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ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง  สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                   

สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

 

หวัเร่ือง                                                                    สถาบนัท่ีเสนอ        มติท่ีประชุม : รับหวัเร่ือง                        

Antiheroes มจ ตวัเอกปฏิลกัษณ์ 

Barter มจ, จฬ การแลกเปล่ียนของต่อของ 

Blacks มข คนผวิดาํ    (ใชเ้หมือนเดิม) 

Blacks in literature มข คนผวิดาํในวรรณกรรม   (ใชเ้หมือนเดิม) 

Blacks--United States มข คนผวิดาํ--สหรัฐอเมริกา   (ใชเ้หมือนเดิม) 

Business referrals มจ การบอกต่อทางธุรกิจ 

Carriers มจ ผูรั้บส่งสินคา้ 

Commodity exchanges มจ, จฬ การแลกเปล่ียนสินคา้โภคภณัฑ ์

Computer literacy จฬ การรู้จกัใชค้อมพิวเตอร์ 

Contemplation จฬ การเพง่พินิจ 

Crops มจ พืชเศรษฐกิจ 

Cutaneous manifestations of general diseases มจ การสาํแดงอาการทางผวิหนงั 

Digital signage มจ ดิจิทลัไซเนจ 

Direct marketing มจ, จฬ การตลาดทางตรง 

Electric charge and distribution มจ ประจุไฟฟ้าและการกระจาย 

Gamma ray sources จฬ ตน้กาํเนิดรังสีแกมมา 

Girders มจ, จฬ คาน  (ใชเ้หมือนเดิม) 

Homeopathy มจ โฮมีโอพาธีย ์

Human engineering มศว ป เออร์โกโนมิกส์    (ใชเ้หมือนเดิม) 

Hydrostatic pressure มจ ความดนัอุทกสถิต 

Legionella มจ ลีเจียนเนลลา 

Liquid level indicators มจ ตวัวดัระดบัของเหลว 

Mentally ill มจ ผูป่้วยทางจิต 

Pre-selling มจ การขายล่วงหนา้ 
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Senses and sensation มจ การรับรู้และการรู้สึก 

Sowing มจ การหวา่นเมลด็ 

Stored-value cards มจ บตัรเงินสด 

Tableware มจ อุปกรณ์สาํหรับโตะ๊อาหาร 

Technological literacy มจ การรู้จกัใชเ้ทคโนโลย ี

Threefold refuge มจ ไตรสรณคมณ์ 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ    

              

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังท่ี 5/2557  (ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที ่

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

                      หวัเร่ือง                                                                                                                         สถาบนัท่ีเสนอ      

1. กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (International criminal law)     [จฬ] 

2. การขายล่วงหน้า (Pre-selling)        [มจ] 

3. การจัดประเภทผู้ชม (Ratings)   [หวัเร่ืองยอ่ย]      [จฬ] 

4. การถ่ายภาพท่องเทีย่ว (Travel photography)       [มข] 

5. การทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ) (Torture (International law))    [จฬ] 

6. การทาํเคร่ืองประดับ (Jewelry making)        [มจ] 

7. การเน่าเป่ือย (Decomposition (Chemistry))       [มจ] 

8. การบอกต่อทางธุรกจิ (Business referrals)       [มจ] 

9. การประมวลผลคํา--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Word processing--Equipment and supplies)    [จฬ] 

10. การเผาเป็นเถ้า (Incineration)         [มข] 

11. การเพ่งพนิิจ (Contemplation)        [จฬ] 

12. การรักษาแบบโฮมีโอพาธีย์ (Homeopathic treatment) [หวัเร่ืองยอ่ย]   [จฬ] 

13. การรับรู้และการรู้สึก (Senses and sensation)      [มจ] 

14. การรู้จักใช้คอมพวิเตอร์ (Computer literacy)      [จฬ] 

15. การรู้จักใช้เทคโนโลย ี(Technological literacy)      [มจ] 

16. การแลกเปลีย่นของต่อของ (Barter)       [มจ] 

