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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

Agriculture 
 
630.1 
ว 447 วัลลภ พรหมทอง. 
2559 เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง /  
 จัดท าโดย วัลลภ พรหมทอง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. 208 หน้า. 
 
 
 
Analytical chemistry 
 
660.2842 
NAT Natural product extraction : principles and  
 applications / edited by Mauricio A. Rostagno  
 and Juliana M. Prado. Cambridge, UK :  
 RSC Pub., c2013.  xvi, 500 p. (RSC green  
 chemistry series ; No. 21). 
 
 
 
Biotechnology 
 
610.284 
BIOn Bio-nanotechnology : a revolution in food,  
 biomedical, and health sciences /  
 edited by Debasis Bagchi... [et al.].  
 Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell,  
 c2013. xvii, 803 p. (Functional food  
 science and technology series).  
 
 
 
 
 
 
 

http://staff01.dss.go.th/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:RSC%20Pub.,%20
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Ceramic 
 
วศ 190 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 
 คู่มือแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 เซรามิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากโครงการ 
 พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก 
 เพ่ือเพ่ิมมูลค่า : เสนอกรมวิทยาศาสตร์บริการ /  
 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ล าปาง :  
 มหาวิทยาลัย, 2558. 27 หน้า. 
 
 
 
 
วศ 191 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 
 รายงานความฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพ 
 และรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพ่ือเพ่ิมมูลค่า : เสนอ 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ล าปาง. ล าปาง : มหาวิทยาลัย, 2558. 330 หน้า. 
 
 
 
Communication engineering 
 
621.3822 
อ 861 อุศนา ตัณฑุลเวศม์. 
2561 รหัส (น็อน) ไบนารีส าหรับการสื่อสารดิจิทัล /  
 อุศนา ตัณฑุลเวศม์. กรุงเทพฯ : สันติศิริ, 2561.  
 404 หน้า. 
  
 
 
Food & food technology 
 
637.1 
DEE Deeth, Hilton C. 
  High temperature processing of milk  
 and milk products / Hilton C. Deeth,  
 Michael J. Lewis. Hoboken, NJ : John Wiley 
 & Sons, c2017. xxiii, 556 p.  



- 3 - 
 

 
664.07 
NEW New analytical approaches for verifying the  
 origin of food / edited by Paul Brereton.  
 Cambridge, UK : Woodhead Publishing,  
 c2013. xviii, 251 p. (Woodhead publishing  
 series in food science, technology and  
 nutrition ; number 245). 
 
 
 
 
664 
OPE Open innovation in the food and beverage  
 industry / edited by Marian Garcia Martinez.  
 Cambridge, UK : Woodhead Publishing,  
 c2013. xxxvi, 400 p. (Woodhead publishing  
 series in food science, technology and  
 nutrition ; number 243). 
 
 
 
 
664.09 
TRE Trends in packaging of food, beverages and  
 other fast-moving consumer goods (FMCG) :  
  markets, materials and technologies / edited  
  by Neil Farmer. Oxford ; Philadelphia :  
  Woodhead Publishing, c2013. xxi, 332 p.  
  (Woodhead Publishing series in food science,  
  technology and nutrition, 2042-8049 ;  
  number 244). 
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Physical chemistry 
 
541.3482 
KER Kerton, Francesca M. 
2nd ed. Alternative solvents for green chemistry /  
 Francesca M. Kerton and Ray Marriott.  
 2nd ed. Cambridge : Royal Society of  
 Chemistry, c2013. xiii, 350 p. (RSC Green  
 chemistry ; no. 20). 
 
 
 
 
Polymers 
 
668.90286 
REC Recycling of polymers : methods, characterization  
 and applications / edited by Raju Francis.  
 Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag  
 GmbH, c2017. xviii, 264 p.  
 
 
 
 
Transportation 
 
388.312 
INT Intelligent transport system : technologies and  
 applications / [edited by] Asier Perallos,  
 Unai Hernandez-Jayo, Enrique Onieva and  
 Ignacio Julio Garcia-Zuazola. Chichester,  
 West Sussex, UK : John Wiley and Sons,  
 c2016. xxxi, 341 p.  
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วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
352.3409593 
ค 14 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2560 แผนฯ12 ส าหรับนักบริหาร เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 ไทย / ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 
 [2560]. 24 หน้า. 
 
