
สรุปการประชุม คณะท างานกล่มุวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 1 / 2558 

วนัพฤหัสบดทีี่ 22 มกราคม  2558 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง  ส านักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและมติท่ีประชุม 
สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองน าเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หวัเร่ือง     สถาบนัท่ีเสนอ        มติท่ีประชุม : รับหวัเร่ือง
Airplanes--Motors มจ, จฬ เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต ์
Airplanes--Motors--Valves มจ, จฬ เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต-์-วาลว์ 
Aluminum ingots มข แท่งอะลูมินมั 
Autistic people มข คนออทิสติก 
Automobiles--Motors มจ, จฬ รถยนต-์-เคร่ืองยนต ์
Automobiles--Motors--Bearings มจ, จฬ รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-แบริง 
Automobiles--Motors--Carburetors มจ, จฬ รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-คาร์บูเรเตอร์ 
Automobiles--Motors--Fuel injection  systems มจ, จฬ รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-ระบบหวัฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิง 
Automobiles--Motors--Turbochargers มจ, จฬ รถยนต-์-เคร่ืองยนต-์-เทอร์โบชาร์จเจอร์ 
Bars (Engineering) มจ, จฬ คาน (วศิวกรรมศาสตร์) 
Emulsions จฬ อิมลัชนั ; เยือ่ไวแสง 
Histochemistry มจ จุลกายวภิาคเคมี 
Organochlorine compounds มข สารประกอบคลอรีนอินทรีย ์
Organocobalt compounds จฬ สารประกอบโคบอลตอิ์นทรีย ์
Organomercury compounds จฬ สารประกอบปรอทอินทรีย ์ (คงเดิม) 
Organometallic compounds จฬ สารประกอบโลหะอินทรีย ์ (คงเดิม) 
Organotin compounds จฬ สารประกอบดีบุกอินทรีย ์ (คงเดิม) 
Organotitanium compounds จฬ สารประกอบไทเทเนียมอินทรีย ์
Plant histochemistry มจ จุลกายวภิาคเคมีของพืช 
Plasma (Ionized gases) มจ พลาสมา (ก๊าซท่ีเป็นประจุ) 
Reflective learning มศว ป การเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ 
Slag จฬ ข้ีเช่ือม 
Supramolecular chemistry มข เคมีซุปราโมเลกุล 
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             หวัเร่ืองใหม่เสนอท่ีประชุม คร้ังท่ี 1/2558  (ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที่ 
                     ฐานข้อมูลหัวเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  (http://thaiccweb.car.chula.ac.th)) 
                      หวัเร่ือง                                                                                                                         สถาบนัท่ีเสนอ     
กรดอะมิโนในโภชนาการ (Amino acids in nutrition)       [จฬ] 
กรดอะมิโนในโภชนาการสัตว์ (Amino acids in animal nutrition)      [จฬ] 
กลุ่มอาการในเด็ก (Syndromes in children)        [จฬ] 
การกระจายอ านาจในการจัดการ (Decentralization in management)      [มข] 
การกกัเกบ็คาร์บอน (Carbon sequestration)        [มข] 
การค้าประเวณีของนักศึกษา (Student prostitution)        [มข] 
การเดินทางด้วยม้า (Travel with horses)        [จฬ] 
การเดินทางด้วยลา (Travel with donkeys)        [จฬ] 
การเดินทางด้วยสุนัข (Travel with dogs)         [มข] 
การตกแต่ง (Decoration)    [หวัเร่ืองยอ่ย]        [มจ] 
การติดเกมวดิีโอ (Video game addiction)         [มข] 
การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช (Photography, Flash-light)       [มข] 
การพาณชิย์เคลือ่นที่ (Mobile commerce)         [มข] 
การเรียนรู้แบบพนิิจพเิคราะห์ (Reflective learning)       [มศว ป] 
การเลอืกสรร (จิตวทิยา) (Selectivity (Psychology))       [มข] 
การสงวนรักษาทางประวตัิศาสตร์ (Historic preservation)       [มศว ป] 
การสูญพันธ์ุ (Extinction)   [หวัเร่ืองยอ่ย]        [มจ] 
การให้ค าปรึกษาในการศึกษาของคนหูหนวก (Counseling in education of the deaf)   [จฬ] 
การให้ค าปรึกษาในการศึกษาขั้นประถม (Counseling in elementary education)   [จฬ] 
การให้ค าปรึกษาในการศึกษาขั้นประถม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Counseling in elementary education--                        

