รายงานการประชุ ม คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 5 / 2559 วันที่ 9 กันยายน 2559
ณ ห้ องประชุ ม 1 ชั้ นล่ าง สํ านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องทีเ่ ป็ นปั ญหาและมติทปี่ ระชุ ม
สถาบันที่ตรวจสอบหัวเรื่ องนําเสนอข้อมูลหัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหา
หัวเรื่อง
สถาบันทีเ่ สนอ
การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน
มจ
สังคมผูส้ ู งอายุ
มกท
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม : รับหัวเรื่อง
การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน
การสู งวัยของประชากร

หัวเรื่องใหม่ เสนอที่ประชุ ม ครั้งที่ 5/2559 (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงได้ที่
ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ (https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
1. กฎหมายสาธารณสุ ข (Public health laws) [จฬ]
2. การคลังท้องถิ่น--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Local finance--Law and legislation) [จฬ]
3. การคลังท้องถิ่น--การบัญชี (Local finance--Accounting) [จฬ]
4. การคลังท้องถิ่น--การบัญชี --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Local finance--Accounting--Law and legislation) [จฬ]
5. การคลังท้องถิ่น--การสอบบัญชี (Local finance--Auditing) [จฬ]
6. การคลังท้องถิ่น--การสอบบัญชี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Local finance--Auditing--Law and legislation)
[จฬ]
7. การคลังเทศบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Municipal finance--Law and legislation) [จฬ]
8. การคลังเทศบาล--การบัญชี (Municipal finance--Accounting) [จฬ]
9. การคลังเทศบาล--การบัญชี --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Municipal finance--Accounting--Law and legislation)
[จฬ]
10. การคลังเทศบาล--การสอบบัญชี (Municipal finance--Auditing) [จฬ]
11. การคลังเทศบาล--การสอบบัญชี --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Municipal finance--Auditing--Law and legislatio)
[จฬ]
12. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural selection) [จฬ]
13. การคัดเลือกโดยธรรมชาติในวรรณกรรม (Natural selection in literature) [จฬ]
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14. การคัดเลือกโดยธรรมชาติในวรรณคดี (Natural selection in literature) [จฬ]
15. การเดินทางไปราชการ (Government travel) [จฬ]
16. การเดินเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย (Fitness walking) [จฬ]
17. การเดินเรื อ--การศึกษาและการสอน (Navigation--Study and teaching) [จฬ]
18. การตรวจคัดโรค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Medical screening--Law and legislation) [จฬ]
19. --การตรวจทางการแพทย์ (--Medical examinations) [จฬ]
20. การตรวจสุ ขภาพด้วยตนเอง (Self-examination, Medical) [จฬ]
21. การท่องเที่ยวเชิงธุ รกิจ (Business travel) [จฬ]
22. การบริ บาลผูป้ ่ วยนอก (Ambulatory medical care) [จฬ]
23. การบริ บาลผูป้ ่ วยนอก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Ambulatory medical care--Law and legislation) [จฬ]
24. การบริ บาลผูป้ ่ วยนอกสําหรับเด็ก (Ambulatory medical care for children) [จฬ]
25. การบัญชี --มาตรฐาน (Accounting--Standards) [จฬ]
26. การประเมินอิงหลักสู ตร (Curriculum-based assessment) [จฬ]
27. การพยาบาลสาธารณสุ ข--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Public health nursing--Law and legislation) [จฬ]
28. การฟันฝ่ าอุปสรรค (Struggle) [จฬ]
29. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) [จฬ]
30. การเรี ยนรู ้จากการรู ้คิด (Cognitive learning) [จฬ]
31. การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน (Learning and scholarship) [มจ]
32. การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real estate investment) [จฬ]
33. การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในเด็ก (Continuous ambulatory peritoneal dialysis in children) [จฬ]
34. การศึกษาวิชาการทหารเรื อ (Naval education) [จฬ]
35. การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา (Creativity in advertising) [จฬ]
36. การสู งวัยของประชากร (Population aging) [มกท]
37. การสู บบุหรี่ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Smoking--Law and legislation) [จฬ]
38. การให้คาํ ปรึ กษาเชิงจิตวิทยา (Psychological consultation) [จฬ]
39. การให้วคั ซี นเด็ก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Vaccination of children--Law and legislation ) [จฬ]
40. คลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational waves) [จฬ]
41. ความจริ ง--แง่ศาสนา (Truth--Religious aspects) [จฬ]
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42. ความทุกข์--แง่ศาสนา (Suffering--Religious aspects) [จฬ]
43. ความทุกข์--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา (Suffering--Religious aspects--Buddhism) [จฬ]
44. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับวัฒนธรรม (Interpersonal relations and culture) [จฬ]
45. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเด็ก (Interpersonal relations in children) [จฬ]
46. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโทรทัศน์ (Interpersonal relations on television) [จฬ]
47. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในผูใ้ หญ่ (Interpersonal relations in young adults) [จฬ]
48. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในภาพยนตร์ (Interpersonal relations in motion pictures) [จฬ]
49. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวรรณกรรม (Interpersonal relations in literature) [จฬ]
50. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวรรณคดี (Interpersonal relations in literature) [จฬ]
51. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวัยรุ่ น (Interpersonal relations in adolescence) [จฬ]
52. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในศิลปกรรม (Interpersonal relations in art) [จฬ]
53. คาบสมุทร--ยุโรป (Peninsulas--Europe) [จฬ]
54. คาบสมุทรไอบีเรี ย (Iberian Peninsula) [จฬ]
55. --ค่าภาระหน้าท่า (--Port charges) [จฬ]
56. ค่าเสื่ อมราคาสะสม (Depreciation allowances) [จฬ]
57. --คํากริ ยาช่วย (--Auxiliary verbs) [จฬ]
58. เครื่ องจับเท็จและการจับเท็จ (Lie detectors and detection) [จฬ]
59. เครื่ องยา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Materia medica--Law and legislation) [จฬ]
60. เครื่ องยาจากพืช--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Materia medica, Vegetable--Law and legislation) [จฬ]
61. จดหมายเหตุมานุษยวิทยา (Anthropological archives) [มศว]
62. จรรยาบรรณทหาร (Military ethics) [มร]
63. จิตวิญญาณนิยม (Spirituality) [จฬ]
64. จิตวิญญาณนิยมในดนตรี (Spirituality in music) [จฬ]
65. จิตวิญญาณนิยมในวรรณกรรม (Spirituality in literature) [จฬ]
66. จิตวิญญาณนิยมในวรรณคดี (Spirituality in literature) [จฬ]
67. จิตวิญญาณนิยมในศิลปกรรม (Spirituality in art) [จฬ]
68. จิตสํานึก--แง่ศาสนา (Consciousness--Religious aspects) [จฬ]
69. จิตสํานึก--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา (Consciousness--Religious aspects--Buddhism) [จฬ]
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70. โจรกรรมงานศิลปกรรม (Art thefts) [จฬ]
71. โจรกรรมงานศิลปกรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Art thefts--Law and legislation) [จฬ]
