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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
 
Ref. 
543  
WIL  Comprehensive analytical chemistry ; v.59 / edited by Cecil L. Wilson, David W. Wilson,  
V.59 D. Barcelo. Amsterdam : Elsevier, c2012. 1 v. 
 
COMPILING FILES 
 
BSTI   
CF-70 น้ําผลไมเพื่อสุขภาพ (Fruit juice for health) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานัก- 
 หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. 
 กรุงเทพฯ : สํานัก, 2558. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
BSTI   
CF-72 ยานาง (Yanang) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุดและศูนย- 
 สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ :  
 สํานัก, 2558. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
BSTI  
CF-71 สะตอ (Bitter bean) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุดและศูนย- 
 สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ :  
 สํานัก, 2558. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
LABORATORIES  
 
Ref. 
660.028  
ACS  ACS Task Force on Laboratory Waste Management. 
2nd ed.  Laboratory waste management : a guidebook / American Chemical Society Task  
 Force on Laboratory Chemical and Waste Management. 2nd ed. Washington DC. :  
 American Chemical Society, c2012. xi, 283 p.  
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MATERIALS 
 
620.193 
LOO Loos, Marcio. 
 Carbon nanotube reinforced composites : CNR polymer science and technology /  
 Marcio Loos. Amsterdam : Elsevier, c2015. xiv, 289 p. 
 
MICROBIOLOGY 
 
Ref. 
576.05  
ADV  Advances in applied microbiology ; v.81-82. New York : Academic Press,  
V.81-V.82 c1959- 2013. 2 v. 
 
STANDARD & REGULATION 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2015  Annual book of ASTM standards 2015 / ASTM International. West  
 Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2015. 20 v. 
 
วิทยาศาสตรท่ัวไป  
 
338.47664 
ก 450  การดี  เลียวไพโรจน, ผศ.ดร. 
2558 ตอยอดไอเดียทําธุรกิจกับ 5 ธุรกิจสรางสรรคสาขาอาหาร / เขียนและเรียบเรียงโดย  
 ผศ.ดร.การดี  เลียวไพโรจน และคณะ. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : พีทู ดไีซน  
 แอนด พร้ินท, 2558. 204 หนา. 
 
808.066 
ช 685  ชูศรี  วงศรัตนะ, รศ. 
2558  เทคนิคการเขียนเคาโครงการวิจัย : แนวทางสูความสําเร็จ / รศ.ชูศรี  วงศรัตนะ.  
 พิมพคร้ังท่ี 3 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
 2558. 140 หนา. 
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537.65 
ท 239  ทศวรรษ  สีตะวนั. 
2558 เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก = Thermoelectric technology / ทศวรรษ  สีตะวัน. 
 กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558. 239 หนา. 
 
628.55  
พ 565  พันธวัศ  สัมพนัธพานิช. 
2558  การฟนฟูพืน้ท่ีปนเปอนโลหะหนักดวยพืช = Phytoremediation /  
 พันธวัศ  สัมพนัธพานิช. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558. 232 หนา. 
 
อางอิง 
423.9591 
ม 316  มงคล  เดชนครินทร. 
2558  บัญญัติศัพท-ศัพทบัญญัติ / มงคล  เดชนครินทร. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ- 
 มหาวิทยาลัย, 2558. 265 หนา. 
 
621.392 
อ 971  โอเลียร่ี, ทิโมที เจ. 
2558 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม / ผูแตง, Timothy J. O' Leary,  
 Linda I. O' Leary, Daniel A. O' Leary ; แปลและเรียบเรียง, ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว  
 และคณะ. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2558. 340 หนา. 
 
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 
351.593  
ก 485  การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (คร้ังท่ี 4 : 2557 :  
2557 กรุงเทพฯ). 
 การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คร้ังท่ี 4 : ไทย- 
 กับการเปนศูนยกลางของประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน วนัจันทรท่ี 21  
 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หองราชดําเนิน ช้ันท่ี 1 โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส  
 หลานหลวง กรุงเทพฯ / ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ,  
 รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 86 หนา. 
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337.1593 
ก 485 การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (คร้ังท่ี 5 : 2557 :  
2557   กรุงเทพฯ). 
 การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คร้ังท่ี 5 : ไทย- 
 กับการเปนศูนยกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันพุธท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา  
 9.00-16.00 น. ณ หองราชดําเนิน ช้ันท่ี 1 โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ /  
 ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ, รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี.  
 ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 86 หนา. 
 
303.482593 
ก 485  การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (คร้ังท่ี 6 : 2557 :  
2557   กรุงเทพฯ). 
  การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน คร้ังท่ี 6 : ไทย-
 กับการเปนศูนยกลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วนัศุกรท่ี 25 เมษายน 
 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หองราชดําเนนิ ช้ันท่ี 1 โรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส หลานหลวง 
 กรุงเทพฯ / ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ, รศ.ดร. 
 ประภัสสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 86 หนา. 
 