 
 
 
 
001.44 
ค 14  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ บทสรุปผู้บริหาร / จัดท าโดย  
 ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผล 
 และจัดการความรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการ- 
 วิจัยแห่งชาติ (วช.). กรุงเทพฯ : ส านักงาน, [2561]. 
 80 หน้า. 
 
 
 
 
รายงาน 
338.48 
ส 12 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  
2560 SME 4.0 The next economic revolution /  
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ;  
 กองบรรณาธิการ ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์ และ 
 เตือนภัยทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560.  
 208 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2018  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2-4, 11-13, 15, 2018 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International, 
 c2018. 13 v. 
  
 

The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 

 NFPA 220 : 2018 Types of building construction. 

NFPA 221 : 2018 High challenge fire walls, fire walls, and fire barrier walls.  

NFPA 225 : 2017 Model manufactured home installation standard. 

NFPA 232 : 2017 Protection of records. 

NFPA 252 : 2017 Fire tests of door assemblies. 

NFPA 253 : 2015 Critical radiant flux of floor covering systems using a radiant 
  heat energy source. 

NFPA 257 : 2017 Fire test for window and glass block assemblies. 

NFPA 259 : 2018 Potential heat of building materials. 

NFPA 261 : 2018 Determining resistance of mock-Up upholstered furniture  
 material assemblies to ignition by smoldering cigarettes. 

NFPA 262 : 2015 Flame travel and smoke of wires and cables for use in  
 air-handling spaces. 

NFPA 265 : 2015 Fire tests for evaluating room fire growth contribution of  
 Textile or expanded vinyl wall coverings on full height  
 panels and walls. 

NFPA 268 : 2017 Determining ignitability of exterior wall assemblies using a 
 radiant heat energy source. 

NFPA 269 : 2017 Developing toxic potency data for use in fire hazard modeling. 

NFPA 270 : 2018 Measurement of smoke obscuration using a conical radiant  
 source in a single closed chamber.  

NFPA 274 : 2018 Evaluate fire performance characteristics of pipe insulation. 
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INFORMATION FILES 

IF 111 (131) Agenda 2020 launches "roadmaps" to efficiency, sustainability, and new product 
 goals (Paper 360 11 (5) 2010 : 14-16, 18) 

IF 83 (180) Are in vitro results enough to make product claims? (Happi 54 (7) 2017 : 40, 42) 

IF 34 (316) Bactericidal efficacy of hydrogen peroxide-based disinfectants against gram- 
 positive and gram-negative bacteria on stainless steel surfaces (Journal of  
 Food Science 82 (10) 2017 : 2351-2356) 

IF 134 (28) Balancing wipes performance with regulatory requirements for disinfectants  
 and sanitizers (Household & Personal Care Wipes (Fall) 2017 : 22, 24) 

IF 92 (237) The Chinese wall (Asian Ceramics AC 17-19 : 24-28) 

IF 92 (236) Combining kaolins and ball clays to enhance your sanitaryware production yields 
 (Asian Ceramics ac 17-8, 2017 : 84-85) 

IF 83 (181) Considerations when choosing a rapid method (Soap, Perfumery & Cosmetics  
 90 (10) 2017 : 12-14) 

IF 92 (235) Dump and be damaned trade barriers rise as China surges (Asian Ceramics AC  
 17-4) 

IF 100 (441) Exporting to Europe (Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (12) 2016 : 65, 67) 

IF 31 (219) Extraction and isolation of B-glucan from grain sources-a review (Journal of  
 Food Science 82 (7) 2017 : 1535-1545) 

IF 27 (33) Fire retardants under fire! (Rubber Asia 33 (2) 2018 : 24, 26) 

IF 131 (29) Flushability : The fight continues (Household & Personal Care Wipes (Fall)  
 2017 : 18-21) 

IF 134 (29) Focus on : regulated wipes (Household & Personal Care Wipes (Fall) 2017 :  
 12-14, 16) 
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IF 100 (443) Is the beauty industry anti-feminist?  (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (9)  
 2017 : 44-46, 48) 

IF 100 (445) Local flavour (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (10) 2017 : 39-40, 42) 

IF 125 (56) Response surface method to optimize the preparation of carboxymethyl cellulose 
 from corn peel agricultural waste (ScienceAsia 43 (1) 2017 : 8-14) 

IF 100 (444) Right place, rigth time (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (10) 2017 : 51-52, 54, 56) 

