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ELECTRONIC RESOURCES 

e-Books*  

 

613.66 
อ 176  กรมอนามัย. 
2563   Health Me สุขภาพดี สร้างได้ [electronic resource] /  
 กรมอนามัย. นนทบุรี : กรมอนามัย, 2561. 132 หน้า. 
 ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
658.403 
ส 742  สุขยืน เทพทอง. 
2563   7 Mindsets การจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ  
 [electronic resource] / สุขยืน เทพทอง  
 และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
 2563. 35 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
658.402 
ส 742  สุขยืน เทพทอง. 
2563   กลยุทธ์การจัดการปรกติใหม่ในองค์กร =  
 New normal management strategy for organizations  
 [electronic resource] / สุขยืน เทพทอง  
 และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ. กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2563.  
 54 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51442
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51439
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51441
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303.34 
ส 742  สุขยืน เทพทอง. 
2563   ภาวะผู้น าในสภาวะวิกฤติ [electronic resource] /  
 สุขยืน เทพทอง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -  
 พระจอมเกล้าธนบุรี, 2563. 41 หน้า. ดูเพ่ิมเติม 
 
 
 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 
 
 
e-Article*  
 
Repr.F61 Egg yolk phosphatidylethanolamine: extraction optimization,  
  antioxidative activity, and molecular structure profiling.   
  Journal of Food Science. 2019, 84(5) 1002-1011.  

See Abstract    
  
 
Repr.F62 Red chicory (cichorium intybus) extract rich in anthocyanins:  
  chemical stability, ntioxidant activity, and antiproliferative  
  activity in vitro.  Journal of Food Science. 2019, 84(5)  
  990-1001. See Abstract 
 
 
Repr.M90 Accounting for the material stock of nations.  
  Journal of Food Science. 18(3) 2014, 407-420.  
  See Abstract 
 
 
Repr.M91 Consumption-based material flow accounting.   
  Journal of Industrial Ecology. 18(1) 2013, 102-112.  
  See Abstract 
 
 
Repr.M92 Increased abcc2 expression predicts cisplatin resistance  
  in non-small cell lung cancer. Cell Biochem Funct.  
  2020, 1-10. See Abstract 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51440
mailto:info@dss.go.th
http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/4834-egg-yolk-phosphatidylethanolamine-extraction-optimization-antioxidative-activity-and-molecular-structure-profiling
http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-abstract/4835-red-chicory-cichorium-intybus-extract-rich-in-anthocyanins-chemical-stability-ntioxidant-activity-and-antiproliferative-activity-in-vitro
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151765&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151765
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151766&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151766
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151767&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151767
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Repr.M93 Thermal conductive 2d boron nitride for high-performance  
  all-solid-state lithium–sulfur batteries. Advanced Science News.  
  2020, 1-7. See Abstract     
 
 
Repr.M94 Tracking construction material over space and time.  
  Journal of Industrial Ecology. 23(1) 2018, 253-267. 
  See Abstract  
 
* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7250-5, 0 2201 7287 
 
 