337.1593 
ส 615  โครงการสัมมนา TU-ASEAN forum (คร้ังท่ี 8 : 2557 : กรุงเทพฯ ). 
2557 ไทยกับการเปนศูนยกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2 : โครงการสัมมนา- 
ล 2 TU-ASEAN forum คร้ังท่ี 8 วันพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ  
 แกรนด บอลรูม ช้ัน 1 โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ / ศูนยอาเซียนศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ, รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 141 หนา. 
 
351.59  
ส 615  โครงการสัมมนา TU-ASEAN  forum (คร้ังท่ี 9 : 2557 : กรุงเทพฯ). 
2557 โคงสุดทายการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของไทย : โครงการสัมมนา- 
 TU-ASEAN  forum คร้ังท่ี 9 วันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรม 
 มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ / ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ;  
 บรรณาธิการ, รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  
 2558. 72 หนา. 
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341.247 
ป 338  ประภัสสร  เทพชาตรี, รศ.ดร. 
2558 ยุทธศาสตรไทยตอประชาคมอาเซียน / โดย รศ.ดร.ประภสัสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 168 หนา. 
 
351.59  
ม 246  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนยอาเซียนศึกษา. 
2558 ASEAN beyond 2015 / ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ, 
ล 3 รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 70 หนา. 
 
351.59  
ม 246  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนยอาเซียนศึกษา. 
2558  โคงสุดทายการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของไทย / ศูนยอาเซียนศึกษา- 
ล 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ, รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 96 หนา. 
 
351.59 
ม 246  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนยอาเซียนศึกษา. 
2558  ไทยกับการเปนศูนยกลางของประชาคมอาเซียน / ศูนยอาเซียนศึกษา  
ล 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ, รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558. 86 หนา. 
 
351.59 
ม 246  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ศูนยอาเซียนศึกษา. 
2558 ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน / ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย- 
ล 1 ธรรมศาสตร ; บรรณาธิการ, รศ.ดร.ประภสัสร  เทพชาตรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย-
 ธรรมศาสตร, 2558. 110 หนา. 
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การบริหารจัดการ (เอกสารศูนยการเรียนรูของ วศ.) 
 
352.6 
ค 122  สํานักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน. 
2557 องคกรสูงวัย (Aging organization) ... HRD จะรับมืออยางไร : หนังสือวชิาการ สพข.  
 ประจําป 2556 / สํานักงาน ก.พ. ; บรรณาธิการ, รัตนา  อุบลสิงห. นนทบุรี : สํานักงาน,  
 [2557]. 106 หนา. 
 
352.3  
ส 691  สํานักงาน ก.พ.ร. 
2555 หลักสูตรการฝกอบรมเร่ือง การจัดการความรูสําหรับผูบริหาร = Knowledge  
 management overview / โดย สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. 
 [นนทบุรี] : สํานักงาน, [2555]. 26 หนา. 
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PATENTS & INVENTIONS 

 

Pat.file  222 :  Curry paste and curry sauce  
   
1.    CN    1,480,065    Composite curry paste and its preparing method. 

 

2.    CN    103,054,003    Curry sauce for curry chicken and preparation method thereof. 

 

3.    CN    103,907,898    Curry paste and preparation method thereof. 

 

4.    CN    104,187,567    Processing auxiliary agent for curry sauce.  

 

5.    DE    20,313,710    Sauce base for cooking meat or producing other sauces, e.g. curry sauce,  

     is made from pork bones, vegetables and herbs. 

 

6.    JP      2001/224,346  Curry sauce, curry roux and method for producing the same.    

 

7.    JP      2002/119,258  Ready-to-eat dry powdery curry paste.    

 

8.    JP      2011/142,841  Curry sauce for microwave oven cooking, packaged curry sauce for  

     microwave oven cooking, and method for producing curry stew.    

 

9.    JP      2015/126,701  Powder additive for curry sauce.    

 

10.    JPH    04,121,174   Curry roux and curry sauce using raw herb. 
 

11.    KR     1993/0,001,251 Process for making curry sauce.  
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 The United States of America 
 National Fire Protection Association 
  

 NFPA 731  : 2011 Installation of electronic premises security systems.  
   

 NFPA 750  : 2010 Water mist fire protection systems.   
 

 NFPA 780 : 2014 Installation of lightning protection systems.   
  

 NFPA 790 : 2014 Competency of third-party field evaluation bodies. 
  

  NFPA 801 : 2014 Fire protection for facilities handling radioactive materials.    
   

  NFPA 804 : 2010 Fire protection for advanced light water reactor electric generating plants.   
 

  NFPA 805 : 2010 Fire protection for light water reactor electric generating plants.  
  