17. การวเิคราะห์ข้อมูลระยะไกลไมโครเวฟ (Microwave remote sensing)    [มข] 

18. การสําแดงอาการทางผวิหนัง (Cutaneous manifestations of general diseases)   [มจ] 

19. การสืบสวนคดีอาญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) (Criminal investigation (International law))  [จฬ] 

20. การหว่านเมลด็ (Sowing)         [มจ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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21. การอ่าน--การทดสอบความสามารถ (Reading--Ability testing)    [จฬ] 

22. เก้าอีร้ถเข็นไฟฟ้า (Electric wheelchairs)        [จฬ] 

23. ขยะทางการแพทย์--การเผาเป็นเถ้า (Medical wastes--Incineration)    [จฬ] 

24. ของเสียจากโรงงาน--การเผาเป็นเถ้า (Factory and trade waste—Incineration)   [จฬ] 

25. ของเสียอันตราย--การเผาเป็นเถ้า (Hazardous wastes--Incineration)    [จฬ] 

26. ข้าว--การหว่านเมลด็ (Rice-- Sowing)       [จฬ] 

27. ข้าว--วสัดุเหลอืใช้ (Rice--Residues)       [จฬ] 

28. ข้าว--สรีรวิทยาหลังการเกบ็เกีย่ว (Rice--Postharvest physiology)      [จฬ] 

29. ความดันอุทกสถิต (Hydrostatic pressure)        [มจ] 

30. ความเสียเปล่า (Nullity)          [มจ] 

31. คอร์ดาตา (Chordata)          [มจ] 

32. เคมีพืน้ผวิ (Surface chemistry)         [มศว ป] 

33. โครงการวจัิยและพฒันา (Research and development projects)     [มจ ; จฬ] 

34. เงินมัดจํา (Earnest)          [มจ] 

35. เงินสํารองหนีสู้ญ (Loan loss reserves)        [มจ] 

36. จมูก--ศัลยกรรม (Nose--Surgery)         [จฬ] 

37. ชาติพนัธ์ุวทิยา--อหิร่าน (Ethnology--Iran)       [จฬ] 

38. ชาวเขา--สิทธิออกเสียงเลอืกตั้ง (Hill tribes--Suffrage)      [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

39. ดนตรีกบัเด็ก (Music and children)        [มข] 

40. ดิจิทลัไซเนจ (Digital signage)        [มจ] 

41. ต้นกาํเนิดรังสีแกมมา (Gamma ray sources)       [จฬ] 

42. ตัววดัระดับของเหลว (Liquid level indicators)      [มจ] 

43. ตัวเอกปฏิลกัษณ์ (Antiheroes)        [มจ] 

44. ไตรสรณคมณ์ (Threefold refuge)                                                                                                [มจ] 

45. ทองแดง--สมบัติทางแม่เหลก็ (Copper--Magnetic properties)    [จฬ] 

46. ทศันศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (Physical optics)        [มศว ป] 

47. เท้า--มะเร็ง--สมุฏฐาน (Foot--Cancer--Etiology)       [จฬ] 

48. โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม (Direct broadcast satellite television)     [มจ] 

49. นกทีสู่ญพนัธ์ุ (Extinct birds)         [จฬ] 

50. นาฬิกาแดด (Sundials)          [มศว ป] 

51. นิรโทษกรรม (กฎหมายระหว่างประเทศ) (Amnesty (International law))    [จฬ] 
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52. แนวคิดอาํนาจควบคุมตน (Locus of control)       [จฬ] 

53. บัตรเงินสด (Stored-value cards)        [มจ] 

54. บาซิลลสัซับทลิสิ (Bacillus subtilis)        [มข] 

55. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเบือ้งต้น (Test of Early Reading Ability)    [มข] 

56. ประจุไฟฟ้าและการกระจาย (Electric charge and distribution)     [มจ] 

57. ผู้ประกอบการขนส่ง (Freight forwarders)       [จฬ] 

