
รายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่5 / 2560 วนัที ่3 พฤศจิกายน 2560เวลา 9.00 –16.00น. 

ณ ห้องประชุม1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม  

 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Bullying มศว การข่มเหง (หวัเร่ืองเดิมและเพิ่มรายการโยง) 

Captivate (Electronic resource) มศว อโดบีแคพทิเวท (Adobe Captivate) 

Personal coaching มศว การสอนแนะส่วนบุคคล 

Woody plants มจ พืชใหเ้น้ือไม ้

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังท่ี 5/2560 (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/)) 

1. กฎหมายมนุษยธรรม (Humanitarian law) [จฬ] 

2. กรดคลอโรเจนิก (Chlorogenic acid) [จฬ] 

3. กรดคลาวลูานิก (Clavulanic acid) [จฬ] 

4. กรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acids) [จฬ] 

5. กรดโครมิก (Chromic acid) [จฬ] 

6. กรดซลัโฟนิก (Sulfonic acids) [จฬ] 

7. กรดโพลิแล็กติก (Polylactic acid) [จฬ] 

8. กรอบแนวคิดทางจิตวทิยาในเด็ก (Schemas (Psychology) in children) [จฬ] 

9. กระดูกพรุนในเด็ก (Osteoporosis in children) [จฬ] 

10. กระดูกสันหลงัคดในเด็ก (Scoliosis in children) [จฬ] 

11. กระดูกหกัในเด็ก (Fractures in children) [จฬ] 

12. กระแสนํ้าบรรพกาล (Paleocurrents) [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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13. กราฟีน (Graphene) [จฬ] 

14. กลุ่มอาการตูแรตตใ์นเด็ก (Tourette syndrome in children) [จฬ] 

15. กลุ่มอาการเนโฟรติคในเด็ก (Nephrotic syndrome in children) [จฬ] 

16. กลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือและพงัผดื (Myofascial pain syndromes) [จฬ] 

17. กะเทยในเด็ก (Intersexuality in children) [จฬ] 

18. ก๊าซในโลหะ (Gases in metals) [จฬ] 

19. การก่อการร้ายโดยรัฐ (State-sponsored terrorism) [จฬ] 

20. การกกัเก็บคาร์บอนทางธรณีวทิยา (Geological carbon sequestration) [จฬ] 

21. 
การกกัเก็บคาร์บอนทางธรณีวทิยา--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Geological carbon sequestration--Law and legislation) 

[จฬ] 

22. การกินผดิปกติในเด็ก (Eating disorders in children) [จฬ] 

23. การเก็บและรักษาอวยัวะ เน้ือเยือ่ ฯลฯ โดยการแช่แขง็ (Cryopreservation of organs, tissues, etc.) [จฬ] 

24. การแกปั้ญหาในเด็ก--การศึกษาขา้มวฒันธรรม (Problem solving in children--Cross-cultural studies) [จฬ] 

25. การข่ีมา้ (Horsemanship) [จฬ] 

26. การแข่งขนั (จิตวทิยา) ในเด็ก (Competition (Psychology) in children) [จฬ] 

27. การควบคุม (จิตวทิยา) ในเด็ก (Control (Psychology) in children) [จฬ] 

28. การเคล่ือนไหวผดิปกติในเด็ก (Movement disorders in children) [จฬ] 

29. การจูงใจ (จิตวทิยา) ในเด็ก (Motivation (Psychology) in children) [จฬ] 

30. การเจาะถุงนํ้าคร่ํา (Amniocentesis) [จฬ] 

31. การเจาะถุงนํ้าคร่ํา--ภาวะแทรกซอ้น (Amniocentesis--Complications) [จฬ] 

32. การช่วยตนเองไม่ได ้(จิตวทิยา) ในเด็ก (Helplessness (Psychology) in children) [จฬ] 

33. การชกัในเด็ก (Convulsions in children) [จฬ] 

34. การไดรั้บควนับุหร่ีทางออ้มในเด็ก (Passive smoking in children) [จฬ] 

35. การตลาด--การตดัสินใจ (Marketing--Decision making) [จฬ] 

36. การตดัสินใจในเด็ก (Decision making in children) [จฬ] 

37. การตดัสินใจในผูสู้งอาย ุ(Decision making in old age) [จฬ] 

38. การตดัสินใจในภาพยนตร์ (Decision making in motion pictures) [จฬ] 

39. การตดัสินใจในวรรณกรรม (Decision making in literature) [จฬ] 
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40. การตดัสินใจในวรรณคดี (Decision making in literature) [จฬ] 

41. การตดัสินใจในวยัรุ่น (Decision making in adolescence) [จฬ] 

42. การตดัสินใจในสัตว ์(Decision making in animals) [จฬ] 

43. การตดัสินในเด็ก (Judgment in children) [จฬ] 

44. การตดัสินในวรรณกรรม (Judgment in literature) [จฬ] 

45. การตดัสินในวรรณคดี (Judgment in literature) [จฬ] 

46. การตดัสินในวยัรุ่น (Judgment in adolescence) [จฬ] 

47. การติดเช้ือแคมพยัโลแบคเตอร์ (Campylobacter infections) [จฬ] 

48. การติดเช้ือแคมพยัโลแบคเตอร์ในสัตวปี์ก (Campylobacter infections in poultry) [จฬ] 

49. การไตร่ตรอง (ปรัชญา) (Reflection (Philosophy)) [จฬ] 

50. การไตร่ตรอง (ปรัชญา) ในวรรณกรรม (Reflection (Philosophy) in literature) [จฬ] 

51. การไตร่ตรอง (ปรัชญา) ในวรรณคดี (Reflection (Philosophy) in literature) [จฬ] 

52. การถ่ายภาพแนวพิกโทเรียล (Pictorialism (Photography movement)) [จฬ] 

53. การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports tourism) [จฬ] 

54. การท่องเท่ียวเพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ (Volunteer tourism) [จฬ] 

55. การทาํแผนท่ีธรณีวทิยา (Geological mapping) [จฬ] 

56. การทาํแผนท่ีธรณีวทิยา--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Geological mapping--Law and legislation) [จฬ] 

57. การทาํหุ่น (Puppet making) [จฬ] 

58. การบริหารรัฐกิจ--การตดัสินใจ (Public administration--Decision making) [จฬ] 

59. การบนัทึกภาพรังสีหลอดเลือด (Angiography) [จฬ] 

60. การบนัทึกภาพรังสีหลอดเลือด--เทคนิคดิจิทลั (Angiography--Digital techniques) [จฬ] 

61. การบนัทึกภาพรังสีหลอดเลือด--ภาวะแทรกซอ้น (Angiography--Complications) [จฬ] 

62. การบาดเจบ็ทางการกีฬาในเด็ก (Sports injuries in children) [จฬ] 

63. การปรับตวัทางสังคมในเด็ก (Social adjustment in children) [จฬ] 

64. การเปล่ียนทศันคติในเด็ก (Attitude change in children) [จฬ] 

65. การเปิดเผยตนเองในเด็ก (Self-disclosure in children) [จฬ] 

66. การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(Real estate development) [จฬ] 

67. การพึ่งตนเองในเด็ก (Self-reliance in children) [จฬ] 
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68. การแพอ้าหารในเด็ก (Food allergy in children) [จฬ] 

69. การมองโลกในแง่ดีในเด็ก (Optimism in children) [จฬ] 

70. การยอมรับทางสังคมในเด็ก (Social acceptance in children) [จฬ] 

71. การยอ่ยอาหารไม่ดีในเด็ก (Indigestion in children) [จฬ] 

72. การแยกความแตกต่างของความมืดสวา่ง (การเห็น) (Contrast sensitivity (Vision)) [จฬ] 

73. การร่วมรู้สึกในเด็ก (Empathy in children) [จฬ] 

74. การร้องไหใ้นเด็ก (Crying in children) [จฬ] 

75. การรับรู้ตนเองในเด็ก (Self-perception in children) [จฬ] 

76. การรับรู้ทางสงัคม (Social perception) [จฬ] 

77. การรับรู้ในเด็ก-- การศึกษาขา้มวฒันธรรม (Perception in children--Cross-cultural studies) [จฬ] 

78. การรับรู้และการรู้สึกในเด็ก (Senses and sensation in children) [จฬ] 

79. การเล่นหุ่น (Puppet theater) [จฬ] 

80. การเล่นหุ่นในการศึกษา (Puppet theater in education) [จฬ] 

81. การเล่ือนตาํแหน่ง (Promotions) [จฬ] 

82. การวางแผนในเด็ก (Planning in children) [จฬ] 

83. การวเิคราะห์ความลม้เหลว (วศิวกรรมศาสตร์) (Failure analysis (Engineering)) [จฬ] 

84. การวเิคราะห์ความลม้เหลวและผลกระทบ (Failure mode and effects analysis) [จฬ] 

85. การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นั (Functional analysis) [จฬ] 

86. การสบฟันผดิปกติในเด็ก (Malocclusion in children) [จฬ] 

87. การสมสู่กบัสัตวใ์นวรรณกรรม (Bestiality in literature) [จฬ] 

88. การสมสู่กบัสัตวใ์นวรรณคดี (Bestiality in literature) [จฬ] 

89. การสมสู่กบัสัตว ์(Bestiality) [จฬ] 

90. การสอน--วธีิวทิยา (Teaching--Methodology) [จฬ] 

91. การสอนแนะส่วนบุคคล (Personal coaching) [มศว] 

92. การสะทอ้น (ทศันศาสตร์) (Reflection (optics)) [จฬ] 

93. การสัมผสัในเด็ก (Touch in children) [จฬ] 

94. การส่ือสารโดยไม่ใชค้าํพูดในเด็ก (Nonverbal communication in children) [จฬ] 

95. การส่ือสารระหวา่งบุคคลในเด็ก (Interpersonal communication in children) [จฬ] 
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96. การสูญเสียบุคคลท่ีรักจากการตาย (Bereavement) [จฬ] 

97. การหมุนเวยีนเลือดท่ีสมอง (Cerebral circulation) [จฬ] 

98. การหลงตนเองในเด็ก (Narcissism in children) [จฬ] 

