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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
วิทยาศาสตรทวั่ ไป
501
ส 766
2557

รายงาน
363.73
ท 164
2556

020.285
ด 521
2558

611.61
ห 177
2557

547.23
อ 144
2557

50 สุดยอดทฤษฎีของโลก จากมันสมองนักวิทยาศาสตรอัจฉริยะ ! / พอล พารสันส และ
มารติน รีส, ผูเรียบเรียง ; สุนันทา โกศลศิริลักษณ, ผูแปล. กรุงเทพฯ : เบรนจีเนียส,
2557. 156 หนา.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ.
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2556 / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กรม, 2557. เลขหนาไมเรียงลําดับ.

ดิชิตชัย เมตตาริกานนท.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ /
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558. 201 หนา.

หมอไพร, นามแฝง.
ถนอมไต ยับยัง้ สารพัดโรค / หมอไพร. กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท, 2557. 188 หนา.

อธิป ลิขิตลิลิต, รศ.
อนุมูลอิสระ : แหลงกําเนิดและการเกิดโรค / รศ. อธิป ลิขิตลิลิต. กรุงเทพฯ :
พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2557. 130 หนา.
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วิทยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน
030
จ 591
2556

จือ, สุย จิง.
ฉลาดไดอีก = Tell Me Why? / สุย จิง จือ ; อุรณา บัณฑิตยดํารงกูล, ผูแปล.
กรุงเทพฯ : เบรนจีเนียส, 2556. 152 หนา.

เอกสารศูนยการเรียนรูของ วศ.
658.3124
ค 761
2556

658.401
ค 122
2556

เคลกก, ไบรอัน.
เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน = Instant teamwork / ผูเขียน ไบรอัน เคลกก,
พอล เบิรช ; ผูแปลและเรียบเรียง ฝายวิชาการเอ็กซเปอรเน็ท. กรุงเทพฯ :
เอ็กซเปอรเน็ท, 2556. 215 หนา.

สํานักงาน ก.พ. สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล.
คลังตัวชี้วัดกลางกลุมงานสนับสนุน KPI / สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
สํานักงาน ก.พ. [กรุงเทพฯ] : อัพทรูยู ครีเอท นิว, 2556. 103 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 214 : Drone control system
1. US 3,703,998

Drone aircraft with telescopic fuselage.

2. US 5,240,207

Generic drone control system.

3. US 8,474,761

Method of piloting a rotary wing drone having multiple rotors.

4. US 8,594,862

Method for the intuitive piloting of a drone by means of
a remote control.

5. US 8,662,438

Navigation electronic card support for a rotary wing drone.

6. US 8,874,283

Drone for inspection of enclosed space and method thereof.

7. US 2011/0,049,290

Method of piloting a rotary-wing drone with automatic
stabilization of hovering flight.

8. US 2012/0,175,468

Remote controlled drone aircraft to mist and cool roofs.

9. US 2014/0,254,896

Unmanned drone, robot system for delivering mail, goods,
humanoid security, crisis negotiation, mobile payments,
smart humanoid mailbox and wearable personal exoskeleton
heavy load flying machine.

10. US 2015/0,057,844

Method for controlling a multi-rotor rotary-wing drone, with
cross wind and accelerometer bias estimation and compensation.
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STANDARDS & REGULATIONS
The United States of America
National Fire Protection Association
NFPA 22 : 2013

Water tanks for private fire protection.

NFPA 24 : 2013

Installation of private fire service mains and their
appurtenances.

NFPA 25 : 2014

Inspection, testing, and maintenance of water-based fire
protection systems.

NFPA 30 : 2012

Flammable and combustible liquids code.

NFPA 30A : 2012

Motor fuel dispensing facilities and repair garages.

NFPA 31 : 2011

Installation of oil-burning equipment.

NFPA 32 : 2011

Drycleaning plants.

NFPA 33 : 2011

Spray application using flammable or combustible materials.

NFPA 34 : 2011

Dipping, coating, and printing processes using flammable or
combustible liquids.

NFPA 35 : 2011

Manufacture of organic coatings.

NFPA 36 : 2013

Solvent extraction plants.

NFPA 37 : 2010

Installation and use of stationary combustion engines and gas
turbines.

NFPA 40 : 2011

Storage and handling of cellulose nitrate film.

NFPA 45 : 2011

Fire protection for laboratories using chemicals.

