
สรุปการประชุม คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที ่2 / 2558 

วนัที ่19-20 มีนาคม  2558 

ณ ห้องประชุม 5  สํานักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 

 

             หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและมติท่ีประชุม                                   

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

 

หวัเร่ือง                                                                    สถาบนัท่ีเสนอ        มติท่ีประชุม : รับหวัเร่ือง                        

การทาํป่าไมแ้บบยัง่ยนื ; ป่าไมแ้บบยัง่ยนื มจ การป่าไมแ้บบยัง่ยนื 

Formulas, recipes, etc.  มจ สูตรผสม 

Fungi มจ เช้ือรา   (ใชต้ามเดิม) 

Host plants มจ, จฬ พืชใหอ้าศยั 

Ship handling มจ การนาํเรือ 

Volatile organic compounds จฬ, มจ สารประกอบอินทรียร์ะเหย 

Wood-decaying fungi มข เช้ือรายอ่ยสลายไม ้

   

 

หวัเร่ืองใหม่เสนอท่ีประชุม คร้ังท่ี 2/2558  (ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที่ 

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

                      หวัเร่ือง                                                                                                                         สถาบนัท่ีเสนอ      

กราฟิกทางวิศวกรรม (Engineering graphics)        [มศว ป] 

กลูแคน (Glucans)           [มข] 

กวนิีพนธ์กบัอนิเทอร์เน็ต (Poetry and the Internet)        [จฬ] 

กะปิ (Shrimp paste)           [มข] 

การแกะลาย (Engraving)          [จฬ] 

การควบคุมตัวบุคคล (Detention of persons)        [มศว ป] 

การเตรียมพร้อม (Preparedness)         [มข] 

การถอนฟัน (Teeth--Extraction)          [จฬ] 

การนําเรือ (Ship handling)         [มจ] 

การพยาบาลแบบพหุลกัษณ์ (Holistic nursing)        [มข] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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การรู้เท่าทันส่ืออนิเทอร์เน็ต (Internet literacy)        [มกท] 

การสมรสของกลุ่มรักร่วมเพศ (Same-sex marriage)       [มข] 

การสร้างภาพสามมิติทางสถาปัตยกรรม (Three-dimensional imaging in architecture)   [มข] 

การสํานึกตนเอง (Self-realization)         [มข] 

การส่ือสารในอาชีวศึกษา (Communication in vocational education)      [จฬ] 

การออกแบบภูมิทัศน์ป่าไม้ (Forest landscape design)       [จฬ] 

ข้อห้าม (Prohibition)           [มข] 

คณะองคมนตรี (Privy councils)         [จฬ] 

คติชาวบ้านกบัอนิเทอร์เน็ต (Folklore and the Internet)       [จฬ] 

คตินิยมแบบแผน (Classicism)          [มข] 

ครูอาชีวศึกษา (Vocational teachers )         [มข] 

คลอโรเบนซิน (Chlorobenzene)          [จฬ] 

คลนิิกทนัตกรรมเคลือ่นที ่(Mobile dental clinics)        [จฬ] 

ความจริงเสมือนในส่ือมวลชน (Virtual reality in mass media)      [มข] 

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (การค้าระหว่างประเทศ) (Comparative advantage (International trade))  [มข] 

ความผดิฐานทาํให้เสียทรัพย์ (Malicious mischief)        [มข] 

ความผดิฐานทาํให้เสียทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Malicious mischief--Law and legislation) [จฬ] 

คิวอาร์โคด (QR codes)           [มข] 

เคร่ืองลมทองเหลอืง (Brass instruments)         [มข] 

เงือกในศิลปกรรม (Mermaids in art)         [มกท] 

จํานวนจริง (Numbers, Real)         [มข] 

ชิคุนกุนยา (Chikungunya)          [มข] 

เช้ือราย่อยสลายไม้ (Wood-decaying fungi)       [มข] 