  NFPA 806 : 2010 Fire protection for advanced nuclear reactor electric generating plants 
  change process.   
 

  NFPA 820 : 2012 Fire protection in wastewater treatment and collection facilities.   
  

  NFPA 853 : 2010 Installation of stationary fuel cell power systems.   
 

  NFPA 900 : 2013 Building energy code.   
 

  NFPA 909 : 2013 Protection of cultural resources properties-museums, libraries, and places  
  of worship. 
  
  NFPA 914 : 2010 Fire protection of historic structures.   
 

  NFPA 1000 : 2011 Fire service professional qualifications accreditation and certification  
  Systems.   
 

  NFPA 1001 : 2013 Fire fighter professional qualifications. 
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INFORMATION FILE 
 
IF 34 (274)  Control of histamine-producing bacteria and histamine formation in  

     fish muscle by trisodium phosphate (Journal of Food Science 80  
     (6) 2015 : M1253-M1258) 
 

IF 108 (98)  Dispersion phase diagrams for HEUR-thickened acrylic paint systems  
      (Coatings Tech 12 (2) 2015 : 32-39) 
 
IF 39 (33)  Effects of biopolymer keratin waste sources in xnbr compounds  
       (Rubber Chemistry and Technology 88 (2) 2015 : 258-275) 
 
IF 108 (97)  Forgotten formulation attributes to defoaming test methods (Coatings  
      Tech 12 (7) 2015 : 26-31) 
 
IF 81 (139)  Freedom to move shampoo (Happi 52 (6) 2015 : 16, 18, 20, 22) 
 
IF 125 (42)  From used tires to awesome ottomans and table (The Rubber  
      International 17 (6) 2015 : 68-71) 
 
IF 81 (140)  Frosty facial sorbet moisturizer (Happi 52 (7) 2015 : 14, 16, 18-20) 
 
IF 110 (180)  Health risk assessment and btex exposure among car park workers at a  
      parking structure in Bangkok, Thailand (Journal of Health Research  
      29 (4) 2015 : 285-292) 
 
IF 92 (204)  Improving energy efficiency in ceramic manufacturing (Ceramic Industry  
      165 (9) 2015 : 32-33) 
 
IF 34 (273)  Increasing knowledge with food safety training at public health dayton  
      & montgomery country (Food Protection Trends 35 (4) 2015 : 262- 
      269)  
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IF 125 (41)  Material recycling of polymer materials & material properties of the  
     recycled materials (International Polymer Science and Technology  
     42 (7) 2015 : T9-T14) 
 

IF 101 (88)   Perlite derived foam glass with low thermal expansion (Glass  
      Technology : European Journal of Glass Science and Technology  
      Part A 56 (4) 2015 : 121-125) 
 
IF 83 (164)  Quantification of free formaldehyde in carrageenan and processed  
      Eucheuma seaweed using high-performance liquid chromatography  
      (Food Additives & Contaminants : Part A 32 (2) 2015 : 152-160) 
 
IF 108 (99)   Technologies for improving the durability (Coatings Tech 12 (7) 2015 :  
      28-32) 
 
IF 83 (165)   Theory of sampling : four critical success factors before analysis  
      (Journal of AOAC International 98 (2) 2015 : 275-281) 
 
IF 142 (122)   Towards a uniform description system for materials on the nanoscale  
      (Chemistry International 37 (4) 2015 : 3-7) 
 
IF 51 (195)  Tyre rolling resistance (The Rubber International 17 (3) 2015 : 39-47)  
 
IF 34 (272)   Visual audit of food safety hazards present in homes in an urben  
      environment (Food Protection Trends 35 (4) 2015 : 290-301)  
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บทความวารสารไทย 
 
DAQ กับการวเิคราะหสัญญาณไฟฟา และแสดงผลผานเน็ตเวิรก  (เทคนคิเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ  
 30, 356 (พ.ย. 2556) 85-89) 
  
IEEE 802.11 ac แรงไรสายระดับกกิะบิต  (ไมโครคอมพิวเตอร 32, 347 (Jun. 2014) 55-62) 
 
การกําจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทย  (วารสารส่ิงแวดลอม 19, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2558) 38-48) 
 
การเคลือบสีฝุนเหมาะสําหรับช้ินงานขนาดใหญและมีน้าํหนักมาก  (MM MACHINE TOOLS & 
 METAL WORKING 10, 7 (Jul. 2014) 46-49)  
  
การใชไฟฟาและตรวจไฟฟา อยางปลอดภยั  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 31, 360 (มี.ค. 2557)  
 79-87) 
 
การตกตะกอนดวยไฟฟา กับการบําบัดน้ําเสีย  (เทคโนโลยีวัสดุ 73 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 35-41) 
 
การทํางานของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน  (เทคโนโลยีวัสดุ 75 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)  
 67-72)   
 
