswamy. [S.l.] : Alpha  
 Science International Ltd.,  
 2016. 345 p.                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 
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390.22 
ศ 528  กรมศิลปากร. ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. 
2561 ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรม 
 ราชาภิเษก [Electronic resource] / ส านัก 
 วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร  
 กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กรม,  2561.  
 160 หน้า. 
 
 
390.22 
ว 394  กระทรวงวัฒนธรรม. 
2562 ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  [Electronic resource] / กระทรวงวัฒนธรรม.  
 กรุงเทพฯ : ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,  
 2562. 143 หน้า. 
 
 
 
390.22 
ว 394  กระทรวงวัฒนธรรม. 
2560 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [Electronic  
 resource] / กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : 
 รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2560. 183 หน้า. 
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 

e-Article* 

Repr. F26  Effect of various food additives on the levels of 4(5)- 
  methylimidazole in a soy sauce model system  
  (Journal of food science.81(1)2016: T262-T267) 
  See Abstract    
  
Repr. F27 Evaluating the impacts of selected packaging materials  
  on the quality attributes of cassava flour (cvs.  
  TME 419 and UMUCASS 36) (Journal of food science. 
  81(2)2016:324-C331) See Abstract      

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=445
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=446
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Repr. F28 Gelling properties of fish/pork mince mixtures (Journal  
  of food science. 81(2)2016: C301-C307) See Abstract   
    
Repr. M18 Comprehensive study of tellurium based glass ceramics  
  for thermoelectric application (Advances in Applied  
  Ceramics.144(S1)2015: S42-S47) See Abstract 
 
Repr. M19 Food-contact paper and board based on recycled fibres:  
  regulatory aspects--new rules and guidelines (Food  
  Additives & Contaminants.19(S1)2002:79-92)  
  See Abstract 
 
Repr. M20 Phthalates in paper and board packaging and their migration  
  into Tenax and sugar (Food Additives & Contaminants. 
  16(12)1999:571-577) See Abstract 

 
Repr. M21 Recycling of polyethylene terephthalate (PET) plastic bottle  
  wastes in bituminous asphaltic concrete (Cogent  
  Engineering.3(1)2016:1-28) See Abstract 
 
Repr. M22 Three different recycle codes of plastic/Acacia fibre  
  composites: physical and morphological properties  
  (International Journal of Biobased Plastics.1(1)2019:1-7) 
  See Abstract 
 