ซัมซุงกาแลก็ซีโน้ต (สมาร์ทโฟน) (Samsung Galaxy Note (Smartphone))    [มข]  

เซรีน (Serine)            [จฬ] 

ดนตรีกบัอนิเทอร์เน็ต (Music and the Internet)        [จฬ] 

โทรทัศน์เพือ่อาชีวศึกษา (Television in vocational education)      [จฬ] 

ธุรกจิแฟช่ัน (Fashion merchandising)         [มข] 

นวนิยายจิตวทิยา (Psychological fiction)         [มศว ป] 

นักศึกษา--การจ้างงาน (College students--Employment)       [จฬ] 

นักศึกษาศิลปกรรม (Art students)         [มข] 
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นิติชีววทิยา (Forensic biology)          [มข] 

นิติมานุษยวทิยา (Forensic Anthropology)         [มศว ป] 

บริการทางกฎหมาย (Legal services)         [มข] 

บาซิลลสั--พนัธุศาสตร์ (Bacillus (Bacteria)--Genetics)      [จฬ] 

โบรโมมีเทน (Bromomethane)          [จฬ] 

ไบเบิลกบัโหราศาสตร์ (Bible and astrology)        [จฬ] 

ปลากดอเมริกนั (Channel catfish)          [มข] 

ปลาช่อนทะเล (Cobia )           [มข] 

โปรติเนส (Proteinase)           [จฬ] 

พระราชบัญญตัิการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551       [มศว ป ; ไม่มีใน LC] 

พระราชบัญญตัิจดแจ้งการพมิพ์ พ.ศ. 2550          [มศว ป ; ไม่มีใน LC] 

พนัธุศาสตร์แบคทเีรีย (Bacterial genetics)        [มข] 

พพิธิภัณฑ์กบัอนิเทอร์เน็ต (Museums and the Internet)       [จฬ] 

ไฟทอฟธอรา (Phytophthora)          [มข] 

ภาพเปลอืยชายในศิลปกรรม (Male nude in art)        [มศว ป] 

ภาพเปลอืยสตรีในศิลปกรรม (Female nude in art)        [มศว ป] 

ภาพพมิพ์แผ่นเดียว (Monotype (Engraving))       [จฬ] 

ภาษาไทย--ลาํดับคํา (Thai language--Word order)       [จฬ] 

ภาษาองักฤษ--ลาํดับคํา (English language--Word order)      [จฬ] 

มลพษิทางแสง (Light pollution)          [มข] 

มะคําดีควาย (Soap nut tree)                [มข ; ไม่มีใน LC] 

ไมโมซีน (Mimosine)           [จฬ] 

ยาเสพติด--ผลกระทบทางสรีรวทิยา (Narcotics--Physiological effect)     [จฬ] 

ยาเสพติด--ผลกระทบทางสรีรวทิยา--แง่พนัธุศาสตร์ (Narcotics--Physiological effect--Genetic aspects)  [จฬ] 

ระบบมัลติมีเดียในการนําเสนอทางธุรกจิ (Multimedia systems in business presentations)   [มกท] 

ละครกบัอนิเทอร์เน็ต (Theater and the Internet)        [จฬ] 

ลาํดับคาํ (Word order)   [หวัเร่ืองยอ่ย]       [มศว ป] 

วทิยาศาสตร์กบัโหราศาสตร์ (Science and astrology)       [จฬ] 

วบิริโอพาราฮีโมลยัติคัส (Vibrio parahaemolyticus)       [จฬ] 

ศิลปกรรมกบัอินเทอร์เน็ต (Art and the Internet)        [จฬ] 

สตรีอเมริกันเช้ือสายแอฟริกัน (African American women)       [มศว ป] 
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สัญรูป (คอมพวิเตอร์กราฟิก) (Icons (Computer graphics)      [มข]  

สารประกอบคลอรีน (Chlorine compounds)        [จฬ] 

