
สรุปการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่4 / 2558 

วนัที ่14  สิงหาคม  2558 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม 

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Amazon.com (Firm) มศว ป แอมะซอนดอทคอม (บริษทั) 

Giftware มจ ของขวญัของชาํร่วย 

Google (Firm) มศว ป กเูกิล (บริษทั) 

Intermediate state จฬ ภาวะใกลต้าย  (ใชต้ามเดิม) 

Opportunity costs มศว ป ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 

Paper quillwork มศว ป การมว้นกระดาษ 

Speed bumps มทส ลูกระนาด (ถนน) 

Sunk costs มศว ป ตน้ทุนจม 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ   

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังท่ี 4/2558   (ดูรายละเอยีดหัวเร่ืองและรายการโยงได้ที่ 

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

การกนิผดิปกติในบุรุษ (Eating disorders in men)  [จฬ] 

การติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus infections) [จฬ] 

การม้วนกระดาษ(Paper quillwork) [มศว ป] 

การเรียนรู้แบบเปิด (Open learning)   [มศว ป] 

กูเกลิ (บริษัท) (Google (Firm))  [มศว ป] 

กูเกลิแอดเวิร์ดส (Google Adwords)   [มศว ป] 

หวัเร่ือง สถาบนัท่ีเสนอ 

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


ของขวัญของชําร่วย (Giftware)  [มจ] 

ความซึมเศร้าในบุรุษ (Depression in men)  [จฬ] 

เคร่ืองป้ันดินเผายุโรป (Pottery, European)   [มกท] 

โครงการบ้านมั่นคง  [มกท ; ไม่มีใน LC] 

งิว้ (พชื) (Red silk cottontree)   [มกท] 

ชาติพนัธ์ุวทิยา--มาเลเซีย (Ethnology--Malaysia)  [จฬ] 

ชาวไทย|--มาเลเซีย (Thais--Malaysia)  [จฬ] 

ชาวไทย--สหรัฐอเมริกา (Thais--United States)   [มกท] 

ชาวมาเลเซียเช้ือสายไทย (Thai Malaysians)   [มกท ; ไม่มีใน LC] 

ชาวอเมริกนัเช้ือสายไทย (Thai Americans)  [มกท] 

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity costs)  [มศว ป] 

ต้นทุนจม (Sunk costs)  [มศว ป] 

เถ้ากระดูก (Bone ash)   [มกท] 

นกในตราประทบั (Birds in seals)   [จฬ] 

นกในตราไปรษณยีากร (Birds on postage stamps)   [จฬ] 

นกในไบเบิล (Birds in the Bible)   [จฬ] 

นกในวรรณกรรม (Birds in literature)   [จฬ] 

นกในหะดีษ (Birds in the Hadith)  [จฬ] 

นกในเหรียญกษาปณ์โบราณ (Birds in numismatics) [จฬ] 

นกล่าเหยือ่ในศิลปกรรม (Birds of prey in art)   [จฬ] 

นักเคมีสตรี (Women chemists)   [จฬ] 

นักจดหมายเหตุ (Archivists)   [มกท] 

นักจดหมายเหตุสตรี (Women archivists)   [มกท] 

นักดาราศาสตร์สตรี (Women astronomers)  [จฬ] 

นักพฤกษศาสตร์สตรี (Women botanists)   [จฬ] 

นักสัญศาสตร์ (Semioticians)   [มศว ป] 

นารวม (Collective farms)  [มกท] 

เนือ้งอกในทารก (Tumors in infants)   [จฬ] 

เนือ้งอกในวัยรุ่น (Tumors in adolescence)   [จฬ] 

บุรุษ--โรค (Men--Diseases)   [จฬ] 

บุรุษนํา้หนักเกนิ (Overweight men)   [จฬ] 



บุรุษในการศึกษา (Men in education)   [จฬ] 

บุรุษในโฆษณา (Men in advertising)   [จฬ] 

บุรุษในดนตรี (Men in music)   [จฬ] 

บุรุษในโทรทศัน์ (Men on television)   [จฬ] 

บุรุษในไบเบิล (Men in the Bible)   [จฬ] 

บุรุษในภาพยนตร์ (Men in motion pictures)   [จฬ] 

บุรุษในวฒันธรรมมวลชน (Men in popular culture)  [จฬ] 

บุรุษในศิลปกรรม (Men in art)   [จฬ] 

บุรุษในส่ือมวลชน (Men in mass media)   [จฬ] 

ปลาในตราไปรษณียากร (Fishes on postage stamps)  [จฬ] 

ปลาในวรรณกรรม (Fishes in literature)   [จฬ] 

ปลาในวรรณคดี (Fishes in literature)   [จฬ] 

ปลาในศิลปกรรม (Fishes in art)   [จฬ] 

แป (Purlin)  [มกท ; ไม่มีใน LC] 

พฤกษชาติในวรรณกรรม (Plants in literature)   [จฬ] 