การบําบัดสียอมผาจากน้ําเสียโรงงานฟอกยอมส่ิงทอดวยจุลินทรีย  (วารสารส่ิงแวดลอม 19, 1 (ม.ค.-มี.ค.  
 2558) 16-23)  
  
การปองกันและควบคุมสารเคมีร่ัวไหล  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 31, 366 (ก.ย. 2557) 97-103) 
 
การผลิตและประยุกตใชใยอาหารจากวัตถุดิบเหลือใชทางการเกษตร (Production and application of  
 fiber from agricultural raw material residues)  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 18-23) 
 
การเผาไหมน้าํมันไบโอดีเซลในหวัพนไฟวัสดุพรุนชนดิเม็ดกลมอัดแนนท่ีมีโครงสรางแบบเนื้อเดียวและ 
 กึ่งเนื้อเดยีว  (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 25, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 77-85) 
 
การลดการสึกหรอของลอเฟองพลาสติกดวยเทคนิคการฉีดข้ึนรูป  (MM MACHINE TOOLS & METAL  
 WORKING 10, 7 (Jul. 2014) 56-59) 
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การเลือกระบบเลนสเพื่อการใชงานระบบจับภาพใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  (เทคนคิเคร่ืองกลไฟฟา- 
 อุตสาหการ 31, 366 (ก.ย. 2557) 71-78) 
 
การวัดดวยแสงเลเซอรสําหรับการเซ็ตคาเคร่ืองมือท่ีตองการความแมนยาํสูง  (MM MACHINE TOOLS  
 & METAL WORKING 10, 5 (May 2014) 58-60) 
 
การวัดภาคขยายกําลังของสัญญาณยานความถ่ีวิทย ุ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 403 (ส.ค. 2557)  
 115-120)   
 
การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอยางเหมาะสมโดยอัลกอริทึมจําลองการอบเหนียว  (วิศวกรรมสาร- 
 ฉบับวจิัยและพัฒนา 25, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 25-37)   
 
การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอัดแทงเช้ือเพลิงเเข็ง (ตอนท่ี 1)  (MECHANICAL TECHNOLOGY 
 MAGAZINE 14, 150 (Jun. 2014) 79-83) 
 
การกล่ันน้ําดวยฮีตปม  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 31, 366 (ก.ย. 2557) 54-64) 
 
ควอไซคริสตัล วัสดุฉีกตํารา  (เทคโนโลยวีัสดุ 75 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) 23-38) 
 
ความโดดเดนของเหล็กกลาไรสนิมกลุมมารเทนไซตในงานท่ีมีอุณหภมิูตํ่า  (MM MACHINE TOOLS &  
 METAL WORKING 10, 7 (Jul. 2014) 70-71) 
 
เคร่ืองจักรในระบบกําจดัตะกอนน้ําเสีย  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 356 (พ.ย. 2556) 73-84) 
 
เคร่ืองซอยกระชายผลงาน...เทคนคินครปฐม  (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 588 (ธ.ค. 2557) 91) 
 
โครงการสํารวจการปนเปอนสารสเตียรอยดในยาแผนโบราณใน 9 จังหวัด (Survey of steroid adulteration  
 in traditional medicines in 9 provinces)  (วารสารอาหารและยา 21, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) 64-72) 
 
จากปโตรเลียมสูผลิตภัณฑ  (นิตยสาร สสวท. 42, 189 (ก.ค.-ส.ค. 2557) 16-19) 
 
ชุดตนแบบเคร่ืองตัดผลกลวยแบบผอนแรง  (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 14, 150  
 (Jun. 2014) 73-78) 
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เซลลตนกําเนดิ ยาครอบจักรวาลแหงอนาคตพลังพิเศษของซูเปอรเซลล  (SCIENCE ILLUSTRATED  
 No. 38 (Aug. 2014) 40-45) 
 
เตาอบแหงกับฮีตปม  (เทคนคิเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 356 (พ.ย. 2556) 53-63) 
 
ทดสอบความปลอดภัย"รางปล๊ักไฟ"  (ฉลาดซ้ือ 21, 166 (ธ.ค. 2557) 30-36) 
 
เทคนิคการกําจัดสาหรายในบอน้ํา  (เทคนคิเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 31, 360 (มี.ค. 2557) 91-96) 
 
เทคโนโลยีกอนพิมพ (Prepress technology)  (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 26, 104 (2014) 4-14) 
 
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยกระบวนการยอนกลับระบบทําความเยน็ ตอนท่ี 2  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟา- 
 อุตสาหการ 31, 363 (มิ.ย. 2557) 67-70)  
 
เทคโนโลยีการพิมพโฉมใหมปฏิวัติวงการอุตสาหกรรม  (SCIENCE ILLUSTRATED No. 38  
 (Aug. 2014) 24-31) 
 
