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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
Energy 
 

รายงาน 
333.79021  กระทรวงพลังงาน. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 
พ 453   รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2565 = Energy Statistics of 
2565 Thailand 2022 / ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.  
 กรุงเทพฯ : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2565. 229 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 

Science 
 

509  
ท 228  ทวีศักดิ์ เผือกสม. 
2565   ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์ : ประวัติวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย /  
 ทวีศักดิ์ เผือกสม ; บรรณาธิการ. พิษณุโลก : มูลนิธิเพ่ือการวิจัยสังคมเอเชีย, 2565.  
 294 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
925.72  
ส 144  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์. 
2565   รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2565 =  
 2022 Outstanding scientist award / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2565.  
 92 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
001.44074  
ส 691  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ. 
2565   มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 = Thailand research expo 2022 /  
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย.  
 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2565. 282 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
Statistical mathematics 
  
519.53  
ว 711  วิโรจน์ มงคลเทพ. 
2564   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ = Statistics for science /  
 วิโรจน์ มงคลเทพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,  
 2564. 422 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 

https://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52311
https://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52329
https://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52315
https://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52324
https://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52325
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ELECTRONIC RESOURCES 
 
e-Article          
 
3-MCPD and Glycidyl Ester สารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตน า้มันพืช.          

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2564. 36(3) กรกฎาคม-กันยายน, 24-27.  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2565. 11(1) เมษายน, 30-38. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดเพ่ือสุขภาพที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้าหลากสี. วารสารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2565. 24(1) มกราคม-เมษายน, .40-53.  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ชาเมี่ยง อาหารว่างที่ก้าลังจะสูญหายไป. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. 2565. 37(1) 

มกราคม-มีนาคม, 22-23. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดขมิ นอ้อย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2565. 30(2) 

มีนาคม-เมษายน, 1-13. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
  
e-Clipping        
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัด  
54/2565 ใบกระท่อม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2565)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 
55/2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทยยกระดับสู่มาตรฐานสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม
วิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับคณะร่างมาตรฐาน คณะที่ 35 ลงพื นที่เชื่อมโยง  
56/2565 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเส้นใยกัญชง (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม

วิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
 
 

https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159515
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159517
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159518
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159514
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159516
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159529
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159530
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159531


  - 3 -  

 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร  
57/2565 ณ จังหวัดชัยนาท (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2565) 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ MOU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าพัฒนาระบบ  
58/2565 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการประชาชนในพื นท่ีภาคใต้  
(ข่าวผลงานและกิจกรรม กรมวทิยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2565) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
   
ราชกิจจานุเบกษา       

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6254 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ นในระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า 
เล่ม 3 วิธีวัดปริมาณฮาโลเจนในระดับต่้าด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีแบบไอออน (ราชกจิจา
นุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 2565, 7)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6255 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตแห้งส้าเร็จรูป (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 
ก.พ. 2565, 8)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6256 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตแห้งส้าเร็จรูปส้าหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล (ราชกิจจา
นุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 2565, 9)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6268 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมส้าหรับอาหาร เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 2565, 21))  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6287 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากผ้า (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 2565, 
46)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6290 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยกัญชง (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 
2565, 49)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6295 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกและก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบียร์ (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 2565, 54)) 
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159532
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159533
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159519
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159520
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159521
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159522
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159523
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159524
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159525
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6337 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต - ชิ นทดสอบ เล่ม 2 : การหล่อและการบ่มชิ น
ทดสอบส้าหรับการทดสอบความแข็งแรงและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบ
คอนกรีต - มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของชิ นทดสอบและความเหมาะสมในการน้าไปใช้
งานและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบคอนกรีต เล่ม 2 การหล่อและ
การบ่มชิ นทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 2565, 96))  
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6338 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตสด - การหาความข้นเหลว - วิธวีีบีคอนกรีตสด - การหา
ความข้นเหลว - ระดับความสามารถในการอัดแน่น (ดัชนีการอัดแน่น)คอนกรีตสดอัดแน่น - 
การหาความหนาแน่นและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีต - การหาปริมาณอากาศ
ของคอนกรีตสดผสมใหม่ - วิธีใช้ความดันและก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการ
ทดสอบคอนกรีต เล่ม 3 สมบัติของคอนกรีตสด (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 
ก.พ. 2565, 98)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6339 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ยกเลิกและก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น (ราชกิจจานุเบกษา 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 ก.พ. 2565, 
100)) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

