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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
COMPILING FILES
BSTI
CF-66

ทุเรียน : ผลิตภัณฑและการแปรรูป (Durian : Production and Processing) : แฟม
ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2558. 1 เลม
(ไมปรากฏเลขหนา).

EDUCATION
378.1
OFF
2nd ed.

The official guide to the GRE revised general test / Educational Testing Service. 2nd ed.
New York : McGraw-Hill, c2012. 563 p.

HAZARDOUS SUBSTANCES
363.1791
CHEm

Chemical risk assessment : a manual for REACH / Peter fisk associates ltd. Chichester,
West Sussex, UK : John Wiley & Sons, c2014. xxiv, 393 p.

LABORATORIES
727.5
DIB
4th ed.

DiBerardinis, Louis J., et. al.
Guidelines for laboratory design : Health, safety, and environmental
considerations / Louis J. DiBerardinis, Janet S. Baum, Melvin W. First, Gari T.
Gatwood, Anand K. Seth. 4th ed. Hoboken, New Jersy : John Wiley & Sons, c2013.
xxxiv, 515 p.
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LINGUISTICS
428.2
OFF
4th ed.

The official guide to the TOEFL test / Educational Testing Service. 4th ed. New York :
McGraw-Hill, c2012. 653 p.

428.24
OFF
V.1

Official TOEFL iBT tests with audio. [Vol.1] / Educational Testing Service. New York :
McGraw-Hill, c2013. 460, 94 p.

STANDARDS & REGULATIONS
Std.
ASTM
2015

Std.
JISa
2014

Std.
JISf
2014
V.1-V.2

Std.
JISh
2014

ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2015 / ASTM International. West
Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2015. 7 v.

Japanese Standards Association.
Fasteners & screw threads / Japanese Standards Association. Tokyo :
The Association, c2014. 1864 p.

Japanese Standards Association.
Ferrous materials & metallurgy I - II / Japanese Standards Association.
Tokyo : The Association, c2014. 2 v.

Japanese Standards Association.
Heat treatment 2014 / Japanese Standards Association. Tokyo : The Association,
c2014. 2287 p.
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Std.
JISm
2014

Std.
JISe
2013

Std.
JISn
2014

Std.
JISi
2014

Japanese Standards Association.
Machine elements 2014 / Japanese Standards Association. Tokyo :
The Association, c2014. 2327 p.

Japanese Standards Association.
Metal surface treatment / Japanese Standards Association. Tokyo :
The Association, c2013. 100 p.

Japanese Standards Association.
Non-ferrous metals & metallurgy / Japanese Standards Association. Tokyo :
The Association, c2014. 1792 p.

Japanese Standards Association.
Piping / Japanese Standards Association. Tokyo : The Association, c2014. 2501 p.

วิทยาศาสตรทวั่ ไป
รายงาน
363.73
น 16
2558

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2556 / จัดทําโดย กลุมงานติดตามประเมินสถานการณ สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2558. 326 หนา.
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วิทยาศาสตรสาํ หรับวิสาหกิจชุมชน
วศ
ทช 31

วศ
ทช 33

วศ
ทช 32

วศ
ทช 30

วศ
ทช 34

วศ
ทช 35

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักเทคโนโลยีชุมชน.
OTOP อาหารและเครื่องดื่ม / สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 23 หนา.

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักเทคโนโลยีชุมชน.
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากกก / สํานักเทคโนโลยีชมุ ชน
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ :
สํานัก, 2557. 20 หนา.

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักเทคโนโลยีชุมชน.
ปลาสม / สํานักเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 24 หนา.

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักเทคโนโลยีชุมชน.
ผลิตภัณฑเซรามิก / สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 22 หนา.

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักเทคโนโลยีชุมชน.
ผลิตภัณฑถานอัดแทงและถานผลไมดูดกลิน่ / สํานักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานัก,
2557. 23 หนา.

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักเทคโนโลยีชุมชน.
ผลิตภัณฑสมุนไพร / สํานักเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 24 หนา.
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รายงาน
738.14
ส 229
2557

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง.
รายงานฉบับสมบูรณโครงการการพัฒนารูปแบบเซรามิกสตามวิถีลานนาเพื่อสรางตลาดใหม / โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง. กรุงเทพฯ : สภา, 2557.
402 หนา.