NFPA 51B : 2014

Fire prevention during welding, cutting, and other hot work.
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SELECTED ARTICLES
Analytical method for the determination of various arsenic species in rice, rice food products, apple
juice, and other juices by ion chromatography-inductively coupled plasma/mass spectrometry
(Journal of AOAC International 97 (6) 2014 : 1670-1681)
Automation system for performance improvement in a four-strand wire rod mill (MPT International
(6) 2014 : 48-50, 52)
Borofloat and starphire float glasses : a comparison 1,2 (International Journal of Applied Glass
Science 5 (4) 2014 : 334-344)
Cement kilns : a ready made waste to energy solution? (Waste Management World 15 (6)
2014 : 10, 12, 14-15)
Color and volatile analysis of peanuts roasted using oven and microwave technologies (Journal of
Food Science 79 (10) 2014 : C1895-C1906)
Comparison of 3 selective media for enumeration of Bacillus cereus in several food matrixes
(Journal of Food Science 79 (12) 2014 : M2480-M2484)
Correlating consumer perception and consumer acceptability of traditional Doenjang in Korea
(Journal of Food Science 79 (11) 2014 : S2330-S2336)
Crack and damage velocities in ballistic experiments (International Journal of Applied Glass Science
5 (4) 2014 : 374-383)
Crack healing by thermal treatment in float glass : the effect of tin (Journal of the American Ceramic
Society 97 (11) 2014 : 3463-3468)
Determination of moulds and mycotoxins in dry dog and cat food using liquid chromatography with
mass spectrometry and fluorescence detection (Food Additives & Contaminants : Part B 7 (4)
2014 : 302-308)
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Determination of toxic heavy metals in echinodermata and chordata species from South Korea
(Food Additives & Contaminants : Part B 7 (4) 2014 : 295-301)
Does information about sugar source influence consumer liking of products made with beet and
cane sugars? (Journal of Food Science 79 (11) 2014 : S2362-S2367)
Ebola menace will drive medical gloves business (Rubber Asia 30 (1) 2015 : 68, 70, 72)
Evaluation of antioxidant activities of zein protein fractions (Journal of Food Science
79 (11) 2014 : C2174-C2184)
Evaluation of qualitative and quantitative immunoassays to detect barley contamination in gluten-free
beer with confirmation using LC/MS/MS (Journal of AOAC International 97 (6) 2014 : 1615-1625)
Evaluation of the 3MTM petrifilm TM Salmonella express system for the detection of Salmonella
species in selected foods : collaborative study (Journal of AOAC International 97 (6) 2014 :
1563-1575)
Experimental and numerical evaluation on optical properties of Al-doped ZnO film materials
(Journal of the American Ceramic Society 97 (11) 2014 : 3549-3554)
Glass armor-an overview (International Journal of Applied Glass Science 5 (4) 2014 : 331-333)
Graphene-titania hybrid photoanodes by supersonic kinetic spraying for solar water splitting
(Journal of the American Ceramic Society 97 (11) 2014 : 3660-3668)
Green technology for bleaching (Paper 360 9 (6) 2014 : 26, 28-29)
High-temperature creep behavior of SiOC glass-ceramics : influence of network carbon versus
segregated carbon (Journal of the American Ceramic Society 97 (12) 2014 : 3935-3942)
Impact of lauric arginate application form on its antimicrobial activity on the surface of a model meat
product (Journal of Food Science 79 (10) 2014 : M2056-M2065)
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Lead determination in canned food by square-wave adsorptive cathodic stripping voltammetry
(Science Asia 40 (5) 2014 : 355-361)
Modeling interfacial glass-water reactions : recent advances and current limitations (International
Journal of Applied Glass Science 5 (4) 2014 : 421-435)
Nanowire growth by an electron-beam-induced massive phase transformation (Journal of the
American Ceramic Society 97 (12) 2014 : 3733-3736)
Novel glass-ceramic composition as sealant for SOFCs (Journal of the American Ceramic Society
97 (12) 2014 : 3835-3842)
NR market sagging in India, recovering in Asia (Rubber Asia 30 (1) 2015 : 96, 98, 100)
A numerical modelling of non-recovery/heat-recovery coke ovens (MPT International
(6) 2014 : 28-30, 32)
Observation of crack propagation in glass using x-ray phase contrast imaging (International Journal of
Applied Glass Science 5 (4) 2014 : 363-373)
Ocharatoxin A reduction in meat sausages using processing methods practiced in households
(Food Additives & Contaminants : Part B 7 (4) 2014 : 239-246)
Quantitation of aflatoxins in walnut kernels by high-performance liquid chromatography with
fluorescence detection (Food Additives & Contaminants : Part B 7 (4) 2014 : 288-294)
A rapid method for determination of 22 selected drugs in human urine by UHPLC/MS/MS for clinical
applicantion (Journal of AOAC International 97 (6) 2014 : 1526-1537)
Revealing structural relaxation of optical glass through the temperature dependence of young's
modulus (Journal of the American Ceramic Society 97 (11) 2014 : 3475-3482)
Rubber processing chemicals in for robust demand growth (Rubber Asia 29 (6) 2014 : 164-165)
Shear reversible alumina gels for direct writing (Journal of the American Ceramic Society 97 (12)
2014 : 4031-4036)
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A simple and rapid method for the multielement analysis of wheat crispbread products by inductively
coupled plasma-optical emission spectrometry (Journal of AOAC International 97 (6) 2014 :
1656-1661)
Stress development and fracture of surface nucleated cristobalite on silica glass (Journal of the
American Ceramic Society 97 (11) 2014 : 3483-3488)
Structural, compositional, and sensorial properties of United States Commercial ice cream products
(Journal of Food Science 79 (10) 2014 : E2005-E2013)
Validation study of a histaSureTM ELISA Fast Track for the determination of histamine in fish
samples (Journal of AOAC International 97 (6) 2014 : 1601-1614)
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INFORMATION FILES
IF 23 (28)