ธาตุสังกะสีสามารถปองกันแนวกัน้ระหวางเลือดกับสมองจากผลกระทบของอลูมิเนียมได (Study show  
 zinc protects blood-brain barrire from effects of aluminum)  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 68-69) 
 
นมแพะ...ดีจริงหรือ? (Goat milk...good or not?)  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 33-37) 
 
นวัตกรรมฉลาด : สะอาดงาย...ไมเปลืองแรง  (เทคโนโลยวีัสดุ 73 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 56-59) 
 
"นวัตกรรมรีทอรทเพาช พรอม (ไมโคร) เวฟไมตองฉีก & ฝาปด-เปดเทสะดวก (Innovation of retort  
 pouch packaging : microwaveable pouch with automatic vapor-release and spout pouch)  
 (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 47-49) 
 
นวัตกรรมใหมชวยโรคกลามเน้ือหวัใจออนแรง  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 403 (ส.ค. 2557)  
 154-166)   
 
นักวิทยาศาสตรสรางซูเปอรโนวาในหองปฏิบัติการ  (SCIENCE ILLUSTRATED No. 38 (Aug. 2014)  
 70-75) 
 
น้ํามัน...พลังงานเสริมในรถจักรไอน้ํา  (ความรูคือประทีป ฉ. 4 (2557) 21-27) 
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แนวคิดโลจิสติกยอนกลับอาวุธลับทางการแขงขัน  (MODERN MANUFACTURING 12, 135 (May 
 2014) 78-79)   
 
บริโภคผัก-ผลไม ปองกันจอประสาทตาเส่ือมจากการใชมือถือและคอมพิวเตอร (Vegetables and fruits  
 benefits for preventing "AMD" effected by mobile phone and computer use)  (อาหาร 44, 3  
 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 41-45) 
 
บารโคดและรหัส 2 D กับความสามารถติดตามผลิตภัณฑ  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 31, 360  
 (มี.ค. 2557) 89-90) 
 
แบคทีเรีย หนทางลดนํ้าหนกัแหงอนาคต  (SCIENCE ILLUSTRATED No. 38 (Aug. 2014) 64-69) 
 
ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพช้ินงานในกระบวนการหลอความดนัสูง (ตอนท่ี1)  (เทคโนโลยวีัสดุ  
 75 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) 57-64) 
 
ปูเทียม (Imitation crab)  (ฉลาดซ้ือ 21, 166 (ธ.ค. 2557) 24-29) 
 
ผลกระทบของการไบโฮลิชชิงโลหะหนกัท่ีมีตอธาตุอาหารในสลัดจน้ําเสียชุมชน  (วิศวกรรมสารฉบับ- 
 วิจัยและพฒันา 25, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 45-50)   
 
พลังงานจากหญาเนเปยร  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 356 (พ.ย. 2556) 104-108) 
 
"พลังน้ํา" สูนวัตกรรมกังหนัน้ํา ผลิตไฟฟา พัฒนาชีวิต คีรีวง-เกาะตะรุเตา  (MODERN  
 MANUFACTURING 11, 131 (Jan. 2014) 52-55) 
 
พอลิแซ็กคาไรค ในระบบอิมัลชัน  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 70-72) 
 
ชนิดไขมันในน้ํา (Polysaceharide in O/W emulsion system)  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 29-32) 
 
เพาะเห็ดกระดางขายมีรายไดเดือนละหลายหม่ืนฟารม ผูใหญประจักษ อันทะศรี ท่ีจังหวัดมหาสารคาม  
 (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 588 (ธ.ค. 2557) 64-65) 
 
มะนาว : อาหารลางพิษท่ีไดผลจริง (The lemon detox diet-a recipe that really works)  (อาหาร 44, 3 
 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 70-72 
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มะมวง ผลไมรสชาติดีมีประโยชน (Mango...healthy and tasty fruit)  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 51-53) 
 
มาตรฐานการพิมพ (Printing standards)  (วารสารการพิมพและบรรจภุัณฑ 26, 104 (2557) 15-20, 25-32) 
 
ยาสเตียรอยดชนิดทาภายนอก สําหรับการรักษาโรคผิวหนัง (Topical steroids for dermatological  
 treatment)  (วารสารอาหารและยา 21, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) 4-8) 
 
ระบบทําความเย็นแบบแมเหล็ก : เทคโนโลยีท่ีกําลังจะมาแทนระบบอัดไอ (Magnetic refrigeration  
 Systems : technology to replace vapor compression systems soon)  (วศิวกรรมสารฉบับวิจยั- 
 และพัฒนา 25, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2557) 95-102)   
 
รูจักกับโปรโตคอล Open flow เพื่อปรับตัวใหเทาทันพัฒนาการดานไอที  (ไมโครคอมพิวเตอร 32, 347  
 (Jun. 2014) 91-100)   
 