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
351.5955
ค 122
2558

351.596
ค 122
2558

351.593
ค 122
2558

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม / จัดทําโดย สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ;
นักวิจัย, กิ่งดาว อินกอง, ชญานิน ประวิชไพบูลย, อนุชาติ เจริญวงศมิตร ; บรรณาธิการ,
ดร.ประยูร อัครบวร. นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู
"อาเซียนกูรู" (Learning Package)).

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ; นักวิจยั ,
นพรัตน พาทีทิน, มนฑกานต วรนิติกุล ; บรรณาธิการ, ดร.ประยูร อัครบวร. นนทบุรี :
สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู" (Learning Package)).

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภาอัครบวร ; นักวิจัย,
นพรัตน พาทีทิน, มุกริน หิรญ
ั ตรีพล ; บรรณาธิการ, ดร.ประยูรอัครบวร. นนทบุรี :
สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู" (Learning Package)).
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351.595
ค 122
2558

351.594
ค 122
2558

351.599
ค 122
2558

351.597
ค 122
2558

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ; นักวิจยั ,
วัฒนชัย สงวนวงศ, สุพัฒนพิทย เทียนเกษม ; บรรณาธิการ, ดร.ประยูร อัครบวร.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู"
(Learning Package)).

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ,
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ; นักวิจัย, วรรณพรรษศรณ ตริยะเกษม, มุกริน หิรัญตรีพล ;
บรรณาธิการ, ดร.ประยูร อัครบวร. นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู" (Learning Package)).

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟลิปปนส / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ; นักวิจยั ,
มณฑกานต วรนิติกุล, ชญานิน ประวิชไพบูลย ; บรรณาธิการ, ดร.ประยูร อัครบวร.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู"
(Learning Package)).

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / จัดทําโดย สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ;
นักวิจัย, วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ ตริยะเกษม ; บรรณาธิการ, ดร.ประยูร อัครบวร.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู"
(Learning Package)).
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351.5957
ค 122
2558

351.591
ค 122
2558

351.598
ค 122
2558

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ; นักวิจยั ,
วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ ตริยะเกษม ; บรรณาธิการ, ดร.ประยูร อัครบวร.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู"
(Learning Package)).

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร / จัดทําโดย สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ;
นักวิจัย, กิ่งดาว อินกอง, มณฑกานต วรนิตกิ ุล ; บรรณาธิการ, ดร.ประยูร อัครบวร.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียนกูรู"
(Learning Package)).

สํานักงาน ก.พ.
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ;
นักวิจัย, จารุวฒ
ั น เจริญพิเชฐ, ชญานิน ประวิชไพบูลย, ปราง ติรพัฒนพร; บรรณาธิการ,
ดร.ประยูร อัครบวร. นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 200 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู
"อาเซียนกูรู" (Learning Package)).

เอกสารศูนยการเรียนรูของ วศ.
352.60728
ค 122
สํานักงาน ก.พ. สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล.
2556
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนปงบประมาณ
2555 = HR scorecard annual report 2012 / สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
สํานักงาน ก.พ. ; ผูจัดทํา, เยาวลักษณ กุลพานิช... [และคนอื่นๆ]. นนทบุรี : สํานัก,
2556. 157 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 218 : Process for removing caffeine from coffee
1. GB 206,145

Process for preparing caffein-free coffee-beans.

2. GB 388,699

A process for impregnating coffee beans which are free of
caffein with coffee extract also free of caffein.

3. GB 442,230

Improvements in or relating to the treatment of coffee beans
with solvents for reducing the caffeine content.

4. GB 1910/05,827

Improvements in the Treatment of Coffee Beans, for the
Purpose of Preparing Coffee Containing Little or No Caffeine.

5. US 4,877,631

Process for recovering caffeine absorbed in activated carbon,
and a process for decaffeinating coffee.

6. US 5,045,334

Process for separating and removing caffeine and chlorogenic
from raw coffee and from one another.

7. US 5,147,674

Method for continuously decaffeinating raw coffee.

8. US 2012/0,321,774

Caffeineless coffees.

9. WO 2015/059,722

Process for removing caffeine from green coffee and plant for
implementing the process.
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STANDARDS & REGULATIONS
The United States of America
National Fire Protection Association
NFPA 257 : 2012

Fire tests for window and glass block assemblies.

NFPA 259 : 2013

Potential heat of building materials.

NFPA 260 : 2013

Tests and classification system for cigarette ignition resistance of
components of upholstered furniture.

NFPA 261 : 2013

Determining resistance of mock-up upholstered furniture material
Assemblies to ignition by smoldering cigarettes.