Automotive hose recent innovations (Rubber Asia 30 (1) 2015 : 74, 76, 78, 80-81)

IF 10 (28)

Coffee : biochemistry and potential impact on health (Food & Function 5 (8) 2014 :
1695-1717)

IF 34 (259)

A cute toxicity of refined wild apricot oil in rats (Science Asia 40 (5) 2014 :
323-326)

IF 91 (99)

Determination of total selenium in pharmaceutical and herbal supplements by
hydride generation and graphite furnace atomic absorption spectrometry
(Journal of AOAC International 97 (6) 2014 : 1696-1700)

IF 9 (225)

Immobilization of a thermophilic solvent-stable lipase from Acinetobacter baylyi and
its potential for use in biodiesel production (Science Asia 40 (5) 2014 : 327-334)

IF 34 (258)

InstantLabs Salmonella species detection method : matrix extension (Journal of
AOAC International 97 (6) 2014 : 1585-1591)

IF 34 (260)

InstantLabs Salmonella species food safety kit (Journal of AOAC International
97 (6) 2014 : 1576-1584)

IF 90 (111)

Microsatellite marker variation in populations of the melonfly parasitoid,
Psyttalia fletcheri (Science Asia 40 (5) 2014 : 348-354)

IF 51 (192)

NR shortage looms! (Rubber Asia 29 (6) 2014 : 58-63)

IF 35 (270)

Preparation of margarines from organogels of sunflower wax and vegetable oils
(Journal of Food Science 79 (10) 2014 : C1926-C1932)

IF 110 (179)

Removal of particulates from emissions of joss paper furnaces (Aerosol and Air
Quality Research 11 (4) 2011 : 429-436)

IF 100 (379)

