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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
 
Food & food technology 
664 
ว 321  วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รศ.ดร. 
2562   หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร =  
 Principle of food processing design /  
 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
 2562. 470 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
Energy 

333.79 
ส 837  สุภาวดี น้อยน ้าใส. 
2562   พลังงานกับชีวิต = Energy and life / สุภาวดี น้อยน ้าใส.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. 240 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
Health & safety 

614.4 
จ 293  จางเหวินหง. 
2563   คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19 / จางเหวินหง, ผู้เขียน  
 และ ร้าพรรณ รักศรีอักษร ผู้แปล. กรุงเทพฯ :  
 อัมรินทร์พริ นติ ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2563. 55 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51496
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51482
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51495
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614.4 
พ 653  พิเชฐ บัญญัติ.  
2563   คู่มือเอาตัวรอดจากไวรัส COVID-19 / พิเชฐ บัญญัติ.  
 กรุงเทพฯ : เซเว่นดี บุ๊ค, 2563. 255 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
Information storage & retrieval 

025.524 
ท 668  เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง. 
2563   ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 /  
 เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง. กรุงเทพฯ : กรีน ไลฟ์ พริ นติ ง เฮาส์,  
 2563. 154 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
Laws & legislation 

346.0482 
ป 458  ปริญญา ดีผดุง. 
2563   หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์ / ปริญญา ดีผดุง.  
กฎหมาย กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563. 250 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
  
 

 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51492
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51500
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51477
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Management 

658.408 
จ 481  จินตวีร์ เกษมศุข. 
2562   การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = 
 Stakeholder relationship management /  
 จินตวีร์ เกษมศุข. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2562. 116 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
658.4063 
พ 220  พยัต วุฒิรงค์. 
2562   การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ =  
 Innovation management concept & best practice /  
 พยัต วุฒิรงค์. พิมพ์ครั งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2562. 241 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
658.4063 
พ 218  พยัต วุฒิรงค์. 
2562   การจัดการนวัตกรรม : ทรัพยากร องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 และนวัตกรรม = Innovation management : resource learning  
 organization and innovation / พยัต วุฒิรงค์. พิมพ์ครั งที่ 2.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. 259 หน้า.  
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51491
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51480
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51490
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ELECTRONIC RESOURCES 
 

e-Clipping  

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการดันภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมระดมสมองใน NQI System Integrator  
192/2563   ในการพิจารณาร่างผลการศึกษาการขับเคลื่อนระบบ NQI สาขาระบบตรวจจับ (Sensor)  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท า (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจบุคลากร 
193/2563  ทางการแพทย์ (PAPR) (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือ มรภ.อุดรธานี เร่งสร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง 
195/2563  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปักหมุดพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ มอ. และ มก.ศรช.  
197/2563  สร้างนักศึกษาคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
  บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และกระบวนการผลิต 
198/2563  ชุด PPE (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือ มทร.ล้านนา ดันกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ เร่งสร้างเครือข่าย 
200/2563  ศูนย์รับตัวอย่าง (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือ มรภ.ล าปาง เร่งสร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง  
201/2563  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมหลักสูตร “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี”  
202/2563  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผนึกพลังสร้างความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
206/2563  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจบุคลากร 
208/2563  ทางการแพทย์ (PAPR) (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c192-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c193-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c195-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c197-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c198-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c200-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c201-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c202-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c206-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c208-2563.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผนึกเครือข่ายขับเคลื่อนระบบ NQI ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
209/2563  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระดมนักวิจัยผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
210/2563  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่เชียงราย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เร่งสร้างเครือข่าย 
212/2563  กับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กันยายน 2563) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา  
  
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๖๓/๒๕๖๒ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนต ารับยา (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 200 ง 

(9 ส.ค. 2562) 17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันด า             

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้ม
ของฟิล์มกรองแสง ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136 
ตอนพิเศษ 205 ง (19 ส.ค. 2562) 3-6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒                 

(ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 213 ง (28 ส.ค. 2562) 3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพ่ือ

รักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 199 ง (8 ส.ค. 2562) 
11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพ่ือ

รักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 210 ง (23 ส.ค. 2562) 
16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 

136 ตอนพิเศษ 218 ง (30 ส.ค. 2562) 1-3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุต ารายา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 189 ง 