99. การหายใจไม่เพียงพอ (Respiratory insufficiency) [จฬ] 

100. การหายใจไม่เพียงพอในเด็ก (Respiratory insufficiency in children) [จฬ] 

101. การหายใจไม่ออกในเด็ก (Asphyxia in children) [จฬ] 

102. การเห็นสีในเด็ก (Color vision in children) [จฬ] 

103. การอนุมานสาเหตุ (จิตวทิยาสังคม) ในเด็ก (Attribution (Social psychology) in children) [จฬ] 

104. การอนุรักษค์วามหลากหลายของพืช (Plant diversity conservation) [จฬ] 

105. 
การอนุรักษค์วามหลากหลายของพืช--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Plant diversity conservation--Law and legislation) 

[จฬ] 

106. การอนุรักษค์วามหลากหลายของสัตว ์(Animal diversity conservation) [จฬ] 

107. กุมภลกัษณ์ (Potholes) [จฬ] 

108. เกณฑก์ารประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design Green Building Rating System) [จฬ] 

109. เกล็ดเลือดผิดปกติในเด็ก (Blood platelet disorders in children) [จฬ] 

110. แกลเลียม (Gallium) [จฬ] 

111. แกลเลียมไนไตรด ์(Gallium nitride) [จฬ] 

112. แกสโซลีน--ปริมาณกาํมะถนั (Gasoline--Sulfur content) [จฬ] 

113. ขอ้เคล่ือนในเด็ก (Dislocations in children) [จฬ] 

114. ขอ้อกัเสบรูห์มาตอยดใ์นเด็ก (Rheumatoid arthritis in children) [จฬ] 

115. ขากรรไกร--การตดัเน้ือตรวจ (Jaws--Biopsy ) [จฬ] 

116. ขากรรไกร--การบนัทึกภาพดว้ยรังสี (Jaws--Radiography) [จฬ] 

117. ขากรรไกร--ความผดิปกติ (Jaws--Abnormalities) [จฬ] 

118. ขากรรไกร--ถุงนํ้า (Jaws--Cysts) [จฬ] 

119. ขากรรไกร--เน้ืองอก (Jaws--Tumors) [จฬ] 

120. ขากรรไกร--บาดแผลและบาดเจบ็ (Jaws--Wounds and injuries) [จฬ] 

121. ขากรรไกร--มะเร็ง (Jaws--Cancer) [จฬ] 

122. ขากรรไกร--ศลัยกรรม (Jaws--Surgery) [จฬ] 
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123. ขา้ว--จุลทรรศนศาสตร์ (Rice--Microscopy) [จฬ] 

124. ขา้ว--ผลกระทบจากแสง (Rice--Effect of light on) [จฬ] 

125. ขา้ว--โรคและศตัรูพืช--แง่โภชนาการ (Rice--Diseases and pests--Nutritional aspects) [จฬ] 

126. ขา้วโพด--ปริมาณคาร์บอน (Corn--Carbon content) [จฬ] 

127. ขา้วโพด--ปริมาณซิลิกา (Corn--Silica content) [จฬ] 

128. ไขใ้นเด็ก (Fever in children) [จฬ] 

129. ครุฑในวรรณกรรม (Garuda (Mythical bird) in literature) [จฬ] 

130. ครุฑในวรรณคดี (Garuda (Mythical bird) in literature) [จฬ] 

131. ครุฑในศิลปกรรม (Garuda (Mythical bird) in art) [จฬ] 

132. ความกตญั�ูในเด็ก (Gratitude in children) [จฬ] 

133. ความกลา้หาญในเด็ก (Courage in children) [จฬ] 

134. ความโกรธในเด็ก (Anger in children) [จฬ] 

135. ความขดัแยง้ (จิตวทิยา) ในเด็ก (Conflict (Psychology) in children) [จฬ] 

136. ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในเด็ก (Interpersonal conflict in children) [จฬ] 

137. ความเขา้ใจในเด็ก (Comprehension in children) [จฬ] 

138. ความคาดหวงั (จิตวทิยา) ในเด็ก (Expectation (Psychology) in children) [จฬ] 

139. ความเครียดในเด็ก (Stress in children) [จฬ] 

140. ความจริงและความเทจ็ในเด็ก (Truthfulness and falsehood in children) [จฬ] 

141. ความจาํผดิปกติในเด็ก (Memory disorders in children) [จฬ] 

142. ความจาํระยะยาวในเด็ก (Long-term memory in children) [จฬ] 

143. ความจาํระยะสั้นในเด็ก (Short-term memory in children) [จฬ] 

144. ความเจบ็ปวดในทารกแรกเกิด (Pain in newborn infants) [จฬ] 

145. ความเจบ็ปวดในทารก (Pain in infants) [จฬ] 

146. ความเจบ็ปวดในภาพยนตร์ (Pain in motion pictures) [จฬ] 

147. ความเจบ็ปวดในละคร (Pain in the theater) [จฬ] 

148. ความเจบ็ปวดในวรรณกรรม (Pain in literature) [จฬ] 

149. ความเจบ็ปวดในวรรณคดี (Pain in literature) [จฬ] 

150. ความเจบ็ปวดในวยัรุ่น (Pain in adolescence) [จฬ] 
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151. ความเจบ็ปวดในศิลปกรรม (Pain in art) [จฬ] 

152. ความเจบ็ปวดในศิลปะการแสดง (Pain in the performing arts) [จฬ] 

153. ความเจบ็ปวดในส่ือมวลชน (Pain in mass media) [จฬ] 

154. ความชดัของสายตา (Visual acuity) [จฬ] 

155. ความเช่ือมัน่ในเด็ก (Confidence in children) [จฬ] 

156. ความเช่ือมัน่ในตนเองในเด็ก (Self-confidence in children) [จฬ] 

157. ความดนัเลือดสูงในเด็ก (Hypertension in children) [จฬ] 

158. ความตระหนกัในศกัยภาพตนในเด็ก (Self-actualization (Psychology) in children) [จฬ] 

159. ความตอ้งการ (จิตวทิยา) ในเด็ก (Need (Psychology) in children) [จฬ] 

160. ความตั้งใจในเด็ก (Attention in children) [จฬ] 

161. ความแตกต่างทางเพศ (จิตวทิยา) ในเด็ก (Sex differences (Psychology) in children) [จฬ] 

162. ความทุกขโ์ศกในเด็ก (Grief in children) [จฬ] 

163. ความปลอดภยั (จิตวทิยา) ในเด็ก (Security (Psychology) in children) [จฬ] 

164. ความเป็นบิดาในภาพยนตร์ (Fatherhood in motion pictures) [จฬ] 

165. ความเป็นบิดาในวรรณกรรม (Fatherhood in literature) [จฬ] 

166. ความเป็นบิดาในวรรณคดี (Fatherhood in literature) [จฬ] 

167. ความเป็นบิดามารดา (Parenthood) [จฬ] 

168. ความเป็นบิดา (Fatherhood) [จฬ] 

169. ความผดิฐานชาํเรากบัสัตว ์(Bestiality (Crime) ) [จฬ] 

170. ความผดิฐานชาํเรากบัสัตว-์-กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Bestiality (Crime)--Law and legislation) [จฬ] 

171. ความผดิปกติทางจิตหลงัภยัพิบติัในเด็ก (Post-traumatic stress disorder in children) [จฬ] 

172. ความผดิปกติในการควบคุมแรงกระตุน้ภายในในเด็ก (Comparison (Psychology) in children) [จฬ] 

173. ความผดิปกติเลก็นอ้ยของความสามารถของสมอง (Mild cognitive impairment) [จฬ] 

174. ความมหศัจรรยใ์นเด็ก (Wonder in children) [จฬ] 

175. ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) [จฬ] 

176. ความรู้สึกผดิในเด็ก (Guilt in children) [จฬ] 

177. ความไร้มนุษยธรรม (Atrocities) [จฬ] 

178. ความไร้มนุษยธรรมทางการเมือง (Political atrocities) [จฬ] 
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179. ความลม้เหลว (จิตวทิยา) ในเด็ก (Failure (Psychology) in children) [จฬ] 

180. ความละอายในเด็ก (Shame in children) [จฬ] 

181. ความลา้ทางจิต (Mental fatigue) [จฬ] 

182. ความวา้เหวใ่นเด็ก (Loneliness in children) [จฬ] 

183. ความวติกกงัวลในเด็ก (Anxiety in children) [จฬ] 

184. ความไวว้างใจในเด็ก (Trust in children) [จฬ] 

185. ความสงสารในเด็ก (Compassion in children) [จฬ] 

186. ความสนุกสนานในเด็ก (Joy in children) [จฬ] 

187. ความสะทอ้น (Reflectance) [จฬ] 

188. ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ์ในเด็ก (Spatial ability in children) [จฬ] 

189. ความสามารถทางกลไกในเด็ก (Motor ability in children) [จฬ] 

190. ความสามารถทางการบริหารในเด็ก (Executive ability in children) [จฬ] 

191. ความสามารถทางการวาดภาพในเด็ก (Drawing ability in children) [จฬ] 

192. ความสามารถทางการวาดภาพในเด็ก--การศึกษาขา้มวฒันธรรม (Drawing ability in children--Cross-cultural studies) [จฬ] 

193. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในเด็ก (Mathematical ability in children) [จฬ] 

194. ความสามารถทางดนตรีในเด็ก (Musical ability in children) [จฬ] 

195. ความสามารถทางภาษาในเด็ก (Verbal ability in children) [จฬ] 

196. ความสามารถในการส่ือสารในเด็ก (Communicative competence in children) [จฬ] 

197. ความสามารถในเด็ก (Ability in children) [จฬ] 

198. ความสาํเร็จในเด็ก (Success in children) [จฬ] 

199. ความสุขในเด็ก (Happiness in children) [จฬ] 

200. ความสูญเสีย (จิตวทิยา) ในเด็ก (Loss (Psychology) in children) [จฬ] 

201. ความหนาแน่น (Density) [จฬ] 

202. ความหลากหลายของสัตว ์(Animal diversity) [จฬ] 