e-Clipping 

ก18870 เน็ตพาย 2020' แพลตฟอร์มไอโอทีเต็มรูปแบบ (เดลินิวส์ ฉ. 25,704  
 (27 ก.พ. 2563) 18) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18871 ปล่อย 2 พันธุ์มันเทศป้ายแดง ชูจุดขายให้ผลผลิตสูงคุณค่าเพียบ  
 (เดลินิวส์ ฉ. 25,704 (27 ก.พ. 2563) 19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18872 ผักโขมแดง' ผักปลูกง่าย มากประโยชน์ (เดลินิวส์ ฉ. 25,704  
 (27 ก.พ. 2563) 19) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18873 พัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ป้องกันรังสียูวี (ไทยรัฐ 71, 22682  
 (27 ก.พ. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18874 คนจีนยังคงท างานที่บ้าน ค าค้นหา "Telecommuting" พุ่งกระฉูด  
 (ไทยรัฐ 71, 22685 (1 มี.ค. 2563) 10) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18875 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสอน "วิชาการออกแบบชีวิต"  
 ประสบการณ์การเรียนระดับโลก (ไทยรัฐ 71, 22685  
 (1 มี.ค. 2563) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18876 7 วิธี ดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง (เดลินิวส์ ฉ. 25,707  
 (1 มี.ค. 2563) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18877 กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายพัฒนาโรงแรมปราศจากเชื้อโรค  
 (เดลินิวส์ ฉ. 25,707 (1 มี.ค. 2563) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151768&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151768
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151769&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20151769
mailto:info@dss.go.th
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18870.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18871.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18872.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18873.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18874.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18875.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18876.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18877.pdf
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ก18878 แปลงขยะหน้ากากอนามัยเป็นวัสดุเสริมแรงผลิตชิ้นงาน  
 (เดลินิวส์ ฉ. 25,707 (1 มี.ค. 2563) 20) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก18879 จรัส : แสงสร้างสรรค์ 'พลังงานแสงอาทิตย์' (เดลินิวส์ ฉ. 25,707 
  (1 มี.ค. 2563) 21) อ่านเอกสารฉบับเต็ม  
 
ก-วศ. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
134/2563 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลับมาให้บริการที่เดิมด้วยวิถีใหม่  
 New Normal (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   
135/2563 วิจัยและนวัตกรรม เดนิหน้าโครงการจ้างงาน กระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะที่ 2 ส ารวจข้อมูลศักยภาพห้อง 
 ปฏิบัติการทั่วประเทศ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
136/2563 วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสร้าง 
 มาตรฐานและข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
137/2563 วิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การแปรรูป 
 เห็ดทอดปรุงรสและการควบคุมน้ ามันใช้ซ้ า” ณ จังหวัดนนทบุรี  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวทิยาศาสตรบ์ริการ กรกฎาคม 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
138/2563 วิจัยและนวัตกรรม ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อ 
 เป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้า ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับ 
 การใช้งาน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
139/2563 วิจัยและนวัตกรรม ให้ข้อมูลอันตรายของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน  
 ในอากาศ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18878.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18879.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c134-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c135-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c136-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c137-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c138-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c139-2563.pdf
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
140/2563 วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายใน อว. เร่งสร้าง  
 Intregrated information services ของประเทศ พร้อมร่วม 
 เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) (ข่าวผลงาน 
 และกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2563) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
141/2563 วิจัยและนวัตกรรม ผลักดันการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
 ด้วยกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการสาขาอาหาร  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวทิยาศาสตรบ์ริการ กรกฎาคม 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
143/2563 วิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส Healthcare  
 ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” ผลักดันนวัตกรรมไทยขับเคลื่อน 
 เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชวีติอย่างยั่งยืน (ข่าวผลงานและกิจกรรม  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
147/2563 วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พัฒนา 
 หลักสูตร “การบริหารงานตาม ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017” 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2563)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
150/2563 วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ความส าเร็จการพัฒนา 
 สร้างเครื่องจักรตน้แบบ ภายใตโ้ครงการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค ์
 คุณค่า” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม  
 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
151/2563 วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความเสี่ยง  
 (Risk management)” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์ 
 บริการ กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c140-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c141-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c143-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c147-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c150-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c151-2563.pdf


  - 6 -  

 

ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
152/2563 วิจัยและนวัตกรรม ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ  
 OTOP ประเภทอาหาร ณ จังหวัดเพชรบุรี (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   
156/2563 วิจัยและนวัตกรรม น าเสนอผลงานนวัตกรรมชุด PPE (lsolation  
 Gown) รุ่น “เราสู้” ณ ท าเนียบรัฐบาล (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
157/2563 วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากาก 
 อนามัยแบบผ้า มทร.ล้านนา และพบผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า  
 ณ จังหวดัเชยีงใหม่ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
158/2563 วิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 เพ่ือหารือวิธีการทดสอบเครื่อง PAPR (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2563) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา   

