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----------------------------------------------- 

                                                                          

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                                   

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

 

หัวเร่ือง                                                                    สถาบันทีเ่สนอ        มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง                        

Adenocarcinoma จฬ มะเร็งชนิดต่อม 

Bacillus megaterium มข บาซิลลสัเมกะทีเรียม 

Dermatology มศว ป ตจวทิยา 

Human embryo มจ ตวัอ่อนมนุษย ์

Motion pictures in ethnology จฬ ภาพยนตร์ในงานชาติพนัธ์ุวิทยา 

Neuromuscular diseases จฬ โรคกลา้มเน้ือร่วมประสาท 

Photography in ethnology จฬ การถ่ายภาพในงานชาติพนัธ์ุวทิยา 

Rhythm มจ จงัหวะ 

จังหวะเสียง  [หวัเร่ืองยอ่ย] 

Video recording in ethnology จฬ การบนัทึกวดิีทศัน์ในงานชาติพนัธ์ุวทิยา 

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตามดว้ยหวัเร่ืองเฉพาะ มจ ใหใ้ชเ้หมือนเดิม 

การจาริกแสวงบุญของมุสลิม—ซาอุดีอาระเบีย--เมกกะ มจ พิธีฮจัญ ์  

พระมะหะหมดั มจ มุฮมัมดั 

ครอบครัวอเมริกนัผวิดาํ จฬ ครอบครัวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั 

ชาวอเมริกนัผวิดาํ จฬ ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั 

ชาวอเมริกนัผวิดาํ--สิทธิของพลเมือง จฬ ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั--สิทธิของพลเมือง 

สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ชาวอเมริกนัผวิดาํ จฬ สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ชาวอเมริกนัเช้ือ

สายแอฟริกนั 
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หวัเร่ืองใหม่เสนอท่ีประชุม คร้ังท่ี 4/2557 จาํนวน 307 หวัเร่ือง 

(ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที่ฐานข้อมูลหัวเร่ืองภาษาไทยออนไลน์   

                     (http://thaiccweb.car.chula.ac.th)) 

                      หวัเร่ือง                                                                                                                         สถาบนัท่ีเสนอ      

1. กลเีซอไรด์ (Glycerides)          [มจ] 

2. กระทรวงมหาดไทย--คดีความ (Ministry of Interior--Trials, litigation, etc.)   [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

3. การเขียนโครงการธุรกจิ (Proposal writing in business)      [มจ] 

4. การค้าปลกี--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Retail trade--Equipment and supplies)    [มจ] 

5. การเคลือ่นที่ (Locomotion)         [มจ] 

6. การเคลือ่นที ่(กลศาสตร์) (Motion)        [มจ] 

7. การเคลือ่นทีข่องมนุษย์ (Human locomotion)       [มจ] 

8. การเคลอืบผวิเพือ่ป้องกนั (Protective coatings)       [มจ] 

9. การจัดการโฆษณา (Advertising--Management)       [มจ] 

10. การเจริญเติบโตของมนุษย์ (Human growth)       [มจ] 

11. การซ้อมรบ (Military maneuvers)        [มจ] 

12. การดูภาพตัดขวาง (Cross-sectional imaging)       [มจ] 

13. การดูแลเส้ือผ้า (Clothing and dress--Care)       [มจ] 

14. การเดินทางไปกลบั (Commuting)         [มจ] 

15. การเตือนภัย (Warnings)          [มจ] 

16. การแต่งกาย (Clothing)  [หวัเร่ืองยอ่ย]       [มจ] 

17. การถ่ายภาพในงานชาติพนัธ์ุวทิยา (Photography in ethnology)     [จฬ] 

18. การบันทกึวดีิทศัน์ในงานชาติพนัธ์ุวทิยา (Video recording in ethnology)    [จฬ] 

19. การปะทุของภูเขาไฟ (Volcanic eruptions)        [มจ] 

20. การพ่นเคลอืบด้วยเปลวความร้อนแบบพลาสมา (Plasma spraying)    [มข] 

21. การพสูิจน์ตัวจริง (Authentication)        [มจ] 

22. การมอบหมายอาํนาจ (Delegation of powers)       [มจ] 

23. การยกัยอก (Embezzlement)         [มจ] 

24. การรับรองแขก (Hospitality)         [มจ] 

25. การละเว้นทางอาญา (Omission, Criminal)       [มจ] 

26. การส่ง (คณติศาสตร์) (Mappings (Mathematics))      [มจ] 

27. การสวนสนาม (Marching)         [มจ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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28. การสังหารหมู่ (Massacres)         [มจ] 

29. การสูญพนัธ์ุ (ชีววทิยา) (Extinction (Biology))       [มจ] 

30. การแสดงทรัพย์สิน (Financial disclosure)        [มจ] 

31. การหลอกลวง (Deception)         [มจ] 

32. การแฮกข้อมูล (Hacking)         [มจ] 

33. กจิการวทิยุและโทรทศัน์          [มจ ; ไม่มีใน LC] 

34. เกจ (Gages)           [มจ] 

35. เกราะ (Armor)           [มจ] 

36. เกราะในภาพยนตร์ (Armor in motion pictures)       [จฬ] 

37. เกราะในวรรณกรรม (Armor in literature)       [จฬ] 

38. เกราะในวรรณคด ี(Armor in literature)       [จฬ] 

39. เกราะในศิลปกรรม (Armor in art)        [จฬ] 

40. เกราะสมัยโบราณ (Armor, Ancient)         [จฬ] 

41. เกราะสมัยโบราณในศิลปกรรม (Armor, Ancient, in art)       [จฬ] 

42. เก้าอีร้ถเข็น (Wheelchairs)         [มจ] 

43. แกนเพลา (Axles)          [มจ] 

44. ข้อเรียกร้อง (Claims)          [มจ] 

45. ข้อเรียกร้องจากประกนัภัย (Insurance claims)       [มจ] 

46. ข่า (พชื) (Languas galanga)          [มจ ; ไม่มีใน LC] 

47. ข้าว--ใบ(Rice--Leaves)          [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

48. ข้าว--พฒันาการ (Rice--Development)        [จฬ] 

49. ข่าวลอื (Rumor)           [มจ] 

50. คดีความ (Trials, litigation, etc.)   [หวัเร่ืองยอ่ย]     [มจ] 

51. คตินิยมเช้ือชาต ิ(Racism)         [มจ] 

52. ครู--การแต่งกาย (Teachers--Clothing)       [จฬ] 

53. คลงัเนือ้เยือ่ (Tissue banks)         [มจ] 

54. คลตัช์ (Clutches (Machinery))         [มจ] 

55. ความเกลยีดชัง (Aversion, Hate)         [มจ] 

56. ความเช่ือถือได้ (Reliability)  [หวัเร่ืองยอ่ย]      [มจ] 

57. ความตาย--แง่สัญลกัษณ์ (Death--Symbolic aspects)      [จฬ] 

58. ความตาย (ชีววทิยา) (Death (Biology))        [มจ] 
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59. ความล้มเหลวทางธุรกจิธนาคาร (Bank failures)       [มจ] 

60. ความล้า (Fatigue)  [หวัเร่ืองยอ่ย]        [มจ] 

61. ความว่าง (ปรัชญา) (Emptiness (Philosophy))      [มจ] 

62. ความสงสาร (Compassion)         [มจ] 

63. ความเสียสละ (Self-sacrifice)         [มข ; มจ] 

64. ความหายนะ (Catastrophical, The)        [มจ] 

65. คอมพวิเตอร์--ความเช่ือถือได้ (Computers--Reliability)     [จฬ] 

66. คู่สมรสต่างชาติ (Foreign spouses)        [มจ] 

67. เครือข่ายนโยบาย (Policy networks)        [มข] 

68. เคร่ืองช้ีภาวะการเมือง (Political indicators)       [มจ] 

69. เคร่ืองหมายมาตรฐาน (Standardization--Marks)       [มจ] 