203. ความอายในเด็ก (Bashfulness in children) [จฬ] 

204. ความอิจฉาริษยาในเด็ก (Jealousy in children) [จฬ] 

205. คอนกรีต--ความหนาแน่น (Concrete--Density) [จฬ] 

206. คาร์บามาซีปีน (Carbamazepine) [จฬ] 
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207. คุณความดี (Merit (Ethics)) [จฬ] 

208. เคร่ืองหมายทางชีวเคมี (Biochemical markers) [จฬ] 

209. แคปซูล (เภสัชกรรม) (Capsules (Pharmacy)) [จฬ] 

210. แคมพยัโลแบคเตอร์ (Campylobacter) [จฬ] 

211. แคมพยัโลแบคเตอร์เจจูไน (Campylobacter jejuni) [จฬ] 

212. แคมพยัโลแบคเตอร์ฟีตสั (Campylobacter fetus) [จฬ] 

213. แคสซิเทอไรต ์(Cassiterite) [จฬ] 

214. โคกระบือ--เช้ือพนัธ์ุ--การเก็บและรักษาโดยการแช่แขง็ (Cattle--Germplasm resources--Cryopreservation) [จฬ] 

215. โคกระบือ--ผลกระทบจากแสง (Cattle--Effect of light on) [จฬ] 

216. โครงสร้างหินชั้น (Sedimentary structures) [จฬ] 

217. จว้ง (Zhuang (Chinese people)) [จฬ] 

218. จอภาพคอมพิวเตอร์ (Computer monitors) [จฬ] 

219. จิตใจและร่างกายในเด็ก (Mind and body in children) [จฬ] 

220. จิตเภทในเด็ก (Schizophrenia in children) [จฬ] 

221. จินตภาพในเด็ก (Imagery (Psychology) in children) [จฬ] 

222. จุลินทรียท่ี์ตรึงไนโตรเจน (Nitrogen-fixing microorganisms) [จฬ] 

223. เจนิสตีน (Genistein) [จฬ] 

224. ชีวมวลพืช--ปริมาณคาร์บอน (Plant biomass--Carbon content) [จฬ] 

225. เช้ือเพลิงซากดึกดาํบรรพ-์-ปริมาณไนโตรเจน (Fossil fuels--Nitrogen content) [จฬ] 

226. ซิลิโคน (Silicones) [จฬ] 

227. ซิลิโคนทางการแพทย ์(Silicones in medicine) [จฬ] 

228. ซิลิโคนทางศลัยกรรม (Silicones in surgery) [จฬ] 

229. เซมิริง (Semirings (Mathematics)) [จฬ] 

230. เซรามิกโปร่งใส (Transparent ceramics) [จฬ] 

231. เซลลส์ร้างกระดูก (Osteoblasts) [จฬ] 

232. แซ็กคาริน (Saccharin) [จฬ] 

233. ญาณวทิยาในเด็ก (Knowledge, Theory of, in children) [จฬ] 

234. ดิน--ปริมาณกรดฮิวมิค (Soils--Humic acid content) [จฬ] 
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235. ดิน--ปริมาณกาํมะถนั (Soils--Sulfur content) [จฬ] 

236. ดิน--ปริมาณคลอรีน (Soils--Chlorine content) [จฬ] 

237. ดิน--ปริมาณคาร์บอน (Soils--Carbon content) [จฬ] 

238. ดิน--ปริมาณคาร์บอเนต (Soils--Carbonate content) [จฬ] 

239. ดิน--ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Soils--Carbohydrate content) [จฬ] 

240. ดิน--ปริมาณแคดเมียม (Soils--Cadmium content) [จฬ] 

241. ดิน--ปริมาณแคลเซียม (Soils--Calcium content) [จฬ] 

242. ดิน--ปริมาณโคบอลต ์(Soils--Cobalt content) [จฬ] 

243. ดิน--ปริมาณเงิน (Soils--Silver content) [จฬ] 

244. ดิน--ปริมาณซิลิกอน (Soils--Silicon content) [จฬ] 

245. ดิน--ปริมาณซิลิกา (Soils--Silica content) [จฬ] 

246. ดิน--ปริมาณซีลีเนียม (Soils--Selenium content) [จฬ] 

247. ดิน--ปริมาณโซเดียม (Soils--Sodium content) [จฬ] 

248. ดิน--ปริมาณตะกัว่ (Soils--Lead content) [จฬ] 

249. ดิน--ปริมาณทองแดง (Soils--Copper content) [จฬ] 

250. ดิน--ปริมาณนิกเกิล (Soils--Nickel content) [จฬ] 

251. ดิน--ปริมาณไนโตรเจน (Soils--Nitrogen content) [จฬ] 

252. ดิน--ปริมาณแบเรียม (Soils--Barium content) [จฬ] 

253. ดิน--ปริมาณแบไรท ์(Soils--Barite content) [จฬ] 

254. ดิน--ปริมาณโบรอน (Soils--Boron content) [จฬ] 

255. ดิน--ปริมาณปรอท (Soils--Mercury content) [จฬ] 

256. ดิน--ปริมาณโพแทสเซียม (Soils--Potassium content ) [จฬ] 

257. ดิน--ปริมาณโพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน (Soils--Polycyclic aromatic hydrocarbon content) [จฬ] 

258. ดิน--ปริมาณฟลูออรีน (Soils--Fluorine content) [จฬ] 

259. ดิน--ปริมาณฟอสฟอรัส (Soils--Phosphorus content) [จฬ] 

260. ดิน--ปริมาณแมกนีเซียม (Soils--Magnesium content) [จฬ] 

261. ดิน--ปริมาณแมงกานีส (Soils--Manganese content) [จฬ] 

262. ดิน--ปริมาณโมลิบดีนมั (Soils--Molybdenum content) [จฬ] 
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263. ดิน--ปริมาณยากาํจดัวชัพืช (Soils--Herbicide content) [จฬ] 

264. ดิน--ปริมาณยากาํจดัศตัรูพืช (Soils--Pesticide content) [จฬ] 

265. ดิน--ปริมาณยปิซมั (Soils--Gypsum content) [จฬ] 

266. ดิน--ปริมาณลิเธียม (Soils--Lithium content) [จฬ] 

267. ดิน--ปริมาณโลหะหนกั (Soils--Heavy metal content) [จฬ] 

268. ดิน--ปริมาณวาเนเดียม (Soils--Vanadium content) [จฬ] 

269. ดิน--ปริมาณสังกะสี (Soils--Zinc content) [จฬ] 

270. ดิน--ปริมาณสารเคมีทางการเกษตร (Soils--Agricultural chemical content) [จฬ] 

271. ดิน--ปริมาณสารประกอบอินทรีย ์(Soils--Organic compound content) [จฬ] 

272. ดิน--ปริมาณสารหนู (Soils--Arsenic content) [จฬ] 

273. ดิน--ปริมาณเหล็ก (Soils--Iron content) [จฬ] 

274. ดิน--ปริมาณอะลูมินมั (Soils--Aluminum content) [จฬ] 

275. ดิน--ปริมาณไอโอดีน (Soils--Iodine content) [จฬ] 

276. ดินแดง (Red soils) [จฬ] 

277. ดินแทร์รารอสซา (Terra rossa) [จฬ] 

278. ดีไฮโดรจีเนชนั (Dehydrogenation) [จฬ] 

279. เด็ก--บาดแผลและบาดเจบ็ (Children--Wounds and injuries) [จฬ] 

280. เด็ก--ภาวะสังคม (Children--Social conditions) [จฬ] 

281. เด็ก--โรค--การวนิิจฉยั (Children—Diseases—Diagnosis) [จฬ] 

282. ตอ้กระจกในเด็ก (Cataract in children) [จฬ] 

283. ตอ้หินในเด็ก (Glaucoma in children) [จฬ] 

284. ตะกอน (ธรณีวทิยา)--ปริมาณโลหะหนกั (Sediments (Geology)--Heavy metal content) [จฬ] 

285. ตวัเร่งปฏิกิริยาแมงกานีส (Manganese catalysts) [จฬ] 

286. ตาบอดในเด็ก (Blindness in children) [จฬ] 

287. ไตวายเฉียบพลนัในเด็ก (Acute renal failure in children) [จฬ] 

288. ถ่านโคก้ (Coke) [จฬ] 

289. ถ่านหิน--ปริมาณกาํมะถนั (Coal--Sulfur content) [จฬ] 

290. ถ่านหิน--ปริมาณคลอรีน (Coal--Chlorine content) [จฬ] 
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291. ถ่านหิน--ปริมาณแคดเมียม (Coal--Cadmium content) [จฬ] 

292. ถ่านหิน--ปริมาณปรอท (Coal--Mercury content) [จฬ] 

293. ถ่านหิน--ปริมาณสังกะสี (Coal--Zinc content) [จฬ] 

294. ถ่านหิน--ปริมาณเหล็ก (Coal--Iron content) [จฬ] 

295. ทองแดง--ความหนาแน่น (Copper--Density) [จฬ] 

296. ทองแดง--ปริมาณตะกัว่ (Copper--Lead content ) [จฬ] 

297. ทางเลือก (จิตวทิยา) ในเด็ก (Choice (Psychology) in children) [จฬ] 

298. ท่าเดินผิดปกติในเด็ก (Gait disorders in children) [จฬ] 

299. ท่านอนหงาย (Supine position) [จฬ] 

300. ท่านอนหงายในศิลปกรรม (Supine position in art) [จฬ] 

301. ท่านอน (Sleep positions) [จฬ] 

302. ท่านัง่ (Sitting position) [จฬ] 

303. ท่ายนื (Standing position) [จฬ] 

304. ทุพโภชนาการในทารก (Malnutrition in infants) [จฬ] 

305. เทศกาลหุ่น (Puppet festivals) [จฬ] 

306. ไทเทเนียม--ปริมาณไฮโดรเจน (Titanium--Hydrogen content) [จฬ] 

307. ไทเทเนียมไนไตรด ์(Titanium nitride) [จฬ] 

308. ธรณีวทิยา--แผนท่ี (Geology--Maps) [จฬ] 

309. ธีโอฟิลลีน (Theophylline) [จฬ] 