NFPA 262 : 2011

Flame travel and smoke of wires and cables for use in airhandling spaces.

NFPA 265 : 2011

Fire tests for evaluating room fire growth contribution of textile or
expanded vinyl wall coverings on full height panels and walls.

NFPA 268 : 2012

Determining ignitability of exterior wall assemblies using a radiant
heat energy source.

NFPA 269 : 2012

Developing toxic potency data for use in fire hazard modeling.

NFPA 270 : 2013

Measurement of smoke obscuration using a conical radiant source
in a single closed chamber.

NFPA 274 : 2013

Evaluate fire performance characteristics of pipe insulation.

NFPA 275 : 2013

Fire tests for the evaluation of thermal barriers.

- 10 -

NFPA 276 : 2011

Fire test for determining the heat release rate of roofing assemblies
with combustible above-deck roofing components.

NFPA 285 : 2012

Evaluation of fire propagation characteristics of exterior non-loadbearing wall assemblies containing combustible components.

NFPA 286 : 2011

Evaluating contribution of wall and ceiling interior finish to room
fire growth.

NFPA 287 : 2012

Measurement of flammability of materials in cleanrooms using a fire
propagation apparatus (FPA).
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INFORMATION FILE
IF 92 (198)

Altering temperatures (Ceramics Monthly 63 (6) 2015 : 62-63)

IF 92 (196)

Consideration of alternate raw materials for porcelain tile manufacture : the effect
of the incorporation of fired scrap and pyrophyllite (Interceram 64 (1-2) 2015 :
20-27)

IF 41 (53)

Extended producer responsibility : getting it right (Wasted Management World
16 (2) 2015 : 26-30)

IF 81 (137)

Formulations : spa time (Soap, Perfumery & Cosmetics 88 (3) 2015 : 53)

IF 101 (82)

IGU considerations for temperate climates (Asianglass (December/January) 2015 :
62, 64-66)

IF 92 (195)

Improvement of glaze surface hardness induced by ceramization (Supplement to
Interceram 64 (1-2) 2015 : 1-4)

IF 27 (25)

Investigations into lightweight solutions for epoxy composite fire property
improvement (Plastic, Rubber and Composites 44 (3) 2015 : 104-110)

IF 45 (5)

Migration of chemical compounds from packaging polymers during microwave,
conventional heat treatment, and storage (Comprehensive Reviews in Food
Science and Food Safety 12 (5) 2013 : 523-545)

IF 50 (221)

New GMT material suitable for various polymers and high glass fibre content
(Plastic, Rubber and Composites 44 (3) 2015 : 117-122)

IF 31 (193)

Nutritional properties of edible bird nest (Journal of Asian Scientific Research
3 (6) 2013 : 600-607)

IF 131 (28)

Patulin biodegradation by marine yeast Kodameae ohmeri (Food Additives &
Contaminants : Part A. 32 (3) 2015 : 352-360)
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IF 34 (268)

Preliminary nitrite, nitrate and colour analysis of Malaysian edible bird's nest
(Information Processing in Agriculture 2 (1) 2015 : 1-5)

IF 92 (197)

Preparation and characterization of anorthite-alumina composites (Interceram
64 (1-2) 2015 : 34-37)

IF 34 (267)

Prevention of toxigenic fungal growth in stored grains by carbon dioxide detection
(Food Additives & Contaminants : Part A. 32 (3) 2015 : 596-603)

IF 112 (49)

Resource efficiency in deinked pulp production-a review (TAPPI Journal
13 (11) 2014 : 37-43)

IF 92 (199)

Stretching horizons, part 1 (Asian Ceramics (March) 2015 : 44-46, 48-49)

IF 45 (4)

Suitability of polystyrene as a functional barrier layer in coloured food contact
materials (Food Additives & Contaminants : Part A. 32 (3) 2015 : 395-402)

IF 51 (194)

Surface modification of TPR sole : an approach to improve slip resistance on quarry
and ceramic tiles (Rubber Chemistry and Technology 88 (1) 2015 : 163-175)

IF 101 (83)

A thick skin vacuum insulation for curtain walling (Asianglass (December/January)
2015 : 48-50, 52, 54)

IF 96 (76)

