สรุปรายงานการประชุม

คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2 / 2559 วันที่ 4 มีนาคม 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 มติทปี่ ระชุ ม : รับหัวเรื่อง
Cities and towns, Ancient
มศว ป
เมืองโบราณ
Curtain walls
มข
ผนังโครงคร่ าวรับนํ้าหนัก
Extinct cities
มศว ป
เมืองที่สาบสู ญ
Heirloom varieties (Plants)
มทส, มจ พันธุ์พืชดั้งเดิม
Hospitality industry
มจ
อุตสาหกรรมสถานบริ การ
Hotels--Pet accommodations
มข
โรงแรม--ที่พกั สําหรับสัตว์เลี้ยง
Internet programming
มศว ป
การเขียนโปรแกรมอินเทอร์ เน็ต
Oilseed plants
มศว ป
พืชให้น้ าํ มันจากเมล็ด
Oilseeds
มศว ป
เมล็ดพืชให้น้ าํ มัน
Pets--Housing
มข
สัตว์เลี้ยงในบ้าน--ที่อยูอ่ าศัย
Scripting languages (Computer science)
มศว ป
ภาษาสคริ ปต์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
Terminally ill children
มข
ผูป้ ่ วยเด็กระยะสุ ดท้าย
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่องใหม่ เสนอที่ประชุ ม ครั้งที่ 2/2559 (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงได้ที่
ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ (https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
1. กรี นการ์ ด (Green cards) [จฬ]
2. กล้องถ่ายรู ปซัมซุ ง (Samsung cameras) [มกท]
3. กล้องถ่ายรู ปโซนี่ (Sony cameras) [มกท]
4. กล้องถ่ายรู ปดิจิทลั ซัมซุ ง (Samsung digital cameras) [มกท]
5. กล้องถ่ายรู ปดิจิทลั โซนี่ (Sony digital cameras) [มกท]
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6. กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Amyotrophic lateral sclerosis) [จฬ]
7. กะลาสี (Sailors) [จฬ]
8. การเขียนโปรแกรมอินเทอร์ เน็ต (Internet programming) [มศว]
9. --การใช้ภาษาผิด (--Errors of usage) [จฬ]
10. การตลาดธุ รกิจขนาดย่อม (Small business marketing) [มศว]
11. การประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ (Misconduct in office) [จฬ]
12. การพิจารณาและตัดสิ นคดีในภาพยนตร์ (Trials in motion pictures) [จฬ]
13. การพิมพ์สามมิติ (Three-dimensional printing) [มศว]
14. การแล่นใบมือเดียว (Single-handed sailing) [จฬ]
15. --การวิเคราะห์ความผิดพลาด (--Error analysis) [จฬ]
16. การสื่ อสาร--ความร่ วมมือระหว่างประเทศ (Communication--International cooperation) [จฬ]
17. กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็ก (Occupational therapy for children) [มศว]
18. กิจกรรมบําบัดสําหรับผูส้ ู งอายุ (Occupational therapy for older people) [มศว]
19. กิจกรรมบําบัดสําหรับวัยรุ่ น (Occupational therapy for teenagers) [มศว]
20. ข้าว--พันธุ์ด้ งั เดิม (Rice--Heirloom varieties) [จฬ]
21. คนต่างด้าว--สหรัฐอเมริ กา(Aliens--United States) [จฬ]
22. คนต่างด้าว--สหรัฐอเมริ กา--การพิสูจน์เอกลักษณ์ (Aliens--United States--Identification) [จฬ]
23. ครู ปฐมวัย (Early childhood teachers) [จฬ]
24. ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural intelligence) [จฬ]
25. ความถ่อมตน (Humility) [จฬ]
26. ความสยองขวัญ (Horror) [จฬ]
27. ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) (Adaptability (Psychology)) [จฬ]
28. ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา)--การทดสอบ (Adaptability (Psychology)--Testing) [จฬ]
29. ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) ในเด็ก (Adaptability (Psychology) in children) [จฬ]
30. ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) ในผูส้ ู งอายุ (Adaptability (Psychology) in old age) [จฬ]
31. จิตรกรรมกับภาพยนตร์ (Painting and motion pictures) [มกท]
32. จิตวิทยาอาชญากร (Criminal psychology) [มศว]
33. จีน--ประวัติศาสตร์--จักรพรรดิเฉี ยนหลง, ค.ศ. 1736-1795 (China--History--Qianlong, 1736-1795) [จฬ]