IF 100 (442) Spotlight on sun care (Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (12) 2016 : 65-67) 

IF 89 (55) Starch structure influences its digestibility : A review (Journal of Food Science  
 82 (9) 2017 : 2016-2023) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

13 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ าปี 2559 (ประชาคมวิจัย 23, 134 (ก.ค.-ส.ค. 2560) 2-3) 

การเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Climate smart agriculture) กับตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลอากาศ       
 บนพื้นที่สูงของประเทศไทย (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 86 (2560) 57-63) 

การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ TOPSIS และ ROC กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร (วารสารวิจัยและ
 พัฒนา มจธ. 40, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 385-403) 

การใช้ประโยชน์ของกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในเถ้าก้นเตาจีโอพอลิเมอร์ : การศึกษาสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบ
 ทางแร่ และโครงสร้างทางโมเลกุล (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 461-471) 

การปรับปรุงรอบระยะเวลาของการบ ารุงรักษาเครื่องจักรส าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตช์ (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 
 40, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 427-445) 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนปาริชาต 
 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร (วารสารสมาคมนักวิจัย 21, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 143-153) 

การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 
 (วารสารสมาคมนักวิจัย 21, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 34-48) 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ตกค้างพร้อมกัน
 ในอาหารบางชนิดโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 
 29-44) 

การวิเคราะห์ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพที่แรงงานไทยถูกส่งกลับระหว่าง พ.ศ. 2557-2559  
 (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 9-16) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
 อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นต้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต (วารสารสมาคมนักวิจัย                           
 21, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 154-165) 

การแสดงศิลปะ เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (เซรามิกส์ 20, 48 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 13-15) 

การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (กสิกร 89, 5 (ก.ย.-ต.ค. 
 2559) 41-44) 

ก าเนิดกระดาษทิชชู่ (วารสาร อพวช. 16, 188 (ก.พ. 2561) 10-13) 

ไขมันทรานส์ ในเครื่องดื่มปรุงส าเร็จชนิดผง (ฉลาดซื้อ 24, 204 (ก.พ. 2561) 31-37) 

ความเข้มสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กประดับประตูตู้เย็นและความเสี่ยงต่อสุขภาพ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 60, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 45-53) 

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า (ฉลาดซื้อ 24, 204 (ก.พ. 2561) 17-22) 
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เครื่องชั่งน้ าหนักกับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้า (METROGY INFO 20, 95 (Jan-Apr 2018) 16-21) 

งานวิจัยกินได้... โกอินเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้ (ประชาคมวิจัย 23, 134 (ก.ค.-ส.ค. 2560) 44-50) 

จริงหรือไม่ห้ามกินไข่ตอนเป็นแผล? (วารสาร อพวช. 16, 188 (ก.พ. 2561) 24-27) 

จากดอกกุหลาบ... สู่แผงโซลาร์เซลล์ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 86 (2560) 49-54) 

ชวนเข้าครัวปั่นไอศกรีม ปั้นธุรกิจหวานเย็นสุดร้อนแรงแห่งยุค (SME THAILAND 14, 160 (MAY 2018) 26-27) 

โซลาร์ รูฟท็อป' พูดได้ แต่ท าไมยังท าไม่ได้ (ฉลาดซื้อ 24, 204 (ก.พ. 2561) 9-16) 

ดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ เจ้าไหนน่าใช้บริการที่สุด (ฉลาดซื้อ 24, 204 (ก.พ. 2561) 23-30) 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ (กสิกร 89, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2559) 7-19) 

นวัตกรรมสุดเจ๋ง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 86 (2560) 43-48) 

น้ าหมักชีวภาพ... จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ธุรกิจที่มั่นคง (กสิกร 89, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2559) 62-67) 

ปฏิวัติวงการศัลยศาสตร์ด้วยเข็มเย็บแผลที่เล็กที่สุดในโลก (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 86 (2560) 8-12) 

ผลของอุณหภูมิบ่มต่อก าลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าถ่านหิน (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40, 3           
 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 355-364) 

พฤติกรรมของเสาเข็มดินซีเมนต์รูปตัวทีภายใต้การรับแรงจากคันดินแบบยูนิตเซลด้วยแบบจ าลองย่อส่วน                 
 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40, 3 (ก.ค.-ก.ย.2560) 339-353) 

