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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURE 
 
584.39 
ว 546  กรมวิชาการเกษตร. 
2561 กล้วยกินได้ ของกรมวิชาการเกษตร /  
 กรมวิชาการเกษตร ; เพ็ญจันทร์ สุทธานุกุล, บรรณาธิการ ;  
 วินัย สมประสงค์, ผู้เรียบเรียงข้อมูล. กรุงเทพฯ : กรม,  
 2561. 240 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
583.3 
ท 591  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะเทคโนโลยี 
2560 สื่อสารมวลชน. 
 อุบลชาติ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี :  
 มหาวิทยาลัย, 2560. 270 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
COMPILING FILES 
 
BSTI 
CF-118  ขนมไทย (Thai Dessert) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
 ส านัก, 2562. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51072
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51078
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51109


- 2 - 
 

POWER AND ENERGY  
 
333.7912 
ENE  Ministry of Energy. 
  Thailand energy info 2017 / Ministry of  
 Energy. Bangkok : Ministry of Energy, c2017.  
 256 p. See more 
 
 
 
 
RESEARCH METHOD 
 
001.4 
ว 515 การวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Research เพ่ือก าหนด 
2561  อนาคตประเทศ / เสนอโดย กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 
  รุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2561. 68 หน้า. 
  ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
จส 1174 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย. 
  คู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 การวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 แห่งชาต ิ; อัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์, สุพัตรา ละออรัตนศักดิ์,  
 บรรณาธิการ. ปทุมธานี : ส านักงาน, 2562. 42 หน้า. 
 ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51027
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51092
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51057


- 3 - 
 

SCIENCE 
 
598 
อ 199  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
2559  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 
  แล...นก บนเกาะแสมสาร / โครงการอนุรักษ์ 
 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง 
 พระราชด าริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.). 
 กรุงเทพฯ : โครงการ, 2559. 83 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
จส 1175 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
  แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / ส านักงาน 
 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ปทุมธานี :  
 ส านักงาน, 2562. 69 หน้า. ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
333.95316 
ล 761  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ส านักมาตรฐาน- 
2560  การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. 
 ๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท  
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช / ส านักมาตรฐานการศึกษาและ 
 พัฒนาการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2560. 
 174 หน้า. ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51068
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51058
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51065
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2019  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 2-4, 11-15, 2019 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2019. 17 v. See more 
 
 
 
 
Std. 
624.2 
AASHTO  AASHTO LRFD bridge construction specifications / 
4th ed.  American Association of State Highway  
  and Transportation Officials. 4th ed.  
  Washington, D.C. : AASHTO, c2017. 
  1 v. (loose-leaf). See more 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50882
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50930
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Japan 
 Japanese Standards Association 

JIS B 2292-2 : 2016  Hydraulic fluid power - dimensions and identification  
   code for mounting flanges and shaft ends of  
   displacement pumps and motors - part 2: metric  
   series. 
JIS B 7103 : 2015 Tripod connections for cameras. 
JIS B 7106 : 2017  Photographic lenses - f-number marking. 
JIS B 7111 : 2017  Engagement of accessories to lens front. 
JIS B 7115 : 2015 Picture sizes for still cameras. 
JIS B 7141 : 2017 Microscopes-screw threads for objectives and related  
    nosepieces. 
JIS B 7143 : 2017 Engagement between microscope eyepiece and  
  eyepiece sleeves.   
JIS B 7153 : 2015 Measuring microscopes. 
JIS B 7186 : 2017 Readers and reader-printers for transparent 