Simultaneous determination of 15 nitroimidazoles in cosmetics by HPLC coupled
with electrospry ionization tandam mass spectrometry (Journal of AOAC
International 97 (6) 2014 : 1538-1545)
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บทความวารสารไทย
21 ผลงานวิจัยดีเดน กรมวิชาการเกษตร (ตอนที่1) (กสิกร 87, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2557) 60-69)
7 เคล็ดวิธี...ของการมีหุนดีกอนวัยทอง (นาวิกศาสตร 97, 4 (เม.ย. 2557) 76-77)
HIV Vacine (R&D NEWSLETTER 21, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 14-17)
LED Lighting นวัตกรรมรอยตอสูอนาคต (ENERGY SAVING 6, 68 (ก.ค. 2557) 44)
R32 สารทําความเย็นที่ทวั่ โลกกําลังจับตา (ENERGY SAVING 6, 69 (ก.ค. 2557) 45-46)
Solar cell พลังงานทางเลือกใหมผลิตไฟฟาในญี่ปุนทดแทนนิวเคลียร (GREEN NETWORK
ISS.56 (Aug. 2014) 30-31)
The Basal Layer Care : "Activation and Protection" "เขาใจผิวพรรณ รูทันความงาม"
(R&D NEWSLETTER 21, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 10-14)
กาแฟ หนึ่งเดียวทีว่ ังน้ําเขียว (กสิกร 87, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2557) 27-32)
กาแฟชะมด ทีบ่ าหลี (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 571 (มี.ค. 2557) 92-94)
การเก็บกาซ LPG ปริมาณมากในภาวะอุณหภูมิต่ํา (วิศวกรรมสาร 67, 1 (ก.ค.-ก.พ. 2557) 61-68)
การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเปนพลังงาน (FOOD FOCUS THAILAND 9, 102 (Sep. 2014) 78-79)
การจัดการและการบํารุงรักษาระบบที่มีอายุ : กรณีศึกษาโรงไฟฟานิวเคลียรประเทศญี่ปุน (Ageing
Management and Maintenance : Case Study of Nuclear Power Plants of Japan) (วิศวกรรมสาร
67, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2557) 55-67)
การดื่มน้ําเมื่อทองวาง (จุลสารสํานักงาน ป.ป.ช. 14, 50 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 51)
การตรวจติดตาม ความปลอดภัยสินคาเกษตร (กสิกร 87, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2557) 55-59)
การตรวจติดตามและประเมินวัสดุนาโนในผลิตภัณฑอาหาร (INNOMAG 41, 234 (Apr.-May 2014)
28-31)
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การบรรจุอาหารแบบตอตานจุลินทรีย (Antimicrobial Food Packaging) (R&D NEWSLETTER 21, 2
(เม.ย.-มิ.ย. 2557) 2-4)
การประยุกตใชระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตรเพื่อศึกษาการกระจายตัวและความสัมพันธเชิงพื้นที่
ในผูปวยโรคอัลไซเมอร (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 37, 2 (เม.ย.-มิ.ย.
2557) 71-81)
การปรับปรุงหินคลุกดวยคุณภาพเพื่อนํามาใชเปนวัสดุงานทาง (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
24, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 1-7)
การปองกันโรคอวนจากสารสกัดจากพืช (Potential Obesity Prevention from Plant Extracts)
(FOOD FOCUS THAILAND 9, 102 (Sep. 2014) 26-27)
การปองกันสารปนเปอนในอากาศกับการดําเนินงานอาคารเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตของผูใชงานอาคาร
(ENERGY SAVING 6, 68 (ก.ค. 2557) 76-77)
การแปรรูป มะละกอ (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 57-59)
การพัฒนากระบวนการผลิตหนอไมปบทีป่ ลอดภัยสําหรับผูประกอบการขนาดเล็กโดยการประยุกตใช
เทคนิค Bag In Box (วารสารอาหารและยา 20, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 60-72)
การพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค ในประเทศไทย (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 37, 1
(ม.ค.-มี.ค. 2557) 23-32)
การพัฒนาผลิตภัณฑ ขาวโพดเปยกพรอมบริโภคบรรจุในรีทอรทเพาช Development of ready-to-eat
sweet corn dessert in retort pouch (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 73-78)
การพัฒนาวัสดุกําบังรังสีแกมมาระดับพลังงานต่ําที่มีความยืดหยุนที่ประกอบดวยยางพาราธรรมชาติ
ยางสังเคราะหเอสบีอารและบิสมัท (วิศวกรรมสารฉบับวิจยั และพัฒนา 24, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 48-61)
การรักษาอาหารดวยการใชอุณหภูมิต่ํา (Preserving Food by Using Low Temparatures)
(FOOD FOCUS THAILAND 9, 102 (Sep. 2014) 74-77)
การเลี้ยงลูกของปลาวาฬบรูดา (วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 3, 5 (ต.ค. 2555-มี.ค. 2556) 4-11)
การวิเคราะห (Opportunity analysis) เพื่อการพิจารณาปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ (อาหาร 44, 2
(เม.ย.-มิ.ย. 2557) 19-22)
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การสอบเทียบตูสรางอุณหภูมิ/ความชื้น (METROLOGY INFO 16, 78 (Mar.-Apr. 2014) 14-21)
การสํารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรดของประชากรไทย (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 36, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556) 118-128)
การอนุรักษ แหลงหญาทะเลในนานน้ําไทย (วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2, 4 (ก.ย. 2555)
49-54)
การออกแบบคอนเวอรเตอรสําหรับซุปเปอรคาปาซิเตอรเพื่อเก็บพลังงานและยืดอายุแบตเตอรี่
(ตอนที่ 1) (TECHNOLOGY PROMOTION 41, 234 (Apr.-May 2014) 57-60)
เกษตรอินทรียใ นประเทศลาว (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 2 (2557) 56-68)
ขอกําหนดและเกณฑที่เหมาะสมของปริมาณน้าํ ตาลทีค่ วรบริโภค (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 33-39)
ขาวตานเบาหวาน อาหารทีค่ ุณเลือกได (อาหาร 44, 2 (เม.ย.- มิ.ย. 2557) 15-18)
ขาวฮางงอก สรางรายได สูชุมชน ที่กุดรัง มหาสารคาม (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 581 (ส.ค. 2557) 68)
คลายปมบัวหิมะ (เทคโนโลยีชาวบาน 2, 578 (ก.ค. 2557) 108-110)
คอนกรีตผสมเสนใยประสิทธิภาพสูง (HPFRC) : นวัตกรรมวัสดุสําหรับโครงสรางตานแผนดินไหว
(High Performance Fiber - Reinforced Concrete : Innovative Material for Earthquake - Resistant
Structures) (วิศวกรรมสาร 67, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2557) 17-22)
คอนกรีตเสริมเหล็ก : จากแหลงกําเนิดสูสยามประเทศ (วิศวกรรมสาร 67, 1 (ก.ค.-ก.พ. 2557) 17-25)
เครื่องชารจฟนฟูแบตเตอรี่ตะกัว่ กรด (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 402 (ก.ค. 2557) 93-101)
เครื่องผลิตน้ํารอนระบบโซลารเซลล ปจจัยหนึ่งของการลดตนทุนพลังงาน (ENERGY SAVING 6, 68
(ก.ค. 2557) 56-58)
โครงการแกไขปญหาน้ําทวม อยางยั่งยืน (วิศวกรรมสาร 67, 1 (ก.ค.-ก.พ. 2557) 69-75)
งานพัฒนาเครือ่ งกะเทาะครั่ง (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 581 (ส.ค. 2557) 87-89)
จริงใจฟารม เชียงใหม "แพะนม" เลี้ยงเลนๆก็เปนเงินได (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 571 (มี.ค. 2557) 82-83)

