
สรุปรายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่2 / 2559 วนัที ่4 มีนาคม 2559 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                                   

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Cities and towns, Ancient มศว ป เมืองโบราณ 

Curtain walls มข ผนงัโครงคร่าวรับนํ้าหนกั 

Extinct cities มศว ป เมืองท่ีสาบสูญ 

Heirloom varieties (Plants) มทส, มจ พนัธ์ุพืชดั้งเดิม 

Hospitality industry มจ อุตสาหกรรมสถานบริการ 

Hotels--Pet accommodations มข โรงแรม--ท่ีพกัสาํหรับสัตวเ์ล้ียง 

Internet programming มศว ป การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต 

Oilseed plants มศว ป พืชใหน้ํ้ามนัจากเมล็ด 

Oilseeds มศว ป เมล็ดพืชใหน้ํ้ามนั 

Pets--Housing มข สัตวเ์ล้ียงในบา้น--ท่ีอยูอ่าศยั 

Scripting languages (Computer science) มศว ป ภาษาสคริปต ์(วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

Terminally ill children มข ผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ย 

                                                                     

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ    

              

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่2/2559   (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

                     ฐานขอ้มลูหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  (https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/)) 

1. กรีนการ์ด (Green cards) [จฬ] 

2. กลอ้งถ่ายรูปซมัซุง (Samsung cameras) [มกท] 

3. กลอ้งถ่ายรูปโซน่ี (Sony cameras) [มกท] 

4. กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลัซมัซุง (Samsung digital cameras) [มกท] 

5. กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลัโซน่ี (Sony digital cameras) [มกท] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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6. กลา้มเน้ืออ่อนแรง (Amyotrophic lateral sclerosis) [จฬ] 

7. กะลาสี (Sailors) [จฬ] 

8. การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต (Internet programming) [มศว] 

9. --การใชภ้าษาผดิ (--Errors of usage) [จฬ] 

10. การตลาดธุรกิจขนาดยอ่ม (Small business marketing) [มศว] 

11. การประพฤติมิชอบในหนา้ท่ีราชการ (Misconduct in office) [จฬ] 

12. การพิจารณาและตดัสินคดีในภาพยนตร์ (Trials in motion pictures) [จฬ] 

13. การพิมพส์ามมิติ (Three-dimensional printing) [มศว] 

14. การแล่นใบมือเดียว (Single-handed sailing) [จฬ] 

15. --การวเิคราะห์ความผดิพลาด (--Error analysis) [จฬ] 

16. การส่ือสาร--ความร่วมมือระหวา่งประเทศ (Communication--International cooperation) [จฬ] 

17. กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเด็ก (Occupational therapy for children) [มศว] 

18. กิจกรรมบาํบดัสาํหรับผูสู้งอาย ุ(Occupational therapy for older people) [มศว] 

19. กิจกรรมบาํบดัสาํหรับวยัรุ่น (Occupational therapy for teenagers) [มศว] 

20. ขา้ว--พนัธ์ุดั้งเดิม (Rice--Heirloom varieties) [จฬ] 

21. คนต่างดา้ว--สหรัฐอเมริกา(Aliens--United States) [จฬ] 

22. คนต่างดา้ว--สหรัฐอเมริกา--การพิสูจน์เอกลกัษณ์ (Aliens--United States--Identification) [จฬ] 

23. ครูปฐมวยั (Early childhood teachers) [จฬ] 

24. ความฉลาดทางวฒันธรรม (Cultural intelligence) [จฬ] 

25. ความถ่อมตน (Humility) [จฬ] 

26. ความสยองขวญั (Horror) [จฬ] 

27. ความสามารถในการปรับตวั (จิตวทิยา) (Adaptability (Psychology)) [จฬ] 

28. ความสามารถในการปรับตวั (จิตวทิยา)--การทดสอบ (Adaptability (Psychology)--Testing) [จฬ] 

29. ความสามารถในการปรับตวั (จิตวทิยา) ในเด็ก (Adaptability (Psychology) in children) [จฬ] 

30. ความสามารถในการปรับตวั (จิตวทิยา) ในผูสู้งอาย ุ(Adaptability (Psychology) in old age) [จฬ] 

31. จิตรกรรมกบัภาพยนตร์ (Painting and motion pictures) [มกท] 

32. จิตวทิยาอาชญากร (Criminal psychology) [มศว] 

33. จีน--ประวติัศาสตร์--จกัรพรรดิเฉียนหลง, ค.ศ. 1736-1795 (China--History--Qianlong, 1736-1795) [จฬ] 
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34. เช้ือราท่ีสืบพนัธ์ุแบบไม่มีเพศ (Fungi imperfecti) [มศว] 