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานอาหาร 
 ที่มีสารปนเปื้อน (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 118 ง (20 พ.ค.2563) 17-18) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูนและก าหนดมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูนส าหรับใช้ครั้งเดียว  
 (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 56) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายดูดเสมหะและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 สายดูดเสมหะส าหรับใช้ครั้งเดียว (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง  
 (24 ก.ค. 2562) 57) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c152-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c156-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c157-2563.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/DSS2563/c158-2563.pdf
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151763
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151776
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151777
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบบิวเรตต์ และก าหนด 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว 
 แบบบิวเรตต์ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 58) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบมีเข็มน า  
 และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดให้สารละลายทางหลอดเลือด 
 แบบมีเข็มน าใช้ครั้งเดียว (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562)  
 59) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๕ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบใช้ความดัน และก าหนด 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว 
 แบบใช้ความดัน (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 60) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๖ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกและก าหนด 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง (ราชกิจจานุเบกษา  
 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 61) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๗๗ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดและควบคุมในกระบวนการอุตสาหกรรม – เอกสารของ 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 62)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิต 
 ภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง  
 (24 ก.ค. 2562) 66) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพอลิเอทิลีนผนังโครงสร้างแบบเรียบส าหรับงานท่อใต้ดิน  
 (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 67) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151778
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151779
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151780
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151781
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151782
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151783
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151784


  - 8 -  

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๓๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นและก าหนด 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ  
 และแผ่นตัด (ราชกิจจานุเบกษา 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค. 2562) 68)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
 ของอัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (ราชกิจจานุเบกษา 137, ตอนพิเศษ 153 ง (30 มิ.ย.2563) 14-15)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151785
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151764
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2020  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3 - 4, 9, 12, 14 - 15 2020 /  
 ASTM International.West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2020. 9 v. 
 see more  
 
 
 
The United States of America  
 Society of Automotive Engineers 
 

  SAE J34 : 2018 Exterior sound level measurement procedure for 
recreational motorboats. 

  SAE J75 : 2018 Motor vehicle brake fluid container compatibility. 

  SAE J471 : 2018 Sintered powder metal parts: ferrous. 

  SAE J594 : 2018 Reflex reflectors. 

  SAE J635 : 2018 Fan hub bolt circles and pilot holes. 

  SAE J646 : 2018 Planetary gears – terminology. 

  SAE J918 : 2018 Passenger car tire performance requirements and test 
procedures. 

  SAE J986 : 2018 Sound level for passenger cars and light trucks. 

  SAE J1099 : 2018 Technical report on low cycle fatigue properties 
ferrous and non-ferrous materials. 

  SAE J1279 : 2018 Snowmobile drive mechanisms. 

  SAE J1306 : 2018 Motorcycle auxiliary front lamps. 

  SAE J1436 : 2018 Requirements for engine cooling system filling, 
deaeration, and drawdown tests. 

  SAE J1470 : 2018 Measurement of noise emitted by accelerating 
highway vehicles. 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51231
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  SAE J1547 : 2018 Electromagnetic susceptibility procedures for 

common mode injection (1 - 400 MHz), module 
testing. 

  SAE J1674 : 2018 Early acquisition and preservation of information in a 
motor vehicle crash. 

  SAE J1698/1 : 2018 Event data recorder - output data definition. 

  SAE J1748 : 2018 Methods for determining physical properties of 
polymeric materials exposed to hydrocarbon fuels 
or their surrogates and their blends with 
oxygenated additives. 

  SAE J1842 : 2018 Disc wheel hub/spoke wheel and axle interface 
dimensions - truck and bus. 

  SAE J1843 : 2018 Accelerator pedal position sensor for use with 
electronic controls in medium- and heavy-duty 
vehicle applications - truck and bus. 

  SAE J1939 : 2018 Serial control and communications heavy duty 
vehicle network - top level document. 