70. แคดเมียมซัลไฟด์ (Cadmium sulfide)        [มข] 

71. แคโรทนี (Carotenes)          [มจ] 

72. โคม่า (Coma)          [มจ] 

73. โครงสร้างเคมี (Chemical structure)        [มจ] 

74. งานไม้ก่อสร้าง (Carpentry)         [มจ] 

75. งานสมัครเล่น (Amateurism)         [มจ] 

76. แง่สัญลักษณ์ (Symbolic aspects)  [หวัเร่ืองยอ่ย]      [มจ] 

77. จังหวะ (Rhythm)         [มจ] 

78. จังหวะเสียง (Rhythm) [หวัเร่ืองยอ่ย]       [จฬ] 

79. จิตสาธารณะ (Public mind)        [มจ ; ไม่มีใน LC] 

80. จีโนมิกส์ (Genomics)          [มจ] 

81. จุดทศิหลกั (Cardinal points)         [มจ] 

82. ช่องแคบ (Straits)          [มจ] 

83. ชาวเขา--การแต่งกาย (Hill tribes--Clothing)      [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

84. ชาวเขา--ข้อเรียกร้อง (Hill tribes--Claims)       [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

85. ชาวเขา--วทิยากะโหลกศีรษะ (Hill tribes--Craniology)     [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

86. ชาวเขา--วทิยาศาสตร์ (Hill tribes--Science)      [มจ ; ไม่มีใน LC] 

87. ชาวเขา--สัตว์เลีย้ง (Hill tribes--Domestic animals)      [มจ ; ไม่มีใน LC] 

88. ชาวต่างประเทศในวรรณกรรม (Visitors, Foreign, in literature)     [จฬ] 

89. ชาวต่างประเทศในวรรณคดี (Visitors, Foreign, in literature)     [จฬ] 
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90. ชาวต่างประเทศในศิลปกรรม (Visitors, Foreign, in art)     [จฬ] 

91. ชาวอหิร่าน (Iranians)          [มข] 

92. ชีวติชุมชน (Community life)         [มจ] 

93. เช้ือราปฏิปักษ์ (Antagonistic fungi)        [มจ] 

94. ซอฟต์แวร์ระบบ (Systems software)        [มจ] 

95. แซ็กคาไรด์ (Saccharides)         [มจ] 

96. เท้า--การเจริญเติบโต (Foot--Growth)       [จฬ] 

97. ดนตรีบรรเลง (Instrumental music)        [มจ] 

98. ดนตรีพัง๊ค์ร็อก (Punk rock music)        [มจ] 

99. ดาวเทยีม--ระบบติดตาม (Artificial satellites--Tracking)      [จฬ] 

100. ดาวฤกษ์ (Stars)          [มจ] 

101. ดุลยพนิิจ (Discretion)         [มจ] 

102. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)       [มศว ป] 

103. ตรอกและซอย (Alleys)         [มจ] 

104. ตลาดล่วงหน้า (Futures market)       [มจ] 

105. ต้อเนือ้ (Pterygium)        [มข] 

106. ต่อมบ่งเพศ (Gonads)         [มจ] 

107. ตัวอ่อนมนุษย์ (Human embryo)        [มจ] 

108. ตา--การอกัเสบ (Eye--Inflammation)       [จฬ] 

109. แต้จ๋ิว (Teochew (Chinese people))       [มจ] 

110. ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma)       [จฬ] 

111. ถั่งเช่า (Cordyceps)         [มจ] 

112. ทฤษฎกีาย่า (Gaia hypothesis)        [มจ] 

113. ทฤษฎบีททวนิาม (Binomial theorem)       [มจ] 

114. ทหารราบ (Infantry)         [มจ] 

115. ทองแดง--อาํนาจก่อมะเร็ง (Copper--Carcinogenicity)    [จฬ] 

116. ท่อลม (อวยัวะ) (Trachea)       [มจ] 

117. ทณัฑ์บน (Parole)         [มจ] 

118. ทาํนองเพลง (Melody)         [มจ] 

119. ทุนสํารอง (การบัญชี) (Reserves (Accounting))      [มจ] 

120. เทคโนโลย ี4 จี (ระบบส่ือสารเคลือ่นที)่ (4G Mobile Communication Technologies)  [มจ ; ไม่มีใน LC] 
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121. เท้า--การเจริญเติบโต (Foot--Growth)       [จฬ] 

122. โทเฟล (Test of English as a Foreign Language)      [มจ] 

123. ไทย--ข้อเรียกร้อง (Thailand--Claims)       [จฬ] 

124. ธรณสัีณฐาน (Landforms)        [มจ] 

125. ธุรกจิกบัการศึกษา (Business and education)      [มจ] 

126. นก--การสูญพนัธ์ุ (Birds--Extinction)      [จฬ] 

127. นักเดินทาง (Travelers)         [มจ] 

128. นักธุรกจิไทย (Businessmen, Thai)       [มจ ;ไม่มีใน LC] 

129. นางงาม (Beauty contestants)        [มจ] 

130. นาฏศิลป์ไทย (Dramatic arts, Thai)       [มจ ; ไม่มีใน LC] 

131. นาวกิโยธิน (Marines)         [มจ] 

132. นํา้ตาลโตนด (Palm sugar)        [มข] 

133. นํา้นมข้าว (Rice milk)         [มจ ; ไม่มีใน LC] 

134. นํา้หนัก (Weight)  [หวัเร่ืองยอ่ย]      [มจ] 

135. นํา้หนัก (ฟิสิกส์) (Weight (Physics))       [มจ] 

136. นิเวศวิทยา--ปรัชญา (Ecology--Philosophy)      [จฬ] 

137. บริการตอบคําถามทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic reference services (Libraries))  [มข] 

138. บริการธนาคารทางโทรศัพท์เคลือ่นที่ (Banks and banking, Mobile)    [มจ] 

139. บริษัทผู้ส่งออก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Export trading companies--Law and legislation) [จฬ] 

140. บะหมี ่(Soba (Noodles))         [มจ] 

141. บาซิลลสัเมกะทเีรียม (Bacillus megaterium)     [มข ; มจ] 

142. บ้านพกัฉุกเฉิน (Emergency housing)       [มจ] 

143. บึง (Swamps)         [มจ] 

144. บุคคลข้ามเพศ (Transgender people)       [มจ] 

145. แบบอย่าง (Example)         [มจ] 

146. แบเรียม (Barium)         [มจ] 

147. ใบ (Leaves)  [หวัเร่ืองยอ่ย]       [มจ] 

148. ใบ้ (Mutism)          [มจ] 

149. ปกิณกะ (Miscellanea)  [หวัเร่ืองยอ่ย]      [มจ] 

150. ปฏิชีวภาพ (Antibiosis)         [มจ] 

151. ปฏิบัติการพเิศษ (การทหาร) (Special operations (Military science))    [มจ] 
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152. ปฏิสนธิ (Conception)         [มจ] 

153. ประชากรในเมือง (City dwellers)        [มจ] 

154. ประโยชน์แห่งชาติ (National interest)       [มจ] 

155. ปรัชญาคริสต์ศาสนา (Christian philosophy)      [มจ] 

156. ปราสาทพระวหิาร--คดีความ (Temple of Phraviharn--Trials, litigation, etc.)   [มจ ; ไม่มีใน LC] 

157. ปริภูมิ (Generalized spaces)        [มจ] 

158. ปริภูมิบานาค (Banach spaces)       [มจ] 

159. ปริมาณสัมพนัธ์ (Stoichiometry)        [มจ] 

160. ปลา--นํา้หนัก (Fishes--Weight)       [จฬ] 

161. ปลา--พฒันาการ (Fishes--Development)       [จฬ] 

162. ปวดกล้ามเนือ้ (Myalgia)         [มจ] 

163. ไปรษณย์ีเสียง (Voice mail systems)       [มจ] 

164. ผงทองแดง (Copper powder)        [มข] 

165. ผงเหลก็ (Iron powder)         [มข] 

