สรุปรายงานการประชุม

คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 3 / 2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 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
Brown tide
มศว
นํ้าทะเลเปลี่ยนสี เป็ นสี น้ าํ ตาล
Contribute (Computer file)
มศว
คอนทริ บิวท์ (แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ )
Crime laboratories
มศว
ห้องปฏิบตั ิการอาชญากรรม
Figurative art
มศว
ศิลปกรรมแนวรู ปธรรม
Human figure in art
มศว
รู ปทรงมนุษย์ในศิลปกรรม
Lexicography
มศว
การทําพจนานุกรม
Red tide
จฬ
นํ้าทะเลเปลี่ยนสี เป็ นสี แดง
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่องใหม่ เสนอที่ประชุ ม ครั้งที่ 3/2559 (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงได้ที่
ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ (https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
1. กระดาษใช้แล้ว (Waste paper) [จฬ]
2. กระบวนการผลิตเยือ่ แบบโซดา (Soda pulping process) [จฬ]
3. การกลัน่ แกล้งทางอินเทอร์ เน็ต (Cyberbullying) [มศว]
4. การใช้ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Organic living) [จฬ]
5. การใช้ชีวติ แบบพอเพียง (Sustainable living) [จฬ]
6. การใช้ชีวติ แบบพึ่งตนเอง (Self-reliant living) [จฬ]
7. การดึงหมึกพิมพ์ (กระดาษใช้แล้ว) (Deinking (Waste paper)) [จฬ]
8. การตายของเซลล์ (Cell death) [จฬ]
9. การตื่นรู ้ (พุทธศาสนา) (Enlightenment (Buddhism)) [จฬ]
10. การทําพจนานุกรม (Lexicography) [มศว]
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11. การทําพจนานุกรม--การประมวลผลข้อมูล (Lexicography--Data processing) [จฬ]
12. การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial risk management) [มศว]
13. การวิง่ --เครื่ องมือและอุปกรณ์ (Running--Equipment and supplies) [มศว]
14. การสร้างเสริ มบุคลิกภาพคนพิการ ( Grooming for people with disabilities) [จฬ]
15. การสร้างเสริ มบุคลิกภาพเด็กผูช้ าย (Grooming for boys) [จฬ]
16. การสร้างเสริ มบุคลิกภาพเด็กผูห้ ญิง (Grooming for girls) [จฬ]
17. การสร้างเสริ มบุคลิกภาพบุรุษ (Grooming for men) [จฬ]
18. กีฬาทางวิทยุ (Radio broadcasting of sports) [มกท]
19. เกาะในมหาสมุทรอินเดีย (Islands of the Indian Ocean) [จฬ]
20. ข่าวกีฬา (Sports journalism) [มกท]
21. ความทุกข์โศก (Grief) [จฬ]
22. คอนทริ บิวท์ (แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ) (Contribute (Computer file)) [มศว]
23. คอลัมน์กีฬา (Newspapers--Sections, columns, etc.--Sports) [มกท]
24. โคคา (พืช) (Coca) [มศว]
25. จักรยานเสื อภูเขา (Mountain bikes) [มศว]
26. เซย์เชลล์ (Seychelles) [จฬ]
27. เซย์เชลล์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว (Seychelles--Description and travel) [จฬ]
28. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) [มศว]
29. ดาวเทียมค้างฟ้ า (Geostationary satellites) [มกท]
30. ดาวเทียมค้างฟ้ า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Geostationary satellites--Law and legislation) [มกท]
31. เด็กวัยเตาะแตะ (Toddlers) [จฬ]
32. ทางเลือกรู ปแบบการดําเนินชี วติ (Alternative lifestyles) [จฬ]
33. ที่ปรึ กษาการลงทุน (Investment advisors) [มศว]
34. เทคโนโลยีกบั ผูส้ ู งอายุ (Technology and older people) [มกท]
35. โทรทัศน์สาํ หรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ (Television for the hearing impaired) [มกท]
36. ไทย--ประวัติศาสตร์--แหล่งข้อมูล (Thailand--History—Sources) [จฬ]
37. นวนิยายเยอรมัน (German fiction) [มพ]
38. นักเขียนคอลัมน์กีฬา (Sportswriters) [มกท]
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39. นักเขียนคอลัมน์กีฬาสตรี (Women sportswriters) [มกท]
40. นักประพันธ์เด็ก (Child authors) [จฬ]
41. นักวางแผน (Planners) [จฬ]
42. นักวางแผนการเงิน (Financial planners) [มศว]
43. นักสันตินิยม (Pacifists) [จฬ]
44. นักสันตินิยมสตรี (Women pacifists) [จฬ]
45. นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (Seawater discoloration) [จฬ ; ไม่มีใน LC]
46. นํ้าทะเลเปลี่ยนสี เป็ นสี น้ าํ ตาล (Brown tide) [มศว]
47. ประกันภัยการเดินทาง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Travel insurance--Law and legislation) [มศว]
48. ประติมากรรมนุ่ม (Soft Sculpture) [มศว]
49. ประวัติศาสตร์--แหล่งข้อมูล (History--Sources) [จฬ]
50. ประสาทชีววิทยา (Neurobiology) [จฬ]
51. ประสาทชีววิทยาพัฒนาการ (Developmental neurobiology) [จฬ]
52. โปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein hydrolysates) [จฬ]
53. ผูจ้ ดั การทีมฟุตบอล (Soccer managers) [มกท]
54. แฝดสาม (Triplets) [จฬ]
55. พระวจนะ (เทววิทยาคริ สต์ศาสนา) (Word of God (Christian theology)) [จฬ]
56. พืชที่ให้สารออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท (Psychotropic plants) [มศว]
57. พุทธศาสนา--การทําพจนานุ กรม (Buddhism--Lexicography) [จฬ]
58. แพนเค้ก วาฟเฟิ ล ฯลฯ (Pancakes, waffles, etc.) [มศว]
59. ไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) [มศว]
60. ภาษาไทย--การทําพจนานุกรม (Thai language--Lexicography) [จฬ]
61. ภาษาศาสตร์ เชิงประวัติ (Historical linguistics) [มศว]
62. ภาษาอังกฤษ--การทําพจนานุ กรม (English language--Lexicography) [จฬ]
63. ภูมิพยากรณ์ (Geomancy) [จฬ]
64. ภูมิศาสตร์ ดิน (Soil Geography) [มศว]
65. ภูมิศาสตร์ วฒั นธรรม (Cultural geography) [มศว]
66. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) [มศว]
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67. แมลงชีปะขาว (Mayflies) [จฬ]
68. ยาเหน็บ (Suppositories) [มศว]
69. รองเท้าวิง่ (Running shoes) [มศว]
70. ระบบการจัดการตนเอง (Self-organizing systems) [จฬ]
71. ระบบประสาท--การเจริ ญเติบโต (Nervous system--Growth) [จฬ]
72. ระบบประสาท--วิวฒั นาการ (Nervous system--Evolution) [จฬ]
73. รู ปทรงมนุษย์ในศิลปกรรม (Human figure in art) [มศว]
74. วงโคจรค้างฟ้ า (Geostationary orbits) [มกท ; ไม่มีใน LC]
75. วรรณกรรมเยอรมัน (German literature) [จฬ]
76. วัฏจักรธุ รกิจการเมือง (Political business cycles) [จฬ]
77. วาสตู (Vastu) [จฬ]
78. วิทยาศาสตร์ กบั จิตวิทยา (Science and psychology) [มศว]
79. วิทยาศาสตร์ โลก--การประมวลผลข้อมูล (Earth sciences--Data processing) [มศว]
80. วิทยาศาสตร์ โลก--การวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะไกล (Earth sciences--Remote sensing) [มศว]
81. ศิลปกรรมแนวรู ปธรรม (Figurative art) [มศว]
82. ศิลปกรรมภูฏาน (Art, Bhutanese) [จฬ]
83. สถาปั ตยกรรมฮินดู (Hindu architecture) [จฬ]
84. สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยา--แหล่งข้อมูล (Renaissance--Sources) [จฬ]
85. สัจนิยมในภาพยนตร์ (Realism in motion pictures) [มกท]
86. ห้องปฏิบตั ิการอาชญากรรม (Crime laboratories ) [มศว]
87. ห้องปฏิบตั ิการอาชญากรรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Crime laboratories--Law and legislation) [จฬ]
88. ห้องสมุดกับเด็กวัยเตาะแตะ (Libraries and toddlers) [จฬ]
89. --แหล่งข้อมูล (--Sources) [จฬ]
90. โหราศาสตร์ ฮินดู (Hindu astrology) [จฬ]
91. อุตสาหกรรมผลไม้กระป๋ อง (Canned fruit industry) [จฬ]
92. เอกสารทางการทูต (Diplomatics) [จฬ]
93. ฮิสทีเรี ย (จิตวิทยาสังคม) (Hysteria (Social psychology)) [มศว]
94. ฮิสทีเรี ย (จิตวิทยาสังคม) ในวรรณกรรม (Hysteria (Social psychology) in literature) [มศว]
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95. ฮิสทีเรี ย (จิตวิทยาสังคม) ในวรรณคดี (Hysteria (Social psychology) in literature) [มศว]
96. ฮิสทีเรี ยในเด็ก (Hysteria in children ) [มศว]
97. ฮิสทีเรี ยในภาพยนตร์ (Hysteria in motion pictures) [มศว]
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จํานวน 97 หัวเรื่ อง
หัวเรื่องทีเ่ ป็ นปั ญหาและสถาบันทีต่ รวจสอบ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย

สถาบัน
ทีเ่ สนอ

สถาบันทีต่ รวจสอบ

Bullying
Captivate (Electronic resource)
Document markup languages

วรรณศิลป์ (Philology) (คําที่ใช้ในฐาน)
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ เพราะซํ้ากับ
นิรุกติศาสตร์
ไขมันในเลือด
โคเลสเตอรอล
การข่มเหงรังแก
แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์)
ภาษากําหนดเครื่ องหมายเอกสาร

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
มจ

มจ
มจ
มจ

Blood lipids

Risk-return relationships
Kinetic theory of matter
Learning and scholarship
ขอคําภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง
(มกค)
ตรวจสอบคําภาษาไทย
การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน
ประสาทสัมผัส

มศว

จฬ

มจ

จฬ

มศว
มศว
มศว

จฬ
จฬ
จฬ
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หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
Nata (Food) [มทส ; ไม่มีใน LC]
Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC]
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย

วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์

สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
สัตว์พ้ืนเมือง
สัตว์ทอ้ งถิ่น
สัตว์ประจําถิ่น
Executive coaching
Ballroom dancers

การสอนแนะผูบ้ ริ หาร
นักเต้นลีลาศ
นักลีลาศ

สถาบัน
ทีเ่ สนอ

สถาบันทีต่ รวจสอบ

มทส

มทส

มทส, มจ

มทส, มจ

มศว

มธบ ; มกค

มศว

มบ

Ballroom dancing

การเต้นรําแบบบอลลูม (คําที่ใช้ในฐาน)
ลีลาศ (คําที่ มศว เสนอแก้)

มศว

มบ

Line dancing

แนวเต้นรํา

มศว

มบ

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
หัวเรื่องทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่องเดิม
กระดาษ--การนํากลับมาใช้ใหม่
คฑา
นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (Red tide)
ยารักษาทางระบบประสาทและจิต
ศิลปะนามธรรม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