พาหะน าโรคและอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนจากหนู ณ บริเวณช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือ
 กรุงเทพ (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 18-28) 

แมลงหางหนีบ : แมลงตัวเล็กกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ (กสิกร 89, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2559) 52-57) 

วัสดุนาโน เลียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 86 (2560) 29-32) 

ศักยภาพในการแข่งขันและความพร้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
 เศรษฐกิจอาเซียน (วารสารสมาคมนักวิจัย 21, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 9-33) 

สร้างสรรค์สิ่งทอจากแนวคิดธรรมชาติ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 86 (2560) 33-36) 

เสียงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชจริงหรือ? (กสิกร 89, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2559) 58-61) 

อะไรเอ่ย... BIOMIMICRY? (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 86 (2560) 24-28) 
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กฤตภาค 

ก17971 KUKM060...ขายได้ทั้งหัวทั้งใบ (ไทยรัฐ 68, 21736 (26 ก.ค. 2560) 7) 

ก17972 ชุดปลูกผักไฮโดรฯ ออโต้ สนองนีดส์มือใหม่หัดปลูก (ไทยรัฐ 68, 21736 (26 ก.ค. 2560) 7) 

ก17973 "รวงผึ้ง" ไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 (ไทยรัฐ 68, 21736 (26 ก.ค. 2560) 7) 

ก17974 สธ. กรมวิทย์ฯ เดินหน้าจับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมยาชีวเภสัชภัณฑ์ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากข้ึน (คมชัดลึก 16, 5759 (27 ก.ค. 2560) 3) 

ก17975 คุณภาพสเปิร์มตกต่ าหวั่นมนุษย์สูญพันธุ์ (คมชัดลึก 16, 5759 (27 ก.ค. 2560) 10) 

ก17976 กตส. สร้างนวัตกรรมด้านบัญชี มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (มติชน 40, 14382 (27 ก.ค. 2560) 5) 

ก17977 วิกฤติก๊าซธรรมชาติ (เดลินิวส์ ฉ. 24,759 (27 ก.ค. 2560) 3) 

ก17978 ผงเยลลี่จากเมล็ดมะขามเหลือทิ้ง (เดลินิวส์ ฉ. 24,759 (27 ก.ค. 2560) 23) 

ก17979 เคลือบทุเรียนกันกลิ่น-กันแตก (ไทยรัฐ 68, 21732 (27 ก.ค. 2560) 7) 

ก17980 มือเทียมโครงสร้าง 3 มิติ (ไทยรัฐ 68, 21732 (27 ก.ค. 2560) 7) 

ก17981 ก้าวสู่กองทุนหมู่บ้าน 4.0 (ไทยรัฐ 68, 21732 (27 ก.ค. 2560) 8) 

ก17982 แม่น้ าเจ้าพระยาขาดคนดูแล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10535 (27 ก.ค. 2560) 8) 

ก17983 ชูเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจยุค 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10535 (27 ก.ค. 2560) 27) 

ก17984 วิจัยให้เป็น 'สับปะรด' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10539 (31 ก.ค. 2560) 24) 

ก17985 ความเชื่อก่อเกิด 'เนตรวิฬาร์' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10539 (31 ก.ค. 2560) 24) 

ก17986 'เส้นใยคอลลาเจน' ตอบเทรนด์สิ่งทอ 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10541 (2 ส.ค. 2560) 24) 

ก17987 ภาคธุรกิจชู 'สะเต็ม' มากกว่า 'ซีเอสอาร์' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10541 (2 ส.ค. 2560) 24) 

ก17988 พัฒนาระบบติดตามสินค้า ป้องข้าวลดเบาหวานเพ้ียน (ไทยรัฐ 68, 21744 (3 ส.ค. 2560) 7) 

ก17989 กุหลาบระวังโรคใบจุดด า (ไทยรัฐ 68, 21744 (3 ส.ค. 2560) 7) 

ก17990 พบโมเลกุลของดอกไม้ แอนตาร์กติกาป้องกันรังสียูวี (ไทยรัฐ 68, 21744 (3 ส.ค. 2560) 7) 

ก17991 'นาโนเวชั่น' ปฏิบัติการสมุนไพร 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10542 (3 ส.ค. 2560) 24) 
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ก17992 ฟอร์มาลดีไฮด์ในขิงซอย (ไทยรัฐ 68, 21745 (4 ส.ค. 2560) 7) 