 Law and legislation)         [จฬ] 
การให้ค าปรึกษาในการศึกษาขั้นมัธยม (Counseling in secondary education)     [มศว ป] 
การให้ค าปรึกษาในการศึกษาข้ันอุดมศึกษา (Counseling in higher education)     [มศว ป] 
การให้ค าปรึกษาในการศึกษาผู้ใหญ่ (Counseling in adult education)     [จฬ] 
การให้ค าปรึกษาในการศึกษาพเิศษ (Counseling in special education)    [จฬ] 
การให้ค าปรึกษาในอาชีวศึกษา (Counseling in vocational education)     [จฬ] 
การอยู่รอดในป่า (Jungle survival)         [มข] 
กจิกรรมบ าบัดส าหรับเด็ก (Recreational therapy for children)      [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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กจิกรรมบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ (Recreational therapy for older people)     [จฬ] 
กจิกรรมบ าบัดส าหรับเยาวชน (Recreational therapy for youth)      [จฬ] 
กจิกรรมบ าบัดส าหรับวัยรุ่น (Recreational therapy for teenagers)      [จฬ] 
ของแข็ง--สมบัติทางแม่เหลก็ (Solids--Magnetic properties)      [จฬ] 
ข้าว--จุลกายวภิาคเคม ี(Heart--Histochemistry)       [จฬ] 
ขีเ้ช่ือม (Slag)           [จฬ] 
เข็มทิศ (Compass)           [มจ] 
คณติศาสตร์--การเรียนการสอนผ่านเวบ็ (Mathematics--Web-based instruction)   [จฬ] 
คนออทสิติก (Autistic people)         [มข] 
ครูเปียโน (Piano teachers)          [มข] 
คลนิิกทนัตกรรม (Dental clinics)          [มข] 
ความหลากหลายของแบคทเีรีย--แง่พนัธุศาสตร์ (Bacterial diversity--Genetic aspects)  [จฬ] 
คาง--ศัลยกรรม (Chin--Surgery)          [จฬ] 
คาน (วศิวกรรมศาสตร์) (Bars (Engineering))        [มจ] 
เคมีซุปราโมเลกุล (Supramolecular chemistry)        [มข] 
เคร่ืองยนต์ (Motors)    [หวัเร่ืองยอ่ย]        [มจ] 
โคบอลต์--สมบัติทางแม่เหล็ก (Cobalt--Magnetic properties)      [จฬ] 
จิตรกรรมโรมัน (Painting, Roman)         [มจ] 
จิตวทิยาสัตว์ (Animal psychology)         [มจ] 
จุลกายวภิาคเคมี (Histochemistry)         [มจ] 
จุลกายวภิาคเคมีของพชื (Plant histochemistry)        [มจ] 
ฉันทลกัษณ์ (Versification)          [มจ] 
ชีคาทอลกิ (Nuns)           [มจ] 
แชร์ลูกโซ่ (Ponzi schemes)          [มจ] 
เซมิกรุปริง (Semigroup rings)          [จฬ] 
ดวงจันทร์--สมบัติทางแม่เหลก็ (Moon--Magnetic properties)      [จฬ] 
ตัวน าไฟฟ้ายิง่ยวด--สมบัติทางแม่เหลก็ (Superconductors--Magnetic properties)    [จฬ] 
เต้านม--ศัลยกรรม (Breast--Surgery)         [จฬ] 
ทหารหญงิ (Women soldiers)          [มจ] 
แท่งอะลูมินัม (Aluminum ingots)          [มข] 
นาฬิกาแดดในศิลปกรรม (Sundials in art)         [จฬ] 