72. โจรกรรมงานศิลปกรรม--การสื บสวน (Art thefts--Investigation) [จฬ]
73. ชีววิทยามนุษย์--แง่สังคม (Human biology--Social aspects) [จฬ]
74. ชีววิทยาสังคม (Sociobiology) [มทส]
75. ชื่อภาพยนตร์ (Titles of motion pictures) [จฬ]
76. ซูแซนเทลลี (Zooxanthellales) [จฬ]
77. ไซบีเรี ย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว (Siberia (Russia)--Description and travel) [จฬ]
78. ญาณวิทยา (พุทธศาสนา) (Knowledge, Theory of (Buddhism)) [จฬ]
79. ด้วง (Beetles) [จฬ]
80. เด็ก--การตรวจทางการแพทย์ (Children--Medical examinations) [จฬ]
81. ตา--ความผิดปกติ (Eye--Abnormalities) [จฬ]
82. ตาโปน (Exophthalmos) [มร]
83. ตําราอาหาร (Cookbooks) [จฬ]
84. ทหาร--การตรวจทางการแพทย์ (Soldiers--Medical examinations) [จฬ]
85. ทันตสาธารณสุ ข--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Dental public health—Law and legislation) [จฬ]
86. ท่าเรื อ--ค่าภาระหน้าท่า (Harbors--Port charges) [จฬ]
87. ที่ปรึ กษาด้านอสังหาริ มทรัพย์ (Real estate counselors) [จฬ]
88. เท้า--การตรวจ (Foot--Examination) [จฬ]
89. เท้า--โรค--การวินิจฉัย (Foot--Diseases--Diagnosis) [จฬ]
90. โทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาการทหารเรื อ (Television in naval education) [จฬ]
91. นกถิ่นเดียว (Endemic birds) [มร]
92. นกมีพิษ (Poisonous birds) [มร; ไม่มีใน LC]
93. นายทุนยิว (Jewish capitalists and financiers) [จฬ]
94. นํ้าดื่มบรรจุขวด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Bottled water--Law and legislation) [จฬ]
95. นิโรธ [จฬ]
96. นิโรธ 5 [จฬ]
97. นิโรธสมาบัติ (Nirodhasamapatti) [จฬ]
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98. บทละครลาติน (Latin drama) [จฬ]
99. บริ การจัดเลี้ยง (Caterers and catering) [มกท]
100. บริ การจัดเลี้ยง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Caterers and catering--Law and legislation) [มกท]
101. บริ การอาหาร--การศึกษาและการสอน (Food service--Study and teaching) [จฬ]
102. บริ การอาหาร--สุ ขาภิบาล (Food service--Sanitation) [จฬ]
103. บริ การอาหาร--สุ ขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Food service--Sanitation--Law and legislation) [จฬ]
104. บริ ษทั ชอว์บราเดอร์ ส (Shaw Brothers (Hong Kong) Limited) [จฬ]
105. บันทึกของนักเดินทาง (Travelers' writings) [จฬ]
106. บันทึกของนักเดินทางไทย (Travelers' writings, Thai) [จฬ]
107. บ้านห้องชุด--สุ ขาภิบาล (Apartment houses--Sanitation) [จฬ]
108. บ้านห้องชุด--สุ ขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Apartment houses--Sanitation--Law and legislation)
[จฬ]
109. บุคลากรสาธารณสุ ข--การปฏิบตั ิโดยมิชอบ (Public health personnel--Malpractice) [จฬ]
110. ปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (Industrial revolution) [จฬ]
111. ประสบการณ์ใกล้ตาย (Near-death experiences) [จฬ]
112. ประสบการณ์ใกล้ตาย--แง่ศาสนา (Near-death experiences--Religious aspects) [จฬ]
113. ประสบการณ์ใกล้ตายในเด็ก (Near-death experiences in children) [จฬ]
114. ประสบการณ์ใกล้ตายในวรรณกรรม (Near-death experiences in literature) [จฬ]
115. ประสบการณ์ใกล้ตายในวรรณคดี (Near-death experiences in literature) [จฬ]
116. ประสบการณ์ทางศาสนา (Experience (Religion)) [จฬ]
117. ประสบการณ์ทางศาสนาในวรรณกรรม (Experience (Religion) in literature) [จฬ]
118. ประสบการณ์ทางศาสนาในวรรณคดี (Experience (Religion) in literature) [จฬ]
119. ประสบการณ์ทางศาสนาในสตรี (Experience (Religion) in women) [จฬ]
120. ปาฏิหาริ ย ์ (พุทธศาสนา) (Miracles (Buddhism)) [จฬ]
121. ผูป้ ระกอบการชาวยิว (Jewish businesspeople) [จฬ]
122. พระศรี มหาโพธิ์ (Bodhi tree) [จฬ]
123. พฤติกรรมการช่วยเหลือ--แง่ศาสนา (Helping behavior--Religious aspects) [จฬ]
