
สรุปการประชุม คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที ่5 / 2558 

วนัที ่16 ตุลาคม  2558 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณททหารลาดกระบัง 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                                   

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Attribution of news มศว ป แหล่งข่าว 

Information retrieval จฬ การคน้คืนสารสนเทศ 

และแกไ้ขหวัเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

Information storage and retrieval systems มจ ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 

และแกไ้ขหวัเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

Linguists มศว ป นกัภาษาศาสตร์ 

Philology มศว ป นิรุกติศาสตร์ 

                                                                     

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ    

              

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่5/2558   (ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที่ ฐานข้อมูลหัวเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  

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

                       

กลุ่มอายใุนวรรณกรรม (Age groups in literature)       [จฬ] 

กลุ่มอายใุนวรรณคดี (Age groups in literature)        [จฬ] 

กลุ่มอายใุนศิลปกรรม (Age groups in art)         [จฬ] 

การบินทางการแพทย ์(Aeronautics in medicine)        [จฬ] 

การบินในการควบคุมไฟป่า (Aeronautics in forest fire control)       [จฬ] 

การบินในการจลาจล (Aeronautics in riots)         [จฬ] 

การบินในการจดัการสัตวป่์า (Aeronautics in wildlife management)      [จฬ] 

หวัเร่ือง สถาบนัท่ีเสนอ 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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การบินในการตกปลา (Aeronautics in fishing)         [จฬ] 

การบินในการป่าไม ้(Aeronautics in forestry)         [จฬ] 

การบินในการล่าสัตว ์(Aeronautics in hunting)        [จฬ] 

การบินในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (Aeronautics in conservation of natural resources)   [จฬ] 

การบินในเกษตรกรรม (Aeronautics in agriculture)        [จฬ] 

การบินในเกษตรกรรม--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Aeronautics in agriculture--Law and legislation)  [จฬ] 

การบินในโฆษณา (Aeronautics in advertising)        [จฬ] 

การบินในงานตาํรวจ (Aeronautics in police work)        [จฬ] 

การบินในดาราศาสตร์ (Aeronautics in astronomy)        [จฬ] 

การบินในธรณีวทิยา (Aeronautics in geology)         [จฬ] 

การบินในภูมิมาตรศาสตร์ (Aeronautics in geodesy)        [จฬ] 

การบินในวรรณกรรม (Aeronautics in literature)        [จฬ] 

การบินในวรรณคดี (Aeronautics in literature)         [จฬ] 

การบินในวารสารศาสตร์ (Aeronautics in journalism)        [จฬ] 

การบินในวทิยาศาสตร์โลก (Aeronautics in earth sciences)       [จฬ] 

การบินในวศิวกรรมรถไฟ (Aeronautics in railroad engineering)      [จฬ] 

การบินในศิลปกรรม (Aeronautics in art)         [จฬ] 

การบินในสมุทรศาสตร์ (Aeronautics in oceanography)       [จฬ] 

การบินในสัตวแพทยศาสตร์ (Aeronautics in veterinary medicine)      [จฬ] 

การบินในอุตุนิยมวทิยา (Aeronautics in meteorology)        [จฬ] 

การบินในอุตุนิยมวทิยาอุทก (Aeronautics in hydrometeorology)      [จฬ] 

การบินเพื่อการศึกษา (Aeronautics in education)        [จฬ] 

การผจญภยัและนกัผจญภยัในวรรณกรรม (Adventure and adventurers in literature)    [จฬ] 

การผจญภยัและนกัผจญภยัในวรรณคดี (Adventure and adventurers in literature)     [จฬ] 

การผจญภยัและนกัผจญภยัในศิลปกรรม (Adventure and adventurers in art)     [จฬ] 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นวรรณกรรม (Implements, utensils, etc., in literature)     [จฬ] 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นวรรณคดี (Implements, utensils, etc., in literature)      [จฬ] 

เด็กท่ีถูกทอดทิ้งในภาพยนตร์ (Abandoned children in motion pictures)      [จฬ] 
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เด็กท่ีถูกทอดทิ้งในวรรณกรรม (Abandoned children in literature)      [จฬ] 

เด็กท่ีถูกทอดทิ้งในวรรณคดี (Abandoned children in literature)       [จฬ] 