ก17993 เครื่องช่วยปีนมะพร้าวผลงานเกษตรวิศวกรรม (ไทยรัฐ 68, 21745 (4 ส.ค. 2560) 7) 

ก17994 'ดอกไม้ริบบิ้น' ไอเดียเพ่ิมมูลค่า..กิ๊บติดผม (เดลินิวส์ ฉ. 24,768 (5 ส.ค. 2560) 22) 

ก17995 อินทรีย์...อินเทรนด์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,769 (6 ส.ค. 2560) 6) 

ก17996 รับมือกากโซลาร์เซลล์ 5 แสนตัน (เดลินิวส์ ฉ. 24,769 (6 ส.ค. 2560) 6) 

ก17997 โรคทางสมองส่วนใหญ่มักจะพบในผู้เล่นฟุตบอล (ไทยรัฐ 68, 21748 (7 ส.ค. 2560) 7) 

ก17998 มุ่งตามรอยพ่อ..เมินบริษัทใหญ่ปั้นเครื่องส าอางสร้างงานชุมชน (ไทยรัฐ 68, 21748 (7 ส.ค. 2560) 7) 

ก17999 เครื่องตรวจกระดูก-อาหารต้านแก่ นวัตกรรมสูงวัยได้ประโยชน์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10548 (9 ส.ค. 
 2560) 24) 

ก18000 'ไอที' เพ่ือแพทย์ทางไกล เครื่องมือลดช่องว่างยุคดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10548 (9 ส.ค. 2560) 26) 

ก18001 'ปิ่นเพชร' อิงวิจัยมหาวิทยาลัย สร้างมูลค่าขยะเมล็ดมะขาม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10550 (11 ส.ค. 2560) 24) 

ก18002 เครื่องมือแพทย์-กิจการร่วมค้า อนาคตผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10550 (11 ส.ค.  
  2560) 24) 

ก18003 ซูเปอร์ฟองน้ าจากใยนุ่น ผลงาน มจธ. คว้ารางวัลโลก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10550 (11 ส.ค. 2560) 24) 

ก18004 เชื้อก่อโรคกับ...ย าแหนม (ไทยรัฐ 68, 21752 (11 ส.ค. 2560) 7) 

ก18005 ม. เกษตรฯ ค้นพบเชื้อราก าจัด 'สวะ' แห่งหนองน้ า (ไทยรัฐ 68, 21752 (11 ส.ค. 2560) 7) 

ก18006 'สจล.' ชูนวัตกรรมป้องกันก่อการร้าย 'หุ่นยนต์กู้ระเบิด-เสือ้เกราะกันกระสุน' ทุนต่ ากว่าน าเข้า 
 (มติชน 40, 14401 (15 ส.ค. 2560) 14) 

ก18007 'พาทาโกไททัน' ไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดในโลก (มติชน 40, 14401 (15 ส.ค. 2560) 14) 

ก18008 'สารนาโน' ตอบเทรนด์พลังงานทางเลือก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10553 (14 ส.ค. 2560) 13) 

ก18009 กวาดสะอาด ใจสะอาด (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10553 (14 ส.ค. 2560) 13) 

ก18010 ส่งเสริมใช้ยางแผ่นปูพื้นคอกสัตว์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,779 (16 ส.ค. 2560) 20) 

ก18011 ป่านศรนารายณ์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,779 (16 ส.ค. 2560) 20) 

ก18012 สร้างโมเดลหน้าคนสามมิติจากการเรียนรู้เชิงลึก (เดลินิวส์ ฉ. 24,779 (16 ส.ค. 2560) 25) 

ก18013 'สยามทบพัน' พลิกตัวรับดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10555 (16 ส.ค. 2560) 24) 
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ก18014 มหกรรมวิจัยหยิบไฮไลต์โชว์นายกฯ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10555 (16 ส.ค. 2560) 24) 

ก18015 ระบบจ่ายน้ าอัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 24,780 (17 ส.ค. 2560) 23) 

ก18016 เมคเกอร์ไทย สร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลินิวส์ ฉ. 24,780 (17 ส.ค. 2560) 23) 

ก18017 มะม่วงน้ าดอกไม้-ลูกหม่อน เจลลี่เพื่อสังคมผู้สูงวัย (ไทยรัฐ 68, 21758 (17 ส.ค. 2560) 7) 