166. ผลสะท้อนกลบั (จิตวทิยา) (Feedback (Psychology))     [มจ] 

167. ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical supplies)      [มจ] 

168. ผลกึนาโน (Nanocrystals)        [มข] 

169. ผกัสลดั (Salad vegetables)        [มข] 

170. ผวิหนัง--การอกัเสบ (Skin--Inflammation)      [มจ] 

171. ผวิหนังอักเสบเหตุภูมิแพ้ (Atopic dermatitis)      [มจ] 

172. ผู้ชมกฬีา (Sports spectators)        [มจ] 

173. ผู้นําศาสนา (Religious leaders)        [มจ] 

174. ผู้บริหารส่วนราชการ (Government executives)      [มจ] 

175. ผู้ให้คําปรึกษา (Counselors)        [มจ] 

176. พนักงานสํานักงาน (White collar workers)      [มจ] 

177. พยากรณ์ด้วยตัวเลข (Fortune-telling by numbers)      [มจ] 

178. พยานหลกัฐานคดีอาญา (Evidence, Criminal)      [มจ] 

179. พลาสมิด (Plasmids)        [มจ] 

180. พลูโทเนียม (Plutonium)         [มจ] 

181. พัฒนาการ (Development)   [หวัเร่ืองยอ่ย]      [มจ] 

182. พฒันาการผดิปกติ (Developmental disabilities)      [มจ] 
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183. พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ (Waxworks)          [มจ] 

184. พิษ (Venom)  [หวัเร่ืองยอ่ย]       [มจ] 

185. พชื--การสูญพันธ์ุ (Plants--Extinction)       [จฬ] 

186. พชื--แง่สัญลกัษณ์ (Plants--Symbolic aspects)      [จฬ] 

187. พชืใบเลีย้งคู่ (Dicotyledons)        [มจ] 

188. พชืวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae)        [มจ] 

189. พืน้ผวิ (ศิลปกรรม) (Texture (Art))       [มจ] 

190. เพือ่นบ้าน (Neighbors)         [มจ] 

191. ฟุตซอล (Indoor soccer)         [มจ] 

192. แฟกทอเรียล (คณติศาสตร์) (Factorials)      [มจ] 

193. ภาพยนตร์ในงานชาติพนัธ์ุวิทยา (Motion pictures in ethnology)    [จฬ] 

194. ภาพยนตร์ลามก (Pornographic films)       [มจ] 

195. ภาวะผู้นําทางการทหาร (Command of troops)      [มจ] 

196. ภาษาไทย--จังหวะเสียง (Thai language--Rhythm)     [จฬ] 

197. ภาษาแม่ (Native language)        [มจ] 

198. ภาษาองักฤษ--การสอบ (English language--Examinations)     [มจ] 

199. ภาษาองักฤษ--ตําราสําหรับชนต่างชาต ิ(English language--Textbooks for foreign speakers)  [มจ] 

200. ภูมิสารสนเทศ (Geomatics)        [มจ] 

201. มะตาด (Dilleniaceae)         [มข] 

202. มะเร็งชนิดต่อม (Adenocarcinoma)       [จฬ] 

203. มาลาไคท์กรีน (Malachite green)        [มข] 

204. แมลง--พฒันาการ (Insects--Development)      [จฬ] 

205. แมลง--พษิ (Insects--Venom)        [มจ] 

206. แมลงวนัคอกสัตว์ (Stable fly)        [มข] 

207. แมลงวนับ้าน (Housefly)         [มข] 

208. ยางล้อ (Tires)          [มจ] 

209. ยาฝาดสมาน (Astringents)       [มข] 

210. รถยนต์--นํา้หนัก (Automobiles--Weight)      [จฬ] 

211. รถยนต์--ระบบติดตาม (Automobiles--Tracking)     [จฬ] 

212. รหัสต้นฉบับ (วทิยาการคอมพวิเตอร์) (Source code (Computer science))   [มจ] 

213. รหัสประจําตัว (Identification numbers, Personal)      [มจ] 
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214. รหัสสินค้า (Product coding)        [มจ] 

215. ระบบ ณ จุดขาย (Point-of-sale systems)       [มจ] 

216. ระบบการจอง (Reservation systems)      [มจ] 

217. ระบบค้นหาและติดตาม (Tracking (Engineering))      [มจ] 

218. ระบบติดตาม (Tracking)   [หวัเร่ืองยอ่ย]     [จฬ] 

219. ระบบไมโม (MIMO systems)        [มข] 

220. ระบบแสดงผลข้อมูล (Information display systems)     [มจ] 

221. รังไหม (Cocoons)         [มจ] 

222. รัฐบาลช่ัวคราว (Interim governments)       [มจ] 

223. รัฐบาล--ไทย--สมัย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2557-     [จฬ] 

224. รัฐประชาชาต ิ(Nation-state)        [มจ] 

225. ราก (คณติศาสตร์) (Roots, Numerical)       [มจ] 

226. ราชกจิจานุเบกษา (Gazettes)        [มจ] 

227. รายงานบริษัท (Corporation reports)       [มจ] 

228. รีคอมบิแนนต์ดีเอน็เอ (Recombinant DNA)     [มข ; มจ] 

229. รูปป้ัน (Statues)          [มจ] 

230. รูปหลายเหลีย่ม (Polygons)        [มจ] 

231. เรขาคณติดิสครีต (Discrete geometry)       [มจ] 

232. เรือโดยสาร (Passenger ships)        [มจ] 

233. แรงเคลือ่นไฟฟ้า (Electromotive force)       [มจ] 

234. แรงงานปัญญา (Knowledge workers)      [มจ] 

235. โรคกล้ามเนื้อร่วมประสาท (Neuromuscular diseases)     [จฬ] 

236. โรคบ้างาน (Workaholism)        [มจ] 

237. โรคไวรอยด์ในพชื (Viroid diseases of plants)      [มศว ป ; มจ] 

238. โรงกษาปณ์ (Mints)         [มจ] 

239. โรงงานเคมี (Chemical plants)        [มจ] 

240. โรงแรม--ระบบการจอง (Hotels--Reservation systems)    [จฬ] 

241. ไรซอกโทเนียโซลานี (Rhizoctonia solani)       [มข] 

242. ลกัษณะผวิหนังแดง (Erythema)        [มจ] 

243. ลูกสุนัข (Puppies)         [จฬ] 

244. ลูกสุนัข--โรค (Puppies--Diseases)       [จฬ] 
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245. เลีย่น (พชื) (Meliaceae)         [มข] 

246. โลจิท (Logits)           [มจ] 

247. โลหะซัลไฟด์ (Metal sulfides)        [มข] 

248. วรรณกรรมพืน้บ้านไทย (Folk literature, Thai)      [มจ] 

249. วารสาร--สารบาญ (Periodicals--Tables of contents)    [จฬ] 

250. วจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative research)       [มจ] 

251. วทิยากะโหลกศีรษะ (Craniology)        [มจ] 

252. วทิยุชุมชน (Community radio)        [มจ] 

253. วศิวกรรมเซรามิก (Ceramic engineering)       [มจ] 

254. วศิวกรรมโรงงาน (Plant engineering)       [มจ] 

255. ไวรอยด์ (Viroids)         [มจ] 

256. ศรัทธา (Faith)          [มจ] 

257. ศัลยแพทย์ (Surgeons)         [มจ] 

258. สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--เทคโนโลย ี(World War, 1939-1945--Technology)  [มจ] 

259. สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--วทิยาศาสตร์ (World War, 1939-1945--Science)  [มจ] 

260. สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ข้อเรียกร้อง (World War, 1939-1945--Claims)   [จฬ] 

261. สถานภาพทางการสมรส (Marital status)       [มจ] 

262. สถาปัตยกรรมคาโรลงิเจียน (Architecture, Carolingian)     [จฬ] 

263. สปอร์ (Spores)          [มจ] 

264. สภาพไร้นํา้หนัก (Weightlessness)       [มจ] 

265. สมองตาย (Brain death)         [มจ] 