310. นกัเรียนเตรียมทหาร (Precadets) [จฬ] 

311. นกัเรียนนายร้อยทหาร (Military cadets) [จฬ] 

312. นํ้า--การทาํใหบ้ริสุทธ์ิ--การกาํจดัตะกัว่ (Water--Purification--Lead removal) [จฬ] 

313. นํ้า--ปริมาณไนโตรเจน (Water--Nitrogen content) [จฬ] 

314. นํ้า--ปริมาณปรอท (Water--Mercury content) [จฬ] 

315. นํ้า--ปริมาณฟอสฟอรัส (Water--Phosphorus content) [จฬ] 

316. นํ้า--ปริมาณยากาํจดัศตัรูพืช (Water--Pesticide content) [จฬ] 

317. นํ้า--ปริมาณวาเนเดียม (Water--Vanadium content) [จฬ] 

318. นํ้า--ปริมาณสารประกอบอินทรีย ์(Water--Organic compound content) [จฬ] 
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319. นํ้าชลประทาน (Irrigation water) [จฬ] 

320. นํ้าชลประทาน--ปริมาณคาร์บอเนต (Irrigation water--Carbonate content) [จฬ] 

321. นํ้าชลประทาน--ปริมาณโบรอน (Irrigation water--Boron content) [จฬ] 

322. นํ้าด่ืม--การปนเป้ือน (Drinking water--Contamination) [จฬ] 

323. นํ้าด่ืม--ปริมาณโซเดียม (Drinking water--Sodium content) [จฬ] 

324. นํ้าด่ืม--ปริมาณตะกัว่ (Drinking water--Lead content) [จฬ] 

325. นํ้าด่ืม--ปริมาณทองแดง (Drinking water--Copper content) [จฬ] 

326. นํ้าด่ืม--ปริมาณสารหนู (Drinking water--Arsenic content) [จฬ] 

327. นํ้าด่ืม--ปริมาณอะลูมินมั (Drinking water--Aluminum content) [จฬ] 

328. นํ้าตาลในเลือดตํ่าในเด็ก (Hypoglycemia in children) [จฬ] 

329. นํ้าใตดิ้น--ปริมาณคาร์บอน (Groundwater--Carbon content) [จฬ] 

330. นํ้าใตดิ้น--ปริมาณโซเดียม (Groundwater--Sodium content) [จฬ] 

331. นํ้าใตดิ้น--ปริมาณสารหนู (Groundwater--Arsenic content) [จฬ] 

332. นํ้าทะเล--ปริมาณกรดอะมิโน (Seawater--Amino acid content) [จฬ] 

333. นํ้าทะเล--ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Seawater--Carbohydrate content) [จฬ] 

334. นํ้าทะเล--ปริมาณซิลิกา (Seawater--Silica content) [จฬ] 

335. นํ้าทะเล--ปริมาณไนโตรเจน (Seawater--Nitrogen content) [จฬ] 

336. นํ้าทะเล--ปริมาณปรอท (Seawater--Mercury content) [จฬ] 

337. นํ้าทะเล--ปริมาณสารประกอบอินทรีย ์(Seawater--Organic compound content) [จฬ] 

338. นํ้าทะเล--ปริมาณเหล็ก (Seawater--Iron content) [จฬ] 

339. น้ิวหวัแม่มือ (Thumb) [จฬ] 

340. เน้ือเยือ่ปลูกถ่ายววิธิพนัธ์ุ (Xenografts) [จฬ] 

341. เน้ือเยือ่ปลูกถ่ายววิธิพนัธ์ุ--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Xenografts--Law and legislation) [จฬ] 

342. แนวเช่ือมต่อระบบนิเวศ (Corridors (Ecology)) [จฬ] 

343. ไนไตรด ์(Nitrides) [จฬ] 

344. บทบาทตามเพศในเด็ก (Sex role in children) [จฬ] 

345. บิสมธั (Bismuth) [จฬ] 

346. บุคลิกภาพแบบเก็บตวัในเด็ก (Introversion in children) [จฬ] 
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347. บุคลิกภาพพหุลกัษณ์ในเด็ก (Multiple personality in children) [จฬ] 

348. เบนซิมิดาโซล (Benzimidazoles) [จฬ] 

349. เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (Non-insulin-dependent diabetes) [จฬ] 

350. โบรอน (Boron) [จฬ] 

351. โบรอนไนไตรด ์(Boron nitride) [จฬ] 

352. ไบโอไทต ์(Biotite) [จฬ] 

353. ปฏิชีวนะตกคา้ง (Antibiotic residues) [จฬ] 

354. ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในเด็ก (Social interaction in children) [จฬ] 

355. ประสบการณ์ในเด็ก (Experience in children) [จฬ] 

356. ปรัชญาจิตในเด็ก (Philosophy of mind in children) [จฬ] 

357. ปลา--ความตา้นทานโรค (Fishes--Disease resistance) [จฬ] 

358. ปลา--ความผนัแปร (Fishes--Variation) [จฬ] 

359. ปลา--เช้ือพนัธ์ุ--การเก็บและรักษาโดยการแช่แขง็ (Fishes--Germplasm resources--Cryopreservation) [จฬ] 

360. ปลา--ปริมาณปรอท (Fishes--Mercury content) [จฬ] 

361. ปลา--ผลกระทบจากแสง (Fishes--Effect of light on) [จฬ] 

362. ปลากระเบน (Stingrays) [จฬ] 

363. ปลากระเบนนํ้าจืด (Freshwater stingrays) [จฬ] 

364. ปลากะพงขาว (Giant perch) [จฬ] 

365. ปวดศีรษะในเด็ก (Headache in children) [จฬ] 

366. ปะการัง--ผลกระทบจากความเครียด (Corals--Effect of stress on) [จฬ] 

367. ปะการังฟอกขาว (Coral bleaching) [จฬ] 

368. ปัจเจกภาพในเด็ก (Individuality in children) [จฬ] 

369. ปาเปน (Papain) [จฬ] 

370. ปิโตรเลียม--ปริมาณกาํมะถนั (Petroleum--Sulfur content) [จฬ] 

371. ปิโตรเลียม--ปริมาณวาเนเดียม (Petroleum--Vanadium content) [จฬ] 

372. ผลผลิตปฐมภูมิ (ชีววทิยา) (Primary productivity (Biology)) [จฬ] 

373. ผวิเปลือกโลก (Regolith) [จฬ] 

374. ผเีส้ือกลางคืน (Moths) [จฬ] 
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375. ผูป่้วยเด็กโรคเร้ือรัง (Chronically ill children) [จฬ] 

376. ผูป่้วยเด็กโรคเร้ือรัง--การดูแลท่ีบา้น (Chronically ill children--Home care) [จฬ] 

377. ผูป่้วยโรคเร้ือรัง--การดูแล (Chronically ill--Care) [จฬ] 

378. ผูป่้วยสตรีสูงอายโุรคเร้ือรัง (Chronically ill older women) [จฬ] 

379. ผูพ้ลดัถ่ินภายในประเทศ (Internally displaced persons) [จฬ] 

380. ผูพ้า่ยแพใ้นวรรณกรรม (Losers in literature) [จฬ] 

381. ผูพ้า่ยแพใ้นวรรณคดี (Losers in literature) [จฬ] 

382. ผูพ้า่ยแพ ้(Losers) [จฬ] 

383. แผงระบายความร้อน (อิเล็กทรอนิกส์) (Heat sinks (Electronics)) [จฬ] 

384. แผน่ใยสังเคราะห์สาํหรับงานดิน (Geosynthetics) [จฬ] 

385. แผลไหมใ้นเด็ก (Burns and scalds in children) [จฬ] 

386. พยาธิวทิยาเซลล ์(Pathology, Cellular) [จฬ] 

387. พฤกษจุลทรรศนศาสตร์ (Botanical microscopy) [จฬ] 

388. พลูโทเนียมไนไตรด ์(Plutonium nitride) [จฬ] 

389. พาสทูเรลลา (Pasteurella) [จฬ] 

390. พาสทูเรลลามลัโตซิดา (Pasteurellamultocida) [จฬ] 

391. พี่เล้ียง (Mentoring) [จฬ] 

392. พืชสกุลพุด (Gardenia) [จฬ] 

393. พืชใหเ้น้ือไม ้(Woody plants) [มจ] 

394. พื้นท่ีคุม้ครอง (Protected areas) [จฬ] 

395. เพอร์เซ็ปตรอน (Perceptrons) [จฬ] 

396. แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ (Occupational physicians) [จฬ] 

397. โพรงจมูกอกัเสบในเด็ก (Sinusitis in children) [จฬ] 

398. โพรพีน (Propene) [จฬ] 

399. โพรเพน (Propane) [จฬ] 

400. โพลิบิวทีน (Polybutenes) [จฬ] 

401. ฟอร์บอล (Phorbols) [จฬ] 

402. ฟอร์บอลเอสเทอร์ (Phorbol esters) [จฬ] 
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403. ฟันปลอมบางส่วน (Partial dentures) [จฬ] 

404. ฟันปลอมบางส่วนแบบถอดได ้(Partial dentures, Removable) [จฬ] 

405. ฟิวซูลินิด (Fusulinida) [จฬ] 

406. โฟมยาง (Foam rubber) [จฬ] 

407. ภาพลกัษณ์ร่างกายในเด็ก (Body image in children) [จฬ] 

408. ภาวะกรดไหลยอ้นในเด็ก (Gastroesophageal reflux in children) [จฬ] 

409. ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยูใ่นเด็ก (Urinary incontinence in children) [จฬ] 

410. ภาวะการกลืนผดิปกติในเด็ก (Deglutition disorders in children) [จฬ] 

411. ภาวะขาดธยัรอยด์ฮอร์โมนในเด็ก (Hypothyroidism in children) [จฬ] 

412. ภาวะไขมนัสูงในเลือดในเด็ก (Hyperlipidemia in children) [จฬ] 

413. ภาวะคางยืน่ (Prognathism) [จฬ] 

414. ภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือดในเด็ก (Hypercholesteremia in children) [จฬ] 