  SAE J1939/1 : 2018 On-highway equipment control and communication 
network. 

  SAE J2005 : 2018 Stationary sound level measurement procedure for 
recreational motorboats. 

  SAE J2042 : 2018 Clearance, sidemarker, and identification lamps for 
on-road vehicles 2032 mm or more in overall 
width. 

  SAE J2188 : 2018 Commercial truck and bus SAE recommended 
procedure for vehicle performance prediction and 
charting. 

  SAE J2275 : 2018 Internal combustion engines - piston ring-grooves. 

  SAE J2579 : 2018 Standard for fuel systems in fuel cell and other 
hydrogen vehicles. 

  SAE J2628 : 2018 Characterization, conducted immunity. 

  SAE J2649 : 2018 Strain-life fatigue data file format. 
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  SAE J2731 : 2018 Low speed enveloping test with perpendicular and 

inclined cleats. 

  SAE J2794 : 2018 Power cylinder oil consumption: transport 
mechanisms. 

  SAE J2796 : 2018 Power cylinder oil consumption: methods of 
measurements. 

  SAE J2833 : 2018 Welded and cold-drawn, high strength (690 MPa 
tensile strength) low alloy steel hydraulic tubing, 
stress relieved annealed for bending, flaring, cold 
forming and brazing. 

  SAE J2836 : 2018 Instructions for using plug-in electric vehicle (PEV) 
communications, interoperability and security 
documents. 

  SAE J2909 : 2018 Light vehicle dry & wet stopping distance test 
procedure. 

  SAE J2928 : 2018 Brake rotor thermal cracking procedure for vehicles 
below 4 540 kg GVWR. 

  SAE J3014 : 2018 Highly accelerated failure test (HAFT) for automotive 
lamps with LED assembly. 

  SAE J3016 : 2018 Taxonomy and definitions for terms related to driving 
automation systems for on-road motor vehicles. 

  SAE J3103 : 2018 Benchmark H-point procedure. 

  SAE J3124 : 2018 Industry review of xEV battery size standards. 

  SAE J3138 : 2018 Diagnostic link connector security. 
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 INFORMATION FILES 
 

IF 51 (277) Calcium carbonate instead of cornstarch as the releasing agent for powder-free 
surgery gloves. Songklanakarin Journal of Science & Technology. 2019, 41(4),  
777-782. 

 

IF 97 (74) Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of 
amyloid-β induced rats. Songklanakarin Journal of Science & Technology.  2019, 
41(2), 311-318. 

 

IF 60 (70) High performance adsorbents (HPA) ecofriendly technology for color removal in sugar.  
Sugar Journal. 2020, 82(8), 18-24. 

 

IF 35 (326) New perspectives for surveying and improving Thai dried seafood qualities using  
antimicrobials produced by Bacillus velezensis BUU004 against foodborne  
pathogens. Science Asia. 2019, 45(2), 116-126.  

 
IF 55 (150) Properties of healthly oil formulated from red palm, rice bran and sesame oils.     

Songklanakarin Journal of Science & Technology. 2019, 41(2), 450-458. 

 
IF 30 (89) Qualifying calibration samples for advanced thin film materials characterisation.  

Spectroscopy Asia. 2019, 14(1), 9-12. 

 
IF 142 (138) Recent trends in X-ray fluorescence spectrometry: precise investigation of   
           nanomaterials. Spectroscopy Asia. 2018, 14(1), 13-14. 

 
IF 110 (198) Reducing global mercury pollution from small-scale artisanal gold mining.  

Spectroscopy Asia. 2019, 15(3), 6-10. 
 

IF 60 (69) The digital twin that is a genius: a radiography of the system, which controls most of   
           the industrial operations, generating efficiency in 34 Brazillian sugar mills.  

Sugar Journal. 2019, 82(6), 11-19.  