35. ซ่ี (ปรัชญาจีน) (Qi (Chinese philosophy)) [จฬ] 

36. ซ่ี (ปรัชญาจีน) ในศิลปกรรม (Qi (Chinese philosophy) in art) [จฬ] 

37. ซีบรัช (ZBrush) [มศว] 

38. เด็ก--ความตาย (Children--Death) [จฬ] 

39. ตาํรวจ--สหรัฐอเมริกา (Police--United States) [มศว] 

40. ตาํรวจอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั (African American police) [มศว] 

41. ตุรกี--โบราณสถาน (Turkey--Antiquities) [มศว] 

42. ทรอย (เมืองท่ีสาบสูญ) (Troy (Extinct city)) [มศว] 

43. ทรอย (เมืองท่ีสาบสูญ)--ตาํนาน (Troy (Extinct city)--Legends) [มศว] 

44. ทรอย (เมืองท่ีสาบสูญ)--ประวติัศาสตร์ (Troy (Extinct city)--History) [มศว] 

45. ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency theory (Management)) [มกท] 

46. ทารก--พฒันาการ (Infants--Development) [จฬ] 

47. ท่ีอยูอ่าศยั--การปรับปรุง (Dwellings--Remodeling) [จฬ] 

48. ทุนนิยมกบัส่ือมวลชน (Capitalism and mass media) [จฬ] 

49. เทพปกรณมัจีน (Mythology, Chinese) [มกท] 

50. นกักิจกรรมบาํบดั (Occupational therapists) [มศว] 

51. นกัจิตบาํบดั (Psychotherapists) [มศว] 

52. นกัจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysts) [มศว] 

53. นกันนัทนาการบาํบดั (Recreational therapists) [มศว] 

54. นิติจิตวทิยา (Forensic psychology) [มศว] 

55. เน้ือสัมผสัอาหาร (Food texture) [มศว] 

56. บริการกิจกรรมบาํบดั (Occupational therapy services) [มศว] 

57. บตัรประชาชน--สหรัฐอเมริกา (Identification cards--United States) [จฬ] 

58. บา้นเกิดเมืองนอนในการถ่ายภาพ (Homeland in photography) [จฬ] 

59. บา้นเกิดเมืองนอนในดนตรี (Homeland in music) [จฬ] 

60. บา้นเกิดเมืองนอนในภาพยนตร์ (Homeland in motion pictures) [จฬ] 

61. บา้นเกิดเมืองนอนในวรรณกรรม (Homeland in literature) [จฬ] 
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62. บา้นเกิดเมืองนอนในวรรณคดี (Homeland in literature) [จฬ] 

63. บิทคอยน์ (Bitcoin) [มกท] 

64. บุคลิกภาพกบัความฉลาดทางสังคม (Personality and social intelligence) [จฬ] 

65. แบบลกัษณ์ (ภาษาศาสตร์) (Typology (Linguistics)) [มศว] 

66. ผนงัโครงคร่าวรับนํ้าหนกั (Curtain walls) [มข] 

67. ผลิตภณัฑเ์มล็ดพืชใหน้ํ้ามนั (Oilseed products) [มศว] 

68. ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ (X-ray crystallography) [มกท] 

69. ผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ย (Terminally ill children) [มข] 

70. แผนผงัมโนทศัน์ (Concept mapping) [มศว] 

71. พฤติกรรมอาชญากร (Criminal behavior) [มศว] 

72. พลงัชีวติ (Vital force) [จฬ] 

73. พหุนิยม (Pluralism) [มศว] 

74. --พนัธ์ุดั้งเดิม (--Heirloom varieties) [จฬ] 

75. พนัธ์ุพืชดั้งเดิม (Heirloom varieties (Plants)) [จฬ] 

76. พืชวงศส์ับปะรด (Bromeliaceae) [มศว] 

77. ภาษา--การจาํแนก (Language and languages--Classification) [มศว] 

78. ภาษา--การศึกษาและการสอน--การวเิคราะห์ความผดิพลาด (Language and languages--Study and teaching--Error 

analysis) [มศว] 

79. ภาษาไทย--การใชภ้าษาผดิ (Thai language--Errors of usage) [จฬ] 

80. ภาษาสคริปต ์(วทิยาการคอมพิวเตอร์) (Scripting languages (Computer science)) [มศว] 

81. ภาษาองักฤษ--การใชภ้าษาผิด (English language--Errors of usage) [มศว] 