(26 ก.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c209-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c210-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c212-2563.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152019
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152020
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152022
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152018
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152021
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152023
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152014
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 
สาขาช่างประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรีดเย็น (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 195 ง (2 ส.ค. 2562) 6-25) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136      

ตอนพิเศษ 199 ง (8 ส.ค. 2562) 1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ า พ.ศ. 
๒๕๖๒ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 190 ง (30 ก.ค. 2562) 8-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152016
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152017
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152015
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2020  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3 - 4, 11 2020 /  
 ASTM International.West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2020. 6 v. 
 see more  
 
 
 
The United States of America  
 Society of Automotive Engineers 
 

  SAE J125 : 2018 Elevated temperature properties of cast irons. 

  SAE J359 : 2018 Infrared testing. 

  SAE J417 : 2018 Hardness tests and hardness number conversions. 

  SAE J419 : 2018 Methods of measuring decarburization. 

  SAE J420 : 2018 Magnetic particle inspection. 

  SAE J422 : 2018 Microscopic determination of inclusions in steels. 

  SAE J426 : 2018 Liquid penetrant test methods. 

  SAE J431 : 2018 Automotive gray iron castings. 

  SAE J435 : 2018 Automotive steel castings. 

  SAE J437 : 2018 Selection and heat treatment of tool and die steels. 

  SAE J438 : 2018 Tool and die steels. 

  SAE J439 : 2018 Sintered carbide tools. 
  SAE J451 : 2018 Aluminum alloys – fundamentals. 

  SAE J452 : 2018 General information - chemical compositions, 
mechanical and physical properties of SAE 
aluminum casting alloys. 

  SAE J454 : 2018 General data on wrought aluminum alloys. 

  SAE J459 : 2018 Bearing and bushing alloys. 

  SAE J460 : 2018 Bearing bushing alloys chemical composition of SAE 
bearing and bushing alloys. 

   

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51231
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  SAE J461 : 2018 Wrought and cast copper alloys. 

  SAE J463 : 2018 Wrought copper and copper alloys. 

  SAE J466 : 2018 Magnesium wrought alloys. 

  SAE J468 : 2018 Zinc alloy ingot and die casting compositions. 

  SAE J503 : 2018 Woodruff key slots and keyways. 

  SAE J775 : 2018 Engine poppet valve information report. 

  SAE J836 : 2018 Automotive metallurgical joining. 

  SAE J864 : 2018 Surface hardness testing with files. 

  SAE J1147 : 2018 Welding, brazing, and soldering - materials and 
practices. 

  SAE J1205 : 2018 Performance requirements for snap-in tubeless tire 
valves. 

  SAE J1206 : 2018 Methods for testing snap-in tubeless tire valves. 

  SAE J1267 : 2018 Leakage testing. 

  SAE J1434 : 2018 Wrought aluminum applications guidelines. 

  SAE J1817 : 2018 Long-stroke air-brake actuator marking. 

  SAE J2185 : 2018 Life test for heavy-duty storage batteries (lead acid 
type only). 

  SAE J2343 : 2018 Recommended practice for LNG medium and heavy-
duty powered vehicles. 

  SAE J2406 : 2018 Recommended practices for CNG powered medium 
and heavy-duty trucks. 

  SAE J2408 : 2018 Clutch requirements for high-torque truck and bus 
engines. 

  SAE J2582 : 2018 Automotive ductile iron castings for high temperature 
applications. 

  SAE J2614 : 2018 Welded and cold-drawn, high strength (500 MPa 
tensile strength) hydraulic tubing, for bending, 
flaring, cold forming, welding and brazing. 

  SAE J2699 : 2018 Liquefied natural gas (LNG) vehicle fuel.   

  SAE J2907 : 2018 Performance characterization of electrified powertrain 
motor-drive subsystem. 

  SAE J2964 : 2018 Low speed continuous slip SAE No. 2 µPVT 
procedure. 
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บทความวารสารภาษาไทย 

Decision rule. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) กันยายน, 28-30. 

SDO บทบาทใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 4-5. 

กระจกอัจฉริยะเทอร์โมโครมิก. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 20-21. 

กระดาษบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานอันตรายมากกว่าที่คิด. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 
68(211) กันยายน, 26-27. 

การควบคุมคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์เพ่ือลดการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินเอ็ม. วารสารกรมวิทยาศาสตบริการ.  
2562, 68(211) กันยายน, 21-23. 

