สรุปการประชุม คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ

ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 / 2558
วันที่ 16 ตุลาคม 2558
ณ ห้ องประชุ ม 1 ชั้ น 4 สํ านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณททหารลาดกระบัง
หัวเรื่องทีเ่ ป็ นปั ญหาและมติทปี่ ระชุ ม
สถาบันที่ตรวจสอบหัวเรื่ องนําเสนอข้อมูลหัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหา
หัวเรื่อง
Attribution of news
Information retrieval
Information storage and retrieval systems
Linguists
Philology

สถาบันทีเ่ สนอ
มศว ป
จฬ
มจ
มศว ป
มศว ป

มติทปี่ ระชุ ม : รับหัวเรื่อง
แหล่งข่าว
การค้นคืนสารสนเทศ
และแก้ไขหัวเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
และแก้ไขหัวเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
นักภาษาศาสตร์
นิรุกติศาสตร์

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่องใหม่ เสนอที่ประชุ ม ครั้งที่ 5/2558 (ดูรายละเอียดหัวเรื่องและรายการโยงได้ ที่ ฐานข้ อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์
(http://thaiccweb.car.chula.ac.th))
หัวเรื่ อง
กลุ่มอายุในวรรณกรรม (Age groups in literature)

สถาบันที่เสนอ
[จฬ]

กลุ่มอายุในวรรณคดี (Age groups in literature)

[จฬ]

กลุ่มอายุในศิลปกรรม (Age groups in art)

[จฬ]

การบินทางการแพทย์ (Aeronautics in medicine)

[จฬ]

การบินในการควบคุมไฟป่ า (Aeronautics in forest fire control)

[จฬ]

การบินในการจลาจล (Aeronautics in riots)

[จฬ]

การบินในการจัดการสัตว์ป่า (Aeronautics in wildlife management)

[จฬ]
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การบินในการตกปลา (Aeronautics in fishing)

[จฬ]

การบินในการป่ าไม้ (Aeronautics in forestry)

[จฬ]

การบินในการล่าสัตว์ (Aeronautics in hunting)

[จฬ]

การบินในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Aeronautics in conservation of natural resources)

[จฬ]

การบินในเกษตรกรรม (Aeronautics in agriculture)

[จฬ]

การบินในเกษตรกรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Aeronautics in agriculture--Law and legislation) [จฬ]
การบินในโฆษณา (Aeronautics in advertising)

[จฬ]

การบินในงานตํารวจ (Aeronautics in police work)

[จฬ]

การบินในดาราศาสตร์ (Aeronautics in astronomy)

[จฬ]

การบินในธรณี วทิ ยา (Aeronautics in geology)

[จฬ]

การบินในภูมิมาตรศาสตร์ (Aeronautics in geodesy)

[จฬ]

การบินในวรรณกรรม (Aeronautics in literature)

[จฬ]

การบินในวรรณคดี (Aeronautics in literature)

[จฬ]

การบินในวารสารศาสตร์ (Aeronautics in journalism)

[จฬ]

การบินในวิทยาศาสตร์ โลก (Aeronautics in earth sciences)

[จฬ]

การบินในวิศวกรรมรถไฟ (Aeronautics in railroad engineering)

[จฬ]

การบินในศิลปกรรม (Aeronautics in art)

[จฬ]

การบินในสมุทรศาสตร์ (Aeronautics in oceanography)

[จฬ]

การบินในสัตวแพทยศาสตร์ (Aeronautics in veterinary medicine)

[จฬ]

การบินในอุตุนิยมวิทยา (Aeronautics in meteorology)

[จฬ]

การบินในอุตุนิยมวิทยาอุทก (Aeronautics in hydrometeorology)

[จฬ]

การบินเพื่อการศึกษา (Aeronautics in education)

[จฬ]

การผจญภัยและนักผจญภัยในวรรณกรรม (Adventure and adventurers in literature)

[จฬ]

การผจญภัยและนักผจญภัยในวรรณคดี (Adventure and adventurers in literature)

[จฬ]

การผจญภัยและนักผจญภัยในศิลปกรรม (Adventure and adventurers in art)

[จฬ]

เครื่ องมือเครื่ องใช้ในวรรณกรรม (Implements, utensils, etc., in literature)

[จฬ]

เครื่ องมือเครื่ องใช้ในวรรณคดี (Implements, utensils, etc., in literature)

[จฬ]

เด็กที่ถูกทอดทิ้งในภาพยนตร์ (Abandoned children in motion pictures)