266. สหกรณ์เครดิตยูเนียน (Corporate credit union)      [มข] 

267. สัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศ (Export sales contracts)     [มจ] 

268. สัตว์--แง่สัญลกัษณ์ (Animals--Symbolic aspects)      [จฬ] 

269. สันตินิยม (Pacifism)         [มจ] 

270. สายการบิน--ระบบการจอง (Airlines--Reservation systems)    [จฬ] 

271. สารก่อมะเร็ง (Carcinogens)        [มจ] 

272. สารบาญ (Tables of contents)        [มจ] 

273. สารประกอบแมงกานีส (Manganese compounds)      [มข] 

274. สิทธิมนุษยชนในภาพยนตร์  (Human rights in motion pictures)     [จฬ] 

275. สิทธิมนุษยชนในส่ือมวลชน (Human rights in mass media)     [จฬ] 
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276. สิทธิมนุษยธรรมในวรรณกรรม (Human rights in literature)     [จฬ] 

277. สิทธิมนุษยธรรมในวรรณคดี (Human rights in literature)      [จฬ] 

278. สุนทรภู่, 2329-2398--คดีความ  (Sunthorn Phu, 1786-1855--Trials, litigation, etc.) [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

279. สุนทรภู่, 2329-2398--รูปป้ัน (Sunthorn Phu, 1786-1855--Statues)   [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

280. เส้นใยนาโน (Nanofibers)        [มศว ป ; มจ] 

281. แสงอาทติย์ (Sunshine)         [มจ] 

282. หนวดเครา (Beards)         [มจ] 

283. หมู่เกาะ (Archipelagoes)         [มจ] 

284. หัวใจ--การเจริญเติบโต (Heart--Growth)      [จฬ] 

285. หัวใจ--การดูภาพตัดขวาง (Heart--Cross-sectional imaging)    [จฬ] 

286. หัวใจ--แง่สัญลกัษณ์ (Heart--Symbolic aspects)      [มจ] 

287. ห้องปฏิบัติการภาษา (Language laboratories)      [มจ] 

288. หะดีษ (Hadith)          [มข] 

289. หินแปร (Metamorphic rocks)        [มจ] 

290. อนุกรม (Series)          [มจ] 

291. ออสตราเลเซีย (Australasia)        [มจ] 

292. อะซิโตน (Acetone)        [มศว ป] 

293. อกัษรยาว ี(Jawi alphabet)        [มข] 

294. อตัราร้อยละ (Percentage)        [มจ] 

295. อลัเทอร์นาเรียโซลานี (Alternaria solani )       [มข] 

296. อาคารสํานักงาน--การอตัโนมัติ (Office buildings--Automation)    [จฬ] 

297. อาคารอจัฉริยะ (Intelligent buildings)       [มจ] 

298. อาทราซีน (Atrazine)         [มข] 

299. อาวุธในวรรณกรรม (Weapons in literature)       [จฬ] 

300. อาํนาจก่อมะเร็ง (Carcinogenicity) [หวัเร่ืองยอ่ย]    [จฬ] 

301. อนิเทอร์เน็ต--แง่การเมือง (Internet--Political aspects)     [จฬ] 

302. อนิเทอร์เน็ต--แง่สังคม (Internet--Social aspects)      [จฬ] 

303. อนิสุลนิ--โครงสร้าง (Insulin--Structure)      [จฬ] 

304. อุตสาหกรรมอาวุธ (Weapons industry)      [มจ] 

305. อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Halal food industry)      [มข] 

306. แอคชันสคริปต์ (ภาษาคอมพวิเตอร์) (ActionScript (Computer program language)) [มข] 
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307. แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (Alcohol dehydrogenase)     [จฬ]               

                      

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 

หัวเร่ือง  สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

Antiheroes ผูร้้าย มจ จฬ ; มศก ท 

Automobiles--Motors 

 

Automobiles--Motors—Carburetors 

 

Automobiles--Motors—Turbochargers 

 

Automobiles--Motors—Bearings 

 

Automobiles--Motors--Fuel injection  

systems 

 

Airplanes--Motors 

 

Airplanes--Motors--Valves 

 

รถยนต-์-เคร่ืองยนต ์

รถยนต-์-มอเตอร์ 

รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-คาร์บูเรเตอร์ 

รถยนต-์-มอเตอร์--คาร์บูเรเตอร์ 

รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-เทอร์โบชาร์จ

เจอร์ 

รถยนต-์-มอเตอร์--เทอร์โบชาร์จเจอร์ 

รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-แบริง 

รถยนต-์-มอเตอร์--แบริง 

รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-ระบบหวัฉีด

นํ้ามนัเช้ือ 

รถยนต-์-มอเตอร์--ระบบหวัฉีดนํ้ามนั

เช้ือ 

เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต ์

เคร่ืองบิน--มอเตอร์ 

เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต-์-วาลว์ 

เคร่ืองบิน--มอเตอร์--วาลว์ 

มจ, จฬ สจล 

Bars (Engineering) 

Girders 

คาน (วศิวกรรมศาสตร์) 

คาน 

มจ, จฬ สจล 

Barter 

 

Commodity exchanges 

การแลกเปล่ียนของต่อของ 

การแลกเปล่ียนสินคา้ (ศพัทร์าช

บณัฑิตฯ)การแลกเปล่ียนสินคา้ (หวั

เร่ืองเดิม) 

มจ, จฬ มกค, มธบ 

Blood lipids ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 

มจ มม 

Business referrals คู่แข่งการคา้ มจ มกค, มธบ 

Carriers ผูรั้บส่งสินคา้ มจ มกค, มธบ 
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ผูป้ระกอบการขนส่ง 

Computer literacy การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  (ราช

บณัฑิตฯ) 

การรู้จกัใชค้อมพิวเตอร์ (มธ จฬ) 

จฬ สจล, จฬ 

Contemplation ตรวจสอบคาํภาษาไทย จฬ จฬ 

Crops พืชเกษตร 

พืชเศรษฐกิจ 

มจ มก 

Cutaneous manifestations of general diseases การสาํแดงอาการทางผวิหนงั มจ มม 

Digital signage ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 

ป้ายดิจิตอล 

มจ จฬ 

Direct marketing  การตลาดขายตรง 

การตลาดโดยตรง 

การตลาดตรง 

การตลาดทางตรง 

การตลาดแบบตรง 

มจ ; จฬ จฬ 

Electric charge and distribution ประจุไฟฟ้า มจ สจล 

Gamma ray sources ตน้กาํเนิดรังสีแกมมา 

แหล่งกาํเนิดรังสีแกมมา 

จฬ สจล ; มทส 

Giftware ของขวญัของชาํร่วย  มจ มกค, มธบ 

Histochemistry 

 

จุลกายวภิาคเคมี 

ฮิสโตเคมี 

เคมีจุลกายวภิาคศาสตร์ 

มจ สจล 

Homeopathy การบาํบดัแบบโฮมิโอพาธี 

การรักษาดว้ยการกระตุน้ภูมิคุม้กนั 

โฮมีโอพาธีย ์

มจ มม 

Human engineering เออร์โกโนมิกส์ 

วศิวกรรมมนุษย ์

มศว ป สจล 

Hydrostatic pressure แรงดนันํ้า 

ความดนัอุทกสถิต (ศพัทร์าชบณัฑิต

ฯ) 

มจ สจล 

Intermediate state  ภาวะใกลต้าย 

ภาวะระยะสุดทา้ย 

จฬ มข, มอ ห 
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Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มศว ป 

Legionella เลอจิอองเนลลา 

โรคเลอจิอองแนร์ 

โรคลีเจียนแนร์ 

โรคลิจิโอเนลลา 

มจ มม 

Liquid level indicators เกจวดัระดบัของเหลว 

เกจวดัระดบันํ้า 

มจ สจล 

Mentally ill ผูป่้วยทางจิต 

ผูป่้วยโรคจิต 

มจ มม 

Plant histochemistry จุลกายวภิาคเคมีของพืช มจ สจล 

Plasma (Ionized gases) พลาสมา (ก๊าซ) 