415. ภาวะผูน้าํในเด็ก (Leadership in children) [จฬ] 

416. ภาวะเลือดขาดออกซิเจน (Anoxemia) [จฬ] 

417. ภาวะหยดุหายใจขณะนอนหลบัในเด็ก (Sleep apnea syndromes in children) [จฬ] 

418. ภาวะหลอดเลือดมีล่ิมเลือดในเด็ก (Thrombosis in children) [จฬ] 

419. ภาวะอุดตนัของหลอดเลือดจากล่ิมเลือดในเด็ก (Thromboembolism in children) [จฬ] 

420. ภาษาท่าทางในเด็ก (Body language in children) [จฬ] 

421. ภาษาไทย--ความผนัแปร (Thai language--Variation) [จฬ] 

422. ภูมิคุม้กนัธรรมชาติ (Natural immunity) [จฬ] 

423. โภชนาการผดิปกติ (Nutrition disorders) [จฬ] 

424. โภชนาการผดิปกติในเด็ก (Nutrition disorders in children) [จฬ] 

425. โภชนาการผดิปกติในทารก (Nutrition disorders in infants) [จฬ] 

426. โภชนาการผดิปกติในผูสู้งอาย ุ(Nutrition disorders in old age) [จฬ] 

427. โภชนาการผดิปกติในพืช (Nutrition disorders in plants) [จฬ] 

428. โภชนาการผดิปกติในวยัรุ่น (Nutrition disorders in adolescence) [จฬ] 

429. มะเร็ง--พยาธิวทิยาเซลล ์(Cancer--Cytopathology) [จฬ] 

430. มะเร็งเมด็เลือดขาวเฉียบพลนั (Acute leukemia) [จฬ] 
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431. มะเร็งเมด็เลือดขาวเฉียบพลนัชนิดไมอิลอยด ์(Acute myeloid leukemia) [จฬ] 

432. มะเร็งเมด็เลือดขาวเฉียบพลนัชนิดไมอิลอยดใ์นเด็ก (Acute myeloid leukemia in children) [จฬ] 

433. มิตรภาพในเด็ก (Friendship in children) [จฬ] 

434. โมโนกลีเซอไรด ์(Monoglycerides) [จฬ] 

435. ไมกา (Mica) [จฬ] 

436. ไมเกรนในเด็ก (Migraine in children) [จฬ] 

437. ไมเกรนในวยัรุ่น (Migraine in adolescence) [จฬ] 

438. ยางซิลิโคน (Silicone rubber) [จฬ] 

439. ยเูรเนียมดอ้ยสมรรถนะ (Depleted uranium) [จฬ] 

440. ระเบิดกมัมนัตรังสี (Dirty bombs) [จฬ] 

441. รัฐประศาสนศาสตร์--การตดัสินใจ (Public administration--Decision making) [จฬ] 

442. รัฐศาสตร์--การตดัสินใจ (Political science--Decision making) [จฬ] 

443. รางวลั (จิตวทิยา) ในเด็ก (Reward (Psychology) in children) [จฬ] 

444. รูติน (Rutin) [จฬ] 

445. รูห์มาติสมในเด็ก (Rheumatism in children) [จฬ] 

446. เรสเวอราทรอล (Resveratrol) [จฬ] 

447. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในเด็ก (Achievement motivation in children) [จฬ] 

448. แรงตึงผิว (Surface tension) [จฬ] 

449. แร่ดิน--ปริมาณเหล็ก (Clay minerals--Iron content) [จฬ] 

450. โรคกระดูกในเด็ก (Bone diseases in children) [จฬ] 

451. โรคกลา้มเน้ือร่วมประสาทในเด็ก (Neuromuscular diseases in children) [จฬ] 

452. โรคเกิดจากแบคทีเรียในสัตวปี์ก (Bacterial diseases in poultry) [จฬ] 

453. โรคเกิดจากภาวะโภชนาการในเด็ก (Nutritionally induced diseases in children) [จฬ] 

454. โรคเกิดจากภาวะโภชนาการในพืช (Nutritionally induced diseases in plants) [จฬ] 

455. โรคเกิดจากส่ิงแวดลอ้มในเด็ก (Environmentally induced diseases in children) [จฬ] 

456. โรคขาดอาหาร--การวนิิจฉยั (Deficiency diseases--Diagnosis) [จฬ] 

457. โรคขาดอาหารในพืช (Deficiency diseases in plants) [จฬ] 

458. โรคจิตในเด็ก (Psychoses in children) [จฬ] 
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459. โรคประสาทในเด็ก (Neuroses in children) [จฬ] 

460. โรคพืช--แง่โภชนาการ (Plant diseases--Nutritional aspects) [จฬ] 

461. โรคย ํ้าคิดย ํ้าทาํในเด็ก (Obsessive-compulsive disorder in children) [จฬ] 

462. โรคเส้นประสาท (Neuropathy) [จฬ] 

463. โรคหลอดเลือดโคโรนารียใ์นเด็ก (Coronary heart disease in children) [จฬ] 

464. โรคหลอดเลือดสมองในเด็ก (Cerebrovascular disease in children) [จฬ] 

465. โรคอว้นในวยัรุ่น (Obesity in adolescence) [จฬ] 

466. โรคอารมณ์แปรปรวนในเด็ก (Manic-depressive illness in children) [จฬ] 

467. โรงเรียนสอนข่ีมา้ (Riding schools) [จฬ] 

468. โรงละครหุ่น (Puppet theaters) [จฬ] 

469. ลมบา้หมูในเด็ก (Epilepsy in children) [จฬ] 

470. ลมพิษ (Urticaria) [จฬ] 

471. ละครหุ่นไทย (Puppet plays, Thai) [จฬ] 

472. ละอองลอยในบรรยากาศ (Atmospheric aerosols) [จฬ] 

473. ลายน้ิวหวัแม่มือ (Thumbprints) [จฬ] 

474. ลาํไส้กลืนกนัในเด็ก (Intussusception in children) [จฬ] 

475. ลิกแนน (Lignans) [จฬ] 

476. ลิเธียมคลอไรด ์(Lithium chloride) [จฬ] 

477. โลหะ--ปริมาณคาร์บอน (Metals--Carbon content) [จฬ] 

478. โลหะ--ปริมาณโคบอลต ์(Metals--Cobalt content) [จฬ] 

479. โลหะ--ปริมาณไนโตรเจน (Metals--Nitrogen content) [จฬ] 

480. โลหะ--ปริมาณออกซิเจน (Metals--Oxygen content) [จฬ] 

481. โลหะ--ปริมาณไฮโดรเจน (Metals--Hydrogen content) [จฬ] 

482. โลหะทรานซิชนัไนไตรด ์(Transition metal nitrides) [จฬ] 

483. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก--ปริมาณไฮโดรเจน (Nonferrous metals--Hydrogen content) [จฬ] 

484. โลหะผสมอะลูมินมั--ปริมาณไฮโดรเจน (Aluminum alloys--Hydrogen content) [จฬ] 

485. วงเปียโนกลุ่มสาม (Piano trios) [จฬ] 

486. วงเปียโนกลุ่มสาม--แนวเสียง (Piano trios--Parts) [จฬ] 
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487. วงเปียโนกลุ่มสาม--โนต้เพลง (Piano trios--Scores) [จฬ] 

488. วงเปียโนกลุ่มสาม--โนต้เพลงและแนวเสียง (Piano trios--Scores and parts) [จฬ] 

489. วยัใกลห้มดระดู (Perimenopause) [จฬ] 

490. วสัดุโฟม (Foamed materials) [จฬ] 

491. เวลาพกั (Rest periods) [จฬ] 

492. สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ความไร้มนุษยธรรม (World War, 1939-1945--Atrocities) [จฬ] 

493. สแตนไนต ์(Stannite) [จฬ] 

494. สถาปัตยกรรม--การตดัสินใจ (Architecture--Decision making) [จฬ] 

495. สภาพแวดลอ้มการเล่น (Play environments) [จฬ] 

496. สมรรถนะในเด็ก (Performance in children) [จฬ] 

497. สมอง--มะเร็ง (Brain--Cancer) [จฬ] 

498. สมอง--หลอดเลือด (Brain--Blood-vessels) [จฬ] 

499. สมอง--หลอดเลือด--การบนัทึกภาพดว้ยรังสี (Brain--Blood-vessels--Radiography) [จฬ] 

500. สมอง--หลอดเลือด--ความผิดปกติ (Brain--Blood-vessels--Abnormalities) [จฬ] 

501. สมอง--หลอดเลือด--ศลัยกรรม (Brain--Blood-vessels--Surgery) [จฬ] 

502. สมองตายในเด็ก (Brain death in children) [จฬ] 

503. สัตวปี์ก--การติดเช้ือ (Poultry--Infections) [จฬ] 

504. สันโดษในเด็ก (Solitude in children) [จฬ] 

505. สารทาํปฏิกิริยาของเฟนตนั (Fenton's reagent) [จฬ] 

506. สารนํ้าในร่างกายผดิปกติในเด็ก (Body fluid disorders in children) [จฬ] 

507. สารประกอบแกลเลียม (Gallium compounds) [จฬ] 

508. สารประกอบลิเธียม (Lithium compounds) [จฬ] 

509. สารประกอบโลหะอลัคาไล (Alkali metal compounds) [จฬ] 

510. สารยดึติดไวแรงกด (Pressure-sensitive adhesives) [จฬ] 

511. สินแร่ดีบุก (Tin ores) [จฬ] 

512. เส้นทางนกอพยพ (Flyways) [จฬ] 

513. เสียงพูดผดิปกติในเด็ก (Voice disorders in children) [จฬ] 

514. หนูไร้ขน (Nude mouse) [จฬ] 
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515. หลอดเลือดแดงแขง็ในเด็ก (Atherosclerosis in children) [จฬ] 

516. หลกัยดึฟัน (Dental abutments) [จฬ] 

517. หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped classrooms) [จฬ] 

518. หวัใจ--การเก็บและรักษาโดยการแช่แขง็ (Heart--Cryopreservation) [จฬ] 

519. หวัใจ--การเก็บและรักษา (Heart--Preservation) [จฬ] 