[จฬ]
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เด็กที่ถูกทอดทิ้งในวรรณกรรม (Abandoned children in literature)

[จฬ]

เด็กที่ถูกทอดทิ้งในวรรณคดี (Abandoned children in literature)

[จฬ]

นักแสดงในวรรณกรรม (Actors in literature ; Actresses in literature)

[จฬ]

นักแสดงในวรรณคดี (Actors in literature ; Actresses in literature)

[จฬ]

นักแสดงในศิลปกรรม (Actors in art ; Actresses in art)

[จฬ]

นิรุกติศาสตร์ (Philology)

[มศว ป ; จฬ]

วัยรุ่ นในวรรณกรรม (Adolescence in literature)

[จฬ]

วัยรุ่ นในวรรณคดี (Adolescence in literature)

[จฬ]

แหล่งข่าว (Attribution of news)

[มศว ป ; มจ]

ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณามติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จํานวน 44 หัวเรื่ อง
4.2 หัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหาและสถาบันที่ตรวจสอบ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

Etymology
Blood lipids
Risk-return relationships
Heirloom varieties (Plants)
Native varieties [ไม่มีใน LC]

สถาบัน
ทีเ่ สนอ

สถาบันทีต่ รวจสอบ

วรรณศิลป์ (Philology) (คําที่ใช้ในฐาน)
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ เพราะซํ้ากับ
นิรุกติศาสตร์

มศว ป

จฬ

นิรุกติศาสตร์ (ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อย)

มศว ป

จฬ

มจ

จฬ

มข

จฬ, มธ

มทส,
มจ

มก

หัวเรื่องภาษาไทย

ไขมันในเลือด
โคเลสเตอรอล
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง
(มกค)
พืชพันธุ์พ้ืนเมือง(Heirloom varieties (Plants))
พืชพื้นเมือง
พืชท้องถิ่น
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Pets--Housing

พืชประจําถิ่น
สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
สัตว์พ้ืนเมือง
สัตว์ทอ้ งถิ่น
สัตว์ประจําถิ่น
โรงแรม--ที่พกั สําหรับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
โรงแรม—ที่พกั สัตว์เลี้ยงในบ้าน (จฬ)
สัตว์เลี้ยงในบ้าน--โรงเรื อน
สัตว์เลี้ยงในบ้าน--ที่อยูอ่ าศัย (จฬ)

Kinetic theory of matter

ตรวจสอบคําภาษาไทย

มจ

มจ

Learning and scholarship

การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน

มจ

มจ

Nata (Food) [มทส ; ไม่มีใน LC]
Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC]
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ

วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์

มทส

มทส

Terminally ill children

ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายในเด็ก(มข)
ผูป้ ่ วยเด็กระยะสุ ดท้าย

มข

มม

ขอคําภาษาอังกฤษ

ประสาทสัมผัส

มจ

มม

มจ

มศก ท

-

มศก ท

มศว ป

มศก ท

มศว ป

มศก ท

Hotels--Pet accommodations

Hospitality industry

Folklore
Scapegoat
Scapegoat in literature

อุตสาหกรรมสถานบริ การ (มธ)
อุตสาหกรรมการบริ การ (มกค)
ธรุ กิจบริ การ (มธบ)
อุตสาหกรรมบริ การ (Service industry)
(มีในฐาน)
คติชาวบ้าน (คําที่ใช้ในฐาน)
คติชนวิทยา (จฬ ตรวจสอบแล้ว ใช้คาํ นี้)
แพะรับบาป (จฬ ตรวจสอบแล้ว ใช้คาํ นี้)
แพะบูชายัญจ์
แพะรับบาปในวรรณกรรม (จฬ ตรวจสอบแล้ว
ใช้คาํ นี้)

มข

มก, จฬ

มข

มก, จฬ

5
แพะบูชายัญจ์ในวรรณกรรม

Scapegoat in literature

Scapegoat in motion pictures

Trojan War

Curtain walls

แพะรับบาปในวรรณคดี (จฬ ตรวจสอบแล้ว
ใช้คาํ นี้)
แพะบูชายัญจ์ในวรรณคดี
แพะรับบาปในภาพยนตร์ (จฬ ตรวจสอบแล้ว
ใช้คาํ นี้)
แพะบูชายัญจ์ในภาพยนตร์
สงครามกรุ งทรอย
สงครามทรอย
สงครามโทจัน
ผนังเบา
ผนังรอบ
ผนังล้อม (มทส)