Selected Articles         

Ag-EDTA-Zr and Au-EDTA-Zr nanocomposites for the quantitative determination of 
some organophosphate pesticides in water and tomatoes. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2022, 105(4), 1023-1029. See more   

 
Determination and Identification of Nicarbazin, Measured as 4,4′-Dinitrocarbanilide 

(DNC), in chicken tissues by liquid chromatography with tandem mass 
spectrometry: Final action 2013.07. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 
105(4), 1008-1016. See more   

 
Development of avocado reference material for pesticide residue analysis. 

Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(4), 1051-1059.  See more  
 
Determination of highly polar and ionic pesticides in grape and pomegranate using 

liquid chromatography tandem mass spectrometry. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2022, 105(5), 1341-1349. See more   

 

https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159526
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159527
https://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=159528
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5662&offset=10
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5662&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5662&offset=10
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5663&offset=10
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Extraction induced by emulsion breaking for Ca, Cu, Fe, Mn, Ni, and Zn 
determination in chocolate by flame atomic absorption spectrometry. 
Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 105(5), 1299-1308. See more   

 
Novel fluorescent nano carbon quantum dots derived from lactarius hatsudake for 

high selective vitamin B12 detection. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2022, 105(5), 1350-1359. See more  

 
Quantification of lactose in lactose-free and low-lactose milk and milk products by 

biomilk 300 lac biosensor: First action 2020.09. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2022, 105(3), 759-773. See more   

 
Rapid and quantitative analysis of aflatoxin M1 from milk using atmospheric 

pressure—matrix assisted laser desorption/ionization (AP-MALDI)-triple 
quadrupole selected reaction monitoring. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 
2022, 105(4), 1043-1050. See more   

 
Simultaneous Determination of Adulterants in Dietary Food Supplements Using 

Multivariate Data Analysis after Preconcentration with Novel Nanosorbents 
and Chromatographic Measurement. Journal of AOAC INTERNATIONAL. 2022, 
105(5),  1309-1318. See more   

 
Validation of the RIDASCREEN® peanut for determination of peanut protein in 

cookies, milk chocolate, ice cream, trail mix, puffed rice cereals, and 
granola bar: AOAC performance tested methodSM 112102. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2022, 105(3), 784-801. See more   

  
  

 
 

http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5663&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5663&offset=25
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5659&offset=10
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5662&offset=25
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5663&offset=5
http://siweb1.dss.go.th/e_content/search_Issue_list3.asp?volume_ID=5659&offset=25
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
The United States of America  
 American Society for Testing and Materials 
 
Books 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2022  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3-4, 11, 13 2022 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2022. 6 v.  see more 
 
 
 
Selected Standards* 
 
The United States of America 
 American Society for Testing and Materials 
 

  ASTM A626/A626M : 2022 Standard specification for tin mill products, 
electrolytic tin plate, double reduced. 

  ASTM A635/A635M : 2022 Standard specification for steel, sheet and strip, 
heavy-thickness coils, hot-rolled, alloy, carbon, 
structural, high-strength low-alloy, and high-strength 
low-alloy with improved formability, general 
requirements for. 

  ASTM A638/A638M : 2020 Standard specification for precipitation hardening iron 
base superalloy bars, forgings, and forging stock for 
high-temperature service. 

  ASTM A653/A653M : 2020 Standard specification for steel sheet, zinc-coated 
(galvanized) or zinc-iron alloy-coated (galvannealed) 
by the hot-dip process. 