82. เมล็ดพืชใหน้ํ้ามนั (Oilseeds) [จฬ] 

83. เมืองท่ีสาบสูญ (Extinct cities) [จฬ] 

84. เมืองท่ีสาบสูญ--ตุรกี (Extinct cities--Turkey) [มศว] 

85. โมเตล็--ท่ีพกัสาํหรับสัตวเ์ล้ียง (Motels--Pet accommodations) [จฬ] 

86. ยวน (Yuan (Southeast Asian people)) [มกท] 

87. รักร่วมสองเพศ--แง่ศาสนา (Bisexuality--Religious aspects) [จฬ] 

88. รักร่วมสองเพศในภาพยนตร์ (Bisexuality in motion pictures) [จฬ] 
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89. รักร่วมสองเพศในวรรณกรรม (Bisexuality in literature) [จฬ] 

90. รักร่วมสองเพศในวรรณคดี (Bisexuality in literature) [จฬ] 

91. รูปตริภงัค ์(Contrapposto) [มศว] 

92. โรงแรม--ท่ีพกัสาํหรับสัตวเ์ล้ียง (Hotels--Pet accommodations) [มข] 

93. ลทัธิแฮกเกอร์ (Hacktivism) [มศว] 

94. ลินิน (Linen) [มศว] 

95. วทิยาศาสตร์ในวรรณกรรม (Science in literature) [จฬ] 

96. วทิยาศาสตร์ในวฒันธรรมมวลชน (Science in popular culture) [จฬ] 

97. วทิยาศาสตร์ในส่ือมวลชน (Science in mass media) [จฬ] 

98. สตรีในวารสารศาสตร์ (Women in journalism) [จฬ] 

99. สัตวเ์ล้ียงในบา้น--ความตาย (Pets--Death) [จฬ] 

100. สัตวเ์ล้ียงในบา้น--ท่ีอยูอ่าศยั (Pets--Housing ) [มข] 

101. สัตวว์งศอ่ึ์งอ่าง (Microhylidae) [มศว] 

102. สาคู (พืช) (Sago palms) [มศว] 

103. สินทรัพยดิ์จิทลั (Digital asset) [มกท] 

104. สุนทรียสาธก (Appreciative inquiry) [มกท] 

105. เส้นใยพืช (Plant fibers) [มศว] 

106. อุตสาหกรรมสถานบริการ (Hospitality industry) [จฬ] 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 106 หวัเร่ือง 

 

     หัวเร่ืองที่เป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ       

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว ป จฬ 

Blood lipids 
ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 
มจ จฬ 

Captivate (Electronic resource) แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) มศว ป จฬ 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

Document markup languages ภาษากาํหนดเคร่ืองหมายเอกสาร มศว ป จฬ 

Etymology นิรุกติศาสตร์(ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว ป จฬ 

Personal coaching การสอนแนะส่วนบุคคล มศว ป จฬ 

Photographic emulsions 

 

อิมลัชนัถ่ายภาพ  (สจล) 

 

 

จฬ จฬ 

Risk-return relationships 

ความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนและความเส่ียง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความเส่ียง 

(มกค) 

มข จฬ, มธ 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มจ 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั 

 

มจ มจ 

Nata (Food)  [มทส ; ไม่มีใน LC] 

Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC] 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ 

วุน้มะพร้าว / วุน้สวรรค ์ มทส มทส 

 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

สัตวป์ระจาํถ่ิน 

มทส,  มจ มทส,  มจ 

Executive coaching การสอนแนะผูบ้ริหาร มศว ป มธบ ; มกค 

Brown tide ปรากฏการณ์นํ้าเปล่ียนสีนํ้าตาล มศว ป มบ 

Red tide นํ้าทะเลเปล่ียนสี  (คาํท่ีใชใ้นฐาน) จฬ มบ 

Crime laboratories 

 

หอ้งปฏิบติัการอาชญากรรม   

หอ้งปฏิบติัการนิติเวชศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มศว ป มม ; จฬ 

Figurative art ศิลปะรูปลกัษณ์ มศว ป มศก ท 

Human figure in art รูปลกัษณะมนุษยใ์นศิลปกรรม มศว ป มศก ท 

Lexicography การทาํพจนานุกรม มศว ป มศก ส ; จฬ 

Contribute (Computer file) คนัทริบิวท ์(แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์) มศว ป สจล ; จฬ 
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                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การขนส่งทางอากาศ--ค่าระวาง การขนส่งทางอากาศ--ค่าระวาง(Aeronautics, Commercial--

Freight) 

--การใชภ้าษา --การใชภ้าษา (Usage) 