microforms. 
JIS B 7431 : 2016 Optical parallels.  
JIS B 7440-6 : 2018  Geometrical product specifications (GPS) - acceptance  
   and reverification tests for coordinate measuring  
   machines (CMM) - part 6: estimation of errors in  
   computing gaussian associated features. 
JIS B 7507 : 2016  Vernier, dial and digital calipers. 
JIS B 7510 : 2017 Precision levels. 
JIS B 7512 : 2018  Steel tape measures. 
JIS B 7514 : 2017  Steel straightedges. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดง                                                             
เมื่อจ าเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ.๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา                                                            
135, ตอนพิเศษ 222 ง (11 ก.ย. 2561) 6-7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                    
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 251 ง (9 ต.ค. 2561) 7-8) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                 
 (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 251 ง (9 ต.ค. 2561) 9-10) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขนส่ง และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต                                                                   
 อาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ.๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 251 ง                                                               
 (9 ต.ค. 2561) 13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การแสดงข้อความในฉลากหรือเอกสาร                                                             
ระบุรายละเอียด ส าหรับอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา                                                                         
135, ตอนพิเศษ 251 ง (9 ต.ค. 2561) 14-15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิต                                                                     

อาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 251 ง                                                                        
(9 ต.ค. 2561) 11-12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์                                                                                     
จากประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                              
213 ง (3 ก.ย. 2561) 2) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์                                                          
จากประเทศแอฟริกาใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 213 ง                                                                
(3 ก.ย. 2561) 3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านสุกรหรือซากสุกรจากประเทศ                                                   
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 213 ง                                                                
(3 ก.ย. 2561) 4) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าเชื้อแบคทีเรีย Pantoea ananatis                                                        
สายพันธุ์ PIASA และสายพันธุ์ PIASA GK๑ จากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา                                                   
135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 45-48) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149980
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150008
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150007
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149970
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149969
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150006
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149974
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149976
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149977
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149993
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลท้อสดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                                            
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 11-15) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลทับทิมสดจากรัฐอิสราเอล                                                                            
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 49-54) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลพลับสดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 16-20) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเมลอนสดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                                         
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 38-44) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                                  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 21-25) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                            
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 31-37) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                                       
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 6-10) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลเสาวรสสดจากสาธารณรัฐ                                                 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                            
239 ง (27 ก.ย. 2561) 55-58) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                                                    
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 26-30) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐเกาหลี                                                           
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 2561) 1-5) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ต้นพันธุ์                                                           
มันส าปะหลัง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา                                                                             
135, ตอนพิเศษ 217 ง (6 ก.ย. 2561) 3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149987
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149995
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149988
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149992
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149989
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149991
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149986
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149996
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149990
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149985
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149979
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข                                            
และวิธีการใช้วัตถุ ในอาหารที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือท่ีจ าหน่าย                                                    
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 237 ง (25 ก.ย. 2561) 16-17)  

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต                                                  
น าเข้า หรือจ าหน่าย (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 237 ง (25 ก.ย. 2561)                                                                 
18-19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                                                     
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ าตาล                                                         
ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 264 ง (22 ต.ค. 2556)                                                       
12-15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ                                             
ประเภท ๔ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ                                                 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา ๙๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา                                             
135, ตอนพิเศษ 237 ง (25 ก.ย. 2561) 10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์                                                    
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 237 ง (25 ก.ย. 2561) 11-15)                                                   
อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๔๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                        
อุตสาหกรรม พลาสติก-การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพเมื่อใช้                                                 
ออกซิเจนปริมาณสูงสุดในดิน การวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนด้วยเครื่องวัด                                                          
การหายใจหรือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้อง (ราชกิจจานุเบกษา 122,                                                    
ตอนพิเศษ 122 ง (22 ธ.ค. 2548) 3) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                                           
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                     
 อุตสาหกรรม กล่องกระดาษ ลูกฟูก (ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ 129 ง                                                                       
 (24 ส.ค. 2555) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๗๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์                               

อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร : แบบกดปิด (ราชกิจจานุเบกษา 129, ตอนพิเศษ                                     
188 ง (15 ธ.ค. 2555) 10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149983
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149984
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150095
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149981
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149982
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149971
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148575
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149975
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๙๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์                               
อุตสาหกรรมถุงมือส าหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว เลม่ ๑ : เกณฑ์ก าหนดส าหรับถุงมือ                                               
ที่ท าจากน้ ายางหรือสารละลายยาง และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือ                                               
ส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม ๑ : เกณฑ์ก าหนดส าหรับ                                                    
ถุงมือที่ท าจากน้ ายางหรือสารละลายยาง (ราชกิจจานุเบกษา 131, ตอนพิเศษ 60 ง                                                         
(8 เม.ย. 2557) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๖๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน   
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุยาตา (ราชกิจจานุเบกษา 132, ตอนพิเศษ                                                               
76 ง (3 เม.ย. 2558) 1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                     