 4 

ไนโอเบียม--สมบัติทางแม่เหลก็ (Niobium--Magnetic properties)      [จฬ] 
บริษัท--การจัดอนัดับ (Corporations--Ratings and rankings)      [จฬ] 
เบีย้อรรถกร (จิตวทิยา) (Token economy (Psychology))       [มจ] 
ประชากรพชื (Plant populations)          [มจ] 
ปลา--การสูญพนัธ์ุ (Fishes--Extinction)         [มจ ; ไม่มีใน LC] 
ปลา--จิตวทิยา (Fishes--Psychology)         [จฬ] 
โปรตีนในโภชนาการสัตว์ (Proteins in animal nutrition)       [จฬ] 
ผลติภัณฑ์สังเคราะห์ (Synthetic products)         [มจ] 
ผลกึ--สมบัติทางแม่เหลก็ (Crystals--Magnetic properties)       [จฬ] 
ผบั--การตกแต่ง (Bars (Drinking establishments)--Decoration)     [จฬ] 
ผู้จัดจ าหน่าย (Distributors (Commerce))         [มข] 
พลาสมา (ก๊าซทีเ่ป็นประจุ) (Plasma (Ionized gases))      [มจ] 
โพลฟีินอลออกซิเดส (Polyphenol oxidase)        [จฬ] 
ฟิล์มบาง--สมบัติทางแม่เหล็ก (Thin films--Magnetic properties)      [จฬ] 
ภาษาไทย--ฉันทลกัษณ์ (Thai language--Versification)      [จฬ] 
เภสัชพนัธุศาสตร์ (Pharmacogenetics)         [มข] 
มลพษิจากกมัมันตรังสีของน ้า (Radioactive pollution of water)      [มจ] 
มวล (Mass)    [หวัเร่ืองยอ่ย]         [มจ] 
เมทลัโลโปรติเนส (Metalloproteinases)         [มข] 
ย่านประวตัิศาสตร์--การอนุรักษ์และการบ ารุงรักษา (Historic districts--Conservation and restoration) [จฬ] 
ยาแผนโบราณ--ไทย          [จฬ ;ไม่มีใน LC] 
เยาวชน--โรค--การรักษา (Youth--Diseases--Treatment)       [จฬ] 
รถยนต์--การตกแต่ง (Automobiles--Decoration)       [จฬ] 
รสชาติในวรรณกรรม (Taste in literature)         [จฬ] 
รสชาติในวรรณคดี (Taste in literature)         [จฬ] 
ร้านอาหารเกาหลี (Korean restaurants)         [จฬ] 
ร้านอาหารจีน (Chinese restaurants)         [จฬ] 
ร้านอาหารญี่ปุ่น (Japanese restaurants)         [จฬ] 
ร้านอาหารฝร่ังเศส (French restaurants)         [จฬ] 
ร้านอาหารพืน้เมือง (Ethnic restaurants)        [จฬ] 
รุ่นวยั (Generations)           [มจ] 
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โรงเรียน--การกระจายอ านาจ (Schools--Decentralization)       [มข] 
ลา (Donkeys)           [จฬ] 
โลหะ--สมบัติทางแม่เหลก็ (Metals--Magnetic properties)       [จฬ] 
โลหะหายาก--สมบัติทางแม่เหลก็ (Rare earth metals--Magnetic properties)     [จฬ] 
โลหะออกไซด์--สมบัติทางแม่เหลก็ (Metallic oxides--Magnetic properties)     [จฬ] 
ไลซีนในโภชนาการสัตว์ (Lysine in animal nutrition)       [จฬ] 
วงจรรวม--วงจรรวมความจุสูงมาก (Integrated circuits--Very large scale integration)   [มข] 
วนัส้ินสุดโลกในวรรณกรรม (End of the world in literature)       [จฬ] 
วนัส้ินสุดโลกในวรรณคดี (End of the world in literature)        [จฬ] 
วนัส้ินสุดโลกในศิลปกรรม (End of the world in art)        [จฬ] 
วยัรุ่น--โรค--การรักษา (Teenagers--Diseases--Treatment )       [จฬ] 
วสัดุวสิโคอลิาสติก (Viscoelastic materials)        [มข] 
วาเนเดียม (Vanadium)           [จฬ] 
วาเนเดียม--สมบัติทางแม่เหลก็ (Vanadium--Magnetic properties)      [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่ง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Surgery, Plastic--Law and legislation)  [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่ง--การพยาบาล (Surgery, Plastic--Nursing)      [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่ง--ภาวะแทรกซ้อน (Surgery, Plastic--Complications)     [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่งคาง (Genioplasty)         [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่งตา (Ophthalmic plastic surgery)       [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่งเต้านม (Mammaplasty)         [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่งในศิลปกรรม (Surgery, Plastic, in art)       [จฬ] 
ศัลยกรรมตกแต่งหนังตา (Blepharoplasty)        [จฬ] 
สตรี--อาชีวศึกษา (Women--Vocational education)       [จฬ] 
สถาปัตยกรรมโรมัน (Architecture, Roman)        [มจ] 
สหกจิศึกษา (Education, Cooperative)         [มทส] 
สัญญาจ้าง (Contracts for work and labor)         [มจ] 
สารประกอบคลอรีนอนิทรีย์ (Organochlorine compounds)       [มข] 
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน--สมบัติทางแม่เหลก็ (Coordination compounds--Magnetic properties)  [จฬ] 
สารประกอบเชิงซ้อน--สมบัติทางแม่เหลก็ (Complex compounds--Magnetic properties)   [จฬ] 
สารประกอบบิสมัธ (Bismuth compounds)        [มข] 
ส่ิงแวดล้อมนิยม (Environmentalism)         [มข] 
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สุญนิยม (Nihilism)           [มข] 
หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum )         [มข] 
ห้องสมุดสาธารณสุข (Public health libraries)        [มข] 
หัวใจ--จุลกายวภิาคเคม ี(Heart--Histochemistry)       [จฬ] 
หิน--สมบัติทางแม่เหลก็ (Rocks--Magnetic properties)       [จฬ] 
เหลก็--สมบัติทางแม่เหลก็ (Iron--Magnetic properties)       [จฬ] 
เหลก็กล้า--สมบัติทางแม่เหล็ก (Steel--Magnetic properties)       [จฬ] 
แหล่งโบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร์--การอนุรักษ์และการบ ารุงรักษา        
    (Historic sites--Conservation and restoration)                    [มศว ป] 
โหราศาสตร์กบัธุรกจิ (Astrology and business)        [มข] 
อนาคตในภาพยนตร์ (Future, The, in motion pictures)       [จฬ] 
อนาคตในวรรณคดี (Future, The, in literature)        [จฬ] 
อนาคตในวฒันธรรมมวลชน (Future, The, in popular culture)      [จฬ] 
ออทซึิมในวยัรุ่น (Autism in adolescence)         [จฬ] 
อะโวคาโด (Avocado )           [มข] 
อาคารพาณชิย์--การตกแต่ง (Commercial buildings--Decoration)     [จฬ] 
อาชีวศึกษา (Vocational education)        [จฬ] 
เอมีนออกซิเดส (Amine oxidase)          [จฬ] 
แอพ็โพรพริเอชัน (ศิลปกรรม) (Appropriation (Art))       [จฬ] 
แอพ็โพรพริเอชัน (ศิลปะ) (Appropriation (Arts))        [จฬ] 
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมในเด็ก (Asperger's syndrome in children)      [จฬ] 
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมในวัยรุ่น (Asperger's syndrome in adolescence)     [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสี--การใช้ในอุตสาหกรรม (Radioisotopes--Industrial applications)   [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในการบิน (Radioisotopes in aeronautics)      [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในการบินอวกาศ (Radioisotopes in astronautics)     [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในการวนิิจฉัยโรค (Radioisotopes in medical diagnosis)     [มจ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในโลหวทิยา (Radioisotopes in metallurgy)      [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในวศิวกรรมชลศาสตร์ (Radioisotopes in hydraulic engineering)   [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในวศิวกรรมโยธา (Radioisotopes in civil engineering)     [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในวศิวกรรมรถไฟ (Radioisotopes in railroad engineering)    [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในวศิวกรรมสุขาภิบาล (Radioisotopes in sanitary engineering)    [จฬ] 
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ไอโซโทปกมัมันตรังสีในสมุทรศาสตร์ (Radioisotopes in oceanography)     [จฬ] 
ไอโซโทปกมัมันตรังสีในอุทกวทิยา (Radioisotopes in hydrology)      [จฬ] 