58. ผู้ป่วยทางจิต (Mentally ill)         [มจ] 

59. ผู้รับส่งสินค้า (Carriers)          [มจ] 

60. พระรัตนตรัย (Triratna (Buddhism))                                                                                           [จฬ] 

61. พระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551        [มศว ป ; ไม่มีใน LC] 

62. พฤกษศาสตร์เศรษฐกจิ (Botany, Economic)       [จฬ] 

63. พอร์ต (ระบบคอมพวิเตอร์) (Ports (Electronic computer system))     [มจ] 

64. พพิธิภัณฑ์เสมือน (Virtual museums)        [มศว ป] 

65. พชืทีสู่ญพนัธ์ุ (Extinct plants)         [จฬ] 

66. พืน้ผวิวสัดุ (เทคโนโลย)ี--การวเิคราะห์ (Surfaces (Technology)--Analysis)    [จฬ] 

67. ฟลูออเรสเซนต์โพลเิมอร์ (Fluorescent polymers)       [มข] 

68. ภาพยนตร์--การจัดประเภทผู้ชม (Motion pictures--Ratings)     [มจ] 

69. ภาษา (Language ; Languages) [หวัเร่ืองยอ่ย]      [จฬ] 

70. ภาษาการโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object-oriented programming languages)    [มจ] 

71. ภาษาแม่--การศึกษาและการสอน (Native language--Study and teaching)    [จฬ] 

72. ภาษาแม่กบัการศึกษา (Native language and education)      [จฬ] 

73. ภาษาฮินด ี(Hindi language ; Hindustani language)       [มจ] 

74. มติ (Resolutions)    [หวัเร่ืองยอ่ย]       [จฬ] 

75. มติ (กฎหมาย) (Resolutions, Legislative)        [มจ] 

76. มติคณะรัฐมนตรี (Cabinet resolutions)        [มจ ; ไม่มีใน LC] 

77. มะเร็ง--การรักษาแบบโฮมีโอพาธีย์ (Cancer--Homeopathic treatment)   [จฬ] 

78. มะเร็ง--สมุฏฐาน (Cancer--Etiology)       [จฬ] 

79. มิติ (Dimensions)          [มจ] 

80. มิติที ่4 (Fourth dimension)         [มจ] 

81. มลู (Manure)   [หวัเร่ืองยอ่ย]        [มจ] 

82. เมือง--การจัดอนัดับ (Cities and towns--Ratings and rankings)     [มจ] 
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83. แมคโครโมเลกุล (Macromolecules)        [มจ] 

84. โมเมนตัม (กลศาสตร์) (Momentum (Mechanics))      [มข] 

85. ไมโครซอฟต์วนิโดวส์โฟน (Microsoft Windows Phone)      [มจ ; ไม่มีใน LC] 

86. ยานสํารวจอวกาศ (Space probes)          [มจ] 

87. ยารักษามะเร็ง (Antineoplastic agents)        [มข] 

88. ยุทธวนัิย--ภาษา (Military discipline--Language)       [จฬ] 

89. รหัสและการเข้ารหัส (Ciphers)         [มจ] 

90. ระบบฐานสอง (Binary system (Mathematics))      [จฬ] 

91. ระบบฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง (Binary-coded decimal system)    [มจ] 

92. รังสีวทิยาทางกุมารเวชศาสตร์ (Pediatric radiology)      [มข] 

93. รังสีวนิิจฉัย (Diagnosis, Radioscopic)        [มจ] 

94. รากฟัน (Teeth--Roots)          [มจ] 

95. ราคาหลกัทรัพย์ (Stocks--Prices)         [มจ] 

96. ร้านอาหารไทย (Thai restaurants)         [มจ ; ไม่มีใน LC] 

97. รีคอมบิแนนต์โปรตีน (Recombinant proteins)      [มข] 

98. รีเลย์ป้องกนั (Protective relays)         [มจ] 

99. เร่ืองอือ้ฉาว (Scandals)                      [มจ] 