อุตสาหกรรมยางดิบ – การหาดัชนีความอ่อนตัวของยาง (ราชกิจจานุเบกษา 132, ตอนพิเศษ                                             
293 ง (11 พ.ย. 2558) 6) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๕๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ                                         
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 243 ง (1 ต.ค. 2561) 10) 

 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๕๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน   
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม ๑๑ ภาวะในภาชนะบรรจุ                                          
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 243 ง (1 ต.ค. 2561) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐาน   
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม ๑๒ เสถียรภาพต่อการเก็บ                                        
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 243 ง (1 ต.ค. 2561) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง เขตส่งเสริม :                                               
รถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 286 ง                                                           
(13 พ.ย. 2561) 16) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดปริมาณการปนเปื้อนสูงสุด                                                   
ของแคดเมียมในอาหารบางชนิด (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 209 ง                                                           
(30 ส.ค. 2561) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดให้ยาต้านจุลชีพตามรายการ                                          
ที่ก าหนดต้องรายงาน ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ราชกิจจานุเบกษา                                                                   
135, ตอนพิเศษ 249 ง (8 ต.ค. 2561) 15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149994
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149972
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149997
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149998
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149999
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150000
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150009
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149973
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150004
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์                                                  
กึ่งส าเร็จรูปที่ต้องรายงาน ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ ๒                                                               
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 249 ง (8 ต.ค. 2561) 13) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายงานประจ าปี เกี่ยวกับการผลิต                                               
น าหรือ สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน                                                  
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 249 ง (8 ต.ค. 2561) 17) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจรับรองคุณภาพ                                                        
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 248 ง  

 (5 ต.ค. 2561) 1-7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ระเบยีบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน                                                   
เป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ                                                               
214 ง (4 ก.ย. 2561) 1) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายวัตถุเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑                                              
 (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 249 ง (8 ต.ค. 2561) 5-9) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150002
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150003
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150001
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149978
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150005
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 30-32) 

IF 34 (358) Wild mushroom consumption by pickers in the south of Spain: a probabilistic  
  approach. (Food Additives & Contaminants: Part A 36 (2) 2019 : 195-202) 

IF 111 (140) World bioeconomy forum: Major opportunities for the pulp and paper industries.   
 (Paper 360o 14 (2) 2019 : 33-35) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

Glibenclamide induce hypoglycemia ในกลุ่มผู้สูงอายุและโรคไตวายเรื้อรัง (วารสารองค์การเภสัชกรรม 
 45, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 31-36) 

High efficient and clean thermal power of Japan (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 127 (ส.ค.-ก.ย. 2561) 
 28-34) 

PM 2.5 สิ่งแวดล้อม สุขภาพและหน้ากากอนามัย (GREEN NETWORK Issue 91 (Jan.-Feb. 2019) 24-25) 

RDF จากขยะสู่เชื้อเพลิงพาณิชย์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า วาระแห่งชาติ ขยะ ขยะ ขยะ (GREEN NETWORK Issue 91                        
 (Jan.-Feb. 2019) 16) 

Resource recovery plant-waste to energy solutions ของสาธารณรัฐฟินแลนด์และราชอาณาจักรสวีเดน 
 (GREEN NETWORK Issue 91 (Jan.-Feb. 2019) 17) 

กฟผ. เตรียมลุยโครงการไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “พลังน้้า” ผสาน “โซลาร์เซลล์บนเขื่อน” (GREEN 
 NETWORK Issue 91 (Jan.-Feb. 2019) 37) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จับมือกับภาคเอกชนตรวจยีนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CML ยืดชีวิตผู้ป่วย  
 (จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33, 2 (ก.พ. 2562) 3) 