124. พฤติกรรมการช่วยเหลือในผูส้ ู งอายุ (Helping behavior in old age) [จฬ]
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125. ภาษาไทย--คํากริ ยาช่วย (Thai language--Auxiliary verbs) [จฬ]
126. ภาษาอังกฤษ--คํากริ ยา (English language--Verb) [จฬ]
127. ภาษาอังกฤษ--คํากริ ยาช่วย (English language--Auxiliary verbs) [จฬ]
128. ภาษีอตั ราก้าวหน้า (Progressive taxation) [จฬ]
129. ภูมิศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อม (Environmental geography) [จฬ]
130. ยมกปาฏิหาริ ย ์ (Twin miracles) [จฬ]
131. ยา--การตลาด (Drugs--Marketing) [จฬ]
132. ยา--การตลาด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Drugs--Marketing--Law and legislation) [จฬ]
133. รัฐทางใต้ (สหรัฐอเมริ กา) (Southern States) [จฬ]
134. รัฐล้มเหลว (Failed states) [จฬ]
135. เรื่ องเล่าจากทะเล (Sea stories) [จฬ]
136. แรงกดดันทางสังคม (Social pressure) [จฬ]
137. โรคอ้วนในเด็ก--การป้ องกัน (Obesity in children--Prevention) [จฬ]
138. โรคอ้วนในเด็ก--การป้ องกัน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Obesity in children--Prevention--Law and
legislation) [จฬ]
139. โรงละครกรี ก (ซี ราคิวส์ , อิตาลี) (Greek Theater (Syracuse, Italy)) [จฬ]
140. โรงละครโรมัน (ฟิ เอโซเล, อิตาลี) (Roman Theater (Fiesole, Italy)) [จฬ]
141. โรงละคร--อิตาลี (Theaters--Italy) [จฬ]
142. ลานสาธารณะ (Plazas) [จฬ]
143. โลหะ--โครงสร้างจุลภาค (Metals--Microstructure) [จฬ]
144. วรรณกรรมมวลชน (Popular literature) [จฬ]
145. วรรณกรรมลาติน (Latin literature) [จฬ]
146. วัณโรค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Tuberculosis--Law and legislation) [จฬ]
147. วารสารศาสตร์ พลเมือง (Citizen journalism) [จฬ]
148. วิกฤตการณ์ค่าเงิน (Currency crises) [จฬ]
149. เว็บโอเมตริ ก (Webometrics) [มกท]
150. เวิลด์ไวด์เว็บ--วิจยั (World Wide Web--Research) [มกท]
151. ศาสดาพยากรณ์ (Prophets) [จฬ]
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152. ศิลปกรรมกระดาษ (Paper art) [มศก ท]
153. สตรี --ชีวติ ทางศาสนา (Women--Religious life) [จฬ]
154. สวนในโรงเรี ยน (School gardens) [จฬ]
155. สัญญาออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architectural contracts) [จฬ]
156. สิ นค้าให้เปล่า (Free material) [จฬ]
157. สุ ขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Sanitation--Law and legislation) [จฬ]
158. เสรี ภาพทางปั ญญา (Intellectual freedom) [จฬ]
159. เสรี ภาพทางปั ญญาในวรรณกรรม (Intellectual freedom in literature) [จฬ]
160. หมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral disk) [จฬ]
161. หมอนรองกระดูกสันหลัง--โรค (Intervertebral disk--Diseases) [จฬ]
162. หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท (Intervertebral disk--Hernia) [จฬ]
163. หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Intervertebral disk displacement) [จฬ]
164. หิ นแอมฟิ โบไลต์ (Amphibolite) [จฬ]
165. อัพยากตปั ญหา [จฬ]
166. อาการปวดหลังร้าวไปขา (Sciatica) [จฬ]
167. อาการปวดหลังร้าวไปขา--การรักษาแบบโฮมีโอพาธี ย ์ (Sciatica--Homeopathic treatment) [จฬ]
168. อาคารโรงพยาบาล--สุ ขาภิบาล (Hospital buildings--Sanitation) [จฬ]
169. อาคารโรงพยาบาล--สุ ขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Hospital buildings--Sanitation--Law and
legislation) [จฬ]
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จํานวน 169 หัวเรื่ อง
หัวเรื่องทีเ่ ป็ นปั ญหาและสถาบันทีต่ รวจสอบ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย
วรรณศิลป์ (Philology) (คําที่ใช้ในฐาน)
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ เพราะซํ้ากับ
นิรุกติศาสตร์