การเดินป่า การเดินป่า (Hiking) 

การพิจารณาและตดัสินคดี การพิจารณาและตดัสินคดี(Trials) 

กิจกรรมบาํบดั นนัทนาการบาํบดั 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเด็ก นนัทนาการบาํบดัสาํหรับเด็ก 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับผูสู้งอาย ุ นนัทนาการบาํบดัสาํหรับผูสู้งอาย ุ

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับวยัรุ่น นนัทนาการบาํบดัสาํหรับวยัรุ่น 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเยาวชน นนัทนาการบาํบดัสาํหรับเยาวชน 

คนติดยาเสพติด (Narcotic addicts) คนติดยาเสพติด (Drug addicts) 

เทนนิสสาํหรับผูสู้งอาย ุ (Tennis for the aged) เทนนิสสาํหรับผูสู้งอาย ุ (Tennis for older people) 

พืชนํ้ามนั พืชใหน้ํ้ามนัจากเมล็ด 

ลูกเรือ (Boatmen) ลูกเรือ(Boaters (Persons)) 

อาชีวบาํบดั กิจกรรมบาํบดั 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  

(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/)) 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

การขนส่งทางอากาศ--ค่าระวาง(Aeronautics, Commercial--Freight) … [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

--การใชภ้าษา (Usage) …    [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ] 

การเดินป่า (Hiking) …    [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

การพจิารณาและตัดสินคด(ีTrials)  [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 
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การเรียนทีใ่ช้ปัญหาเป็นฐาน...  [… ; 370.1524] [เพิ่มเลหมู่ DDC] 

กิจกรรมบาํบดั   แกเ้ป็น  นันทนาการบําบัด 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเด็ก แกเ้ป็น  นันทนาการบําบัดสําหรับเด็ก 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับผูสู้งอาย ุ แกเ้ป็น  นันทนาการบําบัดสําหรับผู้สูงอายุ 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับวยัรุ่น แกเ้ป็น  นันทนาการบําบัดสําหรับวัยรุ่น 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเยาวชน แกเ้ป็น  นันทนาการบําบัดสําหรับเยาวชน 

คนติดยาเสพติด (Drug addicts) ...   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ความตาย ...      [เพิ่มคาํอธิบายและตวัอยา่ง] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยไดด้ว้ย เช่น เด็ก--ความตาย ; ทารก--ความตาย ; สัตวเ์ล้ียงในบา้น--ความตาย 

ตํานานทางภูมิศาสตร์ ...   [… ; 398.23]  [เพิ่มเลหมู่ DDC] 

เทนนิสสําหรับผู้สูงอายุ(Tennis for older people) … [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

พืชนํ้ามนั   แกเ้ป็น  พชืให้นํา้มันจากเมลด็ 

ลูกเรือ(Boaters (Persons)) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ และเพิ่มรายการโยง] 

อาชีวบาํบดั   แกเ้ป็น  กจิกรรมบําบัด 

อนิเดีย--ภาษา (India--Languages)  [แก ้ languages   เป็น  Languages] 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

          

เร่ืองอืน่ๆ 

5.1 แต่งตั้งคณะทาํงานพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์ ผูแ้ทน จฬ เสนอแต่งตั้ง นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะทาํงาน

กลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา เป็นคณะทาํงานพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์

เพิ่มเติม 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.2 การพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา รายงานความคืบหนา้ของการพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ (ฐานใหม่) วา่ ไดร้วบรวม

ขอ้มูลเพื่อส่งใหที้มพฒันาฐานขอ้มูลฯ แกไ้ขบางฟังกช์นัท่ีมีปัญหา และจะนดัหมายทีมพฒันาฐานขอ้มูล เพื่อทดสอบระบบ

สมาชิกต่อไป  

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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5.3 การรวบรวมขอ้มูลรายช่ือวดั และรายช่ือ/รายพระนามพระสังฆราช 

นางสาวชนิดา เสนอใหมี้การรวบรวมขอ้มูลรายช่ือวดัทัว่ประเทศไทย และรายช่ือ/รายพระนามพระสังฆราชของไทย

ทุกพระองค ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในการลงรายการ โดยมีนายธนชั บุญจนัทร์ บรรณารักษง์านจดัซ้ือ จฬ เสนอตวัเป็นผูด้าํเนินการ

รวบรวมขอ้มูลดงักล่าว เน่ืองจากมีความสนใจเป็นส่วนตวั 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.4 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

                    มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 3/2559 ในวนัศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุม 1 

ชั้นล่าง สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

 