การบ้าบัดสารหนูชนิดอาร์เซไนต์และอาร์เซเนตที่ใส่ในดินน้้าขังด้วยบอน (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
 และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561) 1-15) 

การประเมินความคลาดเคลื่อนภายหลังออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางที่ได้รับการจดแจ้งโดยระบบ
 การจดแจ้งอัตโนมัติ (วารสารอาหารและยา 26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 23-35) 

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอบนกระดาษทรายส้าหรับหาปริมาณแคดเมียมในน้้า (วารสารหน่วยวิจัย
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561) 93-102) 

การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้
 ของนิสิตปริญญาตรี (วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 9, 1 
 (ม.ค.-มิ.ย. 2561) 16-27) 

การพัฒนามาตรการในการควบคุมการน้าเข้าวัตถุเสพติด : กรณีนักท่องเที่ยวน้าเข้าวัตถุเสพติดเพ่ือใช้ในการ
 รักษาเฉพาะตน (วารสารอาหารและยา 26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 48-60) 

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 127 (ส.ค.-ก.ย. 2561) 4-9) 

การวิบัติของคานหูช้างรีแอ็คทีฟเพาเดอร์คอนกรีตไม่เสริมเหล็กปลอก (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา     
 30, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 7-14) 

การศึกษาประสิทธิผลของต้ารับยาพอกเข่าสมุนไพรสูตรลูกพุดจีนในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเพ่ือลดความเสี่ยง
 ในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา NSAIDs ของผู้ป่วยในชุมชน (วารสารองค์การเภสัชกรรม 
 45, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 26-30) 
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การสร้างมาตรการทางสังคมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการจัดการฉลากอาหาร กรณีศึกษา ตลาดไท 
 (วารสารอาหารและยา 26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 11-22) 

การส้ารวจความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับการแสดงประสิทธิภาพการไล่ยุงบนฉลากผลิตภัณฑ์น้้ามันตะไคร้หอม                      
 ไล่ยุงส้าหรับเด็ก (วารสารอาหารและยา 26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 36-47) 

“ข้าวผัดกะเพรา" ภูมิอาหารไทยไปอาเซียน (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 25, 257 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 15-18) 

คุณสมบัติอ่ืนๆ ของน้้ามันไฮดรอลิก (ก๊าซไลน์ 30, 112 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 17-18) 

โครงการพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตเอทานอลจากกากน้้าตาลชูผลส้าเร็จพัฒนาเชื้อยีสต์สายพันธุ์ไทย คุณสมบัติ
 เทียบเท่ายีสต์อุตสาหกรรมน้าเข้าจากต่างประเทศ (จดหมายข่าว วว. 22, 3 (มี.ค. 2562) 6-7) 

ติหมา รักษ์โลก (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 25, 257 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 30-33) 

นักวิทยาศาสตร์ สหรัฐฯ เตรียมทดลองฉีดสเปรย์ลดโลกร้อนในชั้นบรรยากาศ (GREEN NETWORK Issue 91 
 (Jan.-Feb. 2019) 27) 

ปัญหาการใช้ยาเสริมธาตุเหล็กชนิดรับประทาน (วารสารอาหารและยา 26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 4-10) 

ผลลัพธ์ของการใช้ระบบ clinical decision support system (CDSS) เพ่ือเฝ้าระวังการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยที่มีค่า 
 eGFR ผิดปกติ ในโรงพยาบาลล้าปาง (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 37-44) 

ผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล “แอนติออกซ์” (Antiox) ยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันของ                     
 องค์การเภสัชกรรม (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 25) 

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉ. 149 
 (ก.พ. 2562) 1-16) 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 25, 257 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 3-9) 

พฤติกรรมการแอ่นตัวของพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมก้าลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ (วิศวกรรมสารฉบับวิจัย
 และพฒันา 30, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 47-63) 

มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานส้าหรับผู้ผลิตและผู้จ้าหน่ายพลังงาน (Energy efficiency 
 resource standard : EERS) (GREEN NETWORK Issue 91 (Jan.-Feb. 2019) 35) 