พลาสมา (ก๊าซท่ีเป็นไอออน) 

มจ สจล 

Pre-selling การจองล่วงหนา้ (การซ้ือขาย) มจ มกค, มธบ 

Reflective learning การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ 

การเรียนรู้โดยการสะทอ้นความคิด 

มศว ป มศว ป ; มมส 

Senses and sensation ความรู้สึกและประสาทสัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

การรับรู้และการรูสึก (มอ ห) 

มจ มม 

Slag กากแร่ 

ข้ีเช่ือม  (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 

สแลก  (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 

จฬ สจล 

Sowing การหวา่นเมลด็ 

การวา่นและการเพาะเมล็ด 

มจ มก 

Stored-value cards บตัรเงินสด 

บตัรเงินสดดิจิตอล 

มจ มกค, มธบ 

Supramolecular chemistry เคมีซูปราโมเลกุล 

เคมีซุปราโมเลกุล 

มข สจล 

Tableware เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร 

เคร่ืองใชส้าํหรับโตะ๊อาหาร 

มจ มศก ท 

Technological literacy การรู้เทคโนโลย ี

การรู้จกัใชเ้ทคโนโลย ี [มธ ; จฬ] 

มจ สจล ; จฬ 
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Threefold refuge ไตรสรณคมณ์ 

พระรัตนตรัย 

มจ มจฬ 

หวัเร่ืองท่ีมีคาํวา่ ผิวดาํ 

คนผวิดาํ (Blacks) 

คนผวิดาํ--สหรัฐอเมริกา (Blacks--United 

States) 

คนผวิดาํในวรรณกรรม (Blacks in literature) 

เสนอแกค้าํวา่ ผิวดาํ เป็น ผวิสี หรือ สี

ผวิ (Colored people) 

มข มศก ท, จฬ 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลีย่นแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

กรดแอลฟาไฮดร็อกซี กรดแอลฟาไฮดรอกซี 

กลูโคสฟอสเฟตดีฮยัโดรจีเนส กลูโคสฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส 

กลูตาเมตดีฮยัโดรจีเนส  กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส 

การจาริกแสวงบุญของมุสลิม--ซาอุดีอาระเบีย--เมกกะ พิธีฮจัญ ์

การตาย--สาเหตุ  (Mortality--Causes)    ความตาย--สาเหตุ  (Death--Causes)   

การทดสอบดว้ยคล่ืนเหนือเสียง--เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบดว้ยคล่ืนเหนือเสียง--อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

การแบ่งแยกอาํนาจ (Delegation of powers) การแบ่งแยกอาํนาจ (Separation of powers) 

การสอบสวนคดีอาญา การสืบสวนคดีอาญา 

การสอบสวนอุบติัเหตุ การสืบสวนอุบติัเหตุ 

เกราะ เกราะ (เคร่ืองตี) 

ครอบครัวอเมริกนัผวิดาํ ครอบครัวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั 

คาโรทีนอยด์ แคโรทีนอยด ์

ช่างไม-้-เคร่ืองมือ เคร่ืองมือช่างไม ้

ชาวอเมริกนัผวิดาํ ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั 

ชาวอเมริกนัผวิดาํ--สิทธิของพลเมือง ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั--สิทธิของพลเมือง 

เช้ือชาติไทย ชาวไทย 

เช้ือราท่ีก่อโรคต่อแมลง เช้ือราก่อโรคต่อแมลง 

ตจัวทิยา ตจวทิยา 

ตวัขยายกาํลงั เคร่ืองขยายกาํลงั 

ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ 

ทอ้งบาดเจบ็ ช่องทอ้งบาดเจบ็ 

เทคโนโลยดีีวดีี  (DVD technology)   ดีวดีี  (DVDs) 
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โทรทศัน์---อุปกรณ์ โทรทศัน์--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ธรณีวทิยาโยธา ธรณีวศิวกรรม 

นํ้าตาลพร่องในเลือด นํ้าตาลในเลือดตํ่า 

ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส 

ประติมากรรมนอร์แมน ประติมากรรมนอร์มนั 

ประติมากรรมสมยักอธิค ประติมากรรมกอธิก 

ประติมากรรมสมยัโรมนัเนสก ์ ประติมากรรมโรมนัเนสก ์

ประติมากรรมสมยัเฮลเลนิสติก ประติมากรรมเฮลเลนิสติก 

ประวติัศาสตร์--กวนิีพนธ์ กวนิีพนธ์ประวติัศาสตร์ 

ผลิตภณัฑย์า่นลิเพา ผลิตภณัฑย์า่นลิเภา 

พระมะหะหมดั มุฮมัมดั, ค.ศ. 570-632 

พฤกษศาสตร์--สัณฐานวทิยา สัณฐานวทิยาพืช 

พีแอล/I (ภาษาคอมพิวเตอร์) พีแอล/วนั (ภาษาคอมพิวเตอร์) 

แพทย-์-เคร่ืองแต่งกาย แพทย-์-การแต่งกาย 

โพลิเอสเตอร์ โพลิเอสเทอร์ 

โพลีฟีนอล โพลิฟีนอล 

ฟิลม์โพลิเอสเตอร์ ฟิลม์โพลิเอสเทอร์ 

ภาวะขาดวติามินเอในเด็ก ภาวะพร่องวิตามินเอในเด็ก 

ภาษาเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ 

มนตราในศิลปกรรม เวทมนตร์ในศิลปกรรม 

มีเธน มีเทน 

ยา่นลิเพา ยา่นลิเภา 

ยอีอเดซี  ภูมิมาตรศาสตร์ 

ยอีอเดซี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภูมิมาตรศาสตร์--โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ยเูรเนียม (แร่)  สินแร่ยเูรเนียม 

ยเูรเนียม (แร่)--ธรณีวทิยา สินแร่ยเูรเนียม—ธรณีวทิยา 

รถบีเอม็ดบัเบิลย ู รถยนตบี์เอม็ดบัเบิลย ู

รถยนต-์-คลทัช์  รถยนต-์-คลตัช์ 

รถยนต-์-ยาง รถยนต-์-ยางลอ้ 

รถยนต-์-ยาง--การตลาด รถยนต-์-ยางลอ้--การตลาด 

เรือดาํนํ้าปรมาณู  เรือดาํนํ้านิวเคลียร์ 

ละครแอบเสริด ละครแอบเสิร์ด 
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ศิลปกรรม--งานสะสมของเอกชน  ศิลปกรรม--งานสะสมส่วนบุคคล 

ศิลปกรรมคาร์โลลิงเจียน  ศิลปกรรมคาโรลิงเจียน 

ศิลปกรรมและสัญลกัษณ์คริสตศ์าสนา--งานสะสมของ

เอกชน 

ศิลปกรรมและสัญลกัษณ์คริสตศ์าสนา—งานสะสมส่วน

บุคคล 

ศิลปกรรมสมยักอธิก ศิลปกรรมกอธิก 

ศิลปกรรมสมยักอธิก--ยคุแรก ศิลปกรรมกอธิก--ยคุแรก 

ศิลปกรรมสมยักอธิก--ยคุทอง ศิลปกรรมกอธิก--ยคุทอง 

ศิลปกรรมสมยักอธิก--ยคุปลาย ศิลปกรรมกอธิก--ยคุปลาย 

ศิลปกรรมสมยัโรมนัเนสก ์ ศิลปกรรมโรมนัเนสก ์

สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ชาวอเมริกนัผวิดาํ  สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั 

สถาปัตยกรรมวคิตอเรีย สถาปัตยกรรมวกิตอเรียน 

สถาปัตยกรรมสมยักอธิก  สถาปัตยกรรมกอธิก 

สถาปัตยกรรมสมยัเซลติก สถาปัตยกรรมเซลติก 

สถาปัตยกรรมสมยัโรมนัเนสก ์ สถาปัตยกรรมโรมนัเนสก ์

สเปกโทรสโกป สเปกโทรสโคป 

ส่ิงแวดลอ้มกบัเด็ก (Environment and children) เด็กกบัส่ิงแวดลอ้ม (Children and the environment) 

