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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
COMPILING FILES
BSTI
CF-67

มะขาม : ผลิตภัณฑและการแปรรูป (Tamarind : production and processing) : แฟม
ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2558. 1 เลม
(ไมปรากฏเลขหนา).

DICTIONARIES & ENCYCLOPEDIAS
Ref.
668.903
EPST
Encyclopedia of polymer science and technology / Herman F. Mark. 4th ed.
4th ed.
Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2014. 15 v. (v.15 index).
V.1-V.15 Index
Ref.
540.3
MER
15th ed.

The Merck index : an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals / editorial
staff, Maryadele J. O'neil... [et al.]. 15th ed. Cambridge, UK : RSC, c2013.
1 v. (various pagings).

FOOD & FOOD TECHNOLOGY
Ref.
664.072
AFR
Advances in food and nutrition research ; v.63-v.70 / edited by Steve L. Taylor.
V.63-V.70
Amsterdam : Elsevier ; Academic Press, c2011-2013. 8 v.
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POLYMERS
Ref.
668.9
POLo

Polyoxymethylene handbook : structure, properties, applications and their
nanocomposites / edited by Sigrid Luftl, Visakh P.M., and Sarath Chandran.
Hoboken, New Jersey : Scrivener Publishing, c2014. 442 p.

STANDARDS & REGULATIONS
Std.
ASTM
2015

Std.
665.538
IP
2014
V.1-V.3

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

Energy Institute (London).
Standard methods for analysis and testing of petroleum and related products and
British standard 2000 parts ; 2014 / Energy Institute (London). London : Energy
Institute, c2014. 3 v. in various pagings.

วิทยาศาสตรทวั่ ไป
วศ
สท 3
2557
ล1

กรมวิทยาศาสตรบริการ. สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
บทคัดยอจากบทความวารสารไทยดานอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร เลมที่ 1 =
Abstracts of food and Agro-Industry from Thai periodicals Vol. 1 / จัดทําโดย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ;
บรรณาธิการ, อัญญาดา ตั้งดวงดี, อุดมลักษณ เวียนงาม. กรุงเทพฯ : สํานักฯ, 2557.
66 หนา.
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เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
306.4095955
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั , กิ่งดาว อินกอง.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูรู"
(Learning Package)).
306.409596
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts ราชอาณาจักรกัมพูชา / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจัย, นพรัตน พาทีทิน.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูรู"
(Learning Package)).
306.409593
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts ราชอาณาจักรไทย / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั , นพรัตน พาทีทิน.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูรู"
(Learning Package)).
306.409595
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts สหพันธรัฐมาเลเซีย / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั ,
วัฒนชัย สงวนวงศ. นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู
"อาเซียน กูรู" (Learning Package)).
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306.409594
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั , วิภาวี อัครบวร.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูรู"
(Learning Package)).
306.409599
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐฟลิปปนส / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั ,
มณฑกานต วรนิติกุล. นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู
"อาเซียน กูรู" (Learning Package)).
306.409597
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั ,
วรรณพรรษศรณ ตริยะเกษม. นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา.
(โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูรู" (Learning Package)).
306.4095957
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐสิงคโปร / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจัย, วิภาวี อัครบวร.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูร"ู
(Learning Package)).
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306.409591
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั , กิ่งดาว อินกอง.
นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูรู"
(Learning Package)).
306.409598
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
ASEAN do's and don'ts สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ; หัวหนาโครงการและบรรณาธิการ,
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั ,
จารุวัฒน เจริญพิเชฐ. นนทบุรี : สํานักงาน, [2558]. 120 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู
"อาเซียน กูรู" (Learning Package)).
351.59303
ค 122
สํานักงาน ก.พ.
2558
คําศัพทไทย-อังกฤษ สําหรับติดตอราชการและการประชุมระหวางประเทศ /
จัดทําโดย สํานักงาน ก.พ. ; หัวหนาทีมวิจยั , วัลลภ ใหญยิ่ง ; นักวิจยั , บรรจบ ปยมาตย ;
หนาหนาโครงการและบรรณาธิการ, รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร. นนทบุรี : สํานักงาน;
[2558]. 208 หนา. (โครงการสื่อการเรียนรู "อาเซียน กูรู" (Learning Package)).
เอกสารศูนยการเรียนรูของ วศ.
352.6023
ค 122
2557

สํานักงาน ก.พ.
กระแสคน กระแสโลก : องคความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคล / สํานักงาน ก.พ.
นนทบุรี : สํานักงาน, 2557. 143 หนา.
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ความรูทั่วไป
323.3
จ 541
2557

323
ศ 264
2558
ล1

323
ศ 264
2558
ล2

323
ศ 264
2558
ล3

จิฬาภรณ ตามชู.
เอกสารทางวิชาการ รณรงคเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล / ผูจัดทําและเรียบเรียง จิฬาภรณ ตามชู, อานนท ยังคุณ. กรุงเทพฯ :
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2557. 74 หนา.

ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด, รศ.ดร.
บทวิเคราะหขอมูล สถานการณ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / คณะผูทําการศึกษา
รศ.ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด, หัวหนาโครงการ. กรุงเทพฯ : กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2558. 139 หนา.

ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด, รศ.ดร.
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / คณะผูทําการศึกษา
รศ.ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด, หัวหนาโครงการ. กรุงเทพฯ : กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2558. 160 หนา.

ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด, รศ.ดร.
บทสรุปสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561) / คณะผูทําการศึกษา รศ.ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด,
หัวหนาโครงการ. กรุงเทพฯ : กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม,
2558. 65 หนา.
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สิ่งพิมพราชวงศ
923.1593
ส 243
2558

60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา / กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
กรุงเทพฯ : กรม, 2558. 204 หนา.

923.1593b
ส 243
สมเด็จเจาฟาจุฬาภรณกับสิ่งแวดลอมโลก / สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ2557
และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กระทรวง,
2557. 209 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 219 : Chocolate containing vitamins
1. FR 2,443,805

Chocolate compsn. esp. for dietary use - in which cocoa is
partly replaced by chicory.

2. GB 340,580

A process for the preparation of chocolate and cocoa products
containing vitamins.

3. JP 2007/244,201

Chocolate supplemented with vitamin A/B1.

4. US 2011/0,244,081

Chocolate containing vitamin C and having a low glycemic
load.

5. US 2013/0,243,845

Nutraceutical chocolate or compound chocolate product.

6. US 2013/0,280,357

Chocolate mass.
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STANDARDS & REGULATIONS
The United States of America
National Fire Protection Association
NFPA 288 : 2012

Fire tests of horizontal fire door assemblies installed in
horizontal fire resistance-rated assemblies.

NFPA 289 : 2013

Fire test for individual fuel packages.

NFPA 290 : 2013

Fire testing of passive protection materials for use on LP-Gas
containers.

NFPA 301 : 2013

Safety to life from fire on merchant vessels.

NFPA 302 : 2010

Pleasure and commercial motor craft.

NFPA 303 : 2011

Marinas and boatyards.

NFPA 306 : 2014

Control of gas hazards on vessels.

NFPA 307 : 2011

Construction and fire protection of marine terminals, piers,
and wharves.

NFPA 312 : 2011

Fire protection of vessels during construction, conversion,
repair, and lay-up.

NFPA 318 : 2012

Protection of semiconductor fabrication facilities.

NFPA 326 : 2010

Safeguarding of tanks and containers for entry, cleaning,
or repair.

NFPA 385 : 2012

Tank vehicles for flammable and combustible liquids.

NFPA 400 : 2013

Hazardous materials code.

NFPA 403 : 2014

Aircraft rescue and fire-fighting services at airports.

NFPA 405 : 2010

Recurring proficiency of airport fire fighters.

- 10 -

INFORMATION FILE
IF 34 (269)

Cadmium and lead in seafood samples determined by solid phase extraction and
graphite furnace atomic absorption spectrometry (Science Asia 41 (1) 2015 : 35-41)

IF 84 (113)

Decolourization of an azo dye in aqueous solution by ozonation in a semi-batch
bubble column reactor (Science Asia 41 (1) 2015 : 49-54)

IF 91 (101)

Effect of Morinda citrifolia Linn. leaf extracts on in vitro lipase activity (Chiang Mai
Journal of Science 41 (5.1) 2014 : 1182-1193)

IF 80 (26)

Efficacy of Citrus hystrix sprays in decontaminating Streptococcus mutans on children's
toothbrushes (Science Asia 41 (1) 2015 : 28-34)

IF 81 (138)

Formulations : skin deep (Soap, Perfumery & Cosmetics 88 (5) 2015 : 66)