ยาต้านไวรัสเอดส์ขององค์การเภสัชกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WHO รายการแรกของไทยและ
 อาเซียน (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 9-10) 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 25, 257 (ม.ค.-มี.ค. 2562) 34-37) 

องค์การเภสัชกรรมกับการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 15-16) 

อภ. เผยแผนวิจัย พัฒนา ผลติสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ยันได้สารสกัดกัญชาชุดแรก กรกฎาคม 62 
 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 45, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) 8) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books* 
 

620.5   
P783 Polymer nanocomposites for dielectrics /  
  edited by Wei-Hong Zhong, Bin Li. Singapore :  
 Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., [2017]. 208 p. 
 Full text 
 
 
 
 
620.1127 
K189   Karthik, V., author.  
  Miniaturized testing of engineering  
  materials / V. Karthik, K.V. Kasiviswanathan,  
  Baldev Raj. Boca Raton : CRC Press, [2017].  
  179 p. Full text 
 
 
 
 
621.3 
I588  Inoue, Jun-ichiro, author. 
  Graphene in spintronics : fundamentals  
  and applications / Jun-ichiro Inoue, Ai Yamakage,  
  Shuta Honda. Boca Raton, Florida : CRC Press,  
  [2016]. 306 p. Full text 
 
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50305
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50310
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50337
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342.085 
ท 931  Thailand data protection guidelines 1.0 :  
2561  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
 [Electronic ressource] / ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง ...  
 [และคนอื่น ๆ]. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
 2561. 107 หน้า. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
 
วศ 198  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 Science for Arts and Crafts วิทยาศาสตร์เพ่ือ 
 หัตถศิลป์ [Electronic resource] / กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพ : กรม, 2562. 
  48 หน้า. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
 
923.1593 
ป 719  เปรมศักดิ์ เที่ยงบางหลวง. 
 สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์  
 พ่อของแผ่นดิน [Electronic resource] /  
 เปรมศักดิ์ เที่ยงบางหลวง, ภาพวาด ; จัดท าโดย  
 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล 
 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
 ๒ เมษายน ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ : ส านักงาน, [ม.ป.ป.].  
 179 หน้า. อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51127
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51126
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51128
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e-Article* 

Repr. F38 Development of food-grade curcumin nanoemulsion and its                                               
  potential application to food beverage system: antioxidant                                             
  property and in vitro digestion (Journal of Food Science.                                                
  81(3)2016:N745-N753) See Abstract     
 
Repr. F39 Effect of high pressure homogenization and dimethyl                                                    
  dicarbonate (DMDC) on microbial and physicochemical     
   qualities of mulberry juice (Journal of Food Science.                                                 
  81(3)2016:M702-M708) See Abstract      
 
Repr. F40 Enrichment of antioxidant capacity and vitamin E in pita                                                           
  made from barley (Journal of Food Science.81(3)                                                      
  2016:H777-H875) See Abstract        
 
Repr. M38 Glass‐Ceramic Materials for Guided‐Wave Optics                                                            
  (International Journal of Applied Glass Science.                                                            
  6(3)2015:240-248) See Abstract 
 
Repr. M39 Material research for environmental sustainability in Thailand:                                                     
  current trends (Science and Technology of Advanced                                 
  Materials.16(3)2015:034601) See Abstract 
 
Repr. M40 New phenylenediamine antiozonants for commodities based                                                 
  on natural and synthetic rubber (Food Additives &                                            
  Contaminants.22(10)2005:968-974) See Abstract 
 
Repr. M41 Polymers and volatiles: Using VOC analysis for the conservation                                           
  of plastic and rubber objects (Studies in Conservation.60(1)                                                    
  2015:1-14) See Abstract 
 
Repr. M42 Production, optimization and characterization of                                                   
   polyhydroxybutyrate, a biodegradable plastic by Bacillus spp.                                              
  (Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry.79(9)2015:                                                            
  1454-1463) See Abstract 
 