520. หวัใจ--ความผนัแปร (Heart--Variation) [จฬ] 

521. หวัใจ--พยาธิวทิยาเซลล ์(Heart--Cytopathology) [จฬ] 

522. หวัใจวายในเด็ก (Heart failure in children) [จฬ] 

523. หินก่อสร้าง (Building stones) [จฬ] 

524. หินดูไนต ์(Dunite) [จฬ] 

525. หินทราย (Sandstone) [จฬ] 

526. หินทิ้ง (Riprap) [จฬ] 

527. หินไนส์ (Gneiss) [จฬ] 

528. หุ่น (Puppets) [จฬ] 

529. หุ่น--การอนุรักษแ์ละการบาํรุงรักษา (Puppets--Conservation and restoration) [จฬ] 

530. หูหนวกในเด็ก (Deafness in children) [จฬ] 

531. เหมืองและการทาํเหมืองแคสซิเทอไรต ์(Cassiterite mines and mining) [จฬ] 

532. เหมืองและการทาํเหมืองโคบอลต ์(Cobalt mines and mining) [จฬ] 

533. เหมืองและการทาํเหมืองทงัสะเตน (Tungsten mines and mining) [จฬ] 

534. เหมืองและการทาํเหมืองไทเทเนียม (Titanium mines and mining) [จฬ] 

535. เหมืองและการทาํเหมืองนิกเกิล (Nickel mines and mining) [จฬ] 

536. เหมืองและการทาํเหมืองบิสมธั (Bismuth mines and mining) [จฬ] 

537. เหมืองและการทาํเหมืองปรอท (Mercury mines and mining) [จฬ] 

538. เหมืองและการทาํเหมืองแมงกานีส (Manganese mines and mining) [จฬ] 

539. เหมืองและการทาํเหมืองโมลิบดีนมั (Molybdenum mines and mining) [จฬ] 

540. เหมืองและการทาํเหมืองยูเรเนียม (Uranium mines and mining) [จฬ] 

541. เหมืองและการทาํเหมืองลิเธียม (Lithium mines and mining) [จฬ] 

542. เหล็ก--ปริมาณไฮโดรเจน (Iron--Hydrogen content) [จฬ] 
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543. เหลก้กลา้--ปริมาณไนโตรเจน (Steel--Nitrogen content) [จฬ] 

544. เหล็กกลา้--ปริมาณออกซิเจน (Steel--Oxygen content) [จฬ] 

545. เหล็กกลา้--ปริมาณไฮโดรเจน (Steel--Hydrogen content) [จฬ] 

546. อคติ (จิตวทิยา) ในเด็ก (Prejudices in children) [จฬ] 

547. อโดบีแคพทิเวท (Adobe Captivate) [มศว] 

548. ออกซิเจน--ผลกระทบทางสรีรวทิยา (Oxygen--Physiological effect) [จฬ] 

549. ออกซิเจนในร่างกาย (Oxygen in the body) [จฬ] 

550. อะเซตามิโนเฟน (Acetaminophen) [จฬ] 

551. อะมอ็กซีซิลลิน (Amoxicillin) [จฬ] 

552. อะมิโนไกลโคไซด ์(Aminoglycosides) [จฬ] 

553. อะลูมินมัไนไตรด ์(Aluminum nitride) [จฬ] 

554. อตัตาในเด็ก (Self in children) [จฬ] 

555. อาการ (โรค) ในเด็ก (Symptoms in children) [จฬ] 

556. อาการทางกายท่ีไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (Somatization disorder in children) [จฬ] 

557. อาคารแบบยัง่ยนื (Sustainable buildings) [จฬ] 

558. อาคารแบบยัง่ยนื--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Sustainable buildings--Law and legislation) [จฬ] 

559. อาคารแบบยัง่ยนื--การออกแบบและการสร้าง (Sustainable buildings--Design and construction) [จฬ] 

560. 
อาคารแบบยัง่ยนื--การออกแบบและการสร้าง--มาตรฐาน (Sustainable buildings--Design and construction--Standards) 

[จฬ] 

561. อาเจียนในเด็ก (Vomiting in children) [จฬ] 

562. อาชญากรรมสงคราม (War crimes) [จฬ] 

563. อาหาร--ปริมาณกาํมะถนั (Food--Sulfur content) [จฬ] 

564. อาหาร--ปริมาณไขมนั (Food--Fat content) [จฬ] 

565. อาหาร--ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Food--Carbohydrate content) [จฬ] 

566. อาหาร--ปริมาณแคลเซียม (Food--Calcium content) [จฬ] 

567. อาหาร--ปริมาณโคเลสเตอรอล (Food--Cholesterol content) [จฬ] 

568. อาหาร--ปริมาณโซเดียม (Food--Sodium content) [จฬ] 

569. อาหาร--ปริมาณโพแทสเซียม (Food--Potassium content) [จฬ] 
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570. อาหาร--ปริมาณฟอสฟอรัส (Food--Phosphorus content) [จฬ] 

571. อาหาร--ปริมาณเหล็ก (Food--Iron content) [จฬ] 

572. อาหารเด็ก--ปริมาณเหล็ก (Baby foods--Iron content) [จฬ] 

573. อาหารริมทาง (Street food) [จฬ] 

574. อิทธิพลส่ิงแวดลอ้ม (จิตวทิยา) ในเด็ก (Context effects (Psychology) in children) [จฬ] 

575. อุดมคติ (จิตวทิยา) ในเด็ก (Ideals (Psychology) in children) [จฬ] 

576. อุตสาหกรรมแกลเลียม (Gallium industry) [จฬ] 

577. อุตสาหกรรมแกลเลียมอาร์เซไนด ์(Gallium arsenide industry) [จฬ] 

578. อุตสาหกรรมแคดเมียม (Cadmium industry) [จฬ] 

579. อุตสาหกรรมโคบอลต ์(Cobalt industry) [จฬ] 

580. อุตสาหกรรมโครเมียม (Chromium industry) [จฬ] 

581. อุตสาหกรรมเงิน (Silver industry) [จฬ] 

582. อุตสาหกรรมเซอร์โคเนียม (Zirconium industry) [จฬ] 

583. อุตสาหกรรมตะกัว่ (Lead industry and trade) [จฬ] 

584. อุตสาหกรรมถ่านโคก้ (Coke industry) [จฬ] 

585. อุตสาหกรรมทองคาํขาว (Platinum industry) [จฬ] 

586. อุตสาหกรรมทองเหลือง (Brass industry and trade) [จฬ] 

587. อุตสาหกรรมทงัสะเตน (Tungsten industry) [จฬ] 

588. อุตสาหกรรมไทเทเนียม (Titanium industry) [จฬ] 

589. อุตสาหกรรมนิกเกิล (Nickel industry) [จฬ] 

590. อุตสาหกรรมไนโอเบียม (Niobium industry) [จฬ] 

591. อุตสาหกรรมบิสมธั (Bismuth industry) [จฬ] 

592. อุตสาหกรรมปรอท (Mercury industry and trade) [จฬ] 

593. อุตสาหกรรมปาเปน (Papain industry) [จฬ] 

594. อุตสาหกรรมพลูโทเนียม (Plutonium industry) [จฬ] 

595. อุตสาหกรรมแมกนีเซียม (Magnesium industry and trade) [จฬ] 

596. อุตสาหกรรมแมงกานีส (Manganese industry) [จฬ] 

597. อุตสาหกรรมโมลิบดีนมั (Molybdenum industry) [จฬ] 
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598. อุตสาหกรรมยเูรเนียม (Uranium industry) [จฬ] 

599. อุตสาหกรรมเรเดียม (Radium industry) [จฬ] 

600. อุตสาหกรรมลิเธียม (Lithium industry) [จฬ] 

601. อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Nonferrous metal industries) [จฬ] 

602. อุตสาหกรรมวาเนเดียม (Vanadium industry) [จฬ] 

603. อุตสาหกรรมหิน (Stone industry and trade) [จฬ] 

604. อุตสาหกรรมหินแกรนิต (Granite industry and trade) [จฬ] 

605. อุตสาหกรรมหินบะซอลท ์(Basalt industry) [จฬ] 

606. อุตสาหกรรมหินปูน (Limestone industry) [จฬ] 

607. อุตสาหกรรมหินอ่อน (Marble industry and trade) [จฬ] 

608. เอกลกัษณ์ชาติพนัธ์ุในเด็ก (Ethnicity in children) [จฬ] 

609. เอนไซม-์-การใชใ้นอุตสาหกรรม (Enzymes--Industrial applications) [จฬ] 

610. เอนไซมก์ลูโคซิเดส (Glucosidases) [จฬ] 

611. ฮีโมโกลบินผดิปกติในเด็ก (Hemoglobinopathy in children) [จฬ] 

612. ไฮโดรซีลามีน (Hydroxylamine) [จฬ] 

613. --ความตา้นทานโรค (--Disease resistance) [จฬ] 

614. --ความผนัแปร (--Variation) [จฬ] 

615. --แนวเสียง (--Parts) [จฬ] 

616. --โนต้เพลง (--Scores) [จฬ] 

617. --โนต้เพลงและแนวเสียง (--Scores and parts) [จฬ] 

618. --ปริมาณกรดอะมิโน (--Amino acid content) [จฬ] 

619. --ปริมาณกรดฮิวมิค (--Humic acid content) [จฬ] 

620. --ปริมาณกาํมะถนั (--Sulfur content) [จฬ] 

621. --ปริมาณไขมนั (--Fat content ) [จฬ] 

622. --ปริมาณคลอรีน (--Chlorine content) [จฬ] 

623. --ปริมาณคาร์บอน (--Carbon content) [จฬ] 

624. --ปริมาณคาร์บอเนต (--Carbonate content) [จฬ] 

625. --ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (--Carbohydrate content) [จฬ] 
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626. --ปริมาณแคดเมียม (--Cadmium content) [จฬ] 

627. --ปริมาณแคลเซียม (--Calcium content) [จฬ] 

628. --ปริมาณโคบอลต ์(--Cobalt content) [จฬ] 

629. --ปริมาณโคเลสเตอรอล (--Cholesterol content) [จฬ] 