Waste to energy the carbon perspective (Wasted Management World 16 (1) 2015 :
24-28)
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บทความวารสารไทย
10 เทคโนโลยีที่นาจับตามองสําหรับธุรกิจ (1) (ENGINEERING TODAY 12, 141 (ก.ย. 2557) 40-44)
6 วิธี จายคาแอรนอยกวา (GREEN NETWORK ISSUE 51 (Mar. 2014) 17)
Open Sesame! เลาเรื่อง...งา (หมอชาวบาน 36, 422 (มิ.ย. 2557) 10-18)
T25 โปรแกรมออกกําลังกายยอดฮิต (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 164 (ส.ค.-ก.ย. 2557) 2-3)
กระแสรักษโลกตามวิถีธุรกิจสีเขียว (ENGINEERING TODAY 12, 140 (ส.ค. 2557) 82-85)
กลยุทธโลจิสติกสลดโลกรอน (ENGINEERING TODAY 12, 139 (ก.ค. 2557) 82-85)
กลองบรรจุทุเรียนแบบไรกลิ่นและบรรจุภณ
ั ฑลําไยแบบไมรมซัลเฟอร (จดหมายขาว วช. 9, 54 (ส.ค.ก.ย. 2557) 11-14)
กะเทาะเปลือก...นิวเคลียร (จดหมายขาวปรมาณูเพื่อสันติ 27, 2 (2557) 14-16)
การเคลือบผิวดวยฟลมบางแบบอารคไอออนเพลตติ้ง Arc Ion Plating (AIP PVD Hard Coating)
(MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 14, 151 (Jul. 2014) 54-56)
การใชวัสดุกัมมันตรังสีแบบปดผนึก ในภาคอุตสาหกรรม (จดหมายขาวปรมาณูเพื่อสันติ 27, 3 (2557)
8-11)
การเตรียมตัวอยางดวยเทคนิคแคชเชอรสําหรับการหาปริมาณสเตียรอยดที่ปลอมปนในยาลูกกลอน
สมุนไพรโดยโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (QuEChERS Sample Preparation for
Determination of Steroids Adulterated in Herbal Pills by High Performance Liguid
Chromatography) (วารสารอาหารและยา 21, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2557) 59-66)
การเพิ่มปริมาณสารพลังงานครีเอทีนใหกลามเนื้อ (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 162 (เม.ย.-พ.ค. 2557)
2-5)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย วัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย (จดหมายขาวปรมาณูเพื่อสันติ
27, 3 (2557) 4-7)
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การรักษาโรคมะเร็งดวยอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy) (จดหมายขาวปรมาณูเพือ่ สันติ 27, 2 (2557)
11-13)
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็ง (ตอนจบ) (MECHANICAL TECHNOLOGY
MAGAZINE 14, 152 (Aug. 2014) 79-82)
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็ง (ตอนที่2) (MECHANICAL TECHNOLOGY
MAGAZINE 14, 151 (Jul. 2014) 81-84)
กินยาลดไขมันสเตติน น้ําหนักเพิ่มขึ้น (หมอชาวบาน 36, 422 (มิ.ย. 2557) 26-27)
แกงออมหมู (เครื่องใน) (หมอชาวบาน 36, 422 (มิ.ย. 2557) 60-63)
ขอพึงปฏิบัติดา นความปลอดภัยทางรังสีสําหรับการรักษามะเร็งดวยวิธีการฝงวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
(จดหมายขาวปรมาณูเพื่อสันติ 27, 2 (2557) 4-7)
คราบน้ํามัน ผลกระทบที่ไมใชแคคราบน้ําตา (MODERN MANUFACTURING 11, 127 (Sep. 2013)
86-88)
ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดสําคัญอยางไรกับนักกีฬา (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 161 (ก.พ.-มี.ค.
2557) 5-7)
งามอน...พืชโอเมกา3 ทําแทนน้ํามันปลาน้าํ ลึกกับงานวิจยั คัดสายพันธุใหไดผลผลิตสูงสุด
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 10 (2557) 44-50)
เซลลซอมเซลล นวัตกรรมเซลลบําบัด กับการยอมรับในสังคมไทย (INNO MAG 41, 237 (Oct.-Nov.
2014) 8-10)
ตามไปดู "กังหันลม" ผลิตไฟ (GREEN NETWORK ISSUE 49 (Jan. 2014) 40-41)
ตามรอย โครงการแหลมผักเบี้ยฯ ตนแบบเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ
(GREEN NETWORK ISSUE 55 (Jul. 2014) 29-30)
ทราบหรือไมการลดน้ําหนักอยางรวดเร็วอาจทําใหทานอายุสั้น? (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 162
(เม.ย.-พ.ค. 2557) 6-7)
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ทําความรูจักอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Science Park) (วารสารเศรษฐกิจและสังคม
51, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 40-44)
ทําไม ??? อาคารสมัยใหมตองเปน Green Building (GREEN NETWORK ISSUE 49 (Jan. 2014)
18-19)
ทุเรียนน้ํา ทุเรียนเทศยอดสมุนไพรพิฆาตมะเร็ง (จุลสารเจาทา 7, 4 (เม.ย.-พ.ค. 2557) 13)
เทคโนโลยีน้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตอโี คคาร (GREEN NETWORK ISSUE 51 (Mar. 2014) 43)
เทคโนโลยีสมัยใหมชว ยเผย...ความลับของมัมมี่ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 29 (Nov. 2013)