- 13 -

ซุปกระเทียมสูห วัด (เทคโนโลยีชาวบาน 2, 578 (ก.ค. 2557) 82-84)
ดื่ม "กาแฟ" มากเกินไปเสี่ยงตายเพิ่มขึ้น (จุลสารสํานักงาน ป.ป.ช. 14, 50 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 49)
ทํามะมวงแฟนซี มะมวงพันธุดี 5 สายพันธุในตนเดียว (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 2 (2557) 7-13)
เทคนิคการวัดความชื้น (humidity measurement techniques) (TECHNOLOGY PROMOTION 41, 234
(Apr.-May 2014) 72-74)
เทคโนโลยีการอบแหง (TECHNOLOGY PROMOTION 41, 234 (Apr.-May 2014) 64-67)
ธรณีภัย ภัยตอการพัฒนาประเทศ (วิศวกรรมสาร 67, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2557) 29-45)
นักเรียนบานวังกระสวย ไอเดียเลิศ คิด...ถังเติมอากาศตูเลี้ยงปลา ไมใชไฟฟา (เทคโนโลยีชาวบาน
26, 581 (ส.ค. 2557) 85)
น้ําตาลและสารใหความหวานกับแนวทางการบริโภคในยุคปจจุบัน (วารสารเกษตรพระจอมเกลา
32, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2557) 77-86)
แนวทางการเลือกซื้อและการใชผลิตภัณฑปอ งกันแสงแดด (วารสารอาหารและยา 20, 3 (ก.ย.-ธ.ค.
2556) 4-7)
บานอัจฉริยะ ออนไลน (INNOMAG 41, 234 (Apr.-May 2014) 36-38)
ปฏิวัติการปลูกขาวดวยขาวตนเดียว ปลูกขาว 1,000 กก. ตอไรดวยการปลูกแบบประณีต System of Rice
Intensification (SRI) (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 2 (2557) 28-35)
ประโยชนของพริกนั้นมีมากหลาย (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 581 (ส.ค. 2557) 73)
ประโยชนของสาร โอทีพีพี (OTPP) ในชาอูหลงกับระดับไขมันในเลือด (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557)
44-46)
ประโยชนของสารพฤกษเคมี ในผลไมกับสุขภาพ (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 50-52)
ปลาสีเสียด สุดยอดความอรอยตนตํารับปลาเค็มจังหวัดตรัง (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 571 (มี.ค. 2557)
96-97)
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ปน...ปน...เพื่อสุขภาพ (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 37, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 11-16)
ปุยอินทรียชวี ภาพ ครบวงจร ที่บรบือทําเองใชเองขายไดเงิน (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 581 (ส.ค. 2557) 71)
โปรไบโอติกส...มิตรนอยคูลําไส (GREEN NETWORK ISS.56 (Aug. 2014) 27)
ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงมันสําปะหลังและแปงถั่วเหลืองตอคุณภาพของบะหมี่
(วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 33, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 119-130)
ผลของการผสมแปงขาวเจาดวยแปงถั่วหรั่งตอคุณภาพของเสนกวยเตีย๋ ว (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 33, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 114-124)
ผลิตไคติน ไคโตซานเปลือกหอยเชอรี่ ปรับสภาพดินเรงการเจริญเติบโตดวยวัสดุธรรมชาติ
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 2 (2557) 69-75)
ผูบริโภคจะไดรับประโยชนอะไร หากผูผลิตหันมาใสใจ จี เอ พี (GAP) (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557)
27-32)
ฟลมลดความรอนสมารทเทค สําหรับอาคารและที่พกั อาศัย (ENERGY SAVING 6, 68 (ก.ค. 2557) 36-37)
ภาวะเปนหนุมสาวกอนวัย (Precocious Puberty) (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 23-32)
ภูมิปญญาทองถิ่น การใชประโยชนสาหรายสายในพื้นทีห่ มูบาน แนวชายฝงจังหวัดสตูล
(วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 3, 5 (ต.ค. 2555-มี.ค. 2556) 28-41)
มมส.เจงคิด...ขนมจีนขาวกลองงอกอบแหง (เทคโนโลยีชาวบาน 2, 578 (ก.ค. 2557) 102-103)
'มะหาด' สมุนไพรทําใหผวิ ขาว (R&D NEWSLETTER 21, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 7-9)
มัลเบอรรี่...ผลไมไทยเทรนดใหมเพื่อสุขภาพ (GREEN NETWORK ISS.57 (Sep. 2014) 28)
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาในสถานที่ทํางาน (ตอนที่ 1) (วิศวกรรมสาร 67, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2557)
23-28)
แมงกะพรุน (วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 3, 5 (ต.ค. 2555-มี.ค. 2556) 42-47)
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ยอนยุคหลอดสุญญากาศ ตอน1 (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 402 (ก.ค. 2557) 147-156)
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ๒ ทศวรรษหนา (วารสารสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 8, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556) 5-24)
ระบบการใหน้ําลําไย ที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน (กสิกร 87, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2557) 41-51)
ระบบเกษตรกรรมไฮเทคญี่ปุน (TECHNOLOGY PROMOTION 41, 234 (Apr.-May 2014) 61-63)
ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (กสิกร 87, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2557) 78-82)
รางวัลโนเบลสาขาเคมีป ค.ศ.2011 กับการพบ quasicrystal : สสารรูปแบบใหม (นิตยสาร สสวท.
42, 188 (พ.ย.-มิ.ย. 2557) 52-55)
รางวัลโนเบลสาขาฟสิกส ป ค.ศ. 2013 สิ่งสําคัญที่สุด คือ ความสําเร็จ (นิตยสาร สสวท. 42, 188
(พ.ย.-มิ.ย. 2557) 10-13)
เรื่องนารูของนมเปรี้ยวกับสุขภาพ (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 47-49)
"โรคเดอ เกอรแวง (De Querain's Disease) หรือที่เรียกวา โรคปลอกหุมเอ็นนิ้วหัวเเมมอื อักเสบ"
(R&D NEWSLETTER 21, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 12-13)
ลดตนทุนในอุตสาหกรรมถุงมือยาง ดวยปม ความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump)
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 20, 259 (Sep. 2013) 125-129)
ลําแพน...ไมพนู ทรัพยแหงปาชายเลน (วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2, 4 (ก.ย. 2555) 66-79)
ลิ้นจี่ เปนทั้งอาหารยาและเครื่องสําอาง (เทคโนโลยีชาวบาน 2, 578 (ก.ค. 2557) 103)
วิทยาลัยปโตรเลียมฯ จุฬาฯ เปลี่ยน "ปลวก" เปน พลังงานทดแทน (ENERGY SAVING 6, 68
(ก.ค. 2557) 60-61)
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิรต (อาหาร 44, 2
(เม.ย.-มิ.ย. 2557) 40-43)
วิทยาศาสตรบริการ (HORIZON 4, 2 (ISSUE 14) 30-31)
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วิธีการใชเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด ชนิดพกพา (Blood Glucose Meter : BGM) (R&D NEWSLETTER
21, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 8-9)
สนามแมเหล็กมีผลตอการเจริญเติบโตพืชและเพิ่มผลผลิตไดอยางไร ? (กสิกร 87, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2557)
10-15)
สเปรยลางมือ "วานมหากาฬ" สิ่งประดิษฐ อาชีวะนครปฐม (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 571 (มี.ค. 2557) 78)
สวนมะนาวทําเงิน กลางกรุงของ "จํารัส คูหเจริญ" (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 581 (ส.ค. 2557) 48-49)
สารหามใชในผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง ทาสิว ทาฝา ทําใหหนาขาว ในเขตภาคกลางตอนลาง ระหวาง
ป 2553-2556 (วารสารอาหารและยา 20, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 28-36)
หลักการพิจารณาเบื้องตนสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Think
through Food safety standards for New Product Development) (FOOD FOCUS THAILAND
9, 102 (Sep. 2014) 52-55)
เห็ดตีนแรด...เห็ดพื้นบานทีน่ าจับตามอง (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 23-26)
เห็ดถั่วฝรั่ง...เห็ดเพื่ออนาคต (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 571 ( มี.ค. 2557) 38,40)
เหล็กที่เหมาะสมสําหรับทํามีดใชงาน (วิศวกรรมสาร 67, 1 (ก.ค.-ก.พ. 2557) 76-79)
อนุรักษพันธุเตาทะเล ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง (วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
3, 5 (ต.ค. 2555-มี.ค. 2556) 64-80)
ไฮเบอรรี่ ผลิตภัณฑอาหารเสริมจากรําขาวไรซเบอรรี่ (อาหาร 44, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 55-56)
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กฤตภาค
ก14861