  ASTM A660/A660M : 2021 Standard specification for centrifugally cast carbon 
steel pipe for high-temperature service. 

  ASTM B645 : 2021 Standard practice for linear-elastic plane-strain 
fracture toughness testing of aluminum alloys. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52297


 - 7 - 
  ASTM B649 : 2021 Standard specification for Ni-Fe-Cr-Mo-Cu-N low-

carbon alloy and Cr-Ni-Fe-N low-carbon alloy bar and 
wire, Ni-Cr-Fe-Mo-N alloy wire, and Ni-Fe-Cr-Mo-N alloy bar. 

  ASTM B660 : 2021 Standard practices for packaging/packing of aluminum 
and magnesium products. 

  ASTM B662/B662M : 2020 Standard specification for silver-molybdenum 
electrical contact material. 

  ASTM B663/B663M : 2020 Standard specification for silver-tungsten carbide 
electrical contact material. 

  ASTM C146 : 2021 Standard test methods for chemical analysis of glass 
sand. 

  ASTM C1464 : 2021 Standard specification for bent glass. 

  ASTM C1469 : 2022 Standard test method for shear strength of joints of 
advanced ceramics at ambient temperature. 

  ASTM C1470 : 2020 Standard guide for testing the thermal properties of 
advanced ceramics. 

  ASTM C1471/C1471M-22 Standard guide for the use of high solids content cold 
liquid-applied elastomeric waterproofing membrane 
on vertical surfaces. 

  ASTM D198 : 2022 Standard test methods of static tests of lumber in 
structural sizes. 

  ASTM D1974/D1974M : 2022 Standard practice for methods of closing, sealing, and 
reinforcing fiberboard boxes. 

  ASTM D1976 : 2020 Standard test method for elements in water by 
inductively-coupled plasma atomic emission 
spectroscopy. 

  ASTM D1977 : 2022 Standard test method for nickel and vanadium in FCC 
equilibrium catalysts by hydrofluoric/sulfuric acid 
decomposition and atomic spectroscopic analysis. 

  ASTM D1987 : 2022 Standard test method for biological clogging of 
geotextile, drainage geocomposites, or 
soil/geotextile filters. 
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  ASTM E1582 : 2021 Standard test method for temperature calibration of 

thermogravimetric analyzers. 

  ASTM E1583 : 2021a Standard practice for evaluating laboratories engaged 
in determination of lead in paint, dust, airborne 
particulates, and soil taken from and around 
buildings and related structures. 

  ASTM E1588 : 2020 Standard practice for gunshot residue analysis by 
scanning electron microscopy/energy dispersive X-Ray 
spectrometry. 

  ASTM E1589 : 2021 Standard practice for evaluation of first aid antiseptic 
drug products. 

  ASTM E1590 : 2022 Standard test method for fire testing of mattresses. 

  ASTM F1693 : 2021 Standard guide for consideration of bioremediation as 
an oil spill response method on land. 

  ASTM F1694 : 2021 Standard guide for composing walkway surface 
investigation, evaluation and incident report forms 
for slips, stumbles, trips, and falls. 

  ASTM F1695 : 2020 Standard test method for performance of underfired 
broilers. 

  ASTM F1696 : 2020 Standard test method for energy performance of 
stationary-rack, door-type commercial dishwashing 
machines. 

  ASTM F1698 : 2021 Standard practice for installation of poly(vinyl 
chloride)(PVC) profile strip liner and cementitious 
grout for rehabilitation of existing man-entry sewers 
and conduits. 

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

 
 

mailto:info@dss.go.th
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INFORMATION FILES       

IF 33 (69) Assessment of regulatory compliance testing for vitamin d in infant formula - 
impact of delegated regulation (EU) 2019/828. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL. 2022, 105(5), 1360–1366. 

 
IF 35 (335) Halal food analysis using GC-MS combined with principal component analysis (PCA) 

based on saturated and unsaturated fatty acid composition. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology. 2021, 43(2), 352-355. 