100. โรคซึมเศร้า (Psychotic depression)       [มจ] 

101. โรคลเีจียนแนร์ (Legionnaires' disease)      [จฬ] 

102. โรงประปา (Water treatment plants)       [มจ] 

103. โรงพยาบาล--ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ (Hospitals--Furniture, equipment, etc.)   [มจ] 

104. ลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Digital signatures--Law and legislation) [จฬ] 

105. ลเีจียนเนลลา (Legionella)       [มจ] 

106. โลก--พืน้ผวิ (Earth (Planet)--Surface)       [มจ] 

107. โลหะกลุ่มโครเมียม (Chromium group)       [มจ] 

108. โลหะกลุ่มเหลก็ (Iron group)        [มจ] 

109. วงเคร่ืองลม (Wind ensembles)        [จฬ] 

110. วงเคร่ืองลมทองเหลอืง (Brass ensembles)       [จฬ] 

111. วงเคร่ืองลมไม้ (Woodwind ensembles)       [จฬ] 

112. วงจรคอมพวิเตอร์ (Computers--Circuits)       [มจ] 

113. วรรณกรรมรัก (Romance literature)       [มจ] 
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114. วรรณรูป (Visual literature)        [มจ] 

115. วรรณศิลป์ (Philology)         [มจ] 

116. วฒันธรรม--การศึกษาและการสอน (Culture--Study and teaching)    [มจ] 

117. วฒันธรรมต่อต้าน (Counterculture)       [มจ] 

118. วสัดุแม่เหลก็ (Magnetic materials)       [มจ] 

119. วสัดุเหลือใช้ (Residues) [หวัเร่ืองยอ่ย]      [จฬ] 

120. วสัดุเหลอืใช้จากพชืเศรษฐกิจ (Crop residues)      [มจ] 

121. วาไรตีโ้ชว์ (รายการโทรทัศน์) (Variety shows (Television programs))   [มจ] 

122. วธีิพจิารณาความอาญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) (Criminal procedure (International law))  [จฬ] 

123. วมุิตติมรรค          [มข ; ไม่มีใน LC] 

124. วศิวกรรมชลศาสตร์--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Hydraulic engineering--Equipment and supplies)  [จฬ] 

125. วศิวกรรมชลศาสตร์--อุปกรณ์ (Hydraulic engineering--Instruments)   [จฬ] 

126. เวร์ิดโปรเซสเซอร์ (Word processors)       [มจ] 

127. ศิลปินพกิาร (Artists with disabilities)       [จฬ] 

128. ศิลปินหญิง (Women artists)        [จฬ] 

129. สเคลอโรเทยีมรอล์ฟซิไอ (Sclerotium rolfsii)      [มข] 

130. สตรี--สิทธิออกเสียงเลอืกตั้ง (Women--Suffrage)      [จฬ] 

131. สตรีมีครรภ์--การบันทกึภาพด้วยรังสี (Pregnant women--Radiography)  [จฬ] 

132. สถานภาพ (กฎหมาย) (Status (Law))       [มจ] 

133. สถาบันออมทรัพย์ (Thrift institutions)       [มจ] 

134. สภานิติบัญญตัิ--มติ (Legislative councils--Resolutions)      [จฬ] 

135. สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้น (Differential equations, Nonlinear)    [มข] 

136. สมการเพนเลฟ (Painlevé equations)       [มข] 

137. สมบัติทางแม่เหลก็ (Magnetic properties) [หวัเร่ืองยอ่ย]    [จฬ] 

138. สมรรถนะทางวฒันธรรม (Cultural competence)      [มข] 

139. สมฏุฐาน (Etiology) [หวัเร่ืองยอ่ย]      [จฬ] 

140. สมุฏฐานโรค (Diseases--Causes and theories of causation)     [มจ] 

141. สรีรวิทยาหลังการเกบ็เก่ียว (Postharvest physiology)  [หวัเร่ืองยอ่ย]  [มจ] 