 
IF 85 (49) Vitamin D deficiency in student athletes in Thailand. Songklanakarin Journal of  

Science & Technology. 2019, 41(4), 856-861. 
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บทความวารสารภาษาไทย 

Agritech เบื้องหลังความส าเร็จของเกษตรอุตสาหกรรม. OIE SHARE. 2563, 9(98) พฤษภาคม, 3-5. 

Frontier research ถึงเวลาของประเทศไทยกับ งานวิจัยขั้นแนวหน้า. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2563, 1(1) 
มกราคม-มีนาคม, 49-51. 

เครื่องขัดหนามผลสละส าหรับการส่งออก. กสิกร. 2563, 93(2/2563) ธันวาคม 2562-มกราคม 2563, 26-30. 

เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมเด่น ม.ราชภัฏสกลนคร. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1 มิถุนายน, 
78-79. 

เทคโนโลยีการก าจัดศัตรูผลไม้เพ่ือส่งออก. กสิกร. 2563, 93(2/2563) ธันวาคม 2562-มกราคม 2563, 31-34. 

เทคโนโลยีผลิตมะม่วงนอกฤดู นวัตกรรมเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1มิถุนายน, 
83-85. 

เปิดความลับ ''สาร'' สร้างสุข. วารสาร อพวช. 2563, 215(18) พฤษภาคม, 14-17. 

เปิดอาณาจักร Food Innopolis ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก. ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2563, 1(1) 
มกราคม-มีนาคม, 52-55. 

เล็บครุฑลังกา : ภาชนะจากธรรมชาติ.  DSI ไตรสาร. 2563, 12(3) 73-78. 

แนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษามาเลเซีย (ตอนที่ 2). OIE SHARE. 2563, 9(98) พฤษภาคม, 7-8. 

ไม่ควรผสมสารเคมีหลายชนิดฉีดพ่นศัตรูพืช. กสิกร. 2563, 93(2/2563) ธันวาคม 2562-มกราคม 2563, 48-51. 

การเปรียบเทียบผลการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ป้องกันได้ของเครื่องมือ P method และ 
schumock and thornton criteria.วารสารอาหารและยา. 2563, 27(1/2563) มกราคม-เมษายน, 70-82. 

การเปลี่ยนแปลงของตลาดยานยนต์โลก มาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย. วารสารเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม. 2563, 16(60) เมษายน-มิถุนายน, 3-7. 

การโฆษณาขายยาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและมาตรการด าเนินการ. วารสารอาหารและยา. 2563, 27(1/2563) 
มกราคม-เมษายน, 41-52. 

การใช้วัตถุเจือปนอาหารและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ที่
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และแปรรูปใน 15 จังหวัดในประเทศไทย. วารสารอาหารและยา. 2563, 
27(1/2563) มกราคม-เมษายน, 27-40. 
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การประเมินใช้ยาโอเมพราโซลในโรงพยาบาลคลองหลวง. วารสารองค์การเภสัชกรรม. 2563, 46(2) มกราคม-มีนาคม, 
17-22. 

การพัฒนาการกระบวนการด าเนินงานอาหารปลอดภัย โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง. วารสารองค์การเภสัชกรรม. 2563, 46(2) มกราคม-มีนาคม, 33-37. 

การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการจัดประเภทอาหารให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานสากล. วารสารอาหาร
และยา. 2563, 27(1/2563) มกราคม-เมษายน, 13-26. 

การสั่งใช้ยา Acarbose ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารองค์การเภสัชกรรม. 2563, 46(2) มกราคม-มีนาคม, 
11-16. 

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รีเชตระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จัดทัพใหม่...ย้ าวิจัยตอบโจทย์ประเทศ. 
ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม. 2563, 1(1) มกราคม-มีนาคม, 2-10. 

บัณฑิตจุฬาฯ วัย 25 ปิ๊งไอเดีย แปรรูปมะพร้าวอัดเม็ด สร้างมูลค่า ส่งขายตลาดต่างประเทศ ผลตอบแทนดีเกินคาด. 
เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1มิถุนายน, 92-94. 

ประสิทธิผลการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง. วารสารองค์การเภสัช
กรรม. 2563, 46(2) มกราคม-มีนาคม, 23-28. 

ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์โจ๊กก่ึงส าเร็จรูป. ฉลาดซื้อ. 2563, 26(228) กุมภาพันธ์, 33-39. 

ปัญหาการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ภายใต้หลักนิติธรรม. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. 2562, 21(62) 
พฤษภาคม-สิงหาคม, 197-210. 

ผลการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่ได้รับยาอัลโลพูลินอล โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง. วารสาร
องค์การเภสัชกรรม. 2563, 46(2) มกราคม-มีนาคม, 38-44. 

มทร.ธัญบุรี สร้างเครื่องท าความสะอาดผิวหลอดไผ่. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1 มิถุนายน, 26. 

มะม่วงหิมพานต์ พืชทนแล้ง แหล่งยา และอาหารที่มีคุณภาพ. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(721) 1มิถุนายน, 33-
34. 

มาตรการทางกฎหมายในวิกฤต COVID-19 กรณีศึกษา : ประเทศเยอรมนีกับการออกท่ีกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ลดผลกระทบอันเกิดจากมาตรการของรัฐในการควบคุมโรค COVID-19. กฤษฎีกาสาร. 2563, 15(4) เมษายน
พฤษภาคม, 17-21. 

ยานยนต์ไฟฟ้า (EA) และระบบไฟฟ้าท างานด้วยกันอย่างไร. ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม. 2563, 27(2) มีนาคม-เมษายน, 
40-46. 
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ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศแบบปิด ผลงานนักศึกษา มทร. ศรีวิชัย  
ลดพลังงานคน ผลผลิตมีคุณภาพ. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1มิถุนายน, 46. 

รู้เท่าทันการบ าบัดฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยอาหารและยาสมุนไพร. ฉลาดซื้อ. 2563, 26(228) กุมภาพันธ์, 62-63. 

ลูกยอ รักษากรดไหลย้อน. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1มิถุนายน, 66-67. 

วิสาหกิจชุมชนถ่านไบโอชาร์โคลหนองบัวล าภู ผลิตสบู่ชาร์โคลเพ่ือสุขภาพ ขายช่วงโควิค-19 ระบาด รายได้เสริมเดือนละ 
2 หมื่น. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1 มิถุนายน, 94-95. 

สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายวัตถุอันตราย. วารสารอาหารและยา. 
2563, 27(1/2563) มกราคม-เมษายน, 53-69. 

สวทช. รว่มกับ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยแสง UV ใช้งานได้ในพ้ืนที่เฉพาะและจุดเสี่ยง 
น าร่องท่ี รพ. จุฬาฯ. ENGINEERING TODAY. 2563, 18(176) มีนาคม-เมษายน, 4. 

สารปนเปื้อน...สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม. กสิกร. 2563, 93(2/2563) ธันวาคม 2562-มกราคม 2563, 35-40. 

หนุ่มเจ้าของแพปลา พลิกชีวิต ผลิตเจลาโต้โฮมเมด คงรสแท้จากชุมพร. เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1
มิถุนายน, 68-70. 

หลักการจ าแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพและแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาบเก่ียวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ. วารสารอาหารและยา. 2563, 27(1/2563) มกราคม-เมษายน, 4-12. 

หลักนิติธรรมอุตสาหกรรม. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ. 2562, 21(62) พฤษภาคม-สิงหาคม, 211-221. 

อดีตพนักงานซอฟต์แวร์คืนถิ่น มาพัฒนาบ้านเกิด แปรรูปหัวปลีเพ่ิมน้ านมแม่ สร้างมูลค่าจากเดิมกว่า 10 เท่า. 
เทคโนโลยีขาวบ้าน. 2563, 32(720) 1 มิถุนายน, 88-90. 

อนาคตของการท างาน : The future of work. วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2563, 16(60) เมษายน-มิถุนายน, 
14-18. 
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