              
                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จ านวน 152 หวัเร่ือง 
 
หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและสถาบนัท่ีตรวจสอบ       
 

หัวเร่ือง 
ภาษาองักฤษ 

หัวเร่ือง 
ภาษาไทย 

สถาบันที่
เสนอ 

สถาบันทีต่รวจสอบ 

Electronic records 
ระเบียนขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

มจ จฬ 

Obligations (Law) 
ภาระผกูพนั 
หน้ี (กฎหมาย) 

มจ จฬ 

Relief models 
 

แบบจ าลองทางภูมิศาสตร์ 
แบบจ าลองภูมิประเทศ 

มจ จฬ 

Subpoena 
หมายศาล  (หวัเร่ืองในฐาน) 
หมายเรียกพยาน (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 

- จฬ 

Visual programming languages 
(Computer science)) 

วชิวัลโ์ปรแกรมมิง (ภาษาคอมพิวเตอร์) 
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 
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หัวเร่ือง 
ภาษาองักฤษ 

หัวเร่ือง 
ภาษาไทย 

สถาบันที่
เสนอ 

สถาบันทีต่รวจสอบ 

 
 
 
 

ไก่พื้นเมือง 
ไก่—พนัธ์ุพื้นเมือง 
ไก่—พนัธ์ุประดู่หางด า 
พืชพนัธ์ุพื้นเมือง (Heirloom varieties 
(Plants)) 
สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

มทส,  มจ มก 

 
ป่าไมแ้บบยัง่ยนื 
การท าป่าไมแ้บบยัง่ยนื 

มจ มก 

Formulas, recipes, etc. 
สูตรอาหาร 
สูตรผสม (มธ) 

มจ มก 

Fungi 
เห็ดรา 
เช้ือรา  (ใชใ้นฐาน) 

มจ มก 

Host plants 
พืชเจา้บา้น 
พืชใหอ้าศยั 
พืชอาศยั 

มจ, จฬ มก 

Wood-decaying fungi 
เห็ดสลายไม ้
เช้ือราท าลายไม ้

มข มก 

Giftware ของขวญัของช าร่วย  มจ มกค, มธบ 

Hospitality industry 
อุตสาหกรรมโรงแรม 
อุตสาหกรรมสถานบริการ (มธ) 

มจ มกค, มธบ 

Marks of origin 
แหล่งก าเนิดสินคา้ 
เคร่ืองหมายแสดงแหล่งก าเนิด (มธ) 

มจ มกค, มธบ 

Intermediate state  ภาวะใกลต้าย 
ภาวะระยะสุดทา้ย 

จฬ มข, มอ ห 

Kinetic theory of matter 
 

ตรวจสอบค าภาษาไทย มจ มจ 
 



 9 

 
หัวเร่ือง 

ภาษาองักฤษ 
หัวเร่ือง 
ภาษาไทย 

สถาบันที่
เสนอ 

สถาบันทีต่รวจสอบ 

Special days 
วนัท่ีระลึก 
วนัพิเศษ (มธ) 
วนัส าคญั  (มีในฐาน แต่ไม่มีค  าองักฤษ) 

มจ มจ 

Nata (Food)  [ไม่มีใน LC] 
วุน้สวรรค ์
วุน้มะพร้าว 

มทส มจพ 

Speed bumps 

เนินชะลอความเร็ว 
ลูกเนินชะลอความเร็ว 
ลูกระนาด (ถนน)  [มข] 
ลูกระนาดชะลอความเร็ว 

มข มทส 

 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
วธีิพิจารณาความอาญา (หมายรวมถึง
กฎหมาย)  

มจ มธ 

 
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 
วธีิพิจารณาความแพง่ (หมายรวมถึง
กฎหมาย) 

  

Ship handling 
การขบัเรือ  (มจ) 
การน าเรือ  (ศพัทก์รมเจา้ท่า) 