สูตรผสม (Formulas, recipes, etc.)        [มจ] 

ห้องสมุดกบัอนิเทอร์เน็ต (Libraries and the Internet)       [จฬ] 

ห้องสมุดวศิวกรรมศาสตร์ (Engineering libraries)        [มศว ป] 

หอยกาบนํา้จืด (Freshwater mussels)         [จฬ] 

เหตุการณ์ความเปลีย่นแปลงในชีวติ (Life change events)       [มศว ป] 

เหตุการณ์ความเปลีย่นแปลงในชีวติในวรรณกรรม (Life change events in literature)    [มศว ป] 

เหตุการณ์ความเปลีย่นแปลงในชีวติในวรรณคด ี(Life change events in literature)     [มศว ป] 

โหราศาสตร์กบัการกาํหนดอาหาร (Astrology and diet)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการเกง็กาํไร (Astrology and speculation)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการเกดิ (Astrology and childbirth)        [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการเงินส่วนบุคคล (Astrology and personal finance)      [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการทาํสวน (Astrology and gardening)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการแนะแนวอาชีพ (Astrology and vocational guidance)     [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการบิน (Astrology and aeronautics)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการสมรส (Astrology and marriage)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัการหย่า (Astrology and divorce)        [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัเกษตรกรรม (Astrology and agriculture)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัความตาย (Astrology and death)        [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัจิตบําบัด (Astrology and psychotherapy)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัจิตวทิยา (Astrology and psychology)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัเทพปกรณมั (Astrology and mythology)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัพฒันาการของเด็ก (Astrology and child development)     [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัลิขิตศาสตร์ (Astrology and graphology)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัสถาปัตยกรรม (Astrology and architecture)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัสมรรถภาพทางกาย (Astrology and physical fitness)     [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัสัตว์เลีย้งในบ้าน (Astrology and pets)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัสุขภาพ (Astrology and health)        [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัอาชญากรรม (Astrology and crime)       [จฬ] 

โหราศาสตร์กบัอุตุนิยมวทิยา (Astrology and meteorology)       [จฬ] 
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ออนโทโลย ี(การค้นข้อสนเทศ) (Ontologies (Information retrieval))      [มข] 

อะลูมินัม--การหล่อ (Aluminum castings)        [มข] 

อาชีวศึกษา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Vocational education--Law and legislation)   [จฬ] 

อนิเทอร์เน็ตกบัการก่อการร้าย (Internet and terrorism)       [จฬ] 

อนิเทอร์เน็ตกบัคนเข้าเมือง (Internet and immigrants)       [จฬ] 

อนิเทอร์เน็ตกบัคนจน (Internet and the poor)        [จฬ] 

อนิเทอร์เน็ตกบัครอบครัว (Internet and families)        [จฬ] 

อนิเทอร์เน็ตกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (Internet and international relations)    [จฬ] 

อนิเทอร์เน็ตกบัชนพืน้เมือง (Internet and indigenous peoples)      [จฬ] 

อนิเทอร์เน็ตกบัส่ิงแวดล้อมนิยม (Internet and environmentalism)      [จฬ] 

ไอคอน (ภาษาคอมพวิเตอร์) (Icon (computer program language)     [จฬ] 
              

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 114 หวัเร่ือง 

 

     หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและสถาบนัท่ีตรวจสอบ       

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบันที

เสนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

Electronic records 
ระเบียนขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มจ จฬ 

Favored nation clause ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยชาติท่ีไดรั้บการอนุเคราะห์ยิง่ มข จฬ 

Obligations (Law) 
ภาระผกูพนั 

หน้ี (กฎหมาย) 
มจ จฬ 

Relief models 

 

แบบจาํลองทางภูมิศาสตร์ 

แบบจาํลองภูมิประเทศ 
มจ จฬ 

Subpoena 
หมายศาล  (หวัเร่ืองในฐาน) 