66-73)
นวัตกรรมการออกแบบโดยการลอกเลียนธรรมชาติ (วิทยาศาสตร 68, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2557) 8-9)
นักฟสิกสคนหาอนุภาคแฝด (SCIENCE ILLUSTRATED No. 31 (Jan. 2014) 74-77)
น้ําหมึกยางพารา (นิตยสารยางไทย 5, 4 (เม.ย. 2557) 51-53)
บรรจุเนี้ยบ คงสภาพดวยเคล็ดลับระดับเวิลดคลาส (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE
14, 152 (Aug. 2014) 41-42)
บาดแผลเล็กนอย อาจกลายเปนเรื่องใหญ (หมอชาวบาน 36, 422 (มิ.ย. 2557) 28-30)
บีบใหไวรัสเผยตัว (SCIENCE ILLUSTRATED No. 35 (May 2014) 46-47)
โบกมืออําลา...กลองตาเรือ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 29 (Nov. 2013) 40-46)
ไบโอฟลม มิตรหรือศัตรูในชองปาก (หมอชาวบาน 36, 422 (มิ.ย. 2557) 52-53)
แผนการบริโภคที่ชวยลดอาการเจทแลค (Jet Lag Diet Plan) (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 164 (ส.ค.ก.ย. 2557) 6-10)
แผนดินไหว รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ป (SCIENCE ILLUSTRATED No. 37 (Jul. 2014) 40-45)
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พีระมิดคือหนึง่ ในผลงานชิ้นเอกทางสถาปตยกรรมหนึ่งรูปทรงหลากการใชงาน (SCIENCE
ILLUSTRATED No. 31 (Jan. 2014) 66-71)
โภชนาการในนักเพาะกาย (ตอนที่ 1) (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 159 (ต.ค.-พ.ย. 2556) 10-11)
โภชนาการในนักเพาะกาย (ตอนที่ 2) (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 160 (ธ.ค. 2556-ม.ค. 2557) 10-11)
โภชนาการในนักเพาะกาย (ตอนที่ 3) (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 161 (ก.พ.-มี.ค. 2557) 10-12)
มนุษยเวอรชั่น 2.0 (SCIENCE ILLUSTRATED No. 37 (Jul. 2014) 72-75)
มหันตภัย...เชือ้ ไวรัสมรณะ "อีโบลา (Ebola Virus)" (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
20, 262 (ก.ย. 2557) 76-84)
มหันตภัยไดออกซิน (Dioxins) ภัยเงียบจากเตาเผาขยะ (GREEN NETWORK ISSUE 51 (Mar. 2014) 21)
มองอนาคตพลาสติกชีวภาพ...อีกหนึ่งโอกาสธุรกิจของไทย (นิตยสารยางไทย 5, 4 (เม.ย. 2557) 27-31)
มารูจัก...โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย 28, 8 (ส.ค. 2557) 8-9)
มีปฏิกิริยาลูกโซดุเดือดอยูใ นรางกายเราทุกวัน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 31 (Jan. 2014) 46-53)
ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ (วารสารอาหารและยา 21, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2557) 4-8)
ยุทธศาสตรการพัฒนาสูผลิตภาพสีเขียว (ตอนจบ) (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE
14, 152 (Aug. 2014) 71-78)
รถยนตไฟฟาเสียบปลั๊กแลวไปตอ (ENGINEERING TODAY 12, 141 (ก.ย. 2557) 30-33)
รวมพลจักรกลยักษ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 29 (Nov. 2013) 28-35)
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว (จดหมายขาวสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 13, 6 (ส.ค.-ก.ย. 2557) 1-3)
รับมือโรคอุบัติใหมดว ยเทคโนโลยีอุบัติใหม (INNO MAG 41, 237 (Oct.-Nov. 2014) 30-33)
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เร็วกวาแสง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 35 (May 2014) 26-33)
เรื่องของโรคมะเร็ง (จดหมายขาวปรมาณูเพือ่ สันติ 27, 2 (2557) 19-20)
โรคไขหวัดใหญ ปองกันได (สารวุฒิสภา 22, 7 (ก.ค. 2557) 43)
โรคและศัตรูของตนยางพารา (นิตยสารยางไทย 5, 4 (เม.ย. 2557) 80-82)
วานหางจระเข...ไมประดับสารพัดประโยชน (GREEN NETWORK ISSUE 51 (Mar. 2014) 27)
วิถีทางลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษและกระดาษ (MODERN
MANUFACTURING 10, 118 (Dec. 2012) 82-85)
วิธีใหมกําจัดเลือดออกในสมอง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 35 (May 2014) 60-61)
สารตางๆ ในสบูสามารถซึมเขาบํารุงผิวไดไหม (ฉลาดซื้อ 20, 156 (ก.พ. 2557) 56-57)
สุดยอดกลองโทรทรรศน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 31 (Jan. 2014) 34-41)
หญิงวัยทองกับ ฮอรโมน (หมอชาวบาน 36, 422 (มิ.ย. 2557) 34-36)
แหลงพลังงานสําคัญของโลก (SCIENCE ILLUSTRATED No. 31 (Jan. 2014) 62-65)
อาหารเสริม-สมุนไพร ผูที่มีปญหาลิ่มเลือดอุดตันควรระวัง (หมอชาวบาน 36, 422 (มิ.ย. 2557) 22-23)
ฮารดไดรฟจวิ๋ ในหลอดทดลอง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 35 (May 2014) 70-73)
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กฤตภาค
ก15117