มจ มบ 

Blood lipids ไขมนัในเลือด 
โคเลสเตอรอล 

มจ มม 

ขอค าภาษาองักฤษ 
ประสาทสัมผสั 
 

มจ มม 

Khmer literature  [LC] 
Cambodian literature  [ไม่มีใน LC] 

วรรณกรรมเขมร  (มีในฐานแลว้) 
วรรณกรรมกมัพชูา 
 

มทส มศก ท, จฬ 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน 
 

มจ มศว ป 

Volatile organic compounds 
สารประกอบอินทรียร์ะเหย 
สารระเหยอินทรีย ์
สารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย  (มธ) 

จฬ, มจ สจล 
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หัวเร่ือง 
ภาษาองักฤษ 

หัวเร่ือง 
ภาษาไทย 

สถาบันที่
เสนอ 

สถาบันทีต่รวจสอบ 

Curtain walls 
ผนงักระจก 
ผนงัเบา 
ผนงัรอบ 

มข สจล, มทส 

Emulsions เยือ่ไวแสง จฬ สจล, มทส 

 
หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 
กงเตก็ กงเตก๊ 
กรดยริูค กรดยริูก 
การท าบตัรรายการ--ช่ือเร่ืองแบบฉบบั 
   (Cataloging—Uniform title) 

ช่ือเร่ืองแบบฉบบั (การลงรายการ)  
   (Uniform titles (Cataloging)) 

การรักษารากฟัน การรักษาคลองรากฟัน (Root canal therapy) 
การศึกษาทางอาชีพ (Vocational education) การศึกษาทางอาชีพ (Career education) 
ความร่วมมือทางการศึกษา (Education, Cooperative) ความร่วมมือทางการศึกษา  [ตดัค าภาษาองักฤษ] 
เคร่ืองบิน--มอเตอร์ เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต ์
เคร่ืองบิน--มอเตอร์--วาลว์ เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต-์-วาลว์ 
เงินส ารองหน้ีสูญ ส ารองหน้ีสูญ 
จิตวทิยามนุษย ์ จิตวทิยามนุษยนิยม 
จิอาร์เดีย แลมเบลีย จิอาร์เดียแลมเบลีย 
จุลินทรีย-์-พนัธุศาสตร์  
   (Microorganisms--Microbial genetics)     

พนัธุศาสตร์จุลชีพ (Microbial genetics) 

ชี (Nuns) ชี (Buddhist nuns) 
เซอเรียมออกไซด์ ซีเรียมออกไซด์ 
ดราฟท ์ ดราฟต ์
เดลฟาย เดลฟาย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
ท่ีวา่ง (ศิลปะ) ท่ีวา่ง (ศิลปกรรม) 
นิเวศวทิยาน ้าจืด (Freshwater ecology ; Limnology) นิเวศวทิยาน ้าจืด (Freshwater ecology) 
แบตเตอร่ี (Batteries (Ordnance)) แบตเตอร่ี (Electric batteries) 
ประติมากรรมสมยัไบแซนทีน ประติมากรรมไบแซนทีน 
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ประติมากรรมอิสลาม (Sculpture, Islamic) ประติมากรรมอิสลาม (Islamic sculpture) 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1600-1750    ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--ค.ศ. 1600-1750    
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1750-1918 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--ค.ศ. 1750-1918 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1918- ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--ค.ศ. 1918- 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1918-1945 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--ค.ศ. 1918-1945 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1945-1971 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--ค.ศ. 1945-1971 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1990 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--ค.ศ. 1990 
ปืนใหญ่ (Artillery) ปืนใหญ่ (Ordnance) 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์--ภาษี การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์--ภาษี 
โพลิแอไมด์ โพลิเอไมด์ 
เฟอร์ริซยัอะไนด์ เฟอร์โรไซยาไนด ์(Ferrocyanides) 
ภาวะกรดยริูคในเลือดสูง ภาวะกรดยริูกในเลือดสูง 
ภูมิไวเกิน--การวนิิจฉยัโรค ภูมิไวเกิน--การวนิิจฉยั 
มะตาด (Dilleniaceae) มะตาด (Willenia)     [ไม่มีใน LC] 
ระเบิดนิวเคลียร์ (Nuclear explosions) ระเบิดนิวเคลียร์ (Atomic bomb) 
ลทัธิหลงัโครงสร้างนิยม แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม 
เล่ียน (พืช) (Meliaceae) เล่ียน (พืช) (Guazuma ulmifolia) 
ศิลปกรรมสมยัเยอรมานิก ศิลปกรรมเยอรมานิก 
ศิลปกรรมสมยัไบแซนทีน ศิลปกรรมไบแซนทีน 
สถาปัตยกรรมสมยัไบแซนทีน สถาปัตยกรรมไบแซนทีน 
สถาปัตยกรรมสมยัเยอรมานิก สถาปัตยกรรมเยอรมานิก 
สารประกอบ สารประกอบเชิงซ้อน 
สารประกอบอินทรียโ์คบอลต ์ สารประกอบโคบอลตอิ์นทรีย ์
สารประกอบอินทรียไ์ทเทเนียม สารประกอบไทเทเนียมอินทรีย ์
สารพิษ ชีวพิษ 
อะมีน เอมีน 
อารยธรรมสมยัเยอรมานิก อารยธรรมเยอรมานิก 
อุตสาหกรรม--ไทย--สถานท่ีตั้ง  
    (Industries--Thailand--Location) 