IF 34 (270)

FSMA : testing as a tool for verifying preventive controls (Food Protection Trends
35 (3) 2015 : 228-237)

IF 91 (100)

Gastroprotective effects and antioxidant activities of Paederia pilifera Hook.f. root
extract (Chiang Mai Journal of Science 41 (5.1) 2014 : 1121-1131)

IF 45 (6)

Hygienic evaluation of materials for the production of elastomers in contact with
drinking water (International Polymer Science and Technology 42 (4) 2015 : T/1-T/6)

IF 72 (16)

The inhibition of the corrosion of carbon steel by oligomeric corrosion inhibitors in
different media (International Polymer Science and Technology 42 (4) 2015 :
T/33-T/37)

IF 101 (84)

Innovation and development of a new recycled glass material (Glass Technology :
European Journal of Glass Science and Technology Part A 56 (2) 2015 : 43-51)
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IF 108 (92)

Isocyanate-free urethane coating for industrial metal applications (Coatings Tech
12 (5) 2015 : 40-45)

IF 134 (25)

Microbiological assessment of utensils cleaned by domestic dishwashers in ontario
small establishments (Food Protection Trends 35 (3) 2015 : 185-195)

IF 90 (112)

Microtuber formation in potato callus (Science Asia 41 (1) 2015 : 1-4)

IF 91 (102)

Modulation of total cholesterol and triglyceride in plasmodium berghei infected mice
by aqueous crude extract of Andrographis paniculata (Journal of Health Research
29 (2) 2015 : 109-114)

IF 108 (93)

Novel acrylic epoxy hybrid system design for metal protection application
(Coatings Tech 12 (4) 2015 : 58-65)

IF 11 (83)

Phenolic acid composition and anticancer activity against human cancer cell lines of
the commercially available fermentation products of Houttuynia cordata
(Science Asia 40 (6) 2014 : 420-427)

IF 100 (383)

Physiological and psychological effects of lemongrass and sweet almond
massage oil (Journal of Health Research 29 (2) 2015 : 85-91)

IF 111 (123)

Relationship between fibre bonding structure and tensile strength for papers
made from recycled and virgin kraft pulps (Appita 68 (2) 2015 : 165-170)

IF 68 (101)

Self-management in patients with diabetes mellitus for effectively controlling blood
sugar : a qualitative study (Journal of Health Research 29 (2) 2015 : 79-84)

IF 92 (200)