ก18018 'เกล็ดปลานิล' ของเหลือสู่แคลเซียม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10556 (17 ส.ค. 2560) 24) 

ก18019 อนาคตของพลังงานหมุนเวียน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10556 (17 ส.ค. 2560) 24) 

ก18020 สารหนูในหมึกแห้ง (ไทยรัฐ 68, 21759 (18 ส.ค. 2560) 7) 

ก18021 คราวด์ฟันดิงสไตล์ 'ยักษ์โรโบติกส์' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10556 (18 ส.ค. 2560) 24) 

ก18022 'กระเป๋าเนกไท' ของในบ้านสร้างรายได้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,782 (19 ส.ค. 2560) 22) 

ก18023 'แทร็ก ม็อบ' ตามติดรถพยาบาล ลดอบุัติเหตุซ้ าวิกฤติผู้ป่วยฉุกเฉิน (เดลินิวส์ ฉ. 24,783 (20 ส.ค. 
 2560) 7) 

ก18024 'ริช รัม ฟรุตเค้ก' ขายออนไลน์ก็น่าสน (เดลินิวส์ ฉ. 24,783 (20 ส.ค. 2560) 20) 

ก18025 เกษตรอินทรีย์กับสารเคมี (ไทยรัฐ 68, 21762 (21 ส.ค. 2560) 7) 

ก18026 'ปิ่นโต' เซรามิกสุดชิค (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10560 (21 ส.ค. 2560) 24) 

ก18027 'สีทาผนังไล่ยุง' ธุรกิจจากแล็บกีฏ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10560 (21 ส.ค. 2560) 24) 

ก18028 25 ปี สกว. ระดมโชว์ วิจัยใชจ้ริง-ไม่ข้ึนหิ้ง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10560 (21 ส.ค. 2560) 24) 

ก18029 เปลือกมะนาวมีประโยชน์สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือบริโภค (ไทยรัฐ 68, 21763 (22 ส.ค. 2560) 7) 

ก18030 ปลอดสารเคมีไม่มีจริง (ไทยรัฐ 68, 21763 (22 ส.ค. 2560) 7) 

ก18031 จิ้งหรีดตายผิดปกติ อย่า! ใช้ยาปฏิชีวนะ (ไทยรัฐ 68, 21763 (22 ส.ค. 2560) 7) 

ก18032 ตะขบ (เดลินิวส์ ฉ. 24,785 (22 ส.ค. 2560) 22) 

ก18033 รู้จัก 'พ่ีตู้' ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 24,785 (22 ส.ค. 2560) 23) 

ก18034 นวัตกรรมอย่างเป็นระบบกับ ISO (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10562 (22 ส.ค. 2560) 23) 

ก18035 'หุ่นยนต์เกษตร-หุ่นยนต์ยาม' เอสทีซีเล็งผลิตสู่ตลาด (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10562 (22 ส.ค. 2560) 24) 

ก18036 อัลจิน..ยืดอายุมะนาว (ไทยรัฐ 68, 21764 (23 ส.ค. 2560) 7) 
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ก18037 ระบบใหน้้ าอัจฉริยะลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต (ไทยรัฐ 68, 21764 (23 ส.ค. 2560) 7) 

ก18038 หลังคาติดกันแดด สิ่งประดิษฐ์ลดบ้านร้อน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10562 (23 ส.ค. 2560) 24) 

ก18039 สิ่งทอสมุนไพรเพ่ิมฟังก์ชันบ าบัดโรค (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10562 (23 ส.ค. 2560) 24) 

ก18040 ขม้ิน (เดลินิวส์ ฉ. 24,787 (24 ส.ค. 2560) 22) 

ก18041 เครือ่งตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนโลหะ (เดลินิวส์ ฉ. 24,787 (24 ส.ค. 2560) 23) 

ก18042 'ขนมครก 4.0' ยืดอายุสู่ตลาดโลก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10563 (24 ส.ค. 2560) 24) 

ก18043 'วัคซีนไข้เลือดออก' จุดเปลี่ยนระบบสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10563 (24 ส.ค. 2560) 24) 

ก18044 เลี้ยงไส้เดือน 2 ปี ลดค่าปุ๋ยปีละแสน (ไทยรัฐ 68, 21766 (25 ส.ค. 2560) 7) 