7 เรื่องนารูวาดวย 'ลูกเห็บ' (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9340 (19 เม.ย. 2557) 6)

ก14847

กรมวิชาการเกษตร ทําแปงจากบัว, มันเทศ ทดแทนแปงสาลี (เดลินิวส ฉ. 23,489 (3 ก.พ.
2557) 28)

ก14846

กรมวิชาการเกษตรโชวนวัตกรรมแปงจาก 'บัว-มันเทศ' ทดแทนแปงสาลี (แนวหนา
34, 11980 (3 ก.พ. 2557) 13)

ก14840

กระเจีย๊ บเขียว แหลงกลูตาไทโอน ราชาสารตานอนุมลู อิสระ (คมชัดลึก 13, 4486 (31 ม.ค.
2557) 22)

ก14829

กระถางธูปลดมลพิษ (เดลินวิ ส ฉ. 23,483 (28 ม.ค. 2557) 10)

ก14867

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จับมือม.ขอนแกนดัน 'ปลาสม' เปนสินคาโอทอประดับ 5 ดาว
(เดลินวิ ส ฉ. 23,567 (22 เม.ย. 2557) 29)

ก14831

การปลูกพืชแบบ 'Plants factory' เก็บเกีย่ วไวใหผลผลิตสูง (แนวหนา 34, 11974 (28 ม.ค.
2557) 13)

ก14833

กําแพงเพชรตัง้ ศูนยเรียนรูเอทานอล (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9259 (28 ม.ค. 2557) 9)

ก14875

กูเกิลจดสิทธิบัตรคอนแทคเลนสเชื่อมตอสมารทโฟน (เดลินิวส ฉ. 23,568 (23 เม.ย. 2557) 9)

ก14827

กูรูโภชนาการแนะกินอาหารใหเปนยา (แนวหนา 34, 11973 (27 ม.ค. 2557) 19)

ก14889

แกปญหากุงตายดวนกับชุดตรวจจีโนม (เดลินิวส ฉ. 23,576 (1 พ.ค. 2557) 10)

ก14869

ขาวเกรียบสมุนไพรชุมชนบานทาแดง (สยามรัฐ 64, 22275 (22 เม.ย. 2557) 12)

ก14885

เขากวางออน ดูแลสุขภาพดวยสมุนไพรไทย (สยามรัฐ 64, 22281 (28 เม.ย. 2557) 12)

ก14884

ไขแมงดาทะเลพิษรายแรงถึงตายได (คมชัดลึก 13, 4573 (28 เม.ย. 2557) 22)
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ก14862

ครีมอาบน้ําสมุนไพร 'สุภานี' ผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณ (สยามรัฐ 64, 22274 (21 เม.ย.
2557) 12)

ก14874

'คอลลาเจน' เลือกใชใหถูกวิธี (เดลินวิ ส ฉ. 23,569 (24 เม.ย. 2557) 8)

ก14860

เครื่องใหอาหารเหลวฝมือคนไทย (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9339 (18 เม.ย. 2557) 9)

ก14872

โฉมใหมทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9344 (23 เม.ย. 2557) 9)

ก14835

ดัน 10 เรื่องคุมครองผูบริโภค ครอบคลุมมะเร็งจากแรใยหินที่ ครม. เลิกใช (คมชัดลึก
13, 4484 (27 ม.ค. 2557) 11)

ก14876

ตรวจเลือดผานมือถือ (เดลินิวส ฉ. 23,568 (23 เม.ย. 2557) 9)

ก14824

ตอยอดงานวิจยั 'มังคุดฉายรังสี' แกเสื่อมคุณภาพ (คมชัดลึก 13, 4482 (27 ม.ค. 2557) 12)

ก14844

ตํารับยาสมุนไพรไทย รักษาโรคเบาหวาน (เดลินวิ ส ฉ. 23,488 (2 ก.พ. 2557) 4)

ก14870

ถุงเทาจาก 'มังคุด-มะพราวน้าํ หอม' งานวิจยั รักษาผูปว ย 'เบาหวาน' (คมชัดลึก 13, 4567
(22 เม.ย. 2557) 12)

ก14886

ถุงลอกเทาสําหรับผูปวยเบาหวาน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9350 (29 เม.ย. 2557) 9)

ก14866

ทางดวนรักษามะเร็งเตานม ยื้อชีวิตสาวอีสานพกบัตรทอง (เดลินวิ ส ฉ. 23,567 (22 เม.ย.
2557) 8)

ก14859

ทําวุนเสนจากแปงถั่วเขียว (เดลินิวส ฉ. 23,562 (17 เม.ย. 2557) 24)

ก14887

ไทย-อังกฤษรวมวิจัยดาราศาสตร (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9350 (29 เม.ย. 2557) 9)

ก14841

'ธรรมศาสตร' ควา 8 รางวัลวิจัยระดับชาติ (คมชัดลึก 13, 4486 (31 ม.ค. 2557) 10)

ก14851

นักวิทยไทยเริม่ ภารกิจขัว้ โลก เก็บสิ่งมีชวี ติ ใตทะเลตะกอนดิน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9266
(4 ก.พ. 2557) 9)
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ก14877

นําสองพลังงานสะอาด มาอบผลผลิตทางการเกษตร (เดลินิวส ฉ. 23,568 (23 เม.ย. 2557) 28)

ก14888

น้ําหอมดอกจําปแท 100% ภูมิปญญาไทยชาวหนองแขม (สยามรัฐ 64, 22283 (30 เม.ย.
2557) 12)

ก14868

'ไบโอพลาสติกคอมพาวนดยอยสลาย 100%' (เดลินิวส ฉ. 23,567 (22 เม.ย. 2557) 10)

ก14828

ปลาสม ผลิตภัณฑสรางชื่อ บานโคกกลาง (สยามรัฐ 64, 22190 (27 ม.ค. 2557) 16)

ก14845

ปลาหยอง สินคาเดนเมืองแมกลอง (สยามรัฐ 64, 22197 (3 ก.พ. 2557) 16)

ก14839

ปุยหมักใบไม ทําเองใชเองไมตองพึ่งพาปุย เคมี (เดลินิวส ฉ. 23,486 (31 ม.ค. 2557) 24)

ก14821

แปลงโฉมเพิ่มประโยชนสรางมูลคา กระดาษจากใยเปลือกสับปะรด (เดลินิวส ฉ. 23,481
(26 ม.ค. 2557) 16)

ก14858

ผลไมอบแหงพลังแสงอาทิตย 'ไนนนานา' เพื่อคนรักสุขภาพ (คมชัดลึก 13, 4491 (5 ก.พ.
2557) 12)

ก14826

ผลิตกาซชีวภาพจากผักตบชวา ดวยจุลินทรียศักยภาพสูงจากธรรมชาติ (เดลินวิ ส
ฉ. 23,482 (27 ม.ค. 2557) 28)

ก14881

ผลิตภัณฑเสื่อกกสไตลชาวบานแพง (สยามรัฐ 64, 22278 (25 เม.ย. 2557) 12)