142. สัตว์มีกระดูกสันหลงัทีสู่ญพันธ์ุ (Extinct vertebrates)     [จฬ] 

143. สารประกอบอนิทรีย์--การสังเคราะห์ (Organic compounds--Synthesis)   [จฬ] 

144. สารผสม (เคมี) (Mixtures)        [มจ] 
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145. สารเสริมอาหารสัตว์ (Feed additives)       [มจ] 

146. สิทธิออกเสียงเลอืกตั้ง (Suffrage)        [มจ] 

147. สินค้าตวัอย่าง (Samples (Commerce))       [มจ] 

148. สินค้าปลอม (Product counterfeiting)       [มจ] 

149. สินค้าปลอม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Product counterfeiting--Law and legislation)  [จฬ] 

150. หนังฟอก (Leather)         [มจ] 

151. หนังสือพมิพ์--ภาษา (Newspapers--Language)       [จฬ] 

152. หวยใต้ดิน (Illegal lotteries)        [มจ ; ไม่มีใน LC] 

153. ห้องสมุดกฎหมาย (Law libraries)       [มศว ป] 

154. ห้องสมุดกบัเด็กพกิาร (Libraries and children with disabilities)    [มข] 

155. หัวใจ--โรค--การรักษาแบบโฮมีโอพาธีย์ (Heart--Diseases--Homeopathic treatment)   [จฬ] 

156. หัวใจ--โรค--สมุฏฐาน (Heart--Diseases--Etiology)      [จฬ] 

157. แหล่งอาศัย (Habitat)  [หวัเร่ืองยอ่ย]      [มจ] 

158. องค์กรชุมชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Community organization--Law and legislation) [จฬ] 

159. อนัตตา (Anatman)         [มจ] 

160. อนาคต (Future, The)         [มจ] 

161. ออกซิเดส (Oxidases)         [มจ] 

162. ออทซึิม (Autism)         [มจ] 

163. ออทซึิมสเปกตรัม (Autism spectrum disorders)      [จฬ] 

164. อตัราส่วนและสัดส่วน (Ratio and proportion)      [มจ] 

165. อากาศอดั (Compressed air)        [มจ] 

166. อาจารย์พเิศษ (College teachers, Part-time)      [มจ] 

167. อาชญากรรมทางเพศ (กฎหมายระหว่างประเทศ) (Sex crimes (International law))  [จฬ] 

168. อาชญากรรมระหว่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (International crimes--Law and legislation) 

                                                                                                                                                [จฬ ; มจ] 

169. อาร์ (ภาษาคอมพวิเตอร์) (R (Computer program language))    [มจ] 

170. อุตสาหกรรมไฟฟ้า (Electric industries)       [มจ] 

171. อุปกรณ์ดิจิทลัอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic instruments, Digital)    [มจ] 

172. อุปกรณ์สําหรับคนพกิาร (Self-help devices for people with disabilities)   [มจ] 

173. อุปกรณ์สําหรับโต๊ะอาหาร (Tableware)       [มจ] 

174. เอกสารทางกฎหมาย (Legal documents)       [มจ] 
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175. เอม็พ ี4 (MP4 (Audio Coding standard))       [มจ ; ไม่มีใน LC] 

176. ไอเอลท์ส (International English Language Testing System)    [มจ] 

177. ไอโอดีนในร่างกาย (Iodine in the body)       [มข] 

178. ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต (Somatotropin)      [มจ] 

179. โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy)       [มจ] 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ       
 

หัวเร่ือง  สถาบันที่

เสนอ 

สถาบันทีต่รวจสอบ 

Electronic records 
ระเบียนขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มจ จฬ 

Obligations (Law) 
ภาระผกูพนั 

หน้ี (กฎหมาย) 
มจ จฬ 

Relief models 

 

แบบจาํลองทางภูมิศาสตร์ 

แบบจาํลองภูมิประเทศ 
มจ จฬ 

Subpoena 
หมายศาล  (หวัเร่ืองในฐาน) 