นกัแสดงในวรรณกรรม (Actors in literature ; Actresses in literature)      [จฬ] 

นกัแสดงในวรรณคดี (Actors in literature ; Actresses in literature)      [จฬ] 

นกัแสดงในศิลปกรรม (Actors in art ; Actresses in art)        [จฬ] 

นิรุกติศาสตร์ (Philology)         [มศว ป ; จฬ] 

วยัรุ่นในวรรณกรรม (Adolescence in literature)        [จฬ] 

วยัรุ่นในวรรณคดี (Adolescence in literature)         [จฬ] 

แหล่งข่าว (Attribution of news)        [มศว ป ; มจ] 

 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา- 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 44 หวัเร่ือง 

 

       4.2  หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและสถาบนัท่ีตรวจสอบ       

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว ป จฬ 

Etymology นิรุกติศาสตร์(ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว ป จฬ 

Blood lipids 
ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 
มจ จฬ 

Risk-return relationships 

ความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนและความเส่ียง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความเส่ียง 

(มกค) 

มข จฬ, มธ 

Heirloom varieties (Plants) 

Native varieties  [ไม่มีใน LC] 

พืชพนัธ์ุพื้นเมือง(Heirloom varieties (Plants)) 

พืชพื้นเมือง 

พืชทอ้งถ่ิน 

มทส,  

มจ 
มก 
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พืชประจาํถ่ิน 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

สัตวป์ระจาํถ่ิน 

Hotels--Pet accommodations 
โรงแรม--ท่ีพกัสาํหรับสตัวเ์ล้ียงในบา้น 

โรงแรม—ท่ีพกัสัตวเ์ล้ียงในบา้น (จฬ) 
มข มก, จฬ 

Pets--Housing 

สัตวเ์ล้ียงในบา้น--โรงเรือน 

สัตวเ์ล้ียงในบา้น--ท่ีอยูอ่าศยั  (จฬ) 

 

มข มก, จฬ 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มจ 

Nata (Food)  [มทส ; ไม่มีใน LC] 

Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC] 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ 

วุน้มะพร้าว / วุน้สวรรค ์ มทส มทส 

Terminally ill children 
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยในเด็ก(มข) 

ผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ย 
มข มม 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั มจ มม 

Hospitality industry 

 

อุตสาหกรรมสถานบริการ (มธ) 

อุตสาหกรรมการบริการ (มกค) 

ธรุกิจบริการ (มธบ) 

อุตสาหกรรมบริการ (Service industry) 

(มีในฐาน) 

มจ มศก ท 

Folklore 
คติชาวบา้น  (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

คติชนวทิยา  (จฬ ตรวจสอบแลว้ ใชค้าํน้ี) 
- มศก ท 

Scapegoat 
แพะรับบาป (จฬ ตรวจสอบแลว้ ใชค้าํน้ี) 

แพะบูชายญัจ ์
มศว ป มศก ท 

Scapegoat in literature 
แพะรับบาปในวรรณกรรม (จฬ ตรวจสอบแลว้ 

ใชค้าํน้ี) 
มศว ป มศก ท 
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แพะบูชายญัจใ์นวรรณกรรม 

Scapegoat in literature 

แพะรับบาปในวรรณคดี (จฬ ตรวจสอบแลว้     

ใชค้าํน้ี) 

แพะบูชายญัจใ์นวรรณคดี 

มศว ป มศก ท 

Scapegoat in motion pictures 

แพะรับบาปในภาพยนตร์ (จฬ ตรวจสอบแลว้   

ใชค้าํน้ี) 

แพะบูชายญัจใ์นภาพยนตร์ 

มศว ป มศก ท 

Trojan War 

สงครามกรุงทรอย 

สงครามทรอย 

สงครามโทจนั 

มศว ป มศก ท, จฬ 

Curtain walls 

ผนงัเบา 

ผนงัรอบ 

ผนงัลอ้ม (มทส) 

มข สจล 

Photographic emulsions เยือ่ไวแสง จฬ สจล, มทส 

Libraries--Special collections 
หอ้งสมุด--คอลเลคชนัพิเศษ 

หอ้งสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ  (จฬ) 
มจ สถาบนัทุกแห่ง 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

 4.3 หวัเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การขาย--ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ การขาย--ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 