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=543
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=544
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=545
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150028
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150045
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150049
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150054
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150055
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Repr. M43 Recovery, Recycle and Reuse (Journal of the Air                                                     
  Pollution Control Association.36(10)1986:1163-1168)                                                                 
  See Abstract 
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89 
 
e-Clipping 

ก18716 พัฒนาเข็มฉีดยาที่ก าหนดเป้าหมายได้แม่นย า (ไทยรัฐ 70, 22319                                     
   (1 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18717 เทคนิคการปลูกตาลโตนดระยะชิด (เดลินิวส์ ฉ. 25,341 (1 มี.ค. 2562) 8) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
   
ก18718 องค์การเภสัชฯ ปลูกกัญชาท่ายาก ความเสี่ยงสูง แต่ให้ผลคุ้มค่า (เดลินิวส์      
  ฉ. 25,343 (3 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ก18719 หลักฐานแรกของระบบน  าใต้ดินบนดาวอังคาร (ไทยรัฐ 70, 22324 
  (6 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18720 นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเมล็ดมะขาม (เดลินิวส์ ฉ. 25,347 (7 มี.ค. 2562)  
  23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18721 "เหงื่อช่วยทดสอบสุขภาพแบบไม่รุกล  าร่างกาย" (ไทยรัฐ 70, 22339   
  (21 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18722 ช่วยจัดระเบียบรถ (ไทยรัฐ 70, 22339 (21 มี.ค. 2562) 7) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18723 พัฒนาหุ่นยนต์มือนิ่ม เคลื่อนไหวอย่างไร้รอยต่อ (ไทยรัฐ 70, 22340  
  (22 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18724 สร้างแผนที่ 3 มิติแบบใหม่ใช้ไขปริศนาจักรวาล (ไทยรัฐ 70, 22340  
  (22 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18725 ท า 'แผ่นประคบสมุนไพร' ขายสร้างรายได้สู่ชุมชน (เดลินิวส์ ฉ. 25,362  
  (22 มี.ค. 2562) 10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150057
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18716.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18717.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18718.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18719.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18720.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18721.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18722.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18723.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18724.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18725.pdf
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ก18726 ว่ากันด้วยเรื่องคนกับรถยนต์อัจฉริยะ (เดลินิวส์ ฉ. 25,362 (22 มี.ค.  
  2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18727 "วิเคราะห์ข้อมูลพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์" (เดลินิวส์ ฉ. 25,362  
  (22 มี.ค. 2562) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18728 "เตือนต้อหินโลกต้องระวังละเลยท าให้ตาบอดได้" (เดลินิวส์ ฉ. 25,364  
  (24 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18729 ครีเอทีฟฮับภาคตะวันออก เพาะบ่มนักออกแบบรับอีอีซี (เดลินิวส์ ฉ. 25, 364  
  (24 มี.ค. 2562) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18730 17 ผลงานเด่นเพื่อประชาชน สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  (เดลินิวส์ ฉ. 25,364 (24 มี.ค. 2562) 24) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18731 สร้างหุ่นยนต์จิ๋วตรวจสอบภายในเซลล์มนุษย์ (ไทยรัฐ 70, 22343  
  (25 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18732 พิลังกาสา' สมุนไพรพื นถิ่นสู่เครื่องดื่มสุขภาพ (เดลินิวส์ ฉ. 25,367 (27 มี.ค.  
  2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18733 มทร. ศรีวิชัย สร้างเตาผลิตถ่านไม้ไผ่ ดับกลิ่น (เดลินิวส์ ฉ. 25,369 (29 มี.ค.  
  2562) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18734 วท. ปรับโครงสร้างรับกระทรวงใหม่ สวทน.-วศ. ย้ายสังกัดเปลี่ยนสถานะ 
  (มติชน 42, 14992 (29 มี.ค. 2562) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล    
92/2562  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  4 หน่วยงานภาครัฐร่วมมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลก World  
93/2562           Accreditation Day 2019 ย  าถึงการรับรองระบบงานช่วยสร้างมูลค่า 
  เพ่ิมห่วงโซ่อุปทาน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้อง Lab ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษา  
94/2562  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือ ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร  
95/2562  กองทัพบกต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้านการทหาร (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับการควบคุมคุณภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพ 
96/2562  ของสารสกัดสมุนไพร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือจัดท าประเด็น  
97/2562  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานส าหรับการเตรียมความพร้อม 
  สู่การเป็นองค์การมหาชน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการจับมือ ม.ศิลปากร ร่วมเป็นภาคีวิจัย บูรณาการ 
98/2562  วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตอบโจทย์กระทรวง 
  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมประชุมองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
99/2562  ว่าด้วยการรับรองระบบงานเพ่ือคงสถานะการยอมรับร่วม APAC MRA  