วงรีสลายนิ่ว  (นิตยสาร สสวท. 42, 189 (ก.ค.-ส.ค. 2557) 24-26) 
 
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร รูปลักษณ และเบ้ืองหลังการเกิดฟองนม (Molecular gastronomy) :  
 Appearance and behind the scence of milk foaming  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 38-40)   
 
วิศวกรรมพื้นผิว ตอนท่ี 2  (เทคโนโลยีวัสดุ 73 (เม.ย.-มิ.ย. 2557) 74-80) 
 
สารหามใชท่ีปลอมปนในเคร่ืองสําอางชนิดครีมทาผิว : โคลเบทาซอลโพรพิโอเนต  (วารสารอาหารและยา  
 21, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) 18-23) 
 
สูกับอาวุธเคมี  (SCIENCE ILLUSTRATED No. 38 (Aug. 2014) 52-57) 
 
สูยุคเฟองฟูของเครือขายไรสายดวยมาตรฐานใหม 802.11ac ท่ีใกลเปนจริง  (ไมโครคอมพิวเตอร 32, 347  
 (Jun. 2014) 43-54) 
 
หัวใจเทียมทํางานอยางไร  (SCIENCE ILLUSTRATED No. 38 (Aug. 2014) 18-19) 
 
อันตราย (ไมรูตัว) จากเนื้อสัตวแปรรูป (Disguise dangerous in meat processed)  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย.  
 2557) 24-28) 
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อุนใจไวกอนดวยการเลือก External hard disk สํารองขอมูล  (MODERN MANUFACTURING 12, 135  
 (May 2014) 82-83) 
 
อุปกรณขาต้ังจับยึดกระทะน้ําตาลโตนดงานเดนจากมทร. ศรีวิชัย  (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 588 (ธ.ค.  
 2557) 88) 
 
อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน แบบเชลล และทิวบ พิจารณาของไหลในทอดานเดียวตามระเบียบวธีิ- 
 ของ Shah (ตอนท่ี 2)  (เทคนคิเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 356 (พ.ย. 2556) 64-71) 
 
แอสตาแซนธิน : สารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในโลก (Astaxanthin : The natural  
 powerful antioxidant known in the world)  (อาหาร 44, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 15-17)   
 
ไอเดียเลิศ คิด...น้ํายางพาราเคลือบไมกันปลวกจาก เทคนคิระยอง  (เทคโนโลยีชาวบาน 27, 588 (ธ.ค.  
 2557) 92)   
 
โฮโลแกรม (Hologram)  (ในวงการพิมพ 38, 4 (พ.ย.-ธ.ค. 2557) 37-39)   
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กฤตภาค 
 

ก15391 12 ปนมจากเนือ้ไกแหงแรกในโลก  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9539 (4 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15429 IAEA มอบรางวัลใชรังสีปรับปรุงพันธุขาว  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9556 (21 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15444 กรมพัฒนผนกึ 10 พันธมิตร จัดมหกรรมลดราคาสินคาออนไลน  (แนวหนา 35, 12296  
 (16 ธ.ค. 2557) 11) 
 
ก15382 กินครบ 5 สี สุขภาพดหีางไกลโรค  (คมชัดลึก 14, 4757 (29 ต.ค. 2557) 29) 
 
ก15447 ขยะกับความม่ันคงทางพลังงาน  (สยามรัฐ 65, 22513 (16 ธ.ค. 2557) 10) 
 
ก15381 ขยายพนัธุ 'ปลาเวียน' สูสัตวเศรษฐกิจ อีกหนึ่งความสําเร็จของกรมประมง  (คมชัดลึก  
 14, 4756 (28 ต.ค. 2557) 12) 
 
ก15402 ขาวโพดเหนียวสีมวง ดีตอสุขภาพ  (เดลินวิส ฉ. 23,773 (14 พ.ย. 2557) 24) 
 
ก15383 คลินิกสมุนไพรสัตวเล้ียงไดรางวัล  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9533 (29 ต.ค. 2557) 9) 
 
ก15417 คอนกรีตเถาชีวมวลลดใชปูนซีเมนต  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9546 (11 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15431 คางคาวดํา พืชสมุนไพรไทย  (เดลินวิส ฉ. 23,781 (22 พ.ย. 2557) 6) 
 
ก15432 'เคร่ืองนวดขากระตุนการทํางานของหัวใจ' ลดเส่ียงผาตัด 'หัวใจขาดเลือด'  (เดลินิวส  
 ฉ. 23,782 (23 พ.ย. 2557) 4) 
 
ก15384 เคล็ดไมลับตํารับ 'เปรมประชา'  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9534 (30 ต.ค. 2557) 9)  
 