หมายเรียกพยาน (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 
- จฬ 

Visual programming languages 

(Computer science)) 

วชิวัลโ์ปรแกรมมิง (ภาษาคอมพวิเตอร์) 

ภาษาการโปรแกรมเชิงภาพ (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ภาษาการโปรแกรมแบบวชิวัล ์(วทิยาการ

คอมพิวเตอร์) 

มจ จฬ 

Writs 
หมาย  (มจ) 

หมายศาล (มธ.) 
มจ จฬ 

Law printing กฎหมายการพิมพ ์ มศว ป จฬ, มธ 

Online journalism 
ส่ือสารมวลชนออนไลน์ 

ข่าวออนไลน์ 
มข จฬ, มธบ 

Formulas, recipes, etc. 
สูตรอาหาร 

สูตรผสม (มธ) 
มจ มก 

Fungi 
เห็ดรา 

เช้ือรา  (ใชใ้นฐาน) 
มจ มก 
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Wood-decaying fungi 
เห็ดสลายไม ้

เช้ือราทาํลายไม ้
มข มก 

Giftware ของขวญัของชาํร่วย  มจ มกค, มธบ 

Hospitality industry 
อุตสาหกรรมโรงแรม 

อุตสาหกรรมสถานบริการ (มธ) 
มจ มกค, มธบ 

Marks of origin 
แหล่งกาํเนิดสินคา้ 

เคร่ืองหมายแสดงแหล่งกาํเนิด (มธ) 
มจ มกค, มธบ 

Intermediate state  ภาวะใกลต้าย 

ภาวะระยะสุดทา้ย 

จฬ มข, มอ ห 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Special days 

วนัท่ีระลึก 

วนัพิเศษ (มธ) 

วนัสาํคญั  (มีในฐาน แต่ไม่มีคาํองักฤษ) 

มจ มจ 

Autistic people คนออทิสติก มข มม 

Blood lipids ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 

มจ มม 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั มจ มม 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มศว ป 

Reflective learning การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ 

การเรียนรู้โดยการสะทอ้นความคิด 

มศว ป มศว ป, มมส 

Aluminum ingots 
อะลูมินมัอินก็อท 

แท่งอะลูมินมั (มธ) 
มข สจล 
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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-์-เทอร์โบชาร์จเจอร์ 

รถยนต-์-มอเตอร์--เทอร์โบชาร์จเจอร์ 

รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-แบริง 

รถยนต-์-มอเตอร์--แบริง 

รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-ระบบหวัฉีดนํ้ามนั

เช้ือ 

รถยนต-์-มอเตอร์--ระบบหวัฉีดนํ้ามนัเช้ือ 

เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต ์

เคร่ืองบิน--มอเตอร์ 

เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต-์-วาลว์ 

เคร่ืองบิน--มอเตอร์--วาลว์ 

มจ, จฬ สจล 

Bars (Engineering) คาน (วศิวกรรมศาสตร์) มจ, จฬ สจล 

Histochemistry 

 

จุลกายวภิาคเคมี 

ฮิสโตเคมี 

เคมีจุลกายวภิาคศาสตร์ 

มจ สจล 

Organochlorine compounds สารประกอบอินทรียค์ลอไรด ์

สารประกอบคลอไรด์อินทรีย ์  

มข สจล 

Organocobalt compounds สารประกอบอินทรียโ์คบอลต ์

สารประกอบโคบอลตอิ์นทรีย ์

จฬ สจล 

Organomercury compounds สารประกอบอินทรียป์รอท 

สารประกอบปรอทอินทรีย ์

จฬ สจล 

Organometallic compounds สารประกอบอินทรียโ์ลหะ 

สารประกอบโลหะอินทรีย ์

จฬ สจล 

Organotin compounds สารประกอบอินทรียดี์บุก 

สารประกอบดีบุกอินทรีย ์

จฬ สจล 

Organotitanium compounds สารประกอบอินทรียไ์ทเทเนียม 

สารประกอบไทเทเนียมอินทรีย ์

จฬ สจล 
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Plant histochemistry จุลกายวภิาคเคมีของพืช มจ สจล 