10 เทคโนโลยีที่นาจับตามองป 2557 (เดลินวิ ส ฉ. 23,657 (21 ก.ค. 2557) 10)

ก15170

2 นักวิทยดีเดน 'เคมีซุปราโมเลกุล-เคมีอินทรีย' (เดลินิวส ฉ. 23,681 (14 ส.ค. 2557) 10)

ก15167

'EP Study' รักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (คมชัดลึก 13, 4680 (13 ส.ค. 2557) 22)

ก15140

'กฟผ.-ม.ทักษิน' ผลิตกาซชีวภาพจากของเหลือใช ปนชาวบานเกาะปอ จ.กระบี่
อัพเกรดชุมชนพอเพียง (แนวหนา 35, 12159 (1 ส.ค. 2557) 14)

ก15152

'กระเจี๊ยบ' สรรพคุณไกลตน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9449 (6 ส.ค. 2557) 9)

ก15150

กระเปาจักสานไมไผ งานศิลปถิ่นสุพรรณ (สยามรัฐ 65, 22380 (5 ส.ค. 2557) 12)

ก15160

กระเปาใบลาน ผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ (สยามรัฐ 65, 22383 (8 ส.ค. 2557) 12)

ก15114

'กระเพาะปลา' ยาอายุวัฒนะบํารุงเซลล (เดลินิวส ฉ. 23,656 (20 ก.ค. 2557) 4)

ก15106

'กลวยหนาธัญพืช' อาหารวางแบบภูมิปญญาไทย (สยามรัฐ 65, 22361 (17 ก.ค. 2557) 12)

ก15126

กาซทํามือที่เกาะปอ จ.กระบี่ (เดลินวิ ส ฉ. 23,661 (25 ก.ค. 2557) 27)

ก15103

การผาตัดกระดูกคอ-กระดูกสันหลังผานกลองเอ็นโดสโคป (คมชัดลึก 13, 4652 (16 ก.ค.
2557) 22)

ก15124

ขึ้นฉาย (Celery) (คมชัดลึก 13, 4661 (25 ก.ค. 2557) 21)

ก15163

ไขปริศนา 'อีโบลา ไวรัส' เชือ้ รายคราชีวิต-รูกอนปองกันได (เดลินิวส ฉ. 23,677 (10 ส.ค.
2557) 4)

ก15166

คลายปมนมแม...รูเทาทันกลยุทธนมผง (เดลินิวส ฉ. 23,679 (12 ส.ค. 2557) 8)

ก15104

คืนความสุขใหกับหู (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9428 (16 ก.ค. 2557) 9)
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ก15145

คุมเขมสารระเหย กลุมโวลาไทลอัลคิลไนไตรท (เดลินิวส ฉ. 23,670 (3 ส.ค. 2557) 6)