Zirconium silicate in the ceramics industry (International Ceramics Journal
(April) 2003 : 45-49)
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บทความวารสารไทย
DIY Spacer อุปกรณชวยพนยารักษาโรคหืด (INNO MAG 41, 235 (Jun.-Jul. 2014) 21-22)
Energy from Waste (EFW) Technology (ตอนจบ) (TECHNOLOGY PROMOTION 40, 232
(Dec. 2013-Jan. 2014) 62-66)
Nissan Blade Glider รถตนแบบพลังไฟฟา (วารสารพลังงานทางเลือก 9, 35 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 40-41)
Retail Smart Network กับการคาปลีกในยุคที่ผูบริโภคแสวงหาอยางชาญฉลาด (ไมโครคอมพิวเตอร
32, 351 (Oct. 2014) 65-70)
Smart Network จากสมารทเทคโนโลยีสูการพัฒนาองคกรที่ยั่งยืน : เทคโนโลยี Cloud ในมุมมองผูดูแล
ระบบเครือขาย (ไมโครคอมพิวเตอร 32, 351 (Oct. 2014) 71-74)
Tactile Internet อินเตอรเน็ตที่สัมผัสไดแหงอนาคต (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 408 (ธ.ค. 2557)
79-92)
การเขาถึง...ขอกําหนดมาตรฐานการพิมพ (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 26, 103 (2557) 30-35)
การบริหารอาคารกับความปลอดภัยในการใชลิฟต (วิศวกรรมสาร 67, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2557) 28-33)
การปรับปรุงคุณภาพสีโอนารไดตสําหรับเปนวัสดุปรับปรุงดิน (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37, 1
(ม.ค.-มี.ค2557) 33-43)
การผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลเชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน (TECHNOLOGY PROMOTION
40, 232 (Dec. 2013-Jan. 2014) 57-61)
การพัฒนากําลังของเสาเข็มดินซีเมนตและเสาเข็มดินซีเมนตผสมเถาลอยในชัน้ ดินเหนียวออนกรุงเทพฯ
(วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 37, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 151-164)
การพิมพถายโอนความรอน (Heat Transfer Pringting) (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 26, 103 (2557)
22-24)
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การพิมพถายโอนดวยน้ํา (Water transfer printing) (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 26, 103 (2557)
20-21)
การพิมพแพด (Pad Printing) (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 26, 103 (2557) 16-19)
การศึกษาความเปนไปไดของการใชทางใบปาลมน้ํามันและทางใบมะพราวสําหรับผลิตไฟฟา
(วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 37, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 199-213)
การศึกษาฤทธิต์ านแบคทีเรียกอโรคในอาหารของน้ํามันหอมระเหยจากมะแขวน
(วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 37, 1 (ม.ค.-มี.ค2557) 3-15)
เกษตร-คน-เมือง กรุงโคเปนฮาเกน (ตอนที่ 1) (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 12 (2557) 10-16)
แกนตะวัน มีคณ
ุ คา มากกวาที่คุณรู (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 587 (พ.ย. 2557) 56-57)
ขนสงยา สงตอคุณภาพสูผูบริโภค (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 20, 260 (ก.ค. 2557)
86-90)
ความปลอดภัยในการทํางานกับเลเซอร (TECHNOLOGY PROMOTION 41, 235 (Jun.-Jul.2014) 66-69)
เครื่องหยอดขาวแนวใหม (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 587 (พ.ย. 2557) 100-101)
จัดกิ่งขึ้นคางมัลเบอรรี่อินทรียแบบกินผลสดปลูกงายใหผลผลิตดีออกนอกฤดูปละ 5ครั้ง
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 12 (2557) 36-43)
เจาะลึกเทคโนโลยีทีวีดิจิทัล (LED UHD & OLED) (TECHNOLOGY PROMOTION 41, 236
(Aug.-Sep. 2014) 78-80)
เช็ค "ไขมัน" "น้ําตาล" ในโยเกิรต (ฉลาดซือ้ 21, 164 (ต.ค. 2557) 25-30)
เช็ค "แคลอรี" ในขนมหวานยอดฮิต (ฉลาดซื้อ 21, 167 (ม.ค. 2558) 24-29)
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ซุปเปอรเตาชีวมวลครัวเรือน 3 อรรถประโยชน แกสชีวมวล ถานหุงตมน้ําสมควันไม
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 11 (2557) 33-50)
ไดโปรดเปลี่ยนหลอดไฟ! หลอดไฟฮาโลเจน vs. หลอดไฟ LED (ฉลาดซื้อ 21, 164 (ต.ค. 2557) 58-59)
ตะหลิวไนลอน(ฉลาดซื้อ 21, 167 (ม.ค. 2558) 30-36)
เตาเผาขยะชีวมวลไรควันขัน้ เทพ นวัตกรรมเตา Combustion Pyrolysis Gasification in 1
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 12 (2557) 62-74)
ถานชีวภาพ : วัสดุปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (วารสารสิ่งแวดลอม 18, 4
(ต.ค.-ธ.ค. 2557) 30-40)
เทคนิคการอัดแรงชนิดใหมโดยใชเทฟลอนสําหรับเซลลแสงอาทิตยแบบสียอมไวแสง
(วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 37, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 177-184)
เทคนิคตอกิ่งองุนปลูกใหมยน เวลาใหผลผลิต 6 เดือนตัดแตงกิ่ง 10-12 เดือนเก็บผลขายได
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 12 (2557) 29-35)
เทคนิควิธีการวิเคราะหความผิดพลาดของเสนดายในผืนผา (TTIS TEXTILE DIGEST 23, 193
(Jul.-Aug. 2014) 38-41)
นวัตกรรมผาไหมไทยผสมมองโกเลียนแคชเมียร (TTIS TEXTILE DIGEST 23, 193 (Jul.-Aug. 2014)
32-34)
นักวิจัย มอ. สรางผลงาน "จอกยางนาโน" (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 587 (พ.ย. 2557) 102)