สถาบันที
สถาบันทีต่ รวจสอบ
เสนอ
มศว

จฬ
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หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย

สถาบัน
สถาบันทีต่ รวจสอบ
ทีเ่ สนอ
มจ

จฬ

Bullying
Captivate (Electronic resource)
Document markup languages

ไขมันในเลือด
โคเลสเตอรอล
การข่มเหงรังแก
แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์)
ภาษากําหนดเครื่ องหมายเอกสาร

มศว
มศว
มศว

จฬ
จฬ
จฬ

Etymology

นิรุกติศาสตร์ (ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อย)

มศว

จฬ

Personal coaching

การสอนแนะส่ วนบุคคล

มศว

จฬ

Photographic emulsions

อิมลั ชันถ่ายภาพ (สจล)

จฬ

จฬ

มข

จฬ, มธ

มจ
มจ

จฬ
มจ

มทส

มทส

Blood lipids

Risk-return relationships
Kinetic theory of matter
ขอคําภาษาอังกฤษ
Nata (Food) [มทส ; ไม่มีใน LC]
Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC]
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง
(มกค)
ตรวจสอบคําภาษาไทย
ประสาทสัมผัส
วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์
สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
สัตว์พ้ืนเมือง
สัตว์ทอ้ งถิ่น

มทส,
มจ

มทส, มจ

Line dancing

แนวเต้นรํา

มศว

มบ

Electric power-plants

โรงไฟฟ้ า

จฬ

สจล

Power-plants

โรงจักรต้นกําลัง /โรงไฟฟ้ า

จฬ

สจล
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หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย

สถาบัน
สถาบันทีต่ รวจสอบ
ทีเ่ สนอ

Combined cycle power plants

โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม/
โรงจักรต้นกําลังความร้อนร่ วม

จฬ

สจล

Steam power plants

โรงไฟฟ้ าพลังไอนํ้า /
โรงจักรต้นกําลังไอนํ้า

จฬ

สจล

หัวเรื่ องที่เกี่ยวกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มอบหมายให้ มก, มข, มจ และ มช ตรวจสอบ
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
ไก่--พันธุ์ประดู่หางดํา
ไก่--พันธุ์พ้นื เมือง
ไก่--พันธุ์
Chicken breeds
ข้าว--พันธุ์กข
ข้าว--พันธุ์--สิ ทธิ บตั ร
Rice--Varieties—Patents
ข้าว--พันธุ์ด้ งั เดิม
Rice--Heirloom varieties
ข้าว--พันธุ์
Rice—Varieties
ข้าวโพด--พันธุ์
Corn—Varieties
ข้าวโพดพันธุ์ผสม
Hybrid corn
ปลา--พันธุ์
Fishes—Varieties
ปลา--พ่อพันธุ์
ปลา--แม่พนั ธุ์
สุ นขั --พันธุ์
Dog breeds
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
สุ นขั --พันธุ์บางแก้ว
--พันธุ์
--Varieties
--แม่พนั ธุ์
--พ่อพันธุ์
พันธุ์พืช
Plant varieties
พันธุ์สัตว์
Animal breeds
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มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
หัวเรื่องทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่องเดิม
กฎหมายกับการเมือง
การดื้ออินสุ ลิน
ธาลัสสี เมีย
ธาลัสสี เมียในเด็ก
ห้องสมุด--การบริ หาร
อินสุ ลิน
อินสุ ลิน--การย่อยสลายทางชีวภาพ
อินสุ ลิน--การแยก
อินสุ ลิน--การสังเคราะห์
อินสุ ลิน--โครงสร้าง
อินสุ ลิน--เภสัชจลนศาสตร์
อินสุ ลิน--วิทยาภูมิคุม้ กัน
อินสุ ลิน--สารอนุพนั ธ์