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

e-Clipping 

ก18660 ไม้อัดจากต้นมันส าปะหลังสู่ 'วัสดุแต่งบ้าน' แนวรักษ์โลก  
  (มติชน 41, 14870 (27 พ.ย. 2561) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18661 อินไซท์ บนเส้นทางสู่ใจกลางดาวอังคาร (มติชน 41, 14872  
  (29 พ.ย. 2561) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18662 ยานอวกาศอินไซต์ส่งภาพสุดทึ่งของขอบฟ้าบนดาวอังคาร  
  (ไทยรัฐ 69, 22228 (30 พ.ย. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=447
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=447
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149262
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149228&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20149228
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149232
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149231
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149234
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18660.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18661.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18662.pdf
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ก18663 หุ่นยนต์เอไอ ดูแลผู้ป่วย 'อัลไซเมอร์' (มติชน 41, 14874  
  (1 ธ.ค. 2561) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18664 ไอเดียชาวบ้าน 'ท่าดีหมี' ผลิตภัณฑ์ 'กาบหมาก-กล้วย' ลด 
  ขยะ-เลิกใช้กล่องโฟม (มติชน 41, 14877 (4 ธ.ค. 2561) 20) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18665 แปลงพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถช่วยลดมลพิษ (ไทยรัฐ  
  69, 22234 (6 ธ.ค. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18666 ต้นมันส าปะหลัง..ท าไม้อัดได้ (ไทยรัฐ 69, 22234  
  (6 ธ.ค. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18667 นักวิทยาศาสตร์สร้างรกขนาดเล็กในจานทดลอง (ไทยรัฐ  
  69, 22235 (7 ธ.ค. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18668 "วิทย์สร้างคน" ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Thailand 4.0  
  (มติชน 41, 14890 (17 ธ.ค. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18669 นวัตกรรมใหม่ผู้ป่วยเบาหวานส่งยาผ่านผิวหนังแทนฉีดอินซูลิน  
  (เดลินิวส์ ฉ. 25,273 (23 ธ.ค. 2561) 20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18670 ‘ทันเนลบ็อท’ หุ่นยนต์ส ารวจ 'ยุโรปา' (มติชน 41, 14898  
  (25 ธ.ค. 2561) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18671 รุกหนุนหน่วยงานรัฐสร้างถนนยางพารา (เดลินิวส์ ฉ. 25,278  
  (28 ธ.ค. 2561) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18672 ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม งานวิจัย ที่มองไปข้างหน้า (มติชน 41, 14904  
  (31 ธ.ค. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18673 สังเคราะห์สารใหม่ ให้ความหวังรักษาการติดเชื้อดื้อยา (ไทยรัฐ 
  70, 22261 (2 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18674 ส.ค.ส. 2562 มาตรการภาคอุตสาหกรรมแด่ผู้ประกอบการ 
  และประชาชน (มติชน 41, 14909 (5 ม.ค. 2562) 6) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก18675 แพขยะพลาสติกลดปริมาณได้ด้วย rPET (มติชน 41, 14909   
  (5 ม.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีรับวันขึ้นปีใหม่   
1/2562  พุทธศักราช 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน 
2/2562  วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  
3/2562  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดห้องปฏิบัติการเคมีให้นักศึกษา  
4/2562  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ศึกษาดูงาน  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM)  
5/2562  เรื่อง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ (อย่างง่าย)  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องใน 
6/2562  วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักวิทยาศาสตร์  
7/2562  ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานถนนสายวิทย์ “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ”  
8/2562  รับวันเด็กแห่งชาติ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ. ร่วมมือพันธมิตร รัฐ-เอกชน ระดมความคิดเร่งขับเคลื่อนนโยบาย 
9/2562  เศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน 
10/2562  ถนนสายวิทยาศาสตร์ 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ. เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การเป็นระบบราชการ 
11/2562  4.0 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ. ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมของสถานที่และบุคลากรในพ้ืนที่  
12/2562  ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์ 
13/2562  และเทคโนโลยี (ข่าวผลงานและ กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
14/2562  จัดการแสดงและจ าหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า  
  OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี 
  ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 1 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001 
15/2562  เพ่ือให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นระบบสากล  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. คณะผู้ตรวจราชการ ก.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
16/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการส่ง 4 Robot เข้าร่วมแข่งขันงาน  
17/2562  Seacon war of steel ครั้งที่ 4 (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรม “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
18/2562  และเทคโนโลยี” หนุนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน 
  ใช้ประโยชน์สูงสุด (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย  
19/2562  10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่น 
  การทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. Plagrim ทีมหุ่นยนต์ภาคสนามกรมวิทยาศาสตร์บริการ คว้าแชมป์ 
20/2562  หุ่นยนต์ Seacon war of steel ครั้งที่ 4 (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยก 
21/2562  ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กลุ่มงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
22/2562  เข้าพบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรามิก ที่ใช้กับอาหาร  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งพัฒนางานให้ทันสมัยรองรับการพัฒนา 
23/2562  ของอุตสาหกรรม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. การเพ่ิมมูลค่าข้าวของชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยเทคโนโลยี 
24/2562  การแปรรูปข้าวและธัญชาติ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม 
  วิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ตลาดสินค้า 
25/2562  คุณภาพ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ก-วศ. นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พร้อมรับมอบสมุดปกขาว 
26/2562   “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ” (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มกราคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c19-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c20-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c21-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c22-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c23-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c24-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c25-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c26-2562.pdf


 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

 

 
 

 

  

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

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

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
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