แนวคิดในการใชเหล็กแรงดึงสูงในโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อลดภัยแผนดินไหว (วิศวกรรมสาร
67, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2557) 37-47)
บรรจุภัณฑใหญไปไหม?? (ฉลาดซื้อ 21, 164 (ต.ค. 2557) 31-36)
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ประเด็นเรงดวนในการพัฒนาเอสเอ็มอีของไทยและกลุมประเทศอาเซียน (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 20, 261 (ส.ค. 2557) 111-116)
ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน(Cureuma longa) ไพล(Zingibercassumunar) และขา
(Alpiniagalanga) ในการควบคุมไรเชื้อรา (Tyrophagus sp.) (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 32, 3
(ก.ย.-ธ.ค. 2557) 1-7)
ปลูก ไผ ใหออกนอกฤดู (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 12 (2557) 53-61)
ปลูก พริกชี้ฟา 2 แถว แนวคิดใหม ปลูกพริกลดโรคและแมลง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 12 (2557) 44-52)
ปลูกองุนแนวใหมแบบจัดกิง่ กางปลา ที่ไรสิริภิรมย จังหวัดเชียงใหม (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 12
(2557) 17-23)
ปจจัยการออกแบบสายการผลิตลีน (ตอนที่ 1) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 20, 260
(ก.ค. 2557) 80-85)
ปจจัยการออกแบบสายการผลิตลีน (ตอนจบ) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 20, 261
(ส.ค. 2557) 81-87)
เปลี่ยนชีวมวลเหลือทิ้งเปนแกส ดวยเตาแกสซิไฟเออร (เกษตรกรรมธรรมชาติ 17, 11 (2557) 29-31)
ผลของขนาดดินเชื้อตอสมบัติของ...เนื้อดินปนเทอราคอตตา (เซรามิกส18, 42 (พ.ค.-ส.ค. 2557) 23-26)
ผลิตแกสซิไฟเออรเพื่อเดินเครื่องยนต Engine Movement by Gasification (เกษตรกรรมธรรมชาติ
17, 11 (2557) 65-68)
พฤติกรรมผูบริโภคสื่อสารไรสาย 2556 (ไมโครคอมพิวเตอร 32, 350 (Sep. 2014) 55-69)
มข. ยกนิว้ ..ขาวโพดสีมวง สุดยอด แปรรูปไดสารพัด (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 587 (พ.ย. 2557) 60-61)
มาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 20, 260 (ก.ค.
2557) 109-115)
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มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาในสถานที่ทํางาน (ตอนที่2) (วิศวกรรมสาร 67, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2557)
49-54)
มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑอนิ เวอรเตอรของระบบ Solar PV Rooftop (ตอนที่ 2)
(TECHNOLOGY PROMOTION 40, 232 (Dec. 2013-Jan. 2014) 47-50)
มารูจักมาตรฐาน มอก. 11-2553 มาตรฐานสายไฟฟาฉบับใหมกนั เถอะ (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 21, 3
(พ.ค.-มิ.ย. 2557) 83-87)
รังสีจากเตาไมโครเวฟกับสิ่งที่ควรรู (นิวเคลียรปริทัศน 26, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 8-10)
รังสีในธรรมชาติ (นิวเคลียรปริทัศน 26, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 4-6)
โลจิสติกสกับการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ (ตอนที่ 1) (TECHNOLOGY PROMOTION 41, 235
(Jun.-Jul. 2014) 43-46)
วินิจฉัยการอักเสบดวยสารเภสัชรังสี (FUSTON MAGAZINE 2 (Jul.-Sep. 2014) 16-17)
สมบัติการดูดซับเสียงของบล็อกซีเมนตผสมเถาแกลบ (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37, 1 (ม.ค.-มี.ค.
2557) 17-31)
สมบัติของคอนกรีตที่ใชเถาถานหินและกากแคลเซียมคารไบดเปนวัสดุประสาน
(วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 37, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 165-175)
สมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสรางโมเลกุลของแปงกลอย (DioscoreahispidaDennst) และ
แปงมันมือเสือ (Dioscoreaesculenta (Lour.) Burkill) (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37, 2 (เม.ย.-มิ.ย.
2557) 185-198)
สมารทโฟน (ฉลาดซื้อ 21, 167 (ม.ค. 2558) 18-23)
สรางแบรนดไทยดวยวัสดุนาโนจากการผลิต (ตอนที่ 1) (INNO MAG 41, 235 (Jun.-Jul. 2014) 29-31)
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สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับการใชงานมาตรฐาน IEC 61850 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
20, 260 (ก.ค. 2557) 64-68)
สุดยอดเตาแกลบรักษโลกรุนเติมชีวมวลตอเนื่องไดไรควันเผาไหมรบกวน (เกษตรกรรมธรรมชาติ
17, 11 (2557) 51-64)
เสื่อ-หมอน "ตะไครหอม" ผลิตภัณฑเดนจาก หนองคาย (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 587 (พ.ย. 2557)
110-111)
เสื้อกัน UV ทางเลือกใหม สําหรับคนชอบใชชีวิตกลางแจง (ฉลาดซื้อ 21, 164 (ต.ค. 2557) 18-24)
อนาคตของระบบสุขภาพไทย (INNO MAG 41, 235 (Jun.-Jul. 2014) 32-35)
ออกแบบเครือขายระดับ Enterprise ตอนออกแบบเครือขายเชื่อมอินเทอรเน็ต (ไมโครคอมพิวเตอร
32, 350 (Sep. 2014) 34-44)
อิมัลชันกะทิ (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 89-95)
ฮอรโมนจากลูกตาลสุก (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 587 (พ.ย. 2557) 54-55)
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กฤตภาค
ก15222