หัวเรื่องใหม่
กฎหมาย--แง่การเมือง
การดื้ออินซูลิน
ธาลัสซี เมีย
ธาลัสซี เมียในเด็ก
การบริ หารห้องสมุด
อินซูลิน
อินซูลิน--การย่อยสลายทางชีวภาพ
อินซูลิน--การแยก
อินซูลิน--การสังเคราะห์
อินซูลิน--โครงสร้าง
อินซูลิน--เภสัชจลนศาสตร์
อินซูลิน--วิทยาภูมิคุม้ กัน
อินซูลิน--สารอนุพนั ธ์

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

หัวเรื่องและรายการโยงทีม่ ีการแก้ ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ที่ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
หัวเรื่องทีม่ ีการแก้ ไข
กฎหมายกับการเมือง
แก้เป็ น
กฎหมาย--แง่ การเมือง
การดื้ออินสุ ลิน
แก้เป็ น
การดือ้ อินซู ลนิ
การตรวจคัดโรค ...
[เพิ่มรายการโยงและคําอธิ บาย]
ถ้าเป็ นหัวเรื่ องย่อย ให้ใช้คาํ ว่า "การตรวจทางการแพทย์" เช่น เด็ก--การตรวจทางการแพทย์ ; ทหาร--การตรวจทาง
การแพทย์
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การปรุงอาหาร ...
การพัฒนาแบบยัง่ ยืน ...[HC79.E5 ; 338.927]

UF
UF
BT
UF

การตรวจคัดกรอง
ตําราอาหาร
[เพิ่มเลขหมู่และรายการโยง]
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตุลาการภิวฒั น์

[ตัดออก]

การพิจารณาทบทวนโดยศาล ...
[เพิ่มรายการโยง]
การย่ อยสลายทางชี วภาพ ...
... เช่น อินซูลิน--การย่อยสลายทางชีวภาพ; ...
[แก้ตวั สะกด อินสุ ลิน เป็ น อินซูลิน]
การแยก (เทคโนโลยี) ...
... เช่น อินซูลิน--การแยก
[แก้ตวั สะกด อินสุ ลิน เป็ น อินซูลิน]
การสั งเคราะห์ ...
... เช่น อินซูลิน--การสังเคราะห์
[แก้ตวั สะกด อินสุ ลิน เป็ น อินซูลิน]
กําลังใจ (Encouragement) ... [BF637.E53, BJ1475.5]
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษ เลขหมู่LC และรายการโยง]
BT ความกล้าหาญ
พฤติกรรมการช่วยเหลือ
คณิตศาสตร์ --การศึกษาและการสอน ...
UF สะเต็มศึกษา
โครงสร้ างเคมี ...
... เช่น อินซูลิน--โครงสร้าง
[แก้ตวั สะกด อินสุ ลิน เป็ น อินซูลิน]
โครงสร้ างจุลภาค …
[เพิ่มคําอธิ บาย]
ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อยตามหลังชื่ อวัสดุและประเภทของวัสดุได้ดว้ ย เช่น โลหะ -- โครงสร้างจุลภาค
จิตวิทยา …
NT จิตวิทยาเกสตัลต์
[ตัดออก]
ชาวเขา (Mountain people) … [GN392]