การคน้ขอ้สนเทศ การคน้คืนสารสนเทศ 

การคน้ขอ้สนเทศขา้มภาษา การคน้คืนสารสนเทศขา้มภาษา 

ไดอะล็อก (ระบบการคน้ขอ้สนเทศ) ไดอะล็อก (ระบบการคน้คืนสารสนเทศ) 

นกัภาษาศาสตร์(Philologists) นกัภาษาศาสตร์ (Linguists) 

มาตรวทิยา(Mensuration) มาตรวทิยา (Metrology) 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 
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ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--การพยาบาล ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--การพยาบาล 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--การแพทย ์ ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--การแพทย ์

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--การศึกษา ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--การศึกษา 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--เกษตรกรรม ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--เกษตรกรรม 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--ชีววทิยา ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--ชีววทิยา 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--เทคโนโลยี ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--เทคโนโลยี 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--ภูมิศาสตร์ ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--ภูมิศาสตร์ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--วทิยาศาสตร์ ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--วทิยาศาสตร์ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--อุตสาหกรรม ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--อุตสาหกรรม 

รายการโยง (การคน้ขอ้สนเทศ) รายการโยง (การคน้คืนสารสนเทศ) 

ลิขสิทธ์ิ--ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ ลิขสิทธ์ิ--ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 

ออนโทโลย ี(การคน้ขอ้สนเทศ) ออนโทโลย ี(การคน้คืนสารสนเทศ) 

อากริส (ระบบการคน้ขอ้สนเทศ) อากริส (ระบบการคน้คืนสารสนเทศ) 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

 4.4  หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ ฐานขอ้มูลหวัเร่ือง

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

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

การขาย--ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ แกเ้ป็น การขาย--ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ 

การคน้ขอ้สนเทศ    แกเ้ป็น การค้นคืนสารสนเทศ 

การคน้ขอ้สนเทศขา้มภาษา   แกเ้ป็น การค้นคืนสารสนเทศข้ามภาษา 

การจัดการลุ่มนํา้ … [TC413 ; 333.91]   [เพิ่มเลขหมู่ LC และ DDC]    

การวดั ...     [เพิ่มเลขหมู่ DDC และแกไ้ขรายการโยง] 

การพฒันาลุ่มนํา้ ...[TC413 ; …]   [เพิ่มเลขหมู่ LC] 

ไดอะล็อก (ระบบการคน้ขอ้สนเทศ)  แกเ้ป็น ไดอะลอ็ก (ระบบการค้นคืนสารสนเทศ) 

นักภาษาศาสตร์ (Linguists) …   [แกค้าํภาษาองักฤษเลขหมู่และรายการโยง] 

บรรษัทภิบาล ...    UF ธรรมาภิบาลบริษทั [เพิ่มรายการโยง] 

โพลโิพรพลิีน ...[TP1180.P68 ; …]  [แกเ้ลขหมู่ LC] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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มาตรวทิยา(Metrology) …   [แกค้าํภาษาองักฤษเลขหมู่และรายการโยง] 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ   แกเ้ป็น ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--การพยาบาล  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--การพยาบาล 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--การแพทย ์  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--การแพทย์ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--การศึกษา  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--การศึกษา 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--เกษตรกรรม  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--เกษตรกรรม 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--ชีววทิยา  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--ชีววิทยา 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--เทคโนโลย ี  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--เทคโนโลย ี

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--ภูมิศาสตร์  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--ภูมิศาสตร์ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--วทิยาศาสตร์  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--วิทยาศาสตร์ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--อิเล็กทรอนิกส์  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--อเิลก็ทรอนิกส์ 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ--อุตสาหกรรม  แกเ้ป็น  ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ--อุตสาหกรรม 

รายการโยง (การคน้ขอ้สนเทศ)    แกเ้ป็น  รายการโยง (การค้นคืนสารสนเทศ) 

ลิขสิทธ์ิ--ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ  แกเ้ป็น ลขิสิทธ์ิ--ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ 

สารเคมี--มาตรการความปลอดภัย ... [TP150.S24 ; …]  [แกเ้ลขหมู่ LC] 

ออนโทโลย ี(การคน้ขอ้สนเทศ)    แกเ้ป็น ออนโทโลย ี(การค้นคืนสารสนเทศ) 

อากริส (ระบบการคน้ขอ้สนเทศ)    แกเ้ป็น อากริส (ระบบการค้นคืนสารสนเทศ) 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ          