 
IF 36 (44) Effect of direct electric current on human blood count. Songklanakarin Journal of 

Science and Technology. 2021, 43(1), 252-258.  
 

IF 45 (30) Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant 
activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate 
film. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2021, 43(1), 37-44. 

 
IF 51 (297) Development of solid tire model for finite element analysis of compressive loading. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2021, 43(1), 229 - 236. 
 

IF 68 (482) Effect of lighting on amplitude of accommodation among adolescence smartphone 
users. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2021, 43(2), 326-
330. 

 
IF 91 (140) Smart eco-friendly spectrophotometric methods resolving highly overlapping 

spectra: Application to veterinary antibiotic injections. Journal of AOAC 
INTERNATIONAL, 2022, 105(5), 1234–1246. 

 
IF 100 (482) Shielding velour sunscreen developed by Siltech. HAPPI (Household & Personal 

Products Industry). 2021, 59(6), 14-15, 18-19. 
 

IF 128 (21) Phenology of urban trees in a tropical urban forest in Thailand. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology. 2021, 43(1), 87-95. 

 
IF R00460 Expected mean squares for model effects in the two-way ANOVA model when 

sampling from finite populations. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology. 2021, 43(1), 57-71. 
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บทความวารสารที่น่าสนใจ  

MOU การใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย. กสิกร. 2565. 95(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 39-42. 

การจัดการทรงพุ่ม “มันปู” ผักพ้ืนบ้านกินยอด. กสิกร. 2565. 95(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 43-48. 

การใช้กระบวนการลดการปนเปื้อนในหอยสองฝาเพ่ือลดปริมาณไมโครพลาสติกในหอยแครง (Anadara granosa L.).
 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2565. 13(1) มกราคม-มิถุนายน, 1-11. 

การใช้เศษกระจกรถยนต์เป็นมวลรวมละเอียดในมอร์ตาร์. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 2565. 33(3) 
กรกฎาคม-กันยายน, 47-57. 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม เรื่องการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงสู่การเชื่อมโยง
การศึกษาพลังงานสีเขียว. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2565. 
13(1) มกราคม-มิถุนายน, 42-59. 

การพัฒนาเตาชีวมวลส าหรับการย้อมผ้าแบบวิถีถ่ินเดิมด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC. วิศวกรรมสารฉบับวิจัย
และพัฒนา. 2565. 33(3) กรกฎาคม-กันยายน, 59-67. 

การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส าปะหลังและแป้งสาคู. วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2565. 13(1) มกราคม-มิถุนายน, 60-70. 

การวิเคราะห์การผลิตด้ามไอศกรีมจากกล้วยดิบผง. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 2565. 33(3) กรกฎาคม-
กันยายน, 69-79. 

การศึกษาการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับหลังคาเขียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 2565. 13(1) 
มกราคม-มิถุนายน, 85-98. 

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตและแอมโมเนียมในสารละลายและน้ าเสียด้วยกากชาและถ่านกากชา. 
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 2565. 33(3) กรกฎาคม-กันยายน, 81-92. 

เทคนิค RT-LAMP กับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ PCFVd ในมะเขือเทศ. กสิกร. 2565. 95(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 49-51. 

ปลูกพลูคาวพืชสมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว. กสิกร. 2565. 95(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 34-38.  

มะพร้าวน้ าหอม ไม่หอม ? กสิกร. 2565. 95(5) มิถุนายน-กรกฎาคม, 23-27. 

ลักษณะของสารอินทรีย์ละลายน้ าและดัชนีความชั้นในน้ าทิ้งที่ผ่านการกรองของชุมชนริมทะเลสาบรอบลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนเรียนรู้. 
2565. 13(1) มกราคม-มิถุนายน, 142-155. 

 



 

 

 

 

 

 

ผ่านเว็บไซต ์

การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

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