3
34. เชื้อราที่สืบพันธุ์แบบไม่มีเพศ (Fungi imperfecti) [มศว]
35. ซี่ (ปรัชญาจีน) (Qi (Chinese philosophy)) [จฬ]
36. ซี่ (ปรัชญาจีน) ในศิลปกรรม (Qi (Chinese philosophy) in art) [จฬ]
37. ซี บรัช (ZBrush) [มศว]
38. เด็ก--ความตาย (Children--Death) [จฬ]
39. ตํารวจ--สหรัฐอเมริ กา (Police--United States) [มศว]
40. ตํารวจอเมริ กนั เชื้อสายแอฟริ กนั (African American police) [มศว]
41. ตุรกี--โบราณสถาน (Turkey--Antiquities) [มศว]
42. ทรอย (เมืองที่สาบสู ญ) (Troy (Extinct city)) [มศว]
43. ทรอย (เมืองที่สาบสู ญ)--ตํานาน (Troy (Extinct city)--Legends) [มศว]
44. ทรอย (เมืองที่สาบสู ญ)--ประวัติศาสตร์ (Troy (Extinct city)--History) [มศว]
45. ทฤษฎีการบริ หารเชิงสถานการณ์ (Contingency theory (Management)) [มกท]
46. ทารก--พัฒนาการ (Infants--Development) [จฬ]
47. ที่อยูอ่ าศัย--การปรับปรุ ง (Dwellings--Remodeling) [จฬ]
48. ทุนนิยมกับสื่ อมวลชน (Capitalism and mass media) [จฬ]
49. เทพปกรณัมจีน (Mythology, Chinese) [มกท]
50. นักกิจกรรมบําบัด (Occupational therapists) [มศว]
51. นักจิตบําบัด (Psychotherapists) [มศว]
52. นักจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysts) [มศว]
53. นักนันทนาการบําบัด (Recreational therapists) [มศว]
54. นิติจิตวิทยา (Forensic psychology) [มศว]
55. เนื้อสัมผัสอาหาร (Food texture) [มศว]
56. บริ การกิจกรรมบําบัด (Occupational therapy services) [มศว]
57. บัตรประชาชน--สหรัฐอเมริ กา (Identification cards--United States) [จฬ]
58. บ้านเกิดเมืองนอนในการถ่ายภาพ (Homeland in photography) [จฬ]
59. บ้านเกิดเมืองนอนในดนตรี (Homeland in music) [จฬ]
60. บ้านเกิดเมืองนอนในภาพยนตร์ (Homeland in motion pictures) [จฬ]
61. บ้านเกิดเมืองนอนในวรรณกรรม (Homeland in literature) [จฬ]
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62. บ้านเกิดเมืองนอนในวรรณคดี (Homeland in literature) [จฬ]
63. บิทคอยน์ (Bitcoin) [มกท]
64. บุคลิกภาพกับความฉลาดทางสังคม (Personality and social intelligence) [จฬ]
65. แบบลักษณ์ (ภาษาศาสตร์ ) (Typology (Linguistics)) [มศว]
66. ผนังโครงคร่ าวรับนํ้าหนัก (Curtain walls) [มข]
67. ผลิตภัณฑ์เมล็ดพืชให้น้ าํ มัน (Oilseed products) [มศว]
68. ผลึกศาสตร์ รังสี เอกซ์ (X-ray crystallography) [มกท]
69. ผูป้ ่ วยเด็กระยะสุ ดท้าย (Terminally ill children) [มข]
70. แผนผังมโนทัศน์ (Concept mapping) [มศว]
71. พฤติกรรมอาชญากร (Criminal behavior) [มศว]
72. พลังชีวติ (Vital force) [จฬ]
73. พหุ นิยม (Pluralism) [มศว]
74. --พันธุ์ด้ งั เดิม (--Heirloom varieties) [จฬ]
75. พันธุ์พืชดั้งเดิม (Heirloom varieties (Plants)) [จฬ]
76. พืชวงศ์สับปะรด (Bromeliaceae) [มศว]
77. ภาษา--การจําแนก (Language and languages--Classification) [มศว]
78. ภาษา--การศึกษาและการสอน--การวิเคราะห์ความผิดพลาด (Language and languages--Study and teaching--Error
analysis) [มศว]
79. ภาษาไทย--การใช้ภาษาผิด (Thai language--Errors of usage) [จฬ]
80. ภาษาสคริ ปต์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) (Scripting languages (Computer science)) [มศว]
81. ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษาผิด (English language--Errors of usage) [มศว]
82. เมล็ดพืชให้น้ าํ มัน (Oilseeds) [จฬ]
83. เมืองที่สาบสู ญ (Extinct cities) [จฬ]
84. เมืองที่สาบสู ญ--ตุรกี (Extinct cities--Turkey) [มศว]
85. โมเต็ล--ที่พกั สําหรับสัตว์เลี้ยง (Motels--Pet accommodations) [จฬ]
86. ยวน (Yuan (Southeast Asian people)) [มกท]
87. รักร่ วมสองเพศ--แง่ศาสนา (Bisexuality--Religious aspects) [จฬ]
88. รักร่ วมสองเพศในภาพยนตร์ (Bisexuality in motion pictures) [จฬ]
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89. รักร่ วมสองเพศในวรรณกรรม (Bisexuality in literature) [จฬ]
90. รักร่ วมสองเพศในวรรณคดี (Bisexuality in literature) [จฬ]
91. รู ปตริ ภงั ค์ (Contrapposto) [มศว]
92. โรงแรม--ที่พกั สําหรับสัตว์เลี้ยง (Hotels--Pet accommodations) [มข]
93. ลัทธิ แฮกเกอร์ (Hacktivism) [มศว]
94. ลินิน (Linen) [มศว]
95. วิทยาศาสตร์ ในวรรณกรรม (Science in literature) [จฬ]
96. วิทยาศาสตร์ ในวัฒนธรรมมวลชน (Science in popular culture) [จฬ]
97. วิทยาศาสตร์ ในสื่ อมวลชน (Science in mass media) [จฬ]
98. สตรี ในวารสารศาสตร์ (Women in journalism) [จฬ]
99. สัตว์เลี้ยงในบ้าน--ความตาย (Pets--Death) [จฬ]
100. สัตว์เลี้ยงในบ้าน--ที่อยูอ่ าศัย (Pets--Housing ) [มข]
101. สัตว์วงศ์อ่ ึงอ่าง (Microhylidae) [มศว]
102. สาคู (พืช) (Sago palms) [มศว]
103. สิ นทรัพย์ดิจิทลั (Digital asset) [มกท]
104. สุ นทรี ยสาธก (Appreciative inquiry) [มกท]
105. เส้นใยพืช (Plant fibers) [มศว]
106. อุตสาหกรรมสถานบริ การ (Hospitality industry) [จฬ]
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จํานวน 106 หัวเรื่ อง
หัวเรื่องที่เป็ นปั ญหาและสถาบันทีต่ รวจสอบ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