เส้นใยโพลิเอสเตอร์ เส้นใยโพลิเอสเทอร์ 

หนา้บาดเจบ็ ใบหนา้บาดเจบ็ 

ออสเตรเลีย (ประเทศ)  ออสเตรเลีย 

ฮยัโดรคอร์ติโซน ไฮโดรคอร์ติโซน 

         

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่กีารแก้ไข       

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

กรดแอลฟาไฮดร็อกซี   แกเ้ป็น กรดแอลฟาไฮดรอกซี 

กลูโคสฟอสเฟตดีฮยัโดรจีเนส  แกเ้ป็น กลูโคสฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส 

กลูตาเมตดีฮยัโดรจีเนส   แกเ้ป็น กลูตาเมตดไีฮโดรจีเนส 

การจาริกแสวงบุญของมุสลิม--ซาอุดีอาระเบีย--เมกกะ  แกเ้ป็น  พธีิฮัจญ์ 

การตาย--สาเหตุ  (Mortality--Causes)    แกเ้ป็น ความตาย--สาเหตุ  (Death--Causes)   

การแต่งกาย ... [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือบุคคล กลุ่มบุคคล และกลุ่มชาติพนัธ์ุไดด้ว้ย เช่น ครู--การแต่งกาย ; ชาวเขา--การแต่งกาย 

การทดสอบดว้ยคล่ืนเหนือเสียง--เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
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    แกเ้ป็น การทดสอบด้วยคลืน่เหนือเสียง--อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

การแนะแนว …   UF ผูใ้หค้าํปรึกษา    [ตดัรายการโยง] 

การแบ่งแยกอาํนาจ (Separation of powers) …   [JF229 ; 320.404] [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่  และรายการโยง]  

    UF การแบ่งแยกอาํนาจ--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

    BT อาํนาจตุลาการ  [ตดัออก] 

     อาํนาจนิติบญัญติั [ตดัออก] 

     อาํนาจบริหาร  [ตดัออก] 

    RT กฎหมายปกครอง [ตดัออก] 

การพิจารณาทบทวนโดยศาล 

     อาํนาจตุลาการ 

     อาํนาจนิติบญัญติั 

     อาํนาจบริหาร 

    NT การพิจารณาทบทวนโดยศาล [ตดัออก] 

การสอบสวนคดีอาญา   แกเ้ป็น การสืบสวนคดีอาญา 

การสอบสวนอุบติัเหตุ  แกเ้ป็น การสืบสวนอุบัติเหตุ 

การแสดงทรัพย์สิน  [หวัเร่ืองยอ่ย]  [ตดัออก] 

การอกัเสบ ... [ตดัคาํอธิบายเดิม และเพิ่มคาํอธิบายใหม่] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ืออวยัวะและส่วนของร่างกายไดด้ว้ย เช่น ตา--การอกัเสบ ; ผวิหนงั--การอกัเสบ 

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ... UF ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยใ์นเด็ก 

     ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ 

เกราะ    แกเ้ป็น เกราะ (เคร่ืองตี)  

ขา้ราชการ--เคร่ืองแต่งกาย [ตดัออก] 

ข้าราชการ--การแสดงทรัพย์สิน (Public officers--Financial disclosure)  [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ] 

ครอบครัวอเมริกนัผวิดาํ  แกเ้ป็น ครอบครัวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั 

ความเช่ือถือได้ (วศิวกรรมศาสตร์) ...  [เพิ่มตวัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 … เช่น คอมพิวเตอร์--ความเช่ือถือได ้; … 

ความตาย--สาเหตุ (Death--Causes) [RA1063 ; 614.1]   

[แกจ้าก การตาย--สาเหตุ (Mortality--Causes)  และเพิ่มเลขหมู่] 

ความบันดาลใจ ...  [… ; 153.35, …] [เพิ่มเลขหมู่ DDC] 

คาโรทีนอยด์   แกเ้ป็น  แคโรทนีอยด์  

เคร่ืองแต่งกาย ...  [ตดัคาํอธิบาย แกค้าํอธิบายและตวัอยา่ง] 
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 ดูเพิ่มเติม คาํท่ีข้ึนตน้ดว้ย เคร่ืองแต่งกาย    [ตดัออก] 

ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือบุคคล กลุ่มบุคคลและกลุ่มชาติพนัธ์ุ ใหใ้ชค้าํวา่ "การแต่งกาย" เช่น แพทย-์-การแต่งกาย 

ช่างไม-้-เคร่ืองมือ  USE เคร่ืองมือช่างไม ้

ชาวชนบท (Peasants) …  [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ] 

ชาวต่างประเทศ ... (Visitors, Foreign) [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ] 

ชาวไทย ...    UF เช้ือชาติไทย 

ชาวอเมริกนัผวิดาํ   แกเ้ป็น ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกัน 

ชาวอเมริกนัผวิดาํ--สิทธิของพลเมือง แกเ้ป็น ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกัน--สิทธิของพลเมือง 

ชีววทิยาพฒันาการ ...  [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 ถา้ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือพืช กลุ่มพืช ช่ือสัตว ์กลุ่มสัตว ์และหวัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ใหใ้ชค้าํวา่ “พฒันาการ” เช่น ขา้ว-

-พฒันาการ ; ปลา--พฒันาการ ; แมลง--พฒันาการ ; ทารกคลอดก่อนกาํหนด--พฒันาการ 

เช้ือชาติไทย   USE ชาวไทย 

เช้ือราท่ีก่อโรคต่อแมลง  แกเ้ป็น เช้ือราก่อโรคต่อแมลง 

ดีวดี ี (DVDs)  [แกจ้าก  เทคโนโลยดีีวดีี  (DVD technology) และเพิ่มรายการโยง] 

    BT ออพติคลัดิสก์ 

    NT ดีวดีี-รอม 

เด็กกบัส่ิงแวดล้อม (Children and the environment)  [แกจ้าก  ส่ิงแวดลอ้มกบัเด็ก  แกค้าํภาษาองักฤษ แกแ้ละเพิ่มรายการโยง] 

    UF ส่ิงแวดลอ้มกบัเด็ก 

    BT เด็ก  [ตดัออก] 

นิเวศวทิยามนุษย ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

ตจัวทิยา    แกเ้ป็น ตจวทิยา 

ตวัขยายกาํลงั   แกเ้ป็น  เคร่ืองขยายกาํลงั 

ไตรกลีเซอร์ไรด์   แกเ้ป็น ไตรกลีเซอไรด ์

ทอ้งบาดเจบ็   แกเ้ป็น ช่องท้องบาดเจ็บ 

ทารกคลอดก่อนกาํหนด--พฒันาการ ... […; 618.92011]  [เพิ่มเลขหมู่ DDC และรายการโยง] 

    BT พฒันาการของเด็ก 

เทคโนโลยดีีวดีี  (DVD technology)  แกเ้ป็น ดีวดีี  (DVDs) 

โทรทศัน์--อุปกรณ์   แกเ้ป็น โทรทัศน์--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ธรณีวทิยาโยธา   แกเ้ป็น ธรณวีิศวกรรม 

ธรณวีิศวกรรม (Engineering geology) ...   [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 
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    UF ธรณีวทิยาโยธา 

     วศิวกรรมศาสตร์--ธรณีวทิยา 

    BT วศิวกรรมโยธา 

นักการเมือง--การแสดงทรัพย์สิน (Politicians--Financial disclosure)  … [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ] 

นักท่องเทีย่ว (Tourists) … [แกค้าํภาษาองักฤษและตดัเลขหมู่] 

นักท่องเทีย่วต่างชาติ …  [ตดัคาํภาษาองักฤษ] 

นักธุรกจิจีน (Businessmen, Chinese) …  [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ ไม่มีใน LC] 