Pop Rice ขาวหอมไทยเพิ่มมูลคา (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9471 (28 ส.ค. 2557) 9)

ก15199

ก.วิทยฯ เปดตัวระบบฐานขอมูล STDB (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9465 (22 ส.ค. 2557) 9)

ก15212

กรมวิทยพัฒนาชุดทดสอบ สารปรอทในเครื่องสําอางรูผลใน 1 นาที (แนวหนา 35, 12183
(25 ส.ค. 2557) 21)

ก15237

กรมวิทยาศาสตรการแพทยพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนเปดศูนยปฏิบัติการพัฒนา
ชุดทดสอบปรอท (สยามรัฐ 65, 22408 (2 ก.ย. 2557) 13)

ก15202

'กระจับ' สมุนไพรแหงการบํารุงทุกเทศทุกวัย (คมชัดลึก 13, 4689 (22 ส.ค. 2557) 22)

ก15216

กลวยเล็บมือนางอบ 'แสงตะวัน' ของฝากเมืองชุมพร (สยามรัฐ 65, 22401 (26 ส.ค. 2557) 12)

ก15235

กองทัพจิว๋ 'ซินโครตรอน-เอสซีจี' ยกระดับวัสดุกอสราง (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9476 (2 ก.ย.
2557) 9)

ก15213

การฉีดน้ําเขาเทียม (คมชัดลึก 13, 4692 (25 ส.ค. 2557) 22)

ก15229

การใชพลังงานทดแทน (กาซชีวภาพ) อยางเหมาะสมปลอดภัยและยั่งยืน (สยามรัฐ
65, 22407 (1 ก.ย. 2557) 10)

ก15195

การรักษาโรคกระดูกพรุน...ที่ทุกทานตองรู (คมชัดลึก 13, 4688 (21 ส.ค. 2557) 22)

ก15240

กาละแมสดศรีขรภูมิโอท็อป 4 ดาว สุดยอดของฝากขึ้นชื่อจากเมืองชาง (แนวหนา
35, 12192 (3 ก.ย. 2557) 14)

ก15223

'กินไฟนอย' อนาคตวิจยั พลังงาน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9472 (29 ส.ค. 2557) 9)
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ก15220

กินยารักษาโรคกระดูกพรุน...ขอมูลที่ควรรู (คมชัดลึก 13, 4695 (28 ส.ค. 2557) 22)

ก15184

คุณรูจักเชอรรดี่ ีแคไหน (แนวหนา 35, 12175 (17 ส.ค. 2557) 6)

ก15217

'เครื่องดื่มผลไมรวม' วว.วิจัยลงหิ้ง (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9469 (26 ส.ค. 2557) 9)

ก15176

'จักรนารายณ' ใบเปนยา (คมชัดลึก 13, 4681 (14 ส.ค. 2557) 12)

ก15183

จากกนกรองบุหรี่ สูพลังงานสะอาด (คมชัดลึก 13, 4683 (16 ส.ค. 2557) 10)

ก15221

'จานเยื่อไผ' เจาะใจวัยใส (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9471 (28 ส.ค. 2557) 9)

ก15198

จิสดาพัฒนาระบบแผนที่ผานเน็ต (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9465 (22 ส.ค. 2557) 9)