Blood lipids
Captivate (Electronic resource)

หัวเรื่องภาษาไทย
วรรณศิลป์ (Philology) (คําที่ใช้ในฐาน)
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ เพราะซํ้ากับ
นิรุกติศาสตร์
ไขมันในเลือด
โคเลสเตอรอล
แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์)

สถาบัน
ทีเ่ สนอ

สถาบันทีต่ รวจสอบ

มศว ป

จฬ

มจ

จฬ

มศว ป

จฬ
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หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย

Document markup languages

ภาษากําหนดเครื่ องหมายเอกสาร

สถาบัน
ทีเ่ สนอ
มศว ป

Etymology

นิรุกติศาสตร์ (ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อย)

มศว ป

จฬ

Personal coaching

การสอนแนะส่ วนบุคคล

มศว ป

จฬ

Photographic emulsions

อิมลั ชันถ่ายภาพ (สจล)

จฬ

จฬ

มข

จฬ, มธ

มจ
มจ
มจ

มจ
มจ
มจ

มทส

มทส

มทส, มจ

มทส, มจ

การสอนแนะผูบ้ ริ หาร
ปรากฏการณ์น้ าํ เปลี่ยนสี น้ าํ ตาล
นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (คําที่ใช้ในฐาน)
ห้องปฏิบตั ิการอาชญากรรม
ห้องปฏิบตั ิการนิติเวชศาสตร์

มศว ป
มศว ป
จฬ

มธบ ; มกค
มบ
มบ

มศว ป

มม ; จฬ

ศิลปะรู ปลักษณ์
รู ปลักษณะมนุษย์ในศิลปกรรม
การทําพจนานุกรม
คันทริ บิวท์ (แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ )

มศว ป
มศว ป
มศว ป
มศว ป

มศก ท
มศก ท
มศก ส ; จฬ
สจล ; จฬ

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

ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง
(มกค)
ตรวจสอบคําภาษาไทย
การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน
ประสาทสัมผัส
วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์
สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
สัตว์พ้ืนเมือง
สัตว์ทอ้ งถิ่น
สัตว์ประจําถิ่น

Executive coaching
Brown tide
Red tide
Crime laboratories
Figurative art
Human figure in art
Lexicography
Contribute (Computer file)

สถาบันทีต่ รวจสอบ
จฬ
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มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
หัวเรื่องทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่องเดิม
การขนส่ งทางอากาศ--ค่าระวาง
--การใช้ภาษา
การเดินป่ า
การพิจารณาและตัดสิ นคดี
กิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็ก
กิจกรรมบําบัดสําหรับผูส้ ู งอายุ
กิจกรรมบําบัดสําหรับวัยรุ่ น
กิจกรรมบําบัดสําหรับเยาวชน
คนติดยาเสพติด (Narcotic addicts)
เทนนิสสําหรับผูส้ ู งอายุ (Tennis for the aged)
พืชนํ้ามัน
ลูกเรื อ (Boatmen)
อาชีวบําบัด