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกท่ีใช้กับอาหาร. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) กันยายน,        
31-32. 

การเตรียมตัวอย่างอนุภาควัตถุดิบในวัสดุเซรามิก. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม,                          
24-26. 

การเตรียมโฟมพอลิยูริเทนจากน  ามันพืชที่ใช้แล้ว. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม,                                                                       
16-17. 

การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนา OTOP ประเภทอาหารในทุกภูมิภาคของไทย. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
2562, 68(211) กันยายน, 3-4. 

การเปรียบเทียบการจ าลองกระบวนการก่อสร้างด้วยโปรแกรมอารีน่าและโปรแกรมคอสมอส. วิศวกรรมสารฉบับวิจัย
และพัฒนา. 2562, 30(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 89-104. 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมเพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน.    
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 13-15. 

การพัฒนาวัสดุพอลิไพรโรลคอมพอสิทส าหรับงานบ าบัดน  าเสีย. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) 
พฤษภาคม, 40-41. 

การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีส าหรับการหาปริมาณไซยาไนด์ที่ถูกชะจากกระเบื องคอนกรีตมุงหลังคา.               
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 6-7. 

การพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
2562, 68(210) พฤษภาคม, 27-29. 
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การมีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของภาคธุรกิจ สหกันต์ ผลสมบูรณ์โชค กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทาโคเทค จ ากัด. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 8-9. 

การวัดความผิดพลาดก าลังขยายของเครื่องวัดขนาดชิ นงานอุตสาหกรรม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 
68(210) พฤษภาคม, 36-39. 

การวิเคราะห์ปัจจัยในการเผาไหม้เชื อเพลิงชีวมวลของหม้อก าเนิดไอน  าฟลูอิไดซ์เบดแบบฟองแก๊ส. วิศวกรรมสารฉบับ
วิจัยและพัฒนา. 2562, 30(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 147-157. 

การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสารสนเทศพร้อมใช้ออนไลน์.  
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 30-31. 

การเสริมก าลังต้านทานแรงเฉือนส าหรับคานคอนกรีตอัดแรงที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วย CFRP. วิศวกรรมสารฉบับวิจัย
และพัฒนา. 2562, 30(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 31-44. 

การออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีค้นหาแบบหิ่งห้อย. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 
2562, 30(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 133-145. 

ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาหารเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม.   
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) กันยายน, 19-20. 

เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) 
กันยายน, 14-15. 

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน  าหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม ตอบโจทย์กระตุ้นน  านมแม่. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
2562, 68(211) กันยายน, 16-18. 

นวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทจากธรรมชาติกับการใช้งานในอุตสาหกรรม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 
68(210) พฤษภาคม, 18-19. 

แนวทางการน าพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารของประเทศไทย. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.        
2562, 68(210) พฤษภาคม, 32-35. 

แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 
68(211) กันยายน, 7-8. 

แนวโน้มบรรจุภัณฑ์พลาสติก. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 43. 

บล็อกยางธรรมชาติ ก าบังรังสีเพ่ือใช้ทางการแพทย์. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 
10-12. 
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ผลิตภัณฑ์อกไก่อบกรอบ อาหารโปรตีนไขมันต่ าพร้อมบริโภค. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) 
กันยายน, 24-25. 

ภารกิจและบริการด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) 
กันยายน, 5-6. 

มุมมองในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสนับสนุนด้านวัสดุวิศวกรรม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
2562, 68(210) พฤษภาคม, 1-3. 

วัสดุและวัสดุวิศวกรรมกับการรับรอง ISO/IEC 17025. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(210) พฤษภาคม, 42. 

ศาสตร์อาหารสู่นวัตกรรมลดขยะ. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) กันยายน, 33-35. 

สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย.  
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 68(211) กันยายน, 9-11. 

อนาคตใหม่ของโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2562, 
68(210) พฤษภาคม, 22-23. 

อิทธิพลของเส้นใยธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ งต่อคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์. วิศวกรรมสารฉบับวิจัย
และพัฒนา. 2562, 30(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 7-17. 

อิทธิพลของอัตราส่วนตัวท าละลายอินทรีย์ที่มีผลต่อสมบัติทางกลและค่าการน าความร้อนของแผ่นปูพื นทางเดินจาก
เศษโฟมเหลือทิ ง. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 2562, 30(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 121-132. 
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