[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเลขหมู่ LC และแก้ไขรายการโยง]
BT ชนเผ่า
[ตัดออก]
ชาติพนั ธุ์วทิ ยา
ธรรมชาติศึกษา ...
UF การศึกษาธรรมชาติ
[เพิ่มรายการโยง]
ธาลัสสี เมีย
แก้เป็ น
ธาลัสซีเมีย
ธาลัสสี เมียในเด็ก
แก้เป็ น
ธาลัสซีเมียในเด็ก
นวนิยายภาพ ... [741.5]
UF นิยายภาพ
[เพิ่มเลขหมู่และรายการโยง]
นักการตลาด(Marketing personnel) … [เพิ่มคําภาษาอังกฤษและรายการโยง]
BT ผูป้ ระกอบการ
พุทธทํานาย(Prophecy--Buddhism) … [BQ4570.P7]
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษและเลขหมู่ LC]
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พุทธศาสนา--คําสั่ งสอน …
UF พุทธศาสนา--คําสอน[เพิ่มรายการโยง]
เภสั ชจลนศาสตร์ ...
... เช่น อินซูลิน--โครงสร้าง
[แก้ตวั สะกด อินสุ ลิน เป็ น อินซูลิน]
ไม้ ต้น(Woody plants) …
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษและรายการโยง]
BT พืช
NT ต้นไม้
ไม้เถา
ไม้พุม่
โรงไฟฟ้า ...
[เพิ่มรายการโยง]
BT ระบบไฟฟ้ ากําลัง
NT พลังงาน (กลศาสตร์ )--สถิติ
โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า
ลัทธิ อาณานิคม
[ลบหัวเรื่ องนี้ ออก]
USE การเมืองของโลก
จักรวรรดินิยม
อาณานิคม
วิทยาศาสตร์ --การศึกษาและการสอน ...
UF สะเต็มศึกษา
วิทยาภูมิค้ ุมกัน ...
... เช่น ... ; อินซูลิน--วิทยาภูมิคุม้ กัน
[แก้ตวั สะกด อินสุ ลิน เป็ น อินซูลิน]
วิศวกรรมศาสตร์ --การศึกษาและการสอน ...
UF สะเต็มศึกษา
สารอนุพนั ธ์ ...
... เช่น อินซูลิน--สารอนุพนั ธ์
[แก้ตวั สะกด อินสุ ลิน เป็ น อินซูลิน]
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ... [… ; 339.5, 343.034]
[เพิ่มเลขหมู่ DDC และรายการโยง]
UF การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ห้องสมุด--การบริ หาร
แก้เป็ น
การบริ หารห้ องสมุด
หิน ...
[เพิ่มคําอธิ บายและตัดรายการโยง]
ชื่อหิ นใช้เป็ นหัวเรื่ องได้ เช่น หิ นแปร
NT หิ นแปร
[ตัดออก]
อินสุ ลิน
แก้เป็ น
อินซู ลนิ
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อินสุ ลิน--การย่อยสลายทางชีวภาพ
อินสุ ลิน--การแยก
อินสุ ลิน--การสังเคราะห์
อินสุ ลิน--โครงสร้าง
อินสุ ลิน--เภสัชจลนศาสตร์
อินสุ ลิน--วิทยาภูมิคุม้ กัน
อินสุ ลิน--สารอนุพนั ธ์
อุตสาหกรรม--ประวัติ ... [… ; 330.9034]

แก้เป็ น
แก้เป็ น
แก้เป็ น
แก้เป็ น
แก้เป็ น
แก้เป็ น
แก้เป็ น

อินซู ลนิ --การย่ อยสลายทางชี วภาพ
อินซูลนิ --การแยก
อินซู ลนิ —การสั งเคราะห์
อินซูลนิ --โครงสร้ าง
อินซู ลนิ --เภสั ชจลนศาสตร์
อินซู ลนิ --วิทยาภูมิค้ ุมกัน
อินซู ลนิ --สารอนุพนั ธ์
[แก้เลขหมู่ DDC และรายการโยง]
UF ปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
[ตัดออก]
อุตสาหกรรม, การฏิวตั ิ
[ตัดออก]
BT ประวัติศาสตร์ สังคม
[ตัดออก]
NT เครื่ องจักรกลในอุตสาหกรรม [ตัดออก]
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
[ตัดออก]
ผูร้ ับงานไปทําที่บา้ น
[ตัดออก]