Plasma (Ionized gases) พลาสมา (ก๊าซ) 

พลาสมา (ก๊าซท่ีเป็นไอออน) 

มจ สจล 

Slag กากแร่ 

ข้ีเช่ือม  (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 

สแลก  (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 

จฬ สจล 

Supramolecular chemistry เคมีซูปราโมเลกุล 

เคมีซุปราโมเลกุล 

มข สจล 

Emulsions 
เยือ่ไวแสง  

อิมลัชนั 
จฬ สจล, มทส 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การควบคุมสินคา้ การควบคุมสินคา้โภคภณัฑ์ 

การจัดอันดับ (Ratings)   [หวัเร่ืองยอ่ย] การจัดอันดับ (Ratings and rankings)   [หวัเร่ืองยอ่ย] 

การตลาดโดยตรง การตลาดทางตรง 

การแลกเปล่ียน (Barter ; Exchange)  การแลกเปล่ียน (Exchange) 

การแลกเปล่ียนสินคา้ การแลกเปล่ียนสินคา้โภคภณัฑ ์

การแลกเปล่ียนสินคา้--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั    การแลกเปล่ียนสินคา้โภคภณัฑ-์-กฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบั  

เคร่ืองแต่งกาย--การแสดงและการประกวด แฟชัน่โชว ์

จมูก--ศลัยกรรมตบแต่ง ศลัยกรรมตกแต่งจมูก 

ตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้ ตลาดซ้ือขายสินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้ 

ตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ผูป้ระกอบการขนส่งทางทะเล 

ธนาคารและการธนาคาร--การจดัอนัดบั (Banks and 

banking--Ratings) 

ธนาคารและการธนาคาร--การจดัอนัดบั (Banks and 

banking--Ratings and rankings) 

ปรัชญาฮินดู (Philosophy, Hindu) ปรัชญาฮินดู (Hindu philosophy) 

พืชเศรษฐกิจ (Botany, Economic) พืชเศรษฐกิจ (Crops) 

ฟีนอลออกซีเดส ฟีนอลออกซิเดส 

ภาษาอินเดีย (India languages) อินเดีย--ภาษา (India--Languages) 

วอีาร์เอม็แอล (VRML (Document markup language)) วอีาร์เอม็แอล (VRML (Computer program language)) 
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เวร์ิดโปรเซสซิง การประมวลผลคาํ 

ศลัยกรรมตบแต่ง ศลัยกรรมตกแต่ง 

หนงัสัตว ์(Leather) หนงัสัตว ์(Hides and skins) 

หุน้กู-้-การจดัอนัดบั (Bonds--Ratings) หุน้กู-้-การจดัอนัดบั (Bonds--Ratings and rankings) 

อนาคตในวรรณกรรม (Future in literature) อนาคตในวรรณกรรม (Future, the, in literature) 

อุตสาหกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (Electric industries) อุตสาหกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (Electric apparatus 

and appliances industry)  [ไม่มีใน LC] 

 

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข  

      

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

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

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์--ประนีประนอม … UF ประนีประนอม  [ตดัออก] 

การแข่งขันทางการค้า ...    UF คู่แข่งการคา้ 

การควบคุม … [แกต้วัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย เช่น ความช้ืนสัมพทัธ์--การควบคุม ; ศตัรูพืช--การควบคุม 

การควบคุมสินคา้   แกเ้ป็น  การควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ 

การควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ ...   UF การควบคุมสินคา้ 

การจัดการนํา้ ...     UF การบริหารจดัการนํ้า 

การจัดอันดับ (Ratings and rankings)  … [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

การตลาดโดยตรง    แกเ้ป็น  การตลาดทางตรง 

การบําบัดด้วยกลิน่ ...  […, 615.3219]    [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