  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ BRDI วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านยางและ 
100/2562  กระจกอัจฉริยะประหยัดพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ฯ  
  ไทย-จีน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการแนะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการ 
101/2562  ชะลอวัยใส่ใจสุขภาพ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมพัฒนางานวิจัยรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง  
102/2562  เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า 
103/2562  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 
  วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ มิถุนายน 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมสัมมนา JEC Forum Bangkok 2019 เดินหน้า 
104/2562  ต่อยอดงานวิจัย รองรับอนาคตการขนส่งคมนาคม (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเสริมเทคนิคใช้สถิติการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาท 
105/2562  สัมผัสอาหาร ให้กับผู้ประกอบการอาหารไทย (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดแสดงผลงาน Thailand Social Expo 2019  
106/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการน าเทคโนโลยีขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมจัดแสดงในงาน  
107/2562  TechnoMart 2019 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดหอสมุด ดร. ตั ว ลพานุกรม รับจิตอาสารุ่นเยาว์  
108/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ.บุรีรัมย์ เปิดโครงการ “รักษ์ถิ่น  
109/2562  รักษ์ภูมิปัญญา รักษ์ทายาท” สืบสาน ต่อยอดธุรกิจ หนุน ผปก. เติบโต 
  มั่นคงอย่างยั่งยืน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน 
110/2562   วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรม                           
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  
111/2562  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเสริมสร้างความเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
112/2562  เทคโนโลยี เชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาภาครัฐและเอกชน (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก. SME  
113/2562  เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  ลงพื นที่เพ่ือให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา (ข่าวผลงานและ 
114/2562  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์- 
115/2562  จุฬาภรณลพบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ 
116/2562  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์- 
117/2562 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล เข้าศึกษาดูงาน (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  
118/2562  จ.สกลนคร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม  
  2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื นที่นครพนม ติดตามผลการน าองค์ความรู้ วทน.  
119/2562  ยกระดับสินค้า OTOP สู่มาตรฐานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
120/2562  และเทคโนโลยี ร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั งที่ 6  
  ประจ าปี 2562 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c114-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c115-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c116-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c117-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c118-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c119-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c120-2562.pdf
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ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื นที่หนุน ผปก. จัดท าระบบ GMP (Codex) และ  
121/2562  HACCP เพ่ือควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ 
122/2562  พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง 
  ของแผ่นดิน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) 
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
123/2562  พระจอมเกล้าธนบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื นที่ จ.สงขลา ติดตามการด าเนินงานยกระดับ 
124/2562  ผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและ SMEs (ข่าวผลงานและ 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและ 
125/2562  พลังของแผ่นดิน ประจ าปี 2562 เวทีกลาง ท้องสนามหลวง (ข่าวผลงาน 
  และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ ม. เกษตรฯ วิทยาเขตศรีราชา พัฒนา 
126/2562  ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับสากล (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมสัมมนาการพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน 
127/2562  ของประเทศ ระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงานและสถาบันมาตรวิทยา  
  (4AB + 1NMI) (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ.  กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และให้ความรู้การยืดอายุ 
128/2562  ผลิตภัณฑ์น  าพริก แก่โอทอปในพื นที่ ประจวบฯ เพชรบุรี และ 
  สมุทรสงคราม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
  กรกฎาคม 2562) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c121-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c122-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c123-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c124-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c125-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c126-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c127-2562.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2562/c128-2562.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 

mailto:info@dss.go.th
http://siweb.dss.go.th/download_list2.asp
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