หัวเรื่องใหม่
การขนส่ งทางอากาศ--ค่าระวาง(Aeronautics, Commercial-Freight)
--การใช้ภาษา (Usage)
การเดินป่ า (Hiking)
การพิจารณาและตัดสิ นคดี(Trials)
นันทนาการบําบัด
นันทนาการบําบัดสําหรับเด็ก
นันทนาการบําบัดสําหรับผูส้ ู งอายุ
นันทนาการบําบัดสําหรับวัยรุ่ น
นันทนาการบําบัดสําหรับเยาวชน
คนติดยาเสพติด (Drug addicts)
เทนนิสสําหรับผูส้ ู งอายุ (Tennis for older people)
พืชให้น้ าํ มันจากเมล็ด
ลูกเรื อ(Boaters (Persons))
กิจกรรมบําบัด

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่องและรายการโยงทีม่ ีการแก้ ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ท่ี ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
หัวเรื่องทีม่ ีการแก้ ไข
การขนส่ งทางอากาศ--ค่ าระวาง(Aeronautics, Commercial--Freight) …
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษและรายการโยง]
--การใช้ภาษา (Usage) …
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษ]
การเดินป่ า (Hiking) …
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษและรายการโยง]
การพิจารณาและตัดสิ นคดี(Trials)
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษและรายการโยง]
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การเรี ยนทีใ่ ช้ ปัญหาเป็ นฐาน... [… ; 370.1524] [เพิ่มเลหมู่ DDC]
กิจกรรมบําบัด
แก้เป็ น
นันทนาการบําบัด
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็ก
แก้เป็ น
นันทนาการบําบัดสํ าหรับเด็ก
กิจกรรมบําบัดสําหรับผูส้ ู งอายุ แก้เป็ น
นันทนาการบําบัดสํ าหรับผู้สูงอายุ
กิจกรรมบําบัดสําหรับวัยรุ่ น
แก้เป็ น
นันทนาการบําบัดสํ าหรับวัยรุ่ น
กิจกรรมบําบัดสําหรับเยาวชน แก้เป็ น
นันทนาการบําบัดสํ าหรับเยาวชน
คนติดยาเสพติด (Drug addicts) ...
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ความตาย ...
[เพิ่มคําอธิ บายและตัวอย่าง]
ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อยได้ดว้ ย เช่น เด็ก--ความตาย ; ทารก--ความตาย ; สัตว์เลี้ยงในบ้าน--ความตาย
ตํานานทางภูมิศาสตร์ ... [… ; 398.23]
[เพิ่มเลหมู่ DDC]
เทนนิสสํ าหรับผู้สูงอายุ(Tennis for older people) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
พืชนํ้ามัน
แก้เป็ น
พืชให้ นํา้ มันจากเมล็ด
ลูกเรือ(Boaters (Persons)) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ และเพิ่มรายการโยง]
อาชีวบําบัด
แก้เป็ น
กิจกรรมบําบัด
อินเดีย--ภาษา (India--Languages)
[แก้ languages เป็ น Languages]
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
เรื่องอืน่ ๆ
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
นางสาวชนิดา จริ ยาพรพงศ์ ผูแ้ ทน จฬ เสนอแต่งตั้ง นางเพ็ญสุ ภา แก้วพิทยาภรณ์ ในฐานะเลขานุการคณะทํางาน
กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็ นคณะทํางานพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
เพิม่ เติม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.2 การพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
นางสาวชนิดา รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ (ฐานใหม่) ว่า ได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อส่ งให้ทีมพัฒนาฐานข้อมูลฯ แก้ไขบางฟังก์ชนั ที่มีปัญหา และจะนัดหมายทีมพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อทดสอบระบบ
สมาชิกต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
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5.3 การรวบรวมข้อมูลรายชื่อวัด และรายชื่อ/รายพระนามพระสังฆราช
นางสาวชนิดา เสนอให้มีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อวัดทัว่ ประเทศไทย และรายชื่อ/รายพระนามพระสังฆราชของไทย
ทุกพระองค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงรายการ โดยมีนายธนัช บุญจันทร์ บรรณารักษ์งานจัดซื้ อ จฬ เสนอตัวเป็ นผูด้ าํ เนินการ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากมีความสนใจเป็ นส่ วนตัว
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.4 ที่ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมกันพิจารณา
วันประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบให้จดั ประชุม ครั้งที่ 3/2559 ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1
ชั้นล่าง สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
นางเพ็ญสุ ภา แก้วพิทยาภรณ์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