อุตสาหกรรม--สถานท่ีตั้ง--ไทย  
    (Industrial location--Thailand) 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การมีส่วนร่วมของลูกจา้ง อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การจดัการ—การมีส่วนร่วมของ    
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   (Construction industry--Employee participation)     ลูกจา้ง   
    (Construction industry--Management--Employee    
       participation) 

  

หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข  
      
หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  
(ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  http://thaiccweb.car.chula.ac.th) 
กงเตก็    แกเ้ป็น  กงเต๊ก 
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์--ค า้ประกนั … UF ค ้าประกนั [ตดัออก] 
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ …  RT วธีิพิจารณาความอาญา (กฎหมายระหวา่งประเทศ)   แกเ้ป็น   
    NT วธีิพิจารณาความอาญา (กฎหมายระหวา่งประเทศ) 
กรดยริูค    แกเ้ป็น  กรดยูริก 
กองทพับก--ปืนใหญ่ [ตดัออก] 
การกระท าทางสังคม ... [ตดั  แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์  และเพิ่มค าอธิบายและรายการโยง] 
 ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยใหใ้ชค้  าวา่ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เช่น การพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม--การมีส่วนร่วมของประชาชน ; 
โครงการพฒันาชนบท--การมีส่วนร่วมของประชาชน 
     NT พฤติกรรมรวมหมู่ 
การแข่งขนั (Competition ; Tournaments)  [เพิ่มค าภาษาองักฤษและแกค้  าอธิบาย] 
 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย เช่น การเตน้ร า--การแข่งขนั ; ฟุตบอล--การแข่งขนั ; ศิลปะการแสดง--การแข่งขนั 
การเงิน ...    RT เงินตรา       แกเ้ป็น     NT     เงินตรา 
การตกแต่งและการประดับ ... [เพิ่มค าอธิบาย] 
 ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ยใหใ้ชค้  าวา่ "การตกแต่ง" เช่น ผบั--การตกแต่ง ; รถยนต-์-การตกแต่ง ; โรงแรม--การตกแต่ง ; อาคาร
พาณิชย-์-การตกแต่ง  
การแต่งค าประพนัธ์ ...   UF ฉนัทลกัษณ์ [ตดัออก] 
การทาสี ...  [ตดัเลขหมู่ LC   NP1130] 
การท าบตัรรายการ--ช่ือเร่ืองแบบฉบบั  (Cataloging--Uniform title) 
    แกเ้ป็น  ช่ือเร่ืองแบบฉบับ (การลงรายการ) (Uniform titles (Cataloging)) 
การรักษารากฟัน   แกเ้ป็น  การรักษาคลองรากฟัน (Root canal therapy) 
การเรียนการสอนผ่านเวบ็ … [เพิ่มค าอธิบาย] 
 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยไดด้ว้ย เช่น คณิตศาสตร์--การเรียนการสอนผา่นเวบ็ 
การล่าสัตว์ ... […, SK1-341 ; …]  [เพิ่มเลขหมู่ LC] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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การศึกษาทางอาชีพ ... (Career education)   [แกค้  าภาษาองักฤษ] 
ความร่วมมือทางการศึกษา ... [ตดัค าภาษาองักฤษและรายการโยง] 
เคร่ืองบิน--มอเตอร์  แกเ้ป็น  เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองบิน--มอเตอร์--วาลว์ แกเ้ป็น  เคร่ืองบิน--เคร่ืองยนต์--วาล์ว 
โคกระบือ ...  [… ; 636.2]  [แกเ้ลขหมู่ DDC] 
เงินส ารองหน้ีสูญ  แกเ้ป็น  ส ารองหนีสู้ญ 
จิตวทิยามนุษย ์   แกเ้ป็น  จิตวทิยามนุษยนิยม 
จิอาร์เดีย แลมเบลีย  แกเ้ป็น  จิอาร์เดียแลมเบลีย 
จุลินทรีย-์-พนัธุศาสตร์ (Microorganisms--Microbial genetics)    แกเ้ป็น  พนัธุศาสตร์จุลชีพ (Microbial genetics) 
ชาวเขา--ยา  [ตดัออก] 
ชี … (Buddhist nun s)  [294.3657]  [แกค้  าภาษาองักฤษ รายการโยง และเพิ่มเลขหมู่ DDC] 
     BT คริสตศ์าสนิกชน  [ตดัออก] 
ช่ือเร่ืองแบบฉบับ … [หวัเร่ืองยอ่ย]  [ตดัออก] 
เซรีนโปรติเนส ... (Serine proteinases) [แกค้  าภาษาองักฤษ] 
เซรีนโปรติเนส--สารยบัยั้ง ... (Serine proteinases--Inhibitors) [แกค้  าภาษาองักฤษ] 
เซอเรียมออกไซด์  แกเ้ป็น  ซีเรียมออกไซด์ 
ดราฟท ์    แกเ้ป็น  ดราฟต์ 
เด็ก--ยา   [ตดัออก] 
เดลฟาย     แกเ้ป็น  เดลฟาย (โปรแกรมคอมพวิเตอร์) 
ตัวเอกปฏิลกัษณ์ ...   UF แอนตีฮีโร    แกเ้ป็น แอนติฮีโร 
ต ารวจ ...  ตดัค าอธิบาย ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือเมืองไดด้ว้ย 
ไตรสรณคมณ์ ...    BT พระรัตนตรัย [เพิ่มรายการโยง] 
ทนายความ ...   [ตดัเลขหมู่ LC] 
ทรัพยากรธรรมชาติ ... (Natural resources)  [HC85 ; …] [แกค้  าภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC]  
ทรัพย์สิน ...    UF ทรัพยสิ์น--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
ทฤษฎี … [หวัเร่ืองยอ่ย]  [ตดัออก] 
ทฤษฎดีนตรี ...    UF เพลง--ทฤษฎี  [เพิ่มรายการโยง] 
ทางเดินหายใจ--การพยาบาล  [ตดัออก] 
ทีว่่าง (ศิลปกรรม) …   BT ศิลปะ แกเ้ป็น   ศิลปกรรม 
ท่ีวา่ง (ศิลปะ)   แกเ้ป็น  ทีว่่าง (ศิลปกรรม) 
เทศมนตรี ...  ตดัค าอธิบาย ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือเมืองไดด้ว้ย 
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นิเวศวิทยาน า้จืด ... (Freshwater ecology) [QH101-198, QH541.5.F7 ; 577.6, 577.63]    
[แกค้  าภาษาองักฤษ เลขหมู่ และรายการโยง] 

บริษัทเอกชน ...    UF ธุรกิจของเอกชน  [เพิ่มรายการโยง] 
      ธุรกิจเอกชน  [เพิ่มรายการโยง] 
แบตเตอร่ี ... (Electric batteries)  [TK2896-2986 ; …] [แกค้  าภาษาองักฤษ เพิ่มเลข LC และรายการโยง] 
ประติมากรรมสมยัไบแซนทีน  แกเ้ป็น ประติมากรรมไบแซนทนี 
ประติมากรรมอิสลาม (Islamic sculpture) … [แกค้  าภาษาองักฤษ] 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1600-1750    แกเ้ป็น ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิ--ค.ศ. 1600-1750 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1750-1918 แกเ้ป็น ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิ--ค.ศ. 1750-1918 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1918-  แกเ้ป็น ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิ--ค.ศ. 1918- 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1918-1945 แกเ้ป็น ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิ--ค.ศ. 1918-1945 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1945-1971 แกเ้ป็น ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิ--ค.ศ. 1945-1971 
ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ--1990  แกเ้ป็น ประวตัิศาสตร์เศรษฐกจิ--ค.ศ. 1990 
ปืนใหญ่ (Ordnance) ...  [แกค้  าภาษาองักฤษ เลขหมู่  รายการโยง  ตดัค าอธิบายและแกไ้ขรายการโยง] 
พฒันาการของเด็ก ...    UF เด็ก--พฒันาการ 
      พฒันาการเด็ก 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   แกเ้ป็น  การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั แกเ้ป็น  

การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์--ภาษี  แกเ้ป็น  การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์--ภาษี 
พชืเศรษฐกจิ ...    UF พืชอุตสาหกรรม  [เพิ่มรายการโยง] 
พืชอุตสาหกรรม  [ตดัออก] 
เพลง--ทฤษฎี  [ตดัออก] 
แพทย์ผิวหนัง ...    UF ตจแพทย ์ [เพิ่มรายการโยง] 
โพลิแอไมด์    แกเ้ป็น  โพลเิอไมด์ 
เฟอร์ริซยัอะไนด์    แกเ้ป็น  เฟอร์โรไซยาไนด์ (Ferrocyanides) 
ภาวะกรดยริูคในเลือดสูง   แกเ้ป็น  ภาวะกรดยูริกในเลอืดสูง 
ภูมิไวเกิน--การวนิิจฉยัโรค  แกเ้ป็น  ภูมิไวเกนิ--การวนิิจฉัย 
มะตาด ... (Willenia) [แกค้  าภาษาองักฤษและไม่มีใน LC] 
ยา ...    ตดัค าอธิบาย  

ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงักลุ่มชาติพนัธ์ุและกลุ่มบุคคลไดด้ว้ย เช่น ชาวเขา--ยา ; เด็ก--ยา ; สตรี--ยา 
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ยาง ...     UF การปลูกยาง  [ตดัออก] 
ยาแผนโบราณ ...    UF ยาไทย   [ตดัออก] 
ระเบิดนิวเคลยีร์ ... (Atomic bomb) [แกค้  าภาษาองักฤษ  เลขหมู่ DDC  และแกไ้ขรายการโยง] 
โรคเอดส์ ...  [QR201.A37, RA643.75-643.86, RC606.5-606.65 ; …] [แกเ้ลขหมู่ LC] 
ล้มละลาย ...    UF ลม้ละลาย--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
ล้มละลาย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  …  [ตดัออก] 
ลทัธิหลงัโครงสร้างนิยม  แกเ้ป็น  แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม 
ล าดับบุตร ...  [ตดัเลขหมู่ LC ทั้งหมด] 
เลีย่น (พชื) ... (Guazuma ulmifolia)  [แกค้  าภาษาองักฤษและเลขหมู่] 
วตัถุสังเคราะห์ … [ตดัออก] 
วตัถุอนัตราย ...    UF สารพิษ 
ศาล ...  [ตดัเลขหมู่ LC] 
ศาลจราจร ... [ตดัเลขหมู่ LC] 
ศาลแรงงาน … [ตดัเลขหมู่ LC] 
ศาลอุทธรณ์ ...  [ตดัเลขหมู่ LC] 
ศิลปกรรม--ญ่ีปุ่น--ถึง ค.ศ. 794  [ตดัออก] 
ศิลปกรรมสมยัไบแซนทีน  แกเ้ป็น  ศิลปกรรมไบแซนทนี 
ศิลปกรรมสมยัเยอรมานิก   แกเ้ป็น  ศิลปกรรมเยอรมานิก 
ศิลปอุตสาหกรรม ...  [T-TX ; …]  [แกเ้ลขหมู่ LC] 
สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ปืนใหญ่  [ตดัออก] 
สตรี--ยา [ตดัออก] 
สถานท่ีตั้ง … [หวัเร่ืองยอ่ย] แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์  [เพิ่มค าอธิบาย] 
สถาปัตยกรรมสมยัไบแซนทีน  แกเ้ป็น  สถาปัตยกรรมไบแซนทีน 
สถาปัตยกรรมสมยัเยอรมานิก  แกเ้ป็น  สถาปัตยกรรมเยอรมานิก 
สถานภาพ (กฎหมาย) …   RT บุคคล (กฎหมาย)  [เพิ่มรายการโยง] 
สภาพไร้น า้หนัก ... ตดัค าอธิบาย      แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์ 
สัณฐานวิทยาพชื ...   BT พฤกษศาสตร์   [เพิ่มรายการโยง] 
      พืช    [เพิ่มรายการโยง] 
สัตว์ ... [QL ; …] [เพิ่มเลขหมู่ LC] 
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สารต้านพษิ …    UF วตัถุดบัพิษ   [เพิ่มรายการโยง] 
      สารแกพ้ิษ   [เพิ่มรายการโยง] 
      แอนติทอกซิน   [เพิ่มรายการโยง] 
      แอนติทอ็กซิน   [เพิ่มรายการโยง] 
สารประกอบ    แกเ้ป็น  สารประกอบเชิงซ้อน 
สารประกอบเชิงซ้อน ... (Complex compounds)  [QD474 ; 546.25]    [เพิ่มค าภาษาองักฤษ เลขหมู่และรายการโยง] 
     NT สารประกอบโคออร์ดิเนชนั 
สารประกอบอินทรียโ์คบอลต ์  แกเ้ป็น  สารประกอบโคบอลต์อินทรีย์ 
สารประกอบอินทรียไ์ทเทเนียม  แกเ้ป็น   สารประกอบไทเทเนียมอนิทรีย์ 
สารพิษ     แกเ้ป็น  ชีวพษิ 
สิทธิมนุษยธรรมในวรรณคดี ...  แกเ้ป็น  สิทธิมนุษยชนในวรรณคดี 
สินแร่ยูเรเนียม ...   BT ยเูรเนียม  [เพิ่มรายการโยง] 

แร่  [ตดัออก] 
สุนัข--สรีรวิทยา …  [SF768.2.D6]      แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์ [แกเ้ลขหมู่ LC และเพิ่มค าอธิบาย] 
โส้ ...      UF ไทด า  [ตดัออก] 
      ไททรงด า [ตดัออก] 
หลุมฝังศพ ... ตดัค าอธิบาย      ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือเมืองไดด้ว้ย 
หอประชุม … ตดัค าอธิบาย      ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือเมืองไดด้ว้ย  
องค์กรธุรกจิ ...     UF ธุรกิจของเอกชน  [ตดัออก] 
      ธุรกิจเอกชน  [ตดัออก] 
อะมีน     แกเ้ป็น  เอมีน 
อารยธรรมสมยัเยอรมานิก  แกเ้ป็น  อารยธรรมเยอรมานิก 
อาวธุยคุดั้งเดิม  [ตดัออก] 
อาวุธสมัยโบราณ ...   UF  อาวธุยคุดั้งเดิม  [เพิ่มรายการโยง] 
อุตสาหกรรม--ไทย--สถานท่ีตั้ง (Industries--Thailand--Location)   แกเ้ป็น 
 อุตสาหกรรม--สถานทีต่ั้ง--ไทย (Industrial location--Thailand) 
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การมีส่วนร่วมของลูกจา้ง (Construction industry--Employee participation)       

แกเ้ป็น  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--การจัดการ--การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง  
(Construction industry--Management--Employee participation) 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--ลูกจา้ง--การฝึกหดั แกเ้ป็น  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--ลูกจ้าง--การฝึกอบรม 
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แอไมด์      แกเ้ป็น  เอไมด์ 
        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 