การประมวลผลคํา ... [แกจ้าก เวิร์ดโปรเซสซิง และตดัรายการโยง] 

      BT สาํนกังานอตัโนมติั [ตดัออก] 

      NT ซียไูรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [ตดัออก] 

       ราชวถีิเวิร์ดพีซี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [ตดัออก] 

       เวร์ิดสตาร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [ตดัออก] 

การประเมินผลทางการศึกษา …   BT การศึกษา  [เพิ่มรายการโยง] 

การแลกเปล่ียน (Barter ; Exchange)   แกเ้ป็น  การแลกเปลีย่น (Exchange)    

การแลกเปล่ียนสินคา้    แกเ้ป็น  การแลกเปลีย่นสินค้าโภคภัณฑ์ 

การแลกเปล่ียนสินคา้--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั     

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


 13 

แกเ้ป็น    การแลกเปลีย่นสินค้าโภคภัณฑ์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ     

การออกกาํลงักาย...[GV460-548, QP301-336, RA781-781.85 ; …]   [แกเ้ลขหมู่ LC] 

กจิกรรมบําบัด …    UF การรักษาดว้ยกิจกรรม 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  (Furniture, equipment, etc.) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

คลองรากฟัน ...     UF รากฟัน  [ตดัออก] 

ความซึมเศร้า ...     UF โรคซึมเศร้า [ตดัออก] 

ความต้านทานดิน (Earth resistance (Geophysics)) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

เคร่ืองแต่งกาย--การแสดงและการประกวด     แกเ้ป็น แฟช่ันโชว์    

จมูก--ศลัยกรรมตบแต่ง   แกเ้ป็น  ศัลยกรรมตกแต่งจมูก 

ชาวเขา -- ภาษา (Hill tribes -- Languages)    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้  แกเ้ป็น  ตลาดซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า 

ตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ แกเ้ป็น  ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล 

ธนาคารและการธนาคาร--การจัดอนัดับ (Banks and banking--Ratings and rankings)    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

นักคณติศาสตร์ ...  […, 510.92]     [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

ปรัชญาฮินดู (Hindu philosophy) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

พชืเศรษฐกจิ (Crops) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ฟอร์มัลดีไฮด์ ...     UF ฟอร์มาลดีไฮด ์  

ฟีนอลออกซีเดส    แกเ้ป็น  ฟีนอลออกซิเดส 

ภาษาอินเดีย (India languages)  แกเ้ป็น  อนิเดีย--ภาษา (India--Languages) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์  (Microcontrollers)…     [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

รีเลย์ ...      UF รีเลยป้์องกนั  [ตดัออก] 

โลก--โครงสร้างภายใน (Earth (Planet)--Internal structure) … [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

โลก--เปลอืก (Earth (Planet)--Crust) …    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

วอีาร์เอม็แอล (VRML (Computer program language)) …  [แกค้าํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

      BT เอชทีเอม็แอล  [ตดัออก] 

เวร์ิดโปรเซสซิง    แกเ้ป็น  การประมวลผลคํา  

ศลัยกรรมตบแต่ง   แกเ้ป็น  ศัลยกรรมตกแต่ง 

หนังสัตว์ (Hides and skins) ...      [แกค้าํภาษาองักฤษ]  

หุ้นกู้--การจัดอนัดับ (Bonds--Ratings and rankings) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

อนาคตในวรรณกรรม (Future, the, in literature) ...    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

อนิทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) … [แกเ้ลข LC  จาก TK5105.875.16 เป็น TK5105.875.I6] 

javascript:Browser('&table=schedules&span=TK5105.875.I6')
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อุตสาหกรรมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Electric apparatus and appliances industry) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ  ; ไม่มีใน LC] 

อุตสาหกรรมหนังสัตว์ (Hides and skins industry) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ]  

เอชทเีอม็แอล1 …     NT วอีาร์เอม็แอล [ตดัออก] 

 

         มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ  

http://thaiccweb.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=1&action=termdetail&id=9392