630. --ปริมาณเงิน (--Silver content) [จฬ] 

631. --ปริมาณซิลิกอน (--Silicon content) [จฬ] 

632. --ปริมาณซิลิกา (--Silica content) [จฬ] 

633. --ปริมาณซีลีเนียม (--Selenium content) [จฬ] 

634. --ปริมาณโซเดียม (--Sodium content) [จฬ] 

635. --ปริมาณตะกัว่ (--Lead content) [จฬ] 

636. --ปริมาณทองแดง (--Copper content) [จฬ] 

637. --ปริมาณนิกเกิล (--Nickel content) [จฬ] 

638. --ปริมาณไนโตรเจน (--Nitrogen content) [จฬ] 

639. --ปริมาณแบเรียม (--Barium content) [จฬ] 

640. --ปริมาณแบไรท ์(--Barite content) [จฬ] 

641. --ปริมาณโบรอน (--Boron content) [จฬ] 

642. --ปริมาณปรอท (--Mercury content) [จฬ] 

643. --ปริมาณโพแทสเซียม (--Potassium content) [จฬ] 

644. --ปริมาณโพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน (--Polycyclic aromatic hydrocarbon content) [จฬ] 

645. --ปริมาณฟลูออรีน (--Fluorine content) [จฬ] 

646. --ปริมาณฟอสฟอรัส (--Phosphorus content) [จฬ] 

647. --ปริมาณแมกนีเซียม (--Magnesium content) [จฬ] 

648. --ปริมาณแมงกานีส (--Manganese content) [จฬ] 

649. --ปริมาณโมลิบดีนมั (--Molybdenum content) [จฬ] 

650. --ปริมาณยากาํจดัวชัพืช (--Herbicide content) [จฬ] 

651. --ปริมาณยากาํจดัศตัรูพืช (--Pesticide content) [จฬ] 

652. --ปริมาณยปิซมั (--Gypsum content) [จฬ] 

653. --ปริมาณลิเธียม (--Lithium content) [จฬ] 
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654. --ปริมาณโลหะหนกั (--Heavy metal content) [จฬ] 

655. --ปริมาณวาเนเดียม (--Vanadium content) [จฬ] 

656. --ปริมาณสังกะสี (--Zinc content) [จฬ] 

657. --ปริมาณสารเคมีทางการเกษตร (--Agricultural chemical content) [จฬ] 

658. --ปริมาณสารประกอบอินทรีย ์(--Organic compound content) [จฬ] 

659. --ปริมาณสารหนู (--Arsenic content) [จฬ] 

660. --ปริมาณเหล็ก (--Iron content) [จฬ] 

661. --ปริมาณออกซิเจน (--Oxygen content) [จฬ] 

662. --ปริมาณอะลูมินมั (--Aluminum content) [จฬ] 

663. --ปริมาณไอโอดีน (--Iodine content) [จฬ] 

664. --ปริมาณไฮโดรเจน (--Hydrogen content) [จฬ] 

665. --ผลกระทบจากแสง (--Effect of light on) [จฬ] 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 665 หวัเร่ือง 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว จฬ 

Document markup languages ภาษากาํหนดเคร่ืองหมายเอกสาร มศว จฬ 

Etymology นิรุกติศาสตร์(ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว จฬ 

Photographic emulsions 

 

อิมลัชนัถ่ายภาพ  (สจล) 

 

 

จฬ จฬ 

Encouragement 

Morale 
กาํลงัใจ มจ จฬ 

Senses and sensation 

 

ประสาทสัมผสั (ขอใชภ้าษาองักฤษคาํ

เดียวกนั) 

   

 

มจ 
มจ; จฬ 

 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=1&action=termdetail&id=19144
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

สัตวป์ระจาํถ่ิน 

มทส,  มจ มทส,  มจ 

Blood flow 

Blood—Circulation 

 

Blood flow= การไหลเวยีนเลือด; การ

ไหลเวยีนของเลือด; การไหลของเลือด (ศพัท์

แพทยจุ์ฬาฯ) 

Blood--Circulation = การไหลเวยีนเลือด(ศพัท์

แพทยร์าชบณัฑิตย)์ 

จฬ มม 

Applied arts 

ศิลปประยกุต ์ (หวัเร่ืองในฐานและไม่มีใน 

LC) 

LC ใหใ้ช ้ Decorative arts (ศิลปะการตกแต่ง) 

จฬ มศก ท 

Earthworks (Archaeology) 

โบราณคดี (งานสนาม) (หวัเร่ืองในฐาน) 

เสนอแกเ้ป็น งานสนามทางโบราณคดี 

หรือ คาํท่ีเหมาะสม 

จฬ มศก ท 

 

หวัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ ท่ีมอบหมายให ้ มก, มข, มจ  และ มช  ตรวจสอบ 

หัวเร่ืองภาษาไทย หัวเร่ืองภาษาองักฤษ 

ไก่--พนัธ์ุประดู่หางดาํ  

ไก่--พนัธ์ุพื้นเมือง  

ไก่--พนัธ์ุ Chicken breeds 

ขา้ว--พนัธ์ุกข  

ขา้ว--พนัธ์ุ--สิทธิบตัร Rice--Varieties—Patents 

ขา้ว--พนัธ์ุดั้งเดิม Rice--Heirloom varieties 

ขา้ว--พนัธ์ุ Rice—Varieties 

ขา้วโพด--พนัธ์ุ Corn—Varieties 

ขา้วโพดพนัธ์ุผสม Hybrid corn 

ปลา--พนัธ์ุ Fishes—Varieties 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%B5%A1%E1%B5%E8%A7&subj=all&action=listtermjump
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=17215
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=19039
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=17197
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=16830
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=12572
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=21027
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=1793
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=15747
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=15215
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=12526
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หัวเร่ืองภาษาไทย หัวเร่ืองภาษาองักฤษ 

ปลา--พอ่พนัธ์ุ  

ปลา--แม่พนัธ์ุ  

สุนขั--พนัธ์ุ Dog breeds 

สุนขั--พนัธ์ุบางแกว้  

--พนัธ์ุ --Varieties 

--แม่พนัธ์ุ  

--พอ่พนัธ์ุ   

พนัธ์ุพืช  Plant varieties 

พนัธ์ุสัตว ์ Animal breeds 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

กลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด จุลทรรศน์แบบหวัเขม็กราด 

กลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค ์ จุลทรรศน์แบบทะลุกราด 

กลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม จุลทรรศน์แบบแรงอะตอม 

กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชนั กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผา่น 

กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด 

การเป็นมารดา ความเป็นมารดา 

การสาํรวจดว้ยคล่ืนไหวสะเทือน (Seismic exploration) การสาํรวจดว้ยวธีิคล่ืนไหวสะเทือน (Seismic prospecting) 

เข่ือน--ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เข่ือน--แง่ส่ิงแวดลอ้ม 

ความช้ืนในดินกบัพืช 

(Plants, Effect of soil moisture on) 

พืช--ผลกระทบจากความช้ืนในดิน 

(Plants--Effect of soil moisture on) 

งานเทศกาล เทศกาล 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชนั จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผา่น 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด 

ทฤษฎีการประมาณค่า ทฤษฎีการประมาณค่า (สถิติ) 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13949
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13950
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=9278
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=9279
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13689
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13959
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=13958
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=9276
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=Plant%20varieties&subj=all&action=listtermjump
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=9277
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โทรทศัน์--หลอดภาพ หลอดภาพโทรทศัน์ 

ปลา--ผลกระทบจากอุณหภูมิของนํ้า 

(Fishes--Effect of water temperature on) 

ปลา--ผลกระทบจากอุณหภูมิ 

(Fishes--Effect of temperature on) 

ผลกระทบจากอุณหภูมิของนํา้ 

(Effect of water temperature on) 

ผลกระทบจากอุณหภูมิ(Effect of temperature on) 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Effect of environment on) ผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 

พืชกบัดิน พืชเศรษฐกิจกบัดิน 

พืชกบันํ้า พืชเศรษฐกิจกบันํ้า 

มนุษย-์-ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มนุษย-์-ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม 

หลอดเลือด--การบนัทึกภาพดว้ยรังสี การบนัทึกภาพรังสีหลอดเลือด 

หลอดเลือดสมอง สมอง--หลอดเลือด 

หลอดเลือดสมอง--โรค โรคหลอดเลือดสมอง 

หุ่นและการเล่นหุ่น การเล่นหุ่น 

อินโดเมท็ธาซิน อินโดเมธาซิน 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์

(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/)) 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข 

กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ   [ตดัออก เพราะ  LC โยงใหดู้ท่ี  กฎหมายมนุษยธรรม] 

กรรมวธีิการผลติ …   [TS183 ; …]  [แกเ้ลขหมู่ LC] 

กลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด   แกเ้ป็น  จุลทรรศน์แบบหัวเข็มกราด 

กลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค ์  แกเ้ป็น  จุลทรรศน์แบบทะลุกราด 

กลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม   แกเ้ป็น  จุลทรรศน์แบบแรงอะตอม 

กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชนั แกเ้ป็น  กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่งผ่าน 

กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน  แกเ้ป็น  กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบกราด 

การจัดการฟาร์ม--การตัดสินใจ ...   UF การตดัสินใจในการจดัการฟาร์ม [เพิ่มรายการโยง] 

การเป็นมารดา     แกเ้ป็น  ความเป็นมารดา 

การพยาบาลจักษุวทิยา ...  [… ; 617.70231] [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=98
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การพยาบาลศัลยศาสตร์ …  [… ; 617.0231] [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

การลดความอ้วน ...   [613.25, 613.712]  [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

การสาํรวจดว้ยคล่ืนไหวสะเทือน (Seismic exploration --- ไม่มีใน LC) แกเ้ป็น   

  การสํารวจด้วยวธีิคล่ืนไหวสะเทือน (Seismic prospecting) 

 [แกค้าํภาษาองักฤษตาม LC และคาํภาษาไทยมาจาก course syllabus ของภาควชิาธรณีวทิยา จุฬาฯ] 