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
เรื่องอืน่ ๆ
5.1. การจัดทําคู่มือการลงรายการนิติบุคคล
นางสาวชนิดา จริ ยาพรพงศ์ นําเสนอตัวอย่างรู ปแบบการจัดทําข้อมูลรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็ นการเตรี ยมข้อมูลสําหรับแปลงผันเข้าฐานข้อมูลหัวเรื่ องต่อไป ดังนี้
Tag 110 (คําหลัก)
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

Tag 901(คําภาษาอังกฤษ)
Office of the Prime Minister
Office of the Permanent Secretary,
Prime Minister Office
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี .
Office of the Permanent Secretary,
|bกองการเจ้าหน้าที่
Prime Minister Office.|bPersonnel
Division
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน Office for National Education
คุณภาพการศึกษา
Standards and Quality Assessment

Tag 410 (UF)
นายกรัฐมนตรี , สํานัก
สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
สมศ
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Tag 110 (คําหลัก)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bคณะอักษร
ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิ เทศศาสตร์

Tag 901(คําภาษาอังกฤษ)
Office for National Education
Standards and Quality Assessment
Office for National Education
Standards and Quality Assessment
Office for National Education
Standards and Quality Assessment
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University.|bFaculty
of Art
Chulalongkorn University.
|bDepartment of Library Science
Chulalongkorn University.
|bDepartment of Library Science
Chulalongkorn University.
|bLibrary and Information Science

Tag 410 (UF)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี .|bสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ.|bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระทรวงศึกษาธิ การ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bคณะอักษรศาสตร์ .
|bภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bคณะอักษรศาสตร์ .|b
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ .|bสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bสาขาวิชา
Chulalongkorn University.
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศ
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิ เทศศาสตร์ |bLibrary and Information Science ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bสาขาวิชา
Chulalongkorn University.
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศ
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิ เทศศาสตร์ |bLibrary and Information Science ศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางความรับผิดชอบการจัดทํารายการนิ ติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

1
2
3
4

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาํ แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา สระแก้ว
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 มหาวิทยาลัยมหิ ดล
24 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดทํารายการนิติบุคคล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิ การ
มหาวิทยาลัยนครพนม
กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ
สํานักราชเลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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สถาบัน
26 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
27 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒองครักษ์
28 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
29 มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ
30 มหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์
31 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปัตตานี
32 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
33 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
35 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักพระราชวัง
สํานักงานศาลยุติธรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
ศาลฎีกา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ศาลอุทธรณ์
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศาลแพ่ง
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
ศาลอาญา
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ศาลปกครอง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สถาบันพระปกเกล้า
สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า

36 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร
ลาดกระบัง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
37 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
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5.2. การพัฒนาฐานข้ อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์
5.2.1 นางสาวชนิดา เสนอเพิ่มชื่อคณะทํางานพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ ดังนี้
1) นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) นางคนึงนิ ตย์ หี บแก้ว
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.2.2 นางสาวชนิดา เสนอให้จดั ทําตัวเล่มคู่มือหัวเรื่ องภาษาไทย ควบคู่กบั ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับผูใ้ ช้ที่มีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน และเพิม่ การจัดทําข้อมูลรายการหลักฐาน (Authority
Record) รวมในฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ดว้ ย
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.3 ที่ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมกันพิจารณา
วันประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบให้จดั ประชุม ครั้งที่ 6/2559ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดการบรรยายเรื่ อง iThesis กับงานห้องสมุด
ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
นางเพ็ญสุ ภา แก้วพิทยาภรณ์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