มศว ป

มศก ท

มศว ป

มศก ท

มศว ป

มศก ท, จฬ

มข

สจล

Photographic emulsions

เยือ่ ไวแสง

จฬ

สจล, มทส

Libraries--Special collections

ห้องสมุด--คอลเลคชันพิเศษ
ห้องสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ (จฬ)

มจ

สถาบันทุกแห่ง

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
4.3 หัวเรื่ องที่มีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่องเดิม
การขาย--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การค้นข้อสนเทศ
การค้นข้อสนเทศข้ามภาษา
ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ)
นักภาษาศาสตร์ (Philologists)
มาตรวิทยา(Mensuration)
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

หัวเรื่องใหม่
การขาย--ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
การค้นคืนสารสนเทศ
การค้นคืนสารสนเทศข้ามภาษา
ไดอะล็อก (ระบบการค้นคืนสารสนเทศ)
นักภาษาศาสตร์ (Linguists)
มาตรวิทยา (Metrology)
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
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ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การพยาบาล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การแพทย์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การศึกษา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เกษตรกรรม
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ชีววิทยา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เทคโนโลยี
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--วิทยาศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--อุตสาหกรรม
รายการโยง (การค้นข้อสนเทศ)
ลิขสิ ทธิ์ --ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ออนโทโลยี (การค้นข้อสนเทศ)
อากริ ส (ระบบการค้นข้อสนเทศ)

ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การพยาบาล
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การแพทย์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การศึกษา
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--เกษตรกรรม
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--ชีววิทยา
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--เทคโนโลยี
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--ภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--วิทยาศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--อุตสาหกรรม
รายการโยง (การค้นคืนสารสนเทศ)
ลิขสิ ทธิ์ --ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ออนโทโลยี (การค้นคืนสารสนเทศ)
อากริ ส (ระบบการค้นคืนสารสนเทศ)

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
4.4 หัวเรื่ องและรายการโยงที่มีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ท่ี ฐานข้อมูลหัวเรื่ อง
ภาษาไทยออนไลน์ (http://thaiccweb.car.chula.ac.th))
หัวเรื่องทีม่ ีการแก้ ไข
การขาย--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การค้นข้อสนเทศ
การค้นข้อสนเทศข้ามภาษา
การจัดการลุ่มนํา้ … [TC413 ; 333.91]
การวัด ...
การพัฒนาลุ่มนํา้ ...[TC413 ; …]
ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ)
นักภาษาศาสตร์ (Linguists) …
บรรษัทภิบาล ...
UF
โพลิโพรพิลีน ...[TP1180.P68 ; …]

แก้เป็ น การขาย--ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ
แก้เป็ น การค้ นคืนสารสนเทศ
แก้เป็ น การค้ นคืนสารสนเทศข้ ามภาษา
[เพิ่มเลขหมู่ LC และ DDC]
[เพิม่ เลขหมู่ DDC และแก้ไขรายการโยง]
[เพิ่มเลขหมู่ LC]
แก้เป็ น ไดอะล็อก (ระบบการค้ นคืนสารสนเทศ)
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษเลขหมู่และรายการโยง]
ธรรมาภิบาลบริ ษทั
[เพิ่มรายการโยง]
[แก้เลขหมู่ LC]
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มาตรวิทยา(Metrology) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษเลขหมู่และรายการโยง]
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การพยาบาล
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--การพยาบาล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การแพทย์
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--การแพทย์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การศึกษา
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--การศึกษา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เกษตรกรรม
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--เกษตรกรรม
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ชี ววิทยา
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--ชี ววิทยา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--เทคโนโลยี
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--เทคโนโลยี
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ภูมิศาสตร์
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--ภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--วิทยาศาสตร์
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--วิทยาศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--อิเล็กทรอนิกส์
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--อิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--อุตสาหกรรม
แก้เป็ น ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ--อุตสาหกรรม
รายการโยง (การค้นข้อสนเทศ)
แก้เป็ น รายการโยง (การค้ นคืนสารสนเทศ)
ลิขสิ ทธิ์--ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
แก้เป็ น ลิขสิ ทธิ์--ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ
สารเคมี--มาตรการความปลอดภัย ... [TP150.S24 ; …]
[แก้เลขหมู่ LC]
ออนโทโลยี (การค้นข้อสนเทศ)
แก้เป็ น ออนโทโลยี (การค้ นคืนสารสนเทศ)
อากริ ส (ระบบการค้นข้อสนเทศ)
แก้เป็ น อากริส (ระบบการค้ นคืนสารสนเทศ)
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