ก15446 โคราชเปดแล็บ DRA รองรับผูตองสงสัยติดเช้ือไวรัสอีโบลา  (แนวหนา 35, 12296 (16 ธ.ค.  
 2557) 21) 
 
ก15407 จักสานหวาย-ไมไผ 'บานโพธ์ิศรี' ของดีสุพรรณ ฝมือชาวไทยพวน  (คมชัดลึก 14, 4773  
 (14 พ.ย. 2557) 12) 
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ก15399 ใชวานชักมดลูกผิดชนิด เปนพิษตอตับและไต  (คมชัดลึก 14, 4766 (7 พ.ย. 2557) 22) 
 
ก15394 ตอมลูกหมากโตคืออะไร  (คมชัดลึก 14, 4764 (5 พ.ย. 2557) 22) 
 
ก15426 ถักทอ 'ใยกัญชง' สูผลิตภณัฑ งานทํามือระดับ 5 ดาว  (คมชัดลึก 14, 4778 (19 พ.ย. 2557) 12) 
 
ก15411 'เถาแกนอยเทคโนโลยี'  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9548 (13 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15415 'ทัมปไดรฟ' เติมน้ํายาง  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9546 (11 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15396 เทคโนโลยีจิ๋วปลอยของ  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9541 (6 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15427 นักวจิัยหญิงเอ็มเทคควาทุนลอรีอัล พัฒนาแบตเตอร่ีและเซลลเช้ือเพลิง  (เดลินวิส ฉ. 23,778  
 (19 พ.ย. 2557) 11) 
 
ก15438 นักวิทยจฬุารับ The 2013 ICTP Prize  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9560 (25 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15400 นากลัวใกลตัวคนไทย 'ภัยระเบิด!' คิวตอไปอะไรจะบ้ึม?  (เดลินวิส ฉ. 23,773 (14 พ.ย.  
 2557) 3) 
 
ก15385 นาโนสโคป  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9534 (30 ต.ค. 2557) 9) 
 
ก15441 น้ํากระสายยาตรีธาตุ  (คมชัดลึก 14, 4787 (28 พ.ย. 2557) 22) 
 
ก15430 น้ํากระสายยาสตรี  (คมชัดลึก 14, 4780 (21 พ.ย. 2557) 22) 
 
ก15405 'บานน็อคดาวน' ขุมทรัพยใหม  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9549 (14 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15433 บานไมรูโรยดอกขาว' แกไขทับระดู  (เดลินิวส ฉ. 23,782 (23 พ.ย. 2557) 4) 
 
ก15389 ปมประเด็นความขัดแยงเร่ือง 'จีเอ็มโอ'  (คมชัดลึก 14, 4762 (3 พ.ย. 2557) 12) 
 
ก15410 ประจําเดือนผิดปกติ ไมควรปลอยไว  (คมชัดลึก 14, 4773 (14 พ.ย. 2557) 26) 
 
ก15403 ประวัติศาสตรซํ้ารอย...โพแทสเซียมคลอเรต  (แนวหนา 35, 12264 (14 พ.ย. 2557) 13 
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ก15395 ปรับโฉม-ปรุงรส ปลาสม สูขนมขบเค้ียว-โปรตีนสูง  (คมชัดลึก 14, 4764 (5 พ.ย. 2556) 12) 
 
ก15393 ปลาสมอบแผนเพื่อสุขภาพ  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9540 (5 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15445 เปด Idea-Edu ศูนยเรียนรูดานการออกแบบ  (แนวหนา 35, 12296 (16 ธ.ค. 2557) 17) 
 
ก15412 แปรเศษแกวเปน 'แกรนิต' ผลิตภัณฑปูพื้นสงขายญ่ีปุนคมชัดลึก 14, 4771 (12 พ.ย. 2557) 12) 
 
ก15404 ผลวิจัยประชากรผูใหญ 3 ใน 4 ของโลก กินผักและผลไมนอยกวาท่ี WHO แนะนํา    
 (แนวหนา 35, 12264 (พ.ย. 2557) 19) 
 
ก15418 ผักหวานบาน  (เดลินวิส ฉ. 23,769 (10 พ.ย. 2557) 25) 
 
ก15422 ผืนผาทอมือ 'ใยตาลโตนด' เพิ่มคาผลเกษตรสูผลิตภัณฑ  (คมชัดลึก 14, 4777 (18 พ.ย.  
 2557) 12) 
 
ก15437 'ผูชวย' จากโลกอนาคต  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9560 (25 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15388 เพทซีทีสแกน (PET/ CT scan) ความกาวหนาในการวินจิฉัยทางการแพทย  (เดลินิวส  
 ฉ. 23,761 (2 พ.ย. 2557) 6) 
 