ก15146

เครื่องเงินลายโบราณ งานฝมือชาวสหกรณสุโขทัย (สยามรัฐ 65, 22379 (4 ส.ค. 2557) 12)

ก15128

'เครื่องตรวจอนุภาคโพสิตรอน' เพิ่มคุณภาพการวินจิ ฉัย 'มะเร็งเตานม' (เดลินวิ ส ฉ. 23,663
(27 ก.ค. 2557) 4)

ก15131

เครื่องผลิตปุยหมัก-กาซชีวภาพ นวัตกรรมเพิ่มคาเศษวัสดุยอยสลาย (คมชัดลึก 13, 4665
(29 ก.ค. 2557) 12)

ก15161

เครื่องผลิตเสนสายไหม ลดแรงคน-ถูกอนามัย (สยามรัฐ 65, 22383 (8 ส.ค. 2557) 13)

ก15125

งานวิจยั ในซองชา Cleansing tea (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9437 (25 ก.ค. 2557) 7)

ก15164

จุฬาฯ ผนวก 2 เทคโนโลยี เพิ่มคาไบโอพลาสยืดอายุผลไม (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9454
(11 ส.ค. 2557) 11)

ก15130

ชวนคนไทยเฝาระวังไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี กอนเปน 'มะเร็งตับ' (คมชัดลึก 13, 4664
(28 ก.ค. 2557) 22)

ก15101

'ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน' ปรับสภาพดินใหปุยตามพืชตองการ... (เดลินวิ ส
ฉ. 23,651 (15 ก.ค. 2557) 24)

ก15136

เชื้อไวรัสอีโบลายังระบาด (คมชัดลึก 13, 4666 (30 ก.ค. 2557) 22)

ก15154

'โชติกา' กระดุมทางการแพทย (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9450 (7 ส.ค. 2557) 9)

ก15134

ดอกไมประดิษฐกระดาษสา ภูมิปญญาไทย สูตลาดโลก (สยามรัฐ 65, 22374 (30 ก.ค.
2557) 12)

ก15119

เติมความหอมผลิตภัณฑยาง (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9434 (22 ก.ค. 2557) 9)

ก15116

'ถั่วเวลเวท' พืชเศรษฐกิจตัวใหม...สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (เดลินิวส ฉ. 23,657
(21 ก.ค. 2557) 28)
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ก15137

ทําไมถึงบอกวา 'น้ํามันหมู' ดีที่สุด (คมชัดลึก 13, 4666 (30 ก.ค. 2557) 22)

ก15113

เทคโนโลยีใหม 'ผาตัดสองกลองไรแผล' ยกระดับการรักษาโรคทางเดินอาหาร (เดลินิวส
ฉ. 23,656 (20 ก.ค. 2557) 4)

ก15151

นมเนาๆ เรื่องเศราของชาวไทย (คมชัดลึก 13, 4673 (6 ส.ค. 2557) 22)

ก15111

นวัตกรรมตะขอนวดตัวลดออฟฟศซินโดรม (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9430 (18 ก.ค. 2557) 7)

ก15118

นวัตกรรมพอลิเมอรอุมน้ําชวยเพาะปลูกหนาแลง (เดลินวิ ส ฉ. 23,658 (22 ก.ค. 2557) 10)

ก15110

นักบิดบนวีลแชร (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9430 (18 ก.ค. 2557) 7)

ก15142

'น้ํามันมะพราว' โอทอป5 ดาว สุดยอดของฝากเกาะพะงัน (เดลินิวส ฉ. 23,668 (1 ส.ค.
2557) 3)

ก15105

น้ําเสาวรสตานอนุมูลอิสระในผูสูงอายุ (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9428 (16 ก.ค. 2557) 9)

ก15112

ไบโอเทคเปดแอพพลิเคชัน่ Thai-Fungi ราแมลง (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9430 (18 ก.ค. 2557) 7)

ก15135

ปลูกถายเยื่อบุกระพุงแกมทดแทนทอปสสาวะ (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9442 (30 ก.ค. 2557) 9)

ก15156

ปอปคอรนไทยใหญ ยกระดับขาวโพดคั่วไทย (สยามรัฐ 65, 22382 (7 ส.ค. 2557) 12)

ก15138

ผงพอกแตงกวา 'เฮิรบแคร' สมุนไพรไทยเพือ่ ความงาม (สยามรัฐ 65, 22375 (31 ก.ค.
2557) 12)

ก15102

ผักกะสัง (เดลินิวส ฉ. 23,651 (15 ก.ค. 2557) 24)