พชืในไบเบิล (Plants in the Bible)   [จฬ] 

พชืในศิลปกรรม (Plants in art)   [จฬ] 

พชืในสถาปัตยกรรม (Plants in architecture)   [จฬ] 

พชืในหะดีษ (Plants in the Hadith)  [จฬ] 

พชืในเหรียญกษาปณ์โบราณ (Plants in numismatics) [จฬ] 

มะเร็งในทารก (Cancer in infants)  [จฬ] 

มะเร็งในบุรุษ (Cancer in men)   [จฬ] 

มะเร็งในวรรณกรรม (Cancer in literature)  [จฬ] 

มะเร็งในวรรณคดี (Cancer in literature)   [จฬ] 

มะเร็งในวยัรุ่น (Cancer in adolescence)  [จฬ] 

มะเร็งในศิลปกรรม (Cancer in art)  [จฬ] 

มะเร็งในสตรี (Cancer in women)   [จฬ] 

มะเร็งในสตรีมีครรภ์ (Cancer in pregnancy)   [จฬ] 

มิชชันนารีสตรี (Women missionaries)   [จฬ] 

แมลงในไบเบิล (Insects in the Bible)   [จฬ] 

แมลงในวรรณกรรม (Insects in literature)   [จฬ] 



 

แมลงในวรรณคดี (Insects in literature)   [จฬ] 

เรือนยาว (Longhouses)   [มกท] 

โรคอ้วนในบุรุษ (Obesity in men)   [จฬ] 

โรงเรียนวถิีพุทธ (Buddhist oriented schools)  [มร ; ไม่มีใน LC] 

ลขิสิทธ์ิกาํพร้า (Orphan works (Copyright))   [มกท] 

ลูกระนาด (ถนน) (Speed bumps)   [มข] 

ไวรัสโคโรนา (Coronaviruses)   [จฬ] 

สตรีในการบิน (Women in aeronautics)   [จฬ] 

สตรีในการบินอวกาศ (Women in astronautics)   [จฬ] 

สตรีในการส่ือสาร (Women in communication)   [จฬ] 

สตรีในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Women in biodiversity conservation) [จฬ] 

สตรีในเกมคอมพวิเตอร์ (Women in computer games)   [จฬ] 

สตรีในคริสต์ศาสนา (Women in Christianity)   [จฬ] 

สตรีในเคมี (Women in chemistry)  [จฬ] 

สตรีในดาราศาสตร์ (Women in astronomy)  [จฬ] 

สตรีในพฤกษศาสตร์ (Women in botany)  [จฬ] 

สตรีในลทัธิขงจ๊ือ (Women in Confucianism)   [จฬ] 

สตรีในวทิยาการคอมพวิเตอร์ (Women in computer science)  [จฬ] 

สตรีในองค์กรชุมชน (Women in community organization)   [จฬ] 

สัญศาสตร์ (กฎหมาย) (Semiotics (Law))   [มศว ป] 

สัญศาสตร์กบัโบราณคด ี(Semiotics and archaeology)   [มศว ป] 

สัญศาสตร์กบัวรรณกรรม (Semiotics and literature)  [มศว ป] 

สัญศาสตร์กบัวรรณกรรมพืน้บ้าน (Semiotics and folk literature)   [มศว ป] 

สัญศาสตร์กบัวรรณคดี (Semiotics and literature)   [จฬ] 

สัญศาสตร์กบัศิลปกรรม (Semiotics and art)   [มศว ป] 

สัญศาสตร์กบัศิลปะ (Semiotics and the arts)   [มศว ป] 

สัญศาสตร์กบัสถาปัตยกรรม (Semiotics and architecture)   [มศว ป] 

สัญศาสตร์ในโฆษณา (Semiotics in advertising)   [มศว ป] 

สัตว์ในการทาํไม้ (Animals in logging)   [จฬ] 

สัตว์ในตราประจําตระกูล (Animals in heraldry)   [จฬ] 

สัตว์ในไบเบิล (Animals in the Bible)   [จฬ] 



 

สัตว์ในพระคัมภีร์มอร์มอน (Animals in the Book of Mormon) [จฬ] 

สัตว์ในภาพยนตร์ (Animals in motion pictures)   [จฬ] 

สัตว์ในวรรณกรรม (Animals in literature)   [จฬ] 

สัตว์ในศิลปะการแสดง (Animals in the performing arts)   [จฬ] 

สัตว์ในส่ือมวลชน (Animals in mass media)   [จฬ] 

สัตว์ในเหรียญกษาปณ์โบราณ (Animals in numismatics)   [จฬ] 

สิทธิสตรีในวรรณกรรม (Women's rights in literature)   [จฬ] 

สิทธิสตรีในวรรณคด ี(Women's rights in literature)  [จฬ] 

หัวเสา (สถาปัตยกรรม) (Capitals (Architecture))   [มกท] 