ไก่เน้ือ (Broilers (Chickens)) ... [SF498.7 ; 636.5]  [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มเลขหมู่] 

เข่ือน--ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   แกเ้ป็น  เข่ือน--แง่ส่ิงแวดล้อม 

ครุฑ(Garuda (Mythical bird)) …   BT สัตวใ์นเทพนิยาย   

[เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

คล่ืน (ฟิสิกส์) (Waves) …  [QA927, …) [แกค้าํภาษาองักฤษเพิ่มเลขหมู่ LC และรายการโยง]   

ความช้ืนในดินกบัพืช (Plants, Effect of soil moisture on) 

  แกเ้ป็น  พืช--ผลกระทบจากความช้ืนในดิน (Plants--Effect of soil moisture on) 

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม …  UF ความปลอดภยัของคนทาํงาน 

       ความปลอดภยัในการทาํงาน 

วศิวกรรมความปลอดภยั 

อุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรม--การป้องกนั 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชนั  แกเ้ป็น  จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่งผ่าน 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน   แกเ้ป็น  จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบกราด 

งานเทศกาล      แกเ้ป็น  เทศกาล 

ชาดก ... [BQ1460-1470 ; …]  [แกเ้ลขหมู่ LC และเพิ่มคาํอธิบาย] 

 ชาดกแต่ละภาษา ใหใ้ชช่ื้อภาษาตามหลงั เช่น ชาดกไทย ; ชาดกองักฤษ 

ทฤษฎีการประมาณค่า    แกเ้ป็น  ทฤษฎกีารประมาณค่า (สถิติ) 

เท้า--ถุงนํา้(Foot--Cysts) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ]  

โทรทศัน์--หลอดภาพ     แกเ้ป็น  หลอดภาพโทรทัศน์ 

ประติมากรรมพุทธศาสนา(Buddhist sculpture) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ประติมากรรมฮินดู (Hindu sculpture) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ปลา--ผลกระทบจากอุณหภูมิของนํ้า (Fishes--Effect of water temperature on)  

แกเ้ป็น  ปลา--ผลกระทบจากอุณหภูมิ(Fishes--Effect oftemperature on) 

ป้ัมเช้ือเพลิง ...     แกเ้ป็น  ป๊ัมเช้ือเพลงิ 

ผลกระทบจากอุณหภูมิของนํา้(Effect of water temperature on) 

      แกเ้ป็น  ผลกระทบจากอุณหภูมิ(Effect of temperature on) 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Effect of environment on)แกเ้ป็น ผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 

พชีคณติ--กราฟ(Algebra--Graphic methods) … [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ] 

พืชกบัดิน     แกเ้ป็น  พืชเศรษฐกจิกบัดิน 

พืชกบันํ้า     แกเ้ป็น  พืชเศรษฐกจิกบันํา้ 

มนุษย-์-ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   แกเ้ป็น  มนุษย์--ผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 

ไม้ต้น (Trees) …    [แกค้าํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

รังสีวทิยาทางการแพทย์  (Medical radiology) … [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

โลหะผงวิทยา(Powder metallurgy) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

วดั ... [294.3435, 726.1]  [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

วนัวสิาขบูชา ... [... ; 294.3436]   [เพิ่มเลขหมู่ DDC] 

วศิวกรรมชีวเวช ...  [เพิ่มคาํอธิบายและรายการโยง] 

 หมายถึงสาขาวชิาของวศิวกรรมศาสตร์ท่ีนาํความรู้ดา้นวศิวกรรมศาสตร์มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัศาสตร์ดา้นชีววทิยา

และการแพทย ์เพื่อออกแบบ สร้าง พฒันาซอฟตแ์วร์ วสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือทางการแพทย ์ท่ีใชใ้นการตรวจวนิิจฉยัโรค 

บาํบดัโรคและดูแลสุขภาพ ไดอ้ยา่งทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

      UF วศิวกรรมการแพทย ์

ศิลาวทิยา ...  [เพิ่มรายการโยง]   UF วทิยาหิน 

       ศิลาวรรณนา 

       ศิลาวรรณา 

       หินวทิยา 

สารต้านการอกัเสบ ...    UF ยาตา้นการอกัเสบ  [เพิ่มรายการโยง] 

เสือ (Tiger) …     [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

หลอดเลือด--การบนัทึกภาพดว้ยรังสี  แกเ้ป็น  การบันทกึภาพรังสีหลอดเลือด 

หลอดเลือดสมอง    แกเ้ป็น  สมอง--หลอดเลือด 

หลอดเลือดสมอง--โรค    แกเ้ป็น  โรคหลอดเลือดสมอง 

หุ่นและการเล่นหุ่น...    แกเ้ป็น  การเล่นหุ่น 

อินโดเมท็ธาซิน     แกเ้ป็น  อนิโดเมธาซิน 

เอนไซม์โปรติเอส … [เพิ่มรายการโยง]  UF โปรติเอส 

  โปรตีเอส 

เอนไซมย์อ่ยโปรตีน 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=294.3435|a726.1&subj=all&cnsearch=1&action=listtermjump
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เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1.การดาํเนินงานฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์ แจง้วา่ ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์มีความกา้วหนา้ประมาณร้อยละ 95 โดย

ทีมพฒันากาํลงัดาํเนินการทดสอบแกไ้ขปัญหาท่ีสาํคญัหลายประการ เช่น การเรียงลาํดบัหวัเร่ืองภาษาองักฤษท่ีมีเคร่ืองหมาย

ประกอบคาํ  ปัญหาฟังกช์นัการทาํงานระหวา่ง admin กบั editor เป็นตน้ เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินจึงจะกาํหนด account user 

และจดัการอบรมเพื่อซกัซอ้มการใชง้านใหก้บัคณะทาํงาน สาํหรับแนวทางการบอกรับสมาชิกในเชิงพาณิชยน์ั้น เน่ืองจากมี

ปัญหาเก่ียวกบัระเบียบการเงินและความเหมาะสม จึงตอ้งชะลอการดาํเนินการเพื่อพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.2. การจดัการบรรยายเพื่อทบทวนความรู้ประจาํปี 2561 

ท่ีประชุมเสนอให้จดัการบรรยายเพื่อทบทวนความรู้ประจาํปี 2561 ใหแ้ก่คณะทาํงานฯ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  5.2.1 การลงรายการตามมาตรฐาน RDA ของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  5.2.2 การใชฐ้านขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ version ใหม่ 

  5.2.3 การลงรายการ Authority Record 

  5.2.4 การใชฐ้านขอ้มูล Union Catalog 

  5.2.5 การใชฐ้านขอ้มูล Thai Digital Collection 

 

มติทีป่ระชุม  เพิ่มเป็นวาระการทบทวนการลงรายการ / การใชฐ้านขอ้มูลต่างๆ ภายหลงัการประชุมทุกคร้ัง 

5.3 การจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

ท่ีประชุมทบทวนความรับผดิชอบการดาํเนินการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย และขอใหแ้ต่ละสถาบนัเตรียมขอ้มูลมาพิจารณาร่วมกนัในการประชุมคร้ังต่อไปรายละเอียดดงัน้ี 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน กระทรวงการคลงั 

4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 

5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

8 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กระทรวงคมนาคม 

9 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

10 มหาวทิยาลยักรุงเทพ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

11 มหาวทิยาลยัขอนแก่น กระทรวงพลงังาน 

12 มหาวทิยาลยัทกัษิณ กระทรวงพาณิชย ์

13 มหาวทิยาลยัทกัษิณ พทัลุง กระทรวงมหาดไทย 

14 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กระทรวงยติุธรรม 

15 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ กระทรวงแรงงาน 

16 มหาวทิยาลยันเรศวร กระทรวงวฒันธรรม 

17 มหาวทิยาลยับูรพา กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 มหาวทิยาลยับูรพา จนัทบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 

19 มหาวทิยาลยับูรพา สระแกว้ มหาวทิยาลยันครพนม 

20 มหาวทิยาลยัพะเยา กระทรวงสาธารณสุข 

21 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั กระทรวงอุตสาหกรรม 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 

22 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สาํนกัราชเลขาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

23 มหาวทิยาลยัมหิดล สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 

24 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

25 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

26 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สาํนกัพระราชวงั 

สาํนกังานศาลยติุธรรม 

27 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครักษ ์ ราชบณัฑิตยสถาน 

ศาลฎีกา 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

28 มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ศาลอุทธรณ์ 

29 มหาวทิยาลยัศิลปากรวงัท่าพระ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ศาลแพง่ 

30 มหาวทิยาลยัศิลปากรสนามจนัทร์ สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ศาลอาญา 

31 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ปัตตานี สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ศาลปกครอง 

32 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หาดใหญ่ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

33 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง 

34 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาปฏิบติัหนา้ท่ีสาํนกังานเลขาธิการ

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

35 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้ 

36 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

37 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.4 การพิจารณาหวัเร่ืองใหม่ผา่นทางออนไลน์ 

      นางสาวสุภาพ กล่ินเรือง เสนอใหด้าํเนินการจดัทาํหวัเร่ืองใหม่ออนไลน์เผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์ เพื่อให้

คณะทาํงานแต่ละสถาบนัร่วมกนัพิจารณาเห็นชอบก่อนการประชุม ซ่ึงจะทาํใหก้ารดาํเนินการประชุมสะดวกรวดเร็วข้ึน ทั้งน้ี
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หากมีคาํใดไม่ผา่นความเห็นชอบ จะตอ้งนาํคาํดงักล่าวมานาํเสนอในท่ีประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกนัอีกคร้ัง ทั้งน้ี เลขานุการฯ 

และนางวราวรรณ วร์ีวรวงศ ์จะไดช่้วยกนัจดัเตรียมระบบเพื่อพิจารณาหวัเร่ืองใหม่ผา่นทางออนไลน์ โดยเร่ิมกบัหวัเร่ืองใหม่

ท่ีจะนาํเสนอในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 เป็นตน้ไป  

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ  
 

5.5ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 1/2561ในวนัศุกร์ท่ี2กุมภาพนัธ์ 2560ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น

ล่าง สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