หัวเรื่องใหม่
กระดาษใช้แล้ว--การนํากลับมาใช้ใหม่
คทา
นํ้าทะเลเปลี่ยนสี เป็ นสี แดง
ยาทางจิตเวช
ศิลปกรรมนามธรรม
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หัวเรื่องและรายการโยงทีม่ ีการแก้ ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ท่ี ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
หัวเรื่องทีม่ ีการแก้ ไข
กฎหมายกับเศรษฐกิจ ...
UF นิติเศรษฐศาสตร์
[เพิ่มรายการโยง]
กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม ... [K3581-3585 ; …][แก้เลขหมู่ LC]
กระดาษ--การนํากลับมาใช้ใหม่
แก้เป็ น
กระดาษใช้ แล้ ว--การนํากลับมาใช้ ใหม่
การก่ อการร้ าย ... [HV6430-6433; …]
[แก้เลขหมู่ LC]
การควบคุมสิ นค้ าคงคลัง ... [เพิ่มรายการโยง] UF การจัดการสิ นค้าคงคลัง
สิ นค้าคงคลัง--การควบคุม
สิ นค้าคงคลัง--การจัดการ
การปรุ งอาหาร--ก๋ วยเตี๋ยว(Cooking (Noodles)) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
การปรุ งอาหาร--ข้ าว(Cooking (Rice)) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
การปรุ งอาหาร--ปลา(Cooking (Fish)) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
การเปรี ยบเทียบพหุ (สถิติ) (Multiple comparisons (Statistics)) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
คฑา
แก้เป็ น
คทา
คทา [ไม่มีคาํ ภาษาอังกฤษ กํากับ]
[ลบออก]
ความงามของบุคคล ...
UF การสร้างเสริ มบุคลิกภาพสตรี
[เพิ่มรายการโยง]
งบการเงิน ... [เพิ่มรายการโยง]
UF รายงานการเงิน
รายงานงบการเงิน
รายงานทางการเงิน
เถ้ าถ่ าน (Ash (Plants)) … […, SD397.A6]
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษและเพิม่ เลขหมู่ LC]
ไทย--ประวัติศาสตร์ --กรุ งรัตนโกสิ นทร์ , 2325- ...
ใช้กบั ประวัติศาสตร์ ไทย ....
[แก้ตวั สะกดคําว่า ประวัติศาสตร์ ]
นักกฎหมาย--การปฏิบัติโดยมิชอบ (Lawyers--Malpratice)
[แก้ตวั สะกดคําว่า Lawyers]
นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (Red tide) …
แก้เป็ น
นํา้ ทะเลเปลี่ยนสี เป็ นสี แดง
นํา้ ส้ มสายชู ... [TP429-429.5 ; …]
[แก้เลขหมู่ LC]
ผลไม้ กระป๋ อง ...
BT อุตสาหกรรมอาหารกระป๋ อง [ตัดรายการโยง]
พลาสติไซเซอร์ ...
[ตัดคําอธิ บาย แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ ออก]
ภูมิศาสตร์ มนุษย์ …
UF ภูมิศาสตร์ วฒั นธรรม [ตัดรายการโยง]
ยารักษาทางระบบประสาทและจิต
แก้เป็ น
ยาทางจิตเวช [และแก้ไขเลขหมู่ LC]
รายการบรรณานุกรมออนไลน์ ...
UF โอแพ็ก
[เพิ่มรายการโยง]
ศิลปกรรมนามธรรม ...
UF ศิลปกรรมแอบสแตรคท์
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ศิลปะนามธรรม
ห้ องสมุดเฉพาะ ...
อาหาร--การจัดและตกแต่ ง(Garnishes (Cooking))
อาหารสํ าหรับผู้ป่วย (Cooking for the sick) …
… เช่นหัวใจ--โรค--โภชนบําบัด
เอสเคอริเคียโคไล ...
ฮวงจุ้ย ...

แก้เป็ น
ศิลปกรรมนามธรรม
NT ห้องสมุดมนุษยศาสตร์ [ตัดรายการโยง]
…
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษและเพิ่มตัวอย่างในคําอธิ บาย]
UF
UF

อีเชอร์ ริเชียโคลัย
ภูมิพยากรณ์

[เพิ่มรายการโยง]
[ตัดรายการโยง]

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
นางสาวชนิดา ได้รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาฐานหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์วา่ คณะทํางานพัฒนาฐาน
หัวเรื่ องภาษาไทยได้มีการนัดประชุมกับทีมพัฒนา ครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อซักซ้อมฟังก์ชนั ที่ตอ้ งแก้ไขและ
เพิ่มเติมต่างๆ รวมทั้งระบบสมาชิกโดยเฉพาะในเรื่ องของระบบการเงิน ซึ่ งทีมพัฒนาจะได้รับไปดําเนิ นการต่อไป โดยขอ
แยกการเสนอราคาออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นราคาของการแก้ไข ปรับปรุ ง เพิ่มเติม ฟังก์ชนั ของฐานข้อมูล และส่ วนที่
สองเป็ นของระบบสมาชิกและการเงิน แต่ภายหลังเมื่อหารื อกับการเงินของจุฬาฯ จึงทราบปั ญหาว่า การตัดจ่ายส่ วนแบ่งค่า
บอกรับคืนