
สรุปการประชุม คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่3 / 2557 

วนัพฤหัสบดีที ่25 กรกฎาคม  2557 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง  สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                                   

 

สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

 

หวัเร่ือง                                                                            สถาบนัท่ีเสนอ        มติท่ีประชุม : รับหวัเร่ือง                        

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์                                                   มจ                         ใหใ้ชต้ามเดิม 

Business enterprises                                                                        มจ            ใหใ้ชค้าํภาษาไทยวา่ องคก์รธุรกิจ 

Meetings                                                                              มจ            ใหใ้ชค้าํภาษาไทยวา่ การประชุม 

 

หวัเร่ืองใหม่เสนอท่ีประชุม คร้ังท่ี 3/2557  (ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที่ 

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

 

                      หวัเร่ือง                                                                                              สถาบนัท่ีเสนอ     

1. กระบวนการอเิล็กโทรสแลก็ (Electroslag process)     [จฬ] 

2. กราฟสมบูรณ์ (Perfect graphs)       [จฬ] 

3. กลุ่มอาการหายใจลาํบาก (Respiratory distress syndrome)    [จฬ] 

4. กลูตารอล (Glutaral)        [จฬ] 

5. การจับกลุ่มตะกอน (Flocculation)      [จฬ] 

6. การทดสอบหน้าท่ี      [หัวเร่ืองย่อย]     [มจ] 

7. การทาํความร้อน (Heating)       [มจ] 

8. การทาํความร้อนและการระบายความร้อน (Heating and ventilation)  [จฬ ; มจ] 

9. การทาํงานทางไกล (Telecommuting)      [มจ] 

10. การทาํให้เบาบาง (Attenuation)   [หัวเร่ืองย่อย]     [มจ ; จฬ] 

11. การฝึกสัตว์ (Animal training)       [มจ] 

12. การแพทย์แผนจีน (Medicine, Chinese)      [มจ] 

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


 2 

13. การแพทย์แผนไทย (Medicine, Thai)      [มจ] 

14. การรวมกลุ่ม (เคมี) (Aggregation (Chemistry))     [จฬ] 

15. การรวมตะกอนด้วยคลืน่เสียง (Sonic coagulation)     [จฬ] 

16. การวินิจฉัยระดับโมเลกุล (Molecular diagnosis)   [หวัเร่ืองยอ่ย]  [จฬ] 

17. การวนิิจฉัยโรคระดับโมเลกุล (Molecular diagnosis)   [จฬ] 

18. การศึกษานอกห้องเรียน (Outdoor education)     [มศว ป] 

19. การอนุรักษ์ละคร        [มข ; ไม่มีในLC] 

20. การอนุรักษ์วสัดุ (Preservation of materials)     [มจ] 

21. การอนุรักษ์สารสนเทศดิจิตอล (Digital preservation)   [มศว ป] 

22. ข้าวเหนียว (Sticky rice)       [มศว ป ; มจ ; ไม่มีในLC]  

23. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Council for Democratic Reform 

Under the Constitutional Monarchy)    [มจ ; ไม่มีในLC] 

24. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาต ิ(Council of National Security)   [มจ ; ไม่มีในLC] 

25. คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(National Peace and Order Maintaining Council) [มจ ; ไม่มีในLC] 

26. ความเงียบ (Silence)        [มจ] 

27. ความช้ืนในอาคาร (Dampness in buildings)     [จฬ] 

28. ความช้ืนสัมพทัธ์--การควบคุม (Humidity--Control)    [จฬ] 

29. ความสนุกสนาน (Joy)        [มจ] 

30. ความสามารถในการดูดซับความรู้ (เศรษฐศาสตร์) (Absorptive capacity (Economics)) [จฬ] 

31. เครือข่ายเชิงความหมาย (ทฤษฎสีารสนเทศ) (Semantic networks (Information theory)) [มข ; มจ] 

32. โคกระบือ--โรงเรือน (Cattle--Housing)     [จฬ]  

33. งานทาํด้วยตนเอง (Do-it-yourself work)      [มจ] 

34. จราจรแออดั (Traffic congestion)       [มจ] 

35. เช้ือราไมคอร์ไรซา (Mycorrhizal fungi)      [จฬ] 

36. เซอร์เฟชพลาสมอนเรโซแนนซ์ (Surface plasmon resonance)   [จฬ] 

37. ดอกไม้รังไหม         [มข ; ไม่มีใน LC] 

38. ดีซัลเฟอไรเซชัน (Desulfurization)      [จฬ ; มจ] 

39. ตัวระบุวตัถุดิจิตอล (Digital Object Identifiers)     [มศว ป] 

40. ตัวเร่งปฏิกริิยาเหลก็ (Iron catalysts)      [จฬ] 

41. ทีเ่กบ็รองเท้า (Shoe storage)       [มศว ป ; ไม่มีใน LC] 
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42. ทีอ่ยู่อาศัย--การทาํความร้อนและการระบายความร้อน (Dwellings--Heating and ventilation)    
                                     [จฬ ; มจ] 

43. นํา้--การทาํให้บริสุทธ์ิ--การกรองแบบทรายกรองเร็ว (Water--Purification--Rapid sand filtration) [จฬ] 

44. นํา้เสีย--การบําบัด--การจับกลุ่มตะกอน (Sewage--Purification--Flocculation) [จฬ] 

45. นํา้เสีย--การบําบัด--การตกตะกอน (Sewage--Purification—Precipitation) [จฬ] 

46. บรรทดัฐานทางสังคมในภาพยนตร์ (Social norms in motion pictures)  [จฬ] 

47. บรรทดัฐานทางสังคมในวรรณกรรม (Social norms in literature)   [จฬ] 

48. บรรทดัฐานทางสังคมในวรรณคด ี(Social norms in literature)   [จฬ] 

49. บรรทดัฐานทางสังคมในศิลปกรรม (Social norms in art)    [จฬ] 

50. บริษัทเอกชน (Private companies)      [มจ] 

51. ปฏิกริิยาโวลฟ์คิชเนอร์ (Wolff-Kishner reduction)     [จฬ] 

52. ปลา--ทีอ่ยู่อาศัย (Fishes--Habitations)     [จฬ] 

53. เพจจิง (วทิยาการคอมพวิเตอร์) (Paging (Computer science))  [จฬ] 

54. โพลแิซ็กคาไรด์จากจุลนิทรีย์ (Microbial polysaccharides)    [จฬ] 

55. โพลเิอทลิีนออกไซด์ (Polyethylene oxide)      [จฬ] 

56. ฟังก์ชันก่อกาํเนิด (Generating functions)      [จฬ] 

57. ภาษาสอบถามข้อมูล (วทิยาการคอมพวิเตอร์) (Query languages (Computer science))    [มศว ป] 

58. มะเร็ง--การวนิิจฉัยระดับโมเลกุล (Cancer--Molecular diagnosis)   [จฬ] 

59. แมทมาทกิา (Mathematica (Computer file))     [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

60. โมลบิดนัีม (Molybdenum)       [จฬ ; มจ] 

61. รถยนต์--การทาํความร้อนและการระบายความร้อน (Automobiles--Heating and ventilation) [จฬ ; มจ] 

62. ระบบเรนินแองจิโอเทนซิน (Renin-angiotensin system)    [จฬ] 

63. ระบบไฮบริด (Hybrid systems)       [จฬ] 

64. รัง (Nests)        [จฬ] 

65. รัฐบาล--ไทย--สมัย สมชาย วงศ์สวสัดิ์, 2551     [มจ] 

66. รัฐบาล--ไทย--สมัย สมัคร สุนทรเวช, 2551     [มจ] 

67. รัฐบาล--ไทย--สมัย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, 2551-2554    [มจ] 

68. รัฐบาล--ไทย--สมัย ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร, 2554-2557     [มจ] 

69. รัฐประหาร--ไทย (Coups d'etat--Thailand)     [มจ] 

70. รีดักชัน (เคมี) (Reduction (Chemistry))      [จฬ ; มจ] 

71. เรนิน (Renin)         [จฬ ; มจ] 
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72. โรงเรือนสัตว์ (Animal housing)       [มข] 

73. แลมบ์ดาแคลคูลสั (Lambda calculus)      [จฬ] 

74. โลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy)     [จฬ] 

75. โลหะ--ดีซัลเฟอไรเซชัน (Metals--Desulfurization)     [จฬ ; มจ] 

76. โลหะเฮไลด์ (Metal halides)       [จฬ] 

77. สมุนไพรขัดหน้า        [มข ; ไม่มีใน LC] 

78. สหบรรณานุกรม (Union catalogs)     [จฬ] 

79. สัตว์--ทีอ่ยู่อาศัย (Animals--Habitations)     [จฬ] 

80. สารจับกลุ่มตะกอน (Flocculants)       [จฬ] 

81. โสตวทิยา (Otology)        [จฬ ; มจ] 

82. อาชญากรรมระหว่างประเทศ (International crimes)    [มจ] 

83. อุปกรณ์ตรวจจับรังสีแกมมา (Gamma ray detectors)   [จฬ] 

84. เอกโซโพลแิซ็กคาไรด์จากจุลนิทรีย์ (Microbial exopolysaccharides)   [จฬ] 

85. ไฮดรอกซิเลชัน (Hydroxylation)       [จฬ] 

86. ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน (Hydrothermal carbonization)   [มข] 
               

                      

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 

 

หัวเร่ือง  สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

Adenocarcinoma มะเร็งชนิดต่อม 

อดีโนคาร์ซิโนมา 

อะดีโนคาร์ซิโนมา 

จฬ มม ; มอ ห 

Bacillus megaterium แบคทีเรียปฏิปักษ ์ มข มอ ห 

Contemplation ตรวจสอบคาํภาษาไทย จฬ จฬ 

Cutaneous manifestations of general diseases การสาํแดงอาการทางผวิหนงั มจ มม 

 

Dermatology ตจัวทิยา 

ตจวทิยา 

วทิยาผวิหนงัและโรคผวิหนงั 

วทิยาโรคผิวหนงั 

มศว มม, จฬ 

Gamma ray sources ตน้กาํเนิดรังสีแกมมา จฬ สจล ; มทส 
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แหล่งกาํเนิดรังสีแกมมา 

Human embryo ตวัอ่อนมนุษย ์ มจ มม ; มอ ห 

Intermediate state  ภาวะใกลต้าย 

ภาวะระยะสุดทา้ย 

มข  มอ ห 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Motion pictures in ethnology ภาพยนตร์ในชาติพนัธ์ุวทิยา 

ภาพยนตร์ในงานชาติพนัธ์ุวิทยา 

ภาพยนตร์ทางชาติพนัธ์ุวทิยา 

จฬ มศก ท 

Neuromuscular diseases โรคประสาทกลา้มเน้ือ 

โรคกลา้มเน้ือร่วมประสาท 

จฬ มม ; มอ ห 

Photography in ethnology การถ่ายภาพในชาติพนัธ์ุวทิยา 

การถ่ายภาพในงานชาติพนัธ์ุวทิยา 

การถ่ายภาพทางชาติพนัธ์ุวทิยา 

จฬ มศก ท 

Rhythm จงัหวะ 

จงัหวะเสียง 

มจ จฬ 

Senses and sensation ความรู้สึกและประสาทสัมผสั 

ประสาทสัมผสั 

มจ มม ; มอ ห 

Slag กากแร่ 

ข้ีเช่ือม  (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 

สแลก  (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 

จฬ สจล 

Supramolecular chemistry เคมีซูปราโมเลกุล 

เคมีซุปราโมเลกุล 

มข สจล 

Video recording in ethnology การบนัทึกวดิีทศัน์ในชาติพนัธ์ุวทิยา 

การบนัทึกวดิีทศัน์ในงานชาติพนัธ์ุ

วทิยา 

การบนัทึกวดิีทศัน์ทางชาติพนัธ์ุวทิยา 

จฬ มศก ท 

 

การจาริกแสวงบุญของมุสลิม—

ซาอุดีอาระเบีย—เมกกะ 

 

เสนอใหใ้ช ้ พิธีฮจัญ ์  

 

มจ 

 

มจพ 

พระมะหะหมดั/ศาสดามะหะหมดั/โมฮมัมดั/

มุฮมัมดั/นบี... 

 มจ มจพ 

หวัเร่ืองเฉพาะท่ีตามหลงัหวัเร่ือง   มจ มร ; จฬ 
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กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

หวัเร่ืองท่ีมีคาํวา่ ผิวดาํ 

คนผวิดาํ (Blacks) 

คนผวิดาํ--สหรัฐอเมริกา (Blacks--United 

States) 

คนผวิดาํในวรรณกรรม (Blacks in literature) 

ครอบครัวอเมริกนัผวิดาํ (African American 

families) 

ชาวอเมริกนัผวิดาํ--สิทธิของพลเมือง 

นกัประพนัธ์ผวิดาํ 

สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ชาวอเมริกนั

ผวิดาํ (African Americans--Civil rights) 

 

เสนอแกค้าํวา่ ผิวดาํ เป็น ผวิสี มข มศก ท ; จฬ 

                      

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

กระเพาะอาหาร--การวนิิจฉยัโรค (Stomach--Diagnosis) กระเพาะอาหาร--โรค--การวินิจฉยั  

(Stomach—Diseases--Diagnosis) 

การกูข้อ้มูล (คอมพิวเตอร์) การกูข้อ้มูล (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

การควบคุมโดยชีววทิยา ระบบควบคุมทางชีววทิยา 

การควบคุมโดยชีววิทยา [หัวเร่ืองย่อย] การควบคุมทางชีววิทยา [หัวเร่ืองย่อย] 

การจดัแฟ้มขอ้มูล (คอมพิวเตอร์) การจดัแฟ้มขอ้มูล (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

การจาํ (จิตวทิยา) การรู้จาํ (จิตวทิยา) 

การประชุมทางวชิาการ การประชุม 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

การเมือง--แผน่โฆษณา แผน่โฆษณาการเมือง 

เกษตรกรรม--การบริหาร การบริหารการเกษตร 

ขอ้ความระบุความผดิพลาด (คอมพิวเตอร์) ขอ้ความระบุความผดิพลาด (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

ขา้ว--การควบคุมโดยชีววทิยา ขา้ว--การควบคุมทางชีววทิยา 

ความจริง (พุทธศาสนา) (Truth (Buddhism) ความจริง--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา  

(Truth--Religious aspects--Buddhism) 
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คพัภวทิยา (มนุษย)์ คพัภวทิยามนุษย ์

โครงสร้างขอ้มูล (คอมพิวเตอร์) โครงสร้างขอ้มูล (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

ธุรกิจของเอกชน องคก์รธุรกิจ 

ธุรกิจของเอกชน--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั  องคก์รธุรกิจ--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

ธุรกิจของเอกชน--การกาํหนดมูลค่า องคก์รธุรกิจ--การกาํหนดมูลค่า 

ธุรกิจของเอกชน--การเงิน องคก์รธุรกิจ—การเงิน 

ธุรกิจของเอกชน--เครือข่ายคอมพิวเตอร์ องคก์รธุรกิจ--เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจของเอกชน--ภาษี องคก์รธุรกิจ--ภาษี 

นิวรัลเน็ตเวร์ิค (คอมพิวเตอร์) นิวรัลเน็ตเวร์ิค (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

ประสาทอะคูสติก โสตประสาท 

ปลา--การควบคุมโดยชีววทิยา ปลา--การควบคุมทางชีววทิยา 

ผูป่้วยใกลต้าย ผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

โพลิแซคคาไรด ์ โพลิแซ็กคาไรด ์

แมลงวนัทอง--การควบคุมโดยชีววทิยา แมลงวนัทอง--การควบคุมทางชีววทิยา 

แมลงศตัรูพืช--การควบคุมโดยชีววทิยา แมลงศตัรูพืช--การควบคุมทางชีววทิยา 

ยาเสพติด--การควบคุม (Narcotics, Control of) การควบคุมยาเสพติด (Drug control) 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (คอมพิวเตอร์) ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

ไรโนเซอร์รัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ไรโน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

หู--การวนิิจฉยัโรค (Ear--Diagnosis) หู--โรค--การวนิิจฉยั (Ear--Diseases--Diagnosis) 

เฮอร์ปีสไวรัส  โฮมินิส เฮอร์ปีสไวรัสโฮมินิส 

 

หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข  

      

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

กระเพาะอาหาร--การวนิิจฉยัโรค (Stomach--Diagnosis)    

แกเ้ป็น  กระเพาะอาหาร--โรค--การวนิิจฉัย  (Stomach--Diseases--Diagnosis)     

กระเพาะอาหาร--โรค--การวนิิจฉัย  (Stomach--Diseases--Diagnosis)  [616.3] 

     [แกจ้าก กระเพาะอาหาร--การวนิิจฉยัโรค และเพิ่มเลขหมู่ DDC] 

การกูข้อ้มูล (คอมพิวเตอร์)   แกเ้ป็น  การกู้ข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

การควบคุมโดยชีววทิยา   แกเ้ป็น  ระบบควบคุมทางชีววทิยา 

การควบคุมโดยชีววทิยา [หวัเร่ืองยอ่ย] แกเ้ป็น  การควบคุมทางชีววิทยา 

การควบคุมยาเสพติด (Drug control) … [แกจ้าก ยาเสพติด--การควบคุม และแกค้าํภาษาองักฤษ] 
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การจดัแฟ้มขอ้มูล (คอมพิวเตอร์)  แกเ้ป็น  การจัดแฟ้มข้อมูล (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

การจํา (จิตวทิยา)   แกเ้ป็น  การรู้จํา (จิตวทิยา) 

การทาํนา ... แกเ้ลขหมู่ LC  จาก SB191.5  เป็น  SB191.R5 

การประชุม (Congresses and conventions ; Meeting) ,,, 

 ช่ือของการประชุม ใชเ้ป็นหวัเร่ืองได ้

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยไดด้ว้ย 

     RT อภิปราย 

     NT การประชุมทางธุรกิจ 

      การประชุมแบบรัฐสภา 

      คณะกรรมาธิการ 

องคก์ารระหวา่งประเทศ 

เอกสารการประชุม 

[แกจ้าก  การประชุมทางวชิาการ เพิ่มคาํภาษาองักฤษ  แกไ้ขคาํอธิบายและรายการโยง] 

การประชุมทางวชิาการ    แกเ้ป็น การประชุม 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) แกเ้ป็น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

การเมือง--แผน่โฆษณา    แกเ้ป็น แผน่โฆษณาการเมือง 

การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ...   NT การอนุรักษด์นตรี  [เพิ่มรายการโยง] 

เกษตรกรรม--การบริหาร    แกเ้ป็น การบริหารการเกษตร 

แกว้มงักร (Pitahayas) … [QK495.C11, SB379.P53 ; …]      [แกค้าํภาษาองักฤษ เพิ่มเลขหมู่ LC และรายการโยง] 

     BT กระบองเพชร 

ขอ้ความระบุความผดิพลาด (คอมพิวเตอร์)  แกเ้ป็น ข้อความระบุความผดิพลาด (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

ขา้ว--การควบคุมโดยชีววทิยา   แกเ้ป็น  ข้าว--การควบคุมทางชีววทิยา 

ความจริง (พุทธศาสนา) (Truth (Buddhism) แกเ้ป็น ความจริง--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา  

(Truth--Religious aspects--Buddhism) 

คพัภวทิยา (มนุษย)์ ...    แกเ้ป็น คัพภวทิยามนุษย์ 

คาร์บอไนเซชัน ...  [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 หมายถึง กระบวนการทาํใหเ้กิดถ่านหรือคาร์บอน 

โครงสร้างขอ้มูล (คอมพิวเตอร์)   แกเ้ป็น โครงสร้างข้อมูล (วทิยาการคอมพวิเตอร์) 

จราจรหนาแน่น (Traffic density) …  [HE336.T7]  

     BT วศิวกรรมจราจร    [ตดัรายการโยง] 

   [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่ LC และรายการโยง] 
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ช่ีกง (Qi gong) …[RA781.8 ; 613.71489]  [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มเลขหมู่] 

ธุรกิจของเอกชน     แกเ้ป็น องค์กรธุรกจิ 

ธุรกิจของเอกชน--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั แกเ้ป็น องค์กรธุรกจิ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ธุรกิจของเอกชน--การกาํหนดมูลค่า  แกเ้ป็น องค์กรธุรกจิ--การกาํหนดมูลค่า 

ธุรกิจของเอกชน--การเงิน   แกเ้ป็น องค์กรธุรกจิ--การเงิน 

ธุรกิจของเอกชน--เครือข่ายคอมพิวเตอร์  แกเ้ป็น องค์กรธุรกจิ--เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

ธุรกิจของเอกชน--ภาษี    แกเ้ป็น องค์กรธุรกจิ--ภาษ ี

นิวรัลเน็ตเวร์ิค (คอมพิวเตอร์)  แกเ้ป็น  นิวรัลเน็ตเวร์ิค (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

ประสาทอะคูสติก   แกเ้ป็น  โสตประสาท 

ปลา--การควบคุมโดยชีววทิยา  แกเ้ป็น  ปลา--การควบคุมทางชีววทิยา 

ผูป่้วยใกลต้าย    แกเ้ป็น  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

โพลิแซคคาไรด ์    แกเ้ป็น  โพลแิซ็กคาไรด์ 

แมลงวนัทอง--การควบคุมโดยชีววทิยา แกเ้ป็น  แมลงวนัทอง--การควบคุมทางชีววทิยา 

แมลงศตัรูพืช--การควบคุมโดยชีววทิยา แกเ้ป็น  แมลงศัตรูพชื--การควบคุมทางชีววทิยา 

ยาเสพติด—การควบคุม (Narcotics, Control of) แกเ้ป็น การควบคุมยาเสพติด (Drug control) 

ไรโนเซอร์รัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) แกเ้ป็น  ไรโน (โปรแกรมคอมพวิเตอร์) 

โลก  (Earth (Planet)) … [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

โสตสัมผสัวทิยา (Audiology) …  [RF286-320 ; 617.8] [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ เลขหมู่ และรายการโยง] 

     RT การไดย้นิ 

     NT หูหนวก 

หู--การวนิิจฉยัโรค (Ear--Diagnosis) แกเ้ป็น  หู--โรค--การวนิิจฉัย (Ear--Diseases--Diagnosis) 

เฮอร์ปีสไวรัส  โฮมินิส   แกเ้ป็น  เฮอร์ปีสไวรัสโฮมินิส 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

          

ขอ้ตกลงบางประการในการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA 

• ใหแ้กไ้ขขอ้ความในวงเล็บเหล่ียมท่ีแจง้ใหท้ราบวา่ยงัมีผูรั้บผดิชอบร่วมอีกก่ีคน ในกรณีของการลงรายการ 

                            ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยท่ีมีผูรั้บผดิชอบมากกวา่ 3 คน เป็น [และคนอ่ืนๆ ... คน]  เช่น 

245 00 ..... /|cนํ้าทิพย ์วภิาวนิ [และคนอืน่ๆ 3 คน] 

245 00 ..... /|cบรรณาธิกรณ์โดย นํ้าทิพย ์วภิาวนิ [และคนอื่นๆ 4 คน] 

245 00 ..... /|cนํ้าทิพย ์วภิาวนิ [และคนอืน่ๆ 3 คน] ; ภาพประกอบโดย อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ุ  [และคนอืน่ๆ 5 คน] 
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• ใหเ้ร่ิมลงรายการแบบ RDA ท่ีสมบูรณ์แบบกบัทรัพยากรสารสนเทศท่ีเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2558 หรือ 2015  

เป็นตน้ไป 

              ขอ้ตกลงในการลงรายการอ่ืนๆ 

• การลงปีเกิด-ปีตาย  ช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นบุคคล 

o สาํหรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นภาษาองักฤษ ใหล้งปีเกิด ปีตาย ตามท่ีคน้ขอ้มูลไดจ้ากฐาน

ต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็น Tag 100  600  700 

o สาํหรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีเป็นภาษาไทย ใหล้งปีเกิด ปีตายดงัน้ี 

 Tag 100 และ 700  ไม่ตอ้งลงปีเกิด ยกเวน้ถา้บุคคลนั้นเสียชีวติแลว้ ใหล้งทั้งปีเกิดและปีตาย 

 Tag 600 ใหล้งปีเกิด ถา้ยงัไมเ่สียชีวติ หรือ ลงปีเกิดและปีตาย ถา้เสียชีวติ  