หมายเรียกพยาน (ศพัทร์าชบณัฑิตฯ) 
- จฬ 

Visual programming languages 

(Computer science)) 

วชิวัลโ์ปรแกรมมิง (ภาษาคอมพวิเตอร์) 

ภาษาการโปรแกรมเชิงภาพ (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์) 

ภาษาการโปรแกรมแบบวชิวัล ์(วทิยาการ

คอมพิวเตอร์) 

มจ จฬ 
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Writs 
หมาย  (มจ) 

หมายศาล (มธ.) 
มจ จฬ 

Law printing กฎหมายการพิมพ ์ มศว ป จฬ, มธ 

Online journalism 
ส่ือสารมวลชนออนไลน์ 

ข่าวออนไลน์ 
มข จฬ, มธบ 

 

 

 

 

ไก่พื้นเมือง 

ไก่—พนัธ์ุพื้นเมือง 

ไก่—พนัธ์ุประดู่หางดาํ 

พืชพนัธ์ุพื้นเมือง (Heirloom varieties (Plants)) 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

มทส,  

มจ 
มก 

Hotels--Pet accommodations 
โรงแรม--ท่ีพกัสาํหรับสตัวเ์ล้ียงในบา้น 

โรงแรม--ท่ีพกัสัตวเ์ล้ียงในบา้น 
มข มก, จฬ 

Pets--Housing สัตวเ์ล้ียงในบา้น--โรงเรือน มข มก, จฬ 

Giftware ของขวญัของชาํร่วย  มจ มกค, มธบ 

Hospitality industry 
อุตสาหกรรมโรงแรม 

อุตสาหกรรมสถานบริการ (มธ) 
มจ มกค, มธบ 

Marks of origin 
แหล่งกาํเนิดสินคา้ 

เคร่ืองหมายแสดงแหล่งกาํเนิด (มธ) 
มจ มกค, มธบ 

Terminally ill children 
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยในเด็ก 

ผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ย 
มข มข, มม 

Intermediate state  ภาวะใกลต้าย 

ภาวะระยะสุดทา้ย 

จฬ มข, มอ ห 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Special days 

วนัท่ีระลึก 

วนัพิเศษ (มธ) 

วนัสาํคญั  (มีในฐาน แต่ไม่มีคาํองักฤษ) 

มจ มจ 

Nata (Food)  [ไม่มีใน LC] 
วุน้สวรรค ์

วุน้มะพร้าว 
มทส มจพ 

Speed bumps 

เนินชะลอความเร็ว 

ลูกเนินชะลอความเร็ว 

ลูกระนาด (ถนน)  [มข] 

มข มทส 
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ลูกระนาดชะลอความเร็ว 

 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

วธีิพิจารณาความอาญา (หมายรวมถึงกฎหมาย)  
มจ มธ 

 
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง 

วธีิพิจารณาความแพง่ (หมายรวมถึงกฎหมาย) 
มจ มธ 

Blood lipids ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 

มจ มม 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั มจ มม 

Khmer literature  [LC] 

Cambodian literature  [ไม่มีใน LC] 

วรรณกรรมเขมร  (มีในฐานแลว้) 

วรรณกรรมกมัพชูา 
มทส มศก ท, จฬ 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มศว ป 

Curtain walls 

ผนงักระจก 

ผนงัเบา 

ผนงัรอบ 

มข สจล, มทส 

Photographic emulsions เยือ่ไวแสง จฬ สจล, มทส 

                      

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การทาํป่าไม ้ ป่าไมแ้ละการป่าไม ้