อวยัวะสืบพนัธ์ุชาย--มะเร็ง (Generative organs, Male--Cancer) [จฬ] 

อุตสาหกรรมของขวัญของชําร่วย (Giftware industry)  [จฬ] 

อุบะ  [มร ; ไม่มีใน LC] 

แอมะซอนดอทคอม (บริษัท) (Amazon.com (Firm)) [มศว ป] 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา- 

 มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 112 หวัเร่ือง 

4.2  หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและสถาบนัท่ีตรวจสอบ      

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน 

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ 

Philologists (ใชใ้นฐาน) 

Linguists (มศว ป เสนอแกไ้ข) 

นกัภาษาศาสตร์ มศว ป จฬ 

Philology 
วรรณศิลป์ (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

นิรุกติศาสตร์ (มศว ป เสนอแกไ้ข) 
มศว ป จฬ 

Etymology นิรุกติศาสตร์(ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว ป จฬ 

Blood lipids 
ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 
มจ จฬ 

Risk-return relationships ความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนและความเส่ียง มข จฬ, มธ 



 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความเส่ียง 

(มกค) 

Heirloom varieties (Plants) 

Native varieties  [ไม่มีใน LC] 

พืชพนัธ์ุพื้นเมือง(Heirloom varieties (Plants)) 

พืชพื้นเมือง 

พืชทอ้งถ่ิน 

พืชประจาํถ่ิน 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

สัตวป์ระจาํถ่ิน 

มทส,  มจ มก 

Hotels--Pet accommodations 
โรงแรม--ท่ีพกัสาํหรับสตัวเ์ล้ียงในบา้น 

โรงแรม—ท่ีพกัสัตวเ์ล้ียงในบา้น (จฬ) 
มข มก, จฬ 

Pets--Housing 
สัตวเ์ล้ียงในบา้น--โรงเรือน 

สัตวเ์ล้ียงในบา้น--ท่ีอยูอ่าศยั  (จฬ) 
มข มก, จฬ 

Terminally ill children 
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยในเด็ก(มข) 

ผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ย 
มข มม 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Attribution of news แหล่งข่าว มศว ป มจ 

Nata (Food)  [ไม่มีใน LC] 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ 
วุน้มะพร้าว มทส มจพ 

Hospitality industry 
อุตสาหกรรมสถานบริการ (มธ) 

อุตสาหกรรมการบริการ (มกค) 
มจ มธบ 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั มจ มม 

Folklore 
คติชาวบา้น    (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

คติชนวทิยา 
- มศก ท, จฬ 

Scapegoat 
แพะรับบาป 

แพะบูชายญัจ ์
มศว ป มศก ท, จฬ 

Scapegoat in literature แพะรับบาปในวรรณกรรม มศว ป มศก ท, จฬ 



 

แพะบูชายญัจใ์นวรรณกรรม 

Scapegoat in literature 
แพะรับบาปในวรรณคดี 

แพะบูชายญัจใ์นวรรณคดี 
มศว ป มศก ท, จฬ 

Scapegoat in motion pictures 
แพะรับบาปในภาพยนตร์ 

แพะบูชายญัจใ์นภาพยนตร์ 
มศว ป มศก ท, จฬ 

Trojan War 

สงครามกรุงทรอย 

สงครามทรอย 

สงครามโทจนั 

มศว ป มศก ท, จฬ 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มศว ป, มจ 

Photographic emulsions เยือ่ไวแสง จฬ สจล, มทส 

Curtain walls 

ผนงัเบา 

ผนงัรอบ 

ผนงัลอ้ม (มทส) 

มข สจล 

Information storage and retrieval 

systems 

ระบบการจดัเก็บและคน้ขอ้สนเทศ 

(คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 

ระบบการจดัเก็บและคน้สารสนเทศ 

มจ สถาบนัทุกแห่ง 

Libraries--Special collections หอ้งสมุด--คอลเลคชนัพิเศษ มจ สถาบนัทุกแห่ง 

Information retrieval 
การคน้ขอ้สนเทศ (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

การคน้คืนสารสนเทศ 
จฬ สถาบนัทุกแห่ง 

               มติทีป่ระชุม  รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/ 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

4.3 หวัเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

ตวัแทนประกนัชีวติ(Insurance agents) ตวัแทนประกนัชีวติ (Life insurance agents) 

แม่นํ้าอะเมซอน แม่นํ้าแอมะซอน 

สัญญวทิยา สัญศาสตร์ 

       มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 



 

4.4  หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข      

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

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

ตัวแทนประกนัชีวติ (Life insurance agents) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

แม่นํ้าอะเมซอน   แกเ้ป็น แม่นํา้แอมะซอน 

วศิวกรรมชีวเวช ...  UF วศิวกรรมทางการแพทย ์

สัญญวทิยา   แกเ้ป็น สัญศาสตร์ 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

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