ก15439 ม.เกษตรฯพัฒนาเคร่ืองปรุงสมุนไพรลดเค็ม  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9560 (25 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15416 ม.นเรศวรวจิัยเคร่ืองตรวจสมองเส่ือม  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9546 (11 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15448 มจธ.คิดคน 'แผนเซลลกระดูก' รักษาโรคขอเขาเส่ือม  (สยามรัฐ 65, 22513 (16 ธ.ค. 2557) 13) 
 
ก15401 'มลาบรี' วันนีไ้มใช 'คนปา' เปนคนทํานาแบบข้ันบันได  (เดลินวิส ฉ. 23,773 (14 พ.ย.  
 2557) 24) 
 
ก15442 มะเขือยาว  (เดลินิวส ฉ. 23,788 (29 พ.ย. 2557) 6) 
 
ก15419 มะพลับเจาคุณ สมุนไพรไทยปลูกแบบประดับได  (เดลินวิส ฉ. 23,774 (15 พ.ย. 2557) 6) 
 
ก15406 มาเขาใจส่ือดิจทัิลกันเถอะ!  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9549 (14 พ.ย. 2557) 28) 
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ก15435 ไมตองผาไมตองตัดก็ขจัดโรคหัวใจได  (คมชัดลึก 14, 4783 (24 พ.ย. 2557) 22) 
 
ก15409 ไมยราบ สมุนไพรเพ่ือจุดซอนเรน  (คมชัดลึก 14, 4773 (14 พ.ย. 2557) 22) 
 
ก15408 ยานฟลเลเร่ิมเก็บตัวอยางดาวหาง นกัวิทยาศาสตรหวังไดขอมูลกําเนิดจักรวาล  (คมชัดลึก  
 14, 4773 (14 พ.ย. 2557) 14) 
 
ก15436 'เรดิกา' นวัตกรรมคอมโพสิตจากยางรถยนตใชแลว  (เดลินิวส ฉ. 23,785 (26 พ.ย. 2557) 11) 
 
ก15450 โรคขอเขาเส่ือม...ควรระวัง  (คมชัดลึก 14, 4805 (15 พ.ย. 2557) 22) 
 
ก15449 'ลดตนทุน-เพิ่มผลผลิต' ภาคเกษตร สหกรณฯลานสักมุงผลิตเมล็ดพันธุดี  (คมชัดลึก  
 14, 4805 (15 พ.ย. 2557) 12) 
 
ก15392 "ลาวาซีโอไลท" กําจัดลูกน้าํไรกล่ิน  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9539 (4 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15434 ไลเคน ส่ิงมีชีวิตวดัคุณภาพอากาศ ?  (คมชัดลึก 14, 4783 (24 พ.ย. 2557) 10) 
 
ก15387 วิตามินดกีับออทิสติก  (เดลินิวส ฉ. 23,760 (1 พ.ย. 2557) 28) 
 
ก15440 'วิทยาศาสตร' กระชับไทย-ลาว  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9563 (28 พ.ย. 2557) 7) 
 
ก15413 ศรัณย สัมฤทธ์ิเดชขจร 'งานวิจัยใชไดจริง'  (กรุงเทพธุรกจิ 28, 9547 (12 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15424 ศิริราช-เนคเทคยกระดับชุดตรวจ  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9553 (18 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15414 สดร. ลุนยานสํารวจลงจอดบนดาวหาง  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9547 (12 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15421 สตรีในงานวิทยาศาสตร  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9552 (17 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15398 สหรัฐ-ญ่ีปุนควา รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล  (คมชัดลึก 14, 4766 (7 พ.ย. 2557) 1, 15) 
 
ก15390 ส่ิงประดิษฐเดก็ไทยโกยรางวัลท่ีอินโดฯ 'เคร่ืองแกะกุง' เจงกวาด 1 เหรียญทอง  (แนวหนา  
 35, 12253 (3 พ.ย. 2557) 1, 7) 
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ก15420 สุดยอดผักผลไมชวยลางพษิ  (เดลินวิส ฉ. 23,775 (16 พ.ย. 2557) 4) 
 
ก15386 'แสง' มากกวาสองสวาง  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9535 (31 ต.ค. 2557) 6) 
 
ก15425 หนุน "ซินโครตรอนไทย" เปนศูนยอาเซียน  (กรุงเทพธุรกจิ 28, 9553 (18 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15443 หยุดโลกรอน เปนคารบอนไดออกไซดลงใตดิน  (เดลินิวส ฉ. 23,789 (30 พ.ย. 2557) 15) 
 
ก15397 หุนยนตชวยเดนิสําหรับผูปวยอัมพาต  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9542 (7 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15428 'ออมสิน' นวตักรรมปุยยั่งยืน  (กรุงเทพธุรกจิ 28, 9556 (21 พ.ย. 2557) 9) 
 
ก15423 'ฮอรโมน' วัววาวุน  (กรุงเทพธุรกิจ 28, 9553 (18 พ.ย. 2557) 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