นาฏศิลป์ (Dramatic arts) …  [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ ไม่มีใน LC ; เพิ่มคาํอธิบาย] 

 นาฏศิลป์ของแต่ละชาติ ชาติพนัธ์ุ ภูมิภาค ใหใ้ชเ้ช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ และภูมิภาคตามหลงั เช่น นาฏศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์ในศิลปกรรม  (Dramatic arts in art) …  [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ ไม่มีใน LC] 

นํ้าตาลพร่องในเลือด  แกเ้ป็น นํา้ตาลในเลอืดตํ่า 

ใบไม้ ...   [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือพืช ใหใ้ชค้าํวา่ "ใบ" เช่น ขา้ว--ใบ 

ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส แกเ้ป็น ปฏิกริิยาลูกโซ่โพลเิมอเรส 

ประติมากรรมนอร์แมน  แกเ้ป็น ประติมากรรมนอร์มัน 

ประติมากรรมสมยักอธิค  แกเ้ป็น ประติมากรรมกอธิก 

ประติมากรรมสมยัโรมนัเนสก ์ แกเ้ป็น ประติมากรรมโรมันเนสก์ 

ประติมากรรมสมยัเฮลเลนิสติก แกเ้ป็น ประติมากรรมเฮลเลนิสติก 

ประวติัศาสตร์--กวนิีพนธ์  แกเ้ป็น กวนิีพนธ์ประวตัิศาสตร์ 

ผลิตภณัฑย์า่นลิเพา   แกเ้ป็น  ผลติภัณฑ์ย่านลเิภา 

พนกังานบริการส่วนหนา้  แกเ้ป็น พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 

พยานหลกัฐาน … [… ; 121.65]  

    BT การพิสูจน์หลกัฐาน [ตดัออก] 

     การสืบสวนคดีอาญา [ตดัออก] 

     ปรัชญา 

     วธีิพิจารณาความอาญา [ตดัออก] 

    NT กฎหมายกบัขอ้เทจ็จริง [ตดัออก] 

     การทรมาน  [ตดัออก] 

     พยานแวดลอ้ม  [ตดัออก] 

[ตดัคาํภาษาองักฤษ  Evidence, Criminal ; แกเ้ลขหมู่ DDC ; ตดัคาํอธิบายทั้งหมด และแกร้ายการโยง] 

พระมะหะหมดั   แกเ้ป็น มุฮัมมัด, ค.ศ. 570-632 
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พฤกษศาสตร์--สัณฐานวทิยา แกเ้ป็น สัณฐานวิทยาพชื 

พษิสัตว์ ... [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือสัตวแ์ละกลุ่มสัตว ์ใหใ้ชค้าํวา่ "พิษ" เช่น ปลามีพิษ--พิษ ; แมลง--พิษ 

พีแอล/I (ภาษาคอมพิวเตอร์) แกเ้ป็น พแีอล/วนั (ภาษาคอมพวิเตอร์) 

แพทย-์-เคร่ืองแต่งกาย  แกเ้ป็น แพทย์--การแต่งกาย 

โพลิเอสเตอร์   แกเ้ป็น โพลเิอสเทอร์ 

โพลีฟีนอล   แกเ้ป็น โพลฟีินอล 

ฟิลม์โพลิเอสเตอร์  แกเ้ป็น ฟิล์มโพลเิอสเทอร์ 

ภาวะขาดวติามินเอในเด็ก  แกเ้ป็น ภาวะพร่องวติามินเอในเด็ก 

สูติศาสตร์ฉุกเฉิน ...  UF ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยใ์นเด็ก  [ตดัออก] 

ภาษาเปรียบเทียบ  แกเ้ป็น ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ 

มนตราในศิลปกรรม  แกเ้ป็น เวทมนตร์ในศิลปกรรม 

มีเธน    แกเ้ป็น มีเทน 

ยา่นลิเพา   แกเ้ป็น ย่านลเิภา 

ย่านลเิภา (Lygodium flexuosum) … [[แกจ้าก ยา่นลิเพา และเพิ่มคาํองักฤษ ไม่มีใน LCSH] 

ยอีอเดซี    แกเ้ป็น ภูมิมาตรศาสตร์ 

ยอีอเดซี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แกเ้ป็น ภูมิมาตรศาสตร์--โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ยเูรเนียม (แร่)   แกเ้ป็น สินแร่ยูเรเนียม 

ยเูรเนียม (แร่)--ธรณีวทิยา  แกเ้ป็น สินแร่ยูเรเนียม--ธรณวีิทยา 

รถบีเอม็ดบัเบิลย ู  แกเ้ป็น รถยนต์บีเอม็ดับเบิลยู 

รถยนต์--แกนเพลา ...  NT รถยนต-์-ชุดเฟืองดิฟเฟอเรนเชียล 

รถยนต-์-คลทัช์   แกเ้ป็น รถยนต์--คลตัช์ 

รถยนต-์-ยาง   แกเ้ป็น รถยนต์--ยางล้อ 

รถยนต-์-ยาง--การตลาด  แกเ้ป็น รถยนต์--ยางล้อ--การตลาด 

รวมเร่ือง ...   UF ปกิณกะ  [ตดัออก]   

เรือดาํนํ้าปรมาณู   แกเ้ป็น เรือดํานํา้นิวเคลียร์ 

ละครแอบเสริด   แกเ้ป็น ละครแอบเสิร์ด 

วสัดุ--ความล้า … [แกค้าํอธิบาย] 

 ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัประเภทของวสัดุ ใหใ้ชค้าํวา่ "ความลา้" เช่น คอนกรีต--ความลา้ ; โลหะ--ความลา้ 

วทิยาศาสตร์ ...  [เพิ่มคาํอธิบาย] 
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 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงักลุ่มชาติพนัธ์ุและช่ือสงครามไดด้ว้ย เช่น ชาวเขา--วทิยาศาสตร์ ; สงครามโลก, ค.ศ. 1939-

1945--วทิยาศาสตร์ 

วหิารพุทธศาสนา (Buddhist temples) ... [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

วหิารพุทธศาสนานิกายเซน (Zen temples) ... [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

เวทมนตร์ ...   UF มนตรา   

ศิลปกรรม--งานสะสมของเอกชน  แกเ้ป็น ศิลปกรรม--งานสะสมส่วนบุคคล 

ศิลปกรรมคาร์โลลิงเจียน  แกเ้ป็น ศิลปกรรมคาโรลงิเจียน 

ศิลปกรรมและสัญลกัษณ์คริสเตียน--งานสะสมของเอกชน  

แกเ้ป็น ศิลปกรรมและสัญลกัษณ์คริสต์ศาสนา--งานสะสมส่วนบุคคล 

ศิลปกรรมสมยักอธิก  แกเ้ป็น ศิลปกรรมกอธิก 

ศิลปกรรมสมยักอธิก--ยคุแรก แกเ้ป็น ศิลปกรรมกอธิก--ยุคแรก 

ศิลปกรรมสมยักอธิก--ยคุทอง แกเ้ป็น ศิลปกรรมกอธิก--ยุคทอง 

ศิลปกรรมสมยักอธิก--ยคุปลาย แกเ้ป็น ศิลปกรรมกอธิก--ยุคปลาย 

ศิลปกรรมสมยัโรมนัเนสก์ แกเ้ป็น ศิลปกรรมโรมันเนสก์ 

สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ชาวอเมริกนัผวิดาํ แกเ้ป็น สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ชาวอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั 

สถาปัตยกรรมวคิตอเรีย  แกเ้ป็น สถาปัตยกรรมวิกตอเรียน 

สถาปัตยกรรมสมยักอธิก  แกเ้ป็น สถาปัตยกรรมกอธิก 

สถาปัตยกรรมสมยัเซลติก แกเ้ป็น สถาปัตยกรรมเซลติก 

สถาปัตยกรรมสมยัโรมนัเนสก ์ แกเ้ป็น สถาปัตยกรรมโรมันเนสก์ 

สเปกโทรสโกป   แกเ้ป็น สเปกโทรสโคป 

ส่ิงแวดลอ้มกบัเด็ก  แกเ้ป็น เด็กกบัส่ิงแวดล้อม 

สุนทรภู่, 2329-2398--ปกณิกะ (Sunthorn Phu, 1786-1855--Miscellanea)   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