ก14864

ผสานไอเดียกับหัตถกรรมไทย ยกระดับหนุนโกอินเตอร (เดลินวิ ส ฉ. 23,566 (21 เม.ย.
2557) 8)

ก14836

'ผักพื้นบาน-ผลไมไทย' สารตานอนุมูลอิสระเพียบ (แนวหนา 34, 11975 (29 ม.ค. 2557) 21)

ก14837

ไผรวกปลูกไมยากประโยชนมากมาย (เดลินิวส ฉ. 23,485 (30 ม.ค. 2557) 28)

ก14853

พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ นักวิจยั ดีเดนสาขา 'วิทยเคมี-เภสัช' (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9267 (5 ก.พ.
2557) 9)

ก14882

พลังงานจากเลือด (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9346 (25 เม.ย. 2557) 9)

- 20 -

ก14830

พัฒนาเครื่องกะเทาะกะลา มะคาเดเมีย เพื่อเกษตรกรรายยอย (เดลินวิ ส ฉ. 23,483 (28 ม.ค.
2557) 24)

ก14823

เพาะเลี้ยงครั่งอาชีพถูกมองขาม แมลงเศรษฐกิจทีเ่ ทวดาดูแลให (คมชัดลึก 13, 4482
(27 ม.ค. 2557) 12)

ก14863

ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ (คมชัดลึก 13, 4566 (21 เม.ย. 2557) 22)

ก14850

ม.ขอนแกนวิจยั สูตรยารักษาโรคเมลิออยด (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9266 (4 ก.พ. 2557) 9)

ก14832

ม.พะเยา - สวทช. วิจัยเพื่อชุมชน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9259 (28 ม.ค. 2557) 9)

ก14843

ม.ฮารวารดเปดโรงงานผลิตอวัยวะสวนบุคคล (คมชัดลึก 13, 4487 (1 ก.พ. 2557) 14)

ก14848

มพ.สกัดน้ํามันสมุนไพร 'มะแขวน' เล็งเปาตั้งศูนยเรียนรู 3 แหงใน 5 ป (คมชัดลึก
13, 4490 (4 ก.พ. 2557) 12)

ก14865

มอ.พัฒนาพันธุปาลมน้ํามัน 'เทเนอรา'... ทนแลง-ผลผลิตสูง (เดลินิวส ฉ. 23,566
(21 เม.ย. 2557) 24)

ก14856

เมล็ดเล็บมือนาง (เดลินวิ ส ฉ. 23,491 (5 ก.พ. 2557) 24)

ก14879

รถเข็นไฟฟาควบคุมดวยเสียงตนแบบ (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9345 (24 เม.ย. 2557) 7)

ก14883

ระวังเชื้อกอโรคในน้ําแข็ง (เดลินิวส ฉ. 23,571 (26 เม.ย. 2557) 2)

ก14825

วิจัยตอยอด 'มังคุดฉายรังสี'...เพิ่มโอกาสทางการตลาด (เดลินิวส ฉ. 23,482 (27 ม.ค.
2557) 28)

ก14854

วิจัยสรางรสชาติใหผูปวยมะเร็ง (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9267 (5 ก.พ. 2557) 9)

ก14873

ไวรัสโรตาทําลูกรักพัฒนาการชะงัก (คมชัดลึก 13, 4569 (24 เม.ย. 2557) 22)

ก14822

เศษกระจกรักษโลก (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9258 (27 ม.ค. 2557) 9)
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ก14871

สกว.หนุนวิจัยสมโอตานไขมันในเลือด (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9344 (23 เม.ย. 2557) 9)

ก14855

สเต็มเซลลไขมันซอมกระดูก (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9267 (5 ก.พ. 2557) 9)

ก14857

สทน.พัฒนารังสี รักษาโรครูมาตอยด (เดลินิวส ฉ. 23,491 (5 ก.พ. 2557) 10)

ก14890

สนช.ดันอาหารไทยเจาะตลาดญี่ปุน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9352 (1 พ.ค. 2557) 7)

ก14880

สมุนไพรไทยกับมะเร็ง (คมชัดลึก 13, 4570 (25 เม.ย. 2557) 21)

ก14849

สมุนไพรแปรรูปจากยาขมสูยาหวาน...รับประทานงาย (สยามรัฐ 64, 22198 (4 ก.พ. 2557) 16)

ก14842

สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
รวมกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รวมดวยผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสจาก มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9262 (31 ม.ค. 2557) 7)

ก14838

เห็ดหอม (เดลินิวส ฉ. 23,485 (30 ม.ค. 2557) 28)

ก14852

'ไหมไทย' เสริมเดนในเวทีโลก (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9267 (5 ก.พ. 2557) 9)

ก14874

'อะควาเนส' ยาสลบสัตวน้ําของไทย สกัดจาก 'กานพลู' ฝมือนักวิจยั จุฬาฯ (คมชัดลึก
13, 4569 (24 เม.ย. 2557) 12)

ก14834

โฮโลแกรม 3 มิติเพื่อการแพทย (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9260 (29 ม.ค. 2557) 7)