การทาํป่าไมแ้บบยัง่ยนื การป่าไมแ้บบยัง่ยนื 

ปลา--พืชเจา้บา้น ปลา--พืชใหอ้าศยั 

ป่าไม ้ ป่าไมแ้ละการป่าไม ้

ป่าไม-้-การวดั ป่าไมแ้ละการป่าไม-้-การวดั 

ป่าไม-้-แง่เศรษฐกิจ ป่าไมแ้ละการป่าไม-้-แง่เศรษฐกิจ 

ป่าไม-้-แง่สังคม ป่าไมแ้ละการป่าไม-้-แง่สังคม 

ป่าไม-้-แผนท่ี ป่าไมแ้ละการป่าไม-้-แผนท่ี 

ป่าไมแ้บบยัง่ยนื การป่าไมแ้บบยัง่ยนื 

พืชกาฝาก--พืชเจา้บา้น พืชกาฝาก--พืชใหอ้าศยั 

พืชเจา้บา้น พืชใหอ้าศยั 

สัจจการแห่งตน ความตระหนกัในศกัยภาพตน 

สารระเหยอินทรีย ์ สารประกอบอินทรียร์ะเหย 
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 หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข       

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

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

การทาํป่าไม ้   แกเ้ป็น  ป่าไม้และการป่าไม้ 

การทาํป่าไมแ้บบยัง่ยนื  แกเ้ป็น  การป่าไม้แบบยัง่ยนื 

การสร้างภาพสามมิติทางการแพทย์ ... BT การแพทย ์   [เพิ่มรายการโยง] 

การหาค่าเหมาะทีสุ่ดเชิงคณิตศาสตร์ … [… ; 519.6]    [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

คอนกรีตหล่อสําเร็จรูป …  [620.137, 693.522]     [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

จิตวทิยาส่ิงแวดล้อม ...   UF สังคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  [เพิ่มรายการโยง] 

เช้ือรา …    UF เช้ือราทาํลายเน้ือไม ้  [ตดัออก] 

นโยบายป่าไม้ ...    UF ป่าไมแ้ละการป่าไม-้-นโยบายของรัฐ [เพิ่มรายการโยง] 

นํา้เสีย--การบําบัด--การกาํจัดสี … [TD758.5.C65]     [แกเ้ลขหมู่ LC] 

นิเวศวิทยาการฟ้ืนฟู … [QH101-198, QH541.15.R45]    [เพิ่มเลขหมู่ LC] 

ปลา--พืชเจา้บา้น   แกเ้ป็น  ปลา--พชืให้อาศัย 

ป่าไม ้    แกเ้ป็น  ป่าไม้และการป่าไม้ 

ป่าไม-้-การวดั   แกเ้ป็น  ป่าไม้และการป่าไม้--การวดั 

ป่าไม-้-แง่เศรษฐกิจ  แกเ้ป็น  ป่าไม้และการป่าไม้--แง่เศรษฐกจิ 

ป่าไม-้-แง่สังคม   แกเ้ป็น  ป่าไม้และการป่าไม้--แง่สังคม 

ป่าไม-้-แผนท่ี   แกเ้ป็น  ป่าไม้และการป่าไม้--แผนที่ 

ป่าไมแ้บบยัง่ยนื   แกเ้ป็น  การป่าไม้แบบยัง่ยนื 

พนัธุศาสตร์ ...   [แกค้าํอธิบาย] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยไดด้ว้ย เช่น ขา้ว--พนัธุศาสตร์ ; โคกระบือ--พนัธุศาสตร์ ; บาซิลลสั--พนัธุศาสตร์ 

พืชกาฝาก--พืชเจา้บา้น  แกเ้ป็น  พชืกาฝาก--พชืให้อาศัย 

พืชเจา้บา้น   แกเ้ป็น  พชืให้อาศัย 

สัจจการแห่งตน   แกเ้ป็น  ความตระหนักในศักยภาพตน 
สารประกอบอนิทรีย์ระเหย ...  UF สารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย 

      สารระเหยอินทรีย ์

สารระเหยอินทรีย ์  แกเ้ป็น  สารประกอบอนิทรีย์ระเหย 

องคมนตรี (Privy councilor) …      [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ ไม่มีใน LC] 

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

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