ก15158

ผักบุงไทย (เดลินิวส ฉ. 23,675 (8 ส.ค. 2557) 28)

ก15144

'ผาตัดผานกลองแผลเล็ก 3 มิติ' ปลอดภัย แมนยํา รักษาโรคชองทอง (เดลินิวส ฉ. 23,670
(3 ส.ค. 2557) 4)

ก15159

'พระเอก' พิฆาตคารบอน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9451 (8 ส.ค. 2557) 9)
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ก15141

พฤกษามากสรรพคุณรักษาพิษ (คมชัดลึก 13, 4668 (1 ส.ค. 2557) 22)

ก15169

แพรนํารองโรงงานเคลือบผานาโน หวังกระตุนมูลคาผาทอ 2 พันลาน (กรุงเทพธุรกิจ
27, 9456 (13 ส.ค. 2557) 9)

ก15121

มข. ผลิตไฟฟา จากกระแสน้ําวนอิสระ (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9425 (23 ก.ค. 2557) 9)

ก15133

มอ.วิจัยน้ํายานาโนเคลือบผิวหยุดกลิ่น (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9441 (29 ก.ค. 2557) 9)

ก15132

เมกาบางนาผลิตไฟฟาปอนกริด (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9441 (29 ก.ค. 2557) 9)

ก15149

รพ.กลวยน้ําไทใหเชาหุนยนตดินสอ (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9448 (5 ส.ค. 2557) 9)

ก15139

รูจักราแมลงผานแอพThai-Fungi (เดลินวิ ส ฉ. 23,667 (31 ก.ค. 2557) 10)

ก15155

โรคกระดูกพรุน...ปญหาระดับชาติ (1) (คมชัดลึก 13, 4674 (7 ส.ค. 2557) 22)

ก15127

เล็บครุฑ (เดลินิวส ฉ. 23,661 (25 ก.ค. 2557) 27)

ก15165

'วิจยั ' เพื่อสุขภาพถวนหนา (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9455 (12 ส.ค. 2557) 11)

ก15143

วิจัยใบทุเรียนเทศกับมะเร็งตับ (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9444 (1 ส.ค. 2557) 9)

ก15122

เวชสําอางจาก 'สาหราย' (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9436 (24 ก.ค. 2557) 7)

ก15107

สทน. ใชซีทีสแกนแกนตนกฤษณาคนหาน้าํ มันหอมโดยไมตองตัด (เดลินิวส ฉ. 23,653
(17 ก.ค. 2557) 10)

ก15120

สธ. เพิ่มศักยภาพแล็บจุลชีววิทยาคลินิก (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9425 (23 ก.ค. 2557) 9)

ก15109

'สมหลอด' แกทองผูก (คมชัดลึก 13, 4653 (17 ก.ค. 2557) 12)

ก15148

สมอพิเภก (เดลินิวส ฉ. 23,672 (5 ส.ค. 2557) 24)

ก15115

สมโอแกวรวมรส ภูมิปญญาเพิ่มมูลคาเปลือกสมโอ (สยามรัฐ 65, 22365 (21 ก.ค. 2557) 12)
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ก15157

สมุนไพรบํารุงน้ํานมแม (คมชัดลึก 13, 4675 (8 ส.ค. 2557) 22)

ก15153

สรรพคุณของมะขามปอม (เดลินิวส ฉ. 23,673 (6 ส.ค. 2557) 24)

ก15108

สุดยอดโภชนาการ 'สาหรายเตา' ทําเปนอาหาร-ลดเบาหวานได (คมชัดลึก 13, 4653
(17 ก.ค. 2557) 12)

ก15123

หอม กระเทียม ตานมะเร็ง (คมชัดลึก 23, 4661 (25 ก.ค. 2557) 21)

ก15129

อยาตื่นตระหนกแบคทีเรียกินเนื้อคน (เดลินิวส ฉ. 23,663 (27 ก.ค. 2557) 6)

ก15162

'อิ่มสุข' และกาวไกล 'ไรซเบอรรี่' วันนีเ้ ปนมากกวาขาว (เดลินิวส ฉ. 23,676 (9 ส.ค. 2557) 3)

ก15147

'อีโบลา' เชื้อไวรัสมรณะระบาดจากคนสูค น (เดลินวิ ส ฉ. 23,672 (5 ส.ค. 2557) 8)

ก15168

'เอนอีช' เอนไซมเพื่อโลกสวย (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9456 (13 ส.ค. 2557) 9)