ก15190

ใชกระดูกหูจําแนกประชากร 'ปลาทู' เทคนิคใหมคํานวณเจริญเติมโตของปลา (คมชัดลึก
13, 4686 (19 ส.ค. 2557) 12)

ก15238

ตัวไหม (เดลินวิ ส ฉ. 23,701 (3 ก.ย. 2557) 24)

ก15228

เทคโนโลยีในสวนพฤกษศาสตรฯ (เดลินวิ ส ฉ. 23,699 (1 ก.ย. 2557) 10)

ก15227

'นกกระเรียนไทย' ธุรกิจอิงธรรมชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9475 (1 ก.ย. 2557) 9)

ก15171

‘นมแม’ สุดยอดโภชนาการพัฒนาสมอง แหลงรวมแอลฟา-แล็คตัลบูมินและดีเอชเอ
(แนวหนา 35, 12172 (14 ส.ค. 2557) 19)

ก15209

นักวิจัยขยับ เศรษฐกิจชุมชน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9468 (25 ส.ค. 2557) 9)

ก15230

น้ําบูดูสายบุรี...เครื่องปรุงรสสูตรใต (สยามรัฐ 65, 22407 (1 ก.ย. 2557) 12)

ก15179

น้ําพริกกรอบสมุนไพร เพิ่มรสชาติอาหารมื้อโปรด (สยามรัฐ 65, 22390 (15 ส.ค. 2557) 12)
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ก15210

น้ํามันยูโร 4 เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตประชาชน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9468 (25 ส.ค.
2557) 9)

ก15197

ปลาสมสมุนไพร ของดีเวียงหนองลอง (สยามรัฐ 65, 22396 (21 ส.ค. 2557) 12)

ก15219

ปลาหยอง สินคาแปรรูปจากทะเลแมกลอง (สยามรัฐ 65, 22402 (27 ส.ค. 2557) 12)

ก15231

ปลุก 'ปอเทือง-โสนแอฟริกนั ' ฟนฟู 'ดิน' อูขาวลุมเจาพระยา (คมชัดลึก 13, 4700 (2 ก.ย.
2557) 12)

ก15175

'แปงสําเร็จรูป' ชูสุขภาพตอยอดอาชีพชาวบาน (คมชัดลึก 13, 4681 (14 ส.ค. 2557) 12)

ก15232

แปลงสาธิตทําเกษตรแบบมีรายไดทั้งป (เดลินิวส ฉ. 23,700 (2 ก.ย. 2557) 28)

ก15224

ผักปวยเลง (Spinach) (คมชัดลึก 13, 4696 (29 ส.ค. 2557) 21)

ก15178

ผักสามัญประจําบาน ใชแกไอ บํารุงเลือด (คมชัดลึก 13, 4682 (15 ส.ค. 2557) 22)

ก15180

ผักหวานบาน (เดลินวิ ส ฉ. 23,683 (16 ส.ค. 2557) 6)

ก15181

ผาตัดไทรอยดผานกลองทางชองปาก (เดลินิวส ฉ. 23,683 (16 ส.ค. 2557) 7)

ก15200

ผาตัดมะเร็งโดยใชกลอง (คมชัดลึก 13, 4689 (22 ส.ค. 2557) 21)

ก15211

ผาบาติกน้ําเตาหู งานศิลปะบนผืนผา (สยามรัฐ 65, 22400 (25 ส.ค. 2557) 12)

ก15196

พบวิธี 'แชลําไย' ยืดอายุนาน 35 วัน ทดแทนรมกาซ (คมชัดลึก 13, 4688 (21 ส.ค. 2557) 12)

ก15194

พบอีกกลวยไมชนิดใหมของโลก (เดลินิวส ฉ. 23,687 (20 ส.ค. 2557) 2)

ก15205

พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด 'โรคหัวใจ' ในคนไทย (เดลินวิ ส ฉ. 23,690 (23 ส.ค. 2557) 28)
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ก15177

พืชผักที่มีฤทธิ์เย็น (คมชัดลึก 13, 4682 (15 ส.ค. 2557) 21)

ก15187

เพิ่มเขี้ยวเล็บสูตินรีแพทย กรองผูปวยมะเร็งปากมดลูก (เดลินิวส ฉ. 23,685 (18 ส.ค. 2557) 8)

ก15239

เพิ่มคาขาวโพดเหนียวมวง สู 'ผลิตภัณฑ' เพื่อสุขภาพ (คมชัดลึก 13, 4701 (3 ก.ย. 2557) 12)