ก18045 'เมล็ดฟักทอง' คุณค่าส าหรับท่านชาย (เดลินิวส์ ฉ. 24,789 (26 ส.ค. 2560) 12) 

ก18046 แปลงโฉมหน้ากากสวิตช์ไฟ (เดลินิวส์ ฉ. 24,789 (26 ส.ค. 2560) 13) 

ก18047 ความรู้เรื่องการใช้กระจก (เดลินิวส์ ฉ. 24,789 (26 ส.ค. 2560) 13) 

ก18048 บรรจุภัณฑ์ = งานสื่อสาร (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10567 (28 ส.ค. 2560) 24) 

ก18049 'ไอ-ครีเอท' พลังคิดรับสังคมสูงวัย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10567 (28 ส.ค. 2560) 24) 

ก18050 'กระสุนทางเลือก' ยุทโธปกรณ์จากม. เกษตรฯ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10567 (28 ส.ค. 2560) 24) 

ก18051 'โลหะกันสนิม' ทัพเรือวิจัยส่งขึ้นบก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10568 (29 ส.ค. 2560) 24) 

ก18052 มทส. โชว์ศักยภาพวิจัยด้านมันส าปะหลัง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10569 (30 ส.ค. 2560) 24) 

ก18053 'แล็บไบโอ-พลาส' วว. รับเทรนด์โลกเขียว (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10569 (30 ส.ค. 2560) 24) 

ก18054 ข้าวบ้านสะเดาซ้ายความหมายชาวนายุคใหม่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,794 (31 ส.ค. 2560) 22) 

ก18055 เมื่อทะลายปาล์มน้ ามัน เน่า (เดลินิวส์ ฉ. 24,794 (31 ส.ค. 2560) 22) 

ก18056 'โซลาร์เซลล์' แบบติดตามดวงอาทิตย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,794 (31 ส.ค. 2560) 23) 

ก18057 กับดักไข่ยุง LeO-Trap (เดลินิวส์ ฉ. 24,794 (31 ส.ค. 2560) 23) 

ก18058 แสงซินโครตรอน เพ่ือประเทศไทย 4.0  (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10570 (31 ส.ค. 2560) 24) 

ก18059 'จักรยานโมไบค์' อัจฉริยะจากแดนมังกร (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10570 (31 ส.ค. 2560) 24) 
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ก18060 DDI : ขุมทรัพย์นวัตกรรม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10570 (31 ส.ค. 2560) 24) 

ก18061 'ดาต้า' ปัจจัยหนุน เปลี่ยนผ่านธุรกิจ 4.0  (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10570 (31 ส.ค. 2560) 25) 

ก18062 ใช้ยาปลอดภัยยึดหลัก 5 ถูก (เดลินิวส์ ฉ. 24,774 (12 ก.ค. 2560) 21) 

ก18063 ลิ้นหัวใจผิดปกติมีวิธีรักษาอย่างไร…???  (เดลินิวส์ ฉ. 24,744 (12 ก.ค. 2560) 22) 

ก18064 อากาศยานไร้คนขับ เทคโนฯ ในมือ 'ทีมกรุ๊ป' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10522 (14 ส.ค. 2560) 27) 

ก18065 กสก. ยืนยันสารเคมีที่ใช้ก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว ปลอดภัยต่อผลผลิต คน และสิ่งแวดล้อม 
  (มติชน 40, 14369 (14 ก.ค. 2560) 7) 

ก18066 28 กันยา วันพระราชทาน 'ธงชาติไทย' (มติชน 40, 14369 (14 ก.ค. 2560) 11) 

ก18067 รพ. หัวใจกรุงเทพ เผยพบโรคซับซ้อนด้านหัวใจ คร่าชีวิตคนไทยเพ่ิมข้ึน (จบ) (คมชัดลึก 16, 5746 
 (14 ก.ค. 2560) 19) 

ก18068 จ. ร้อยเอ็ด ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดี (เดลินิวส์ ฉ. 24,746 (14 ก.ค. 2560) 22) 

ก18069 ก้อนน้ าแข็งยักษ์แยกตัวจากขั้วโลกใต้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,746 (14 ก.ค. 2560) 11) 
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การสืบค้นข้อมูล 

บริการสารสนเทศทันสมัย 

สนใจเพิ่มเติมติดต่อ : ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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Website : http://siweb.dss.go.th/   
 

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่ 
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