เส้นใยโพลิเอสเตอร์  แกเ้ป็น เส้นใยโพลเิอสเทอร์ 

หนา้บาดเจบ็   แกเ้ป็น ใบหน้าบาดเจ็บ 

หุ่นขีผ้ึง้ (Wax figures) … [NK9580 ; 731.82]  [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ และรายการโยง] 

    BT พิพิธภณัฑ ์ [ตดัออก] 

     ประติมากรรม 

ออสเตรเลีย (ประเทศ)   แกเ้ป็น ออสเตรเลยี 

อาวุธ (Weapons)   [แกค้าํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

    BT เคร่ืองมือ 

     เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
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อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล [ตดัออก] 

    NT เส้ือเกราะ [ตดัออก] 

อาวุธในวรรณคดี (Weapons in literature)    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

อาวุธสมัยโบราณ (Weapons, Ancient) [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ฮยัโดรคอร์ติโซน  แกเ้ป็น ไฮโดรคอร์ติโซน 

แฮกเกอร์ (Hackers) ... [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

 

การแก้ไขตัวสะกดของคําว่า อนิเตอร์เน็ตและดิจิตอล  

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน ท่ีประชุมมีมติใหแ้กต้วัสะกดของคาํวา่ อินเตอร์เน็ต เป็น 

อนิเทอร์เน็ต  และคาํวา่  ดิจิตอล เป็น ดิจิทลั  ในหวัเร่ืองต่อไปน้ี 

 

หัวเร่ืองทีม่ีคําว่า อนิเตอร์เน็ต 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การคน้หาทางอินเตอร์เน็ต การคน้หาทางอินเทอร์เน็ต 

การคา้ประเวณีทางอินเตอร์เน็ต การคา้ประเวณีทางอินเทอร์เน็ต 

การฉอ้โกงทางอินเตอร์เน็ต การฉอ้โกงทางอินเทอร์เน็ต 

การใชบ้ริการโทรศพัทผ์า่นอินเตอร์เน็ต การใชบ้ริการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต 

การใชอิ้นเตอร์เน็ตส่วนบุคคลในท่ีทาํงาน การใชอิ้นเทอร์เน็ตส่วนบุคคลในท่ีทาํงาน 

การตลาดอินเตอร์เน็ต การตลาดอินเทอร์เน็ต 

การประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การรักษาโรคทางอินเตอร์เน็ต การรักษาโรคทางอินเทอร์เน็ต 

การสนทนาผา่นอินเตอร์เน็ต การสนทนาผา่นอินเทอร์เน็ต 

เกมอินเตอร์เน็ต เกมอินเทอร์เน็ต 

โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 

โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

โทรทศัน์ทางอินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ทางอินเทอร์เน็ต 

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 

บริษทัขายขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต บริษทัขายขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 

ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 

ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

ภาษากบัอินเตอร์เน็ต ภาษากบัอินเทอร์เน็ต 

ไมโครซอฟตอิ์นเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ไมโครซอฟตอิ์นเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ 
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ร้านขายหนงัสือทางอินเตอร์เน็ต ร้านขายหนงัสือทางอินเทอร์เน็ต 

โรคติดอินเตอร์เน็ต โรคติดอินเทอร์เน็ต 

วรรณกรรมกบัอินเตอร์เน็ต วรรณกรรมกบัอินเทอร์เน็ต 

วดิีทศัน์บนอินเตอร์เน็ต วดิีทศัน์บนอินเทอร์เน็ต 

ศูนยบ์ริการอินเตอร์เน็ต ศูนยบ์ริการอินเทอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ต--แง่การเมือง อินเทอร์เน็ต--แง่การเมือง 

อินเตอร์เน็ต--แง่สังคม อินเทอร์เน็ต--แง่สังคม 

อินเตอร์เน็ต--โปรแกรมคอมพวิเตอร์ อินเทอร์เน็ต--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ตกบัเด็ก อินเทอร์เน็ตกบัเด็ก 

อินเตอร์เน็ตกบัผูสู้งอาย ุ อินเทอร์เน็ตกบัผูสู้งอาย ุ

อินเตอร์เน็ตกบัเยาวชน อินเทอร์เน็ตกบัเยาวชน 

อินเตอร์เน็ตกบัวยัรุ่น อินเทอร์เน็ตกบัวยัรุ่น 

อินเตอร์เน็ตกบัสตรี อินเทอร์เน็ตกบัสตรี 

อินเตอร์เน็ตในการทาํแผนท่ี อินเทอร์เน็ตในการทาํแผนท่ี 

อินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ อินเทอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ 

อินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพนัธ์ อินเทอร์เน็ตในการประชาสมัพนัธ์ 

อินเตอร์เน็ตในการศึกษา อินเทอร์เน็ตในการศึกษา 

อินเตอร์เน็ตในเกษตรกรรม อินเทอร์เน็ตในเกษตรกรรม 

อินเตอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

อุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต 

 

หัวเร่ืองทีม่ีคําว่า ดิจิทลั 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลั 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลแคนนอน กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลัแคนนอน 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลนิคอน กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลันิคอน 

การคาํนวณแบบดิจิตอล การคาํนวณแบบดิจิทลั 

การจบัคู่แผน่แบบ (การประมวลผลภาพดิจิตอล) การจบัคู่แผน่แบบ (การประมวลผลภาพดิจิทลั) 

การถ่ายภาพ--เทคนิคดิจิตอล การถ่ายภาพ--เทคนิคดิจิทลั 

การทาํภาพพิมพล์ายนํ้าดิจิตอล การทาํภาพพิมพล์ายนํ้าดิจิทลั 

การประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิตอล การประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิทลั 
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การประมวลสัญญาณดิจิตอล การประมวลสัญญาณดิจิทลั 

การประมวลสัญญาณดิจิตอล--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การประมวลสัญญาณดิจิทลั--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

การแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก การแปลงสญัญาณดิจิทลัเป็นอนาลอก 

การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทลั 

การพิมพร์ะบบดิจิตอล การพิมพร์ะบบดิจิทลั 

การสาํรวจดว้ยภาพถ่าย--เทคนิคดิจิตอล การสาํรวจดว้ยภาพถ่าย--เทคนิคดิจิทลั 

การส่ือสารดว้ยระบบดิจิตอล การส่ือสารดว้ยระบบดิจิทลั 

การเหล่ือมลํ้าทางดิจิตอล การเหล่ือมลํ้าทางดิจิทลั 

การอนุรักษส์ารสนเทศดิจิตอล การอนุรักษส์ารสนเทศดิจิทลั 

เคร่ืองเล่นเพลงดิจิตอล เคร่ืองเล่นเพลงดิจิทลั 

เคร่ืองวดัความถ่ีแบบดิจิตอล เคร่ืองวดัความถ่ีแบบดิจิทลั 

โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิทลั 

ดิจิตอลมลัติมิเตอร์ ดิจิทลัมลัติมิเตอร์ 

ดิจิตอลวดีิโอ ดิจิทลัวดีิโอ 

ดิจิตอลวดีิโอ--มาตรฐาน ดิจิทลัวดีิโอ--มาตรฐาน 

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ดิจิทลัออสซิลโลสโคป 

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์ 

ตวัระบุวตัถุดิจิตอล ตวัระบุวตัถุดิจิทลั 

โทรทศัน์ดิจิตอล โทรทศัน์ดิจิทลั 

ใบรับรองดิจิตอล ใบรับรองดิจิทลั 

ภาพดิจิตอล ภาพดิจิทลั 

หอ้งสมุดดิจิตอล หอ้งสมุดดิจิทลั 

 

------------------------------------- 

          