ก15207

แพทยจีนสาธิตผาตัดตอมลูกหมากวิธีใหม (เดลินวิ ส ฉ. 23,691 (24 ส.ค. 2557) 6)

ก15201

ฟกเขียว (Wax gourd) (คมชัดลึก 13, 4689 (22 ส.ค. 2557) 21)

ก15188

มจธ. เปดหองปฏิบัติการระบบแสงสวาง (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9462 (19 ส.ค. 2557) 9)

ก15234

'มวงแดง' มหัศจรรยจากซังขาวโพด (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9476 (2 ก.ย. 2557) 9)

ก15191

'มะดูก' แกฝในตับ (คมชัดลึก 13, 4686 (19 ส.ค. 2557) 12)

ก15185

มะนาวผงปรุงรส เครื่องดื่มสมุนไพรไทย (สยามรัฐ 65, 22393 (18 ส.ค. 2557) 12)

ก15193

เม็ดบัวอบกรอบ 'แมจรูญ' สุดยอดธัญพืช (สยามรัฐ 65, 22394 (19 ส.ค. 2557) 12)

ก15236

เมล็ดมะมวงหิมพานตเคลือบน้ําตาลโตนดของวางเคี้ยวเพลิน (สยามรัฐ 65, 22408
(2 ก.ย. 2557) 12)

ก15173

ใยไผ-ใยไหม ลูกผสมเสริมเดน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9457 (14 ส.ค. 2557) 9)

ก15203

รศ.พญ.วิไล คุปตนิรัติศัยกุล กับผลงานวิจยั สารสกัดแคปซูลขมิ้นชัน รักษา "โรคขอเสื่อม"
(คมชัดลึก 13, 4690 (23 ส.ค. 2557) 8)

ก15174

โรคกระดูกพรุน...ปญหาระดับชาติ (2) (คมชัดลึก 13, 4681 (14 ส.ค. 2557) 22)

ก15204

โรคกลามเนื้อออนแรงเอแอลเอส (เดลินวิ ส ฉ. 23,690 (23 ส.ค. 2557) 28)
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ก15206

'ไลโคปน' ในมะเขือเทศ ชวยสรางเกราะปองกันรางกายเสื่อม (เดลินิวส ฉ. 23,691
(24 ส.ค. 2557) 4)

ก15186

วว.เปดศูนยเรียนรูนวัตกรรมยืดอายุลําไย (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9461 (18 ส.ค. 2557) 9)

ก15218

สกัด 'ยางนา' ผลิตไบโอดีเซล ผลงาน...อาจารย มข. (คมชัดลึก 13, 4694 (19 ส.ค. 2557) 12)

ก15189

สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส เคล็ดลับผิวขาวออราอยางปลอดภัย (แนวหนา 35, 12177
(19 ส.ค. 2557) 19)

ก15215

หนอไมฝรั่ง (เดลินิวส ฉ. 23,693 (26 ส.ค. 2557) 24)

ก15192

หมาก (เดลินวิ ส ฉ. 23,686 (19 ส.ค. 2557) 24)

ก15172

หมูทุบปรุงรส สินคาแปรรูปบานรีพัฒนา (สยามรัฐ 65, 22389 (14 ส.ค. 2557) 12)

ก15226

'หัวใจเตนพลิว้ ' ใจสั่นเปนพักๆ ไมใชเรื่องปกติ (เดลินิวส ฉ. 23,698 (31 ส.ค. 2557) 6)

ก15208

'หุนยนตเสริมพลัง' ชวยทหารพิการจากสนามรบ (เดลินิวส ฉ. 23,691 (24 ส.ค. 2557) 22)

ก15233

อนาคตการรับชมโทรทัศนยคุ ทีวีดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9476 (2 ก.ย. 2557) 30)

ก15225

อภ. ตอยอดงานวิจยั สมุนไพร "พรมมิ" เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารชวยชะลอความเสือ่ ม
และบํารุงความจํา (คมชัดลึก 13, 4697 (30 ส.ค. 2557) 8)

ก15214

อาหารเพื่อผูปวยเบาหวาน (คมชัดลึก 13, 4693 (26 ส.ค. 2557) 22)

ก15182

อิฐบล็อก นาโน (Nano Block) (เดลินวิ ส ฉ. 23,683 (16 ส.ค. 2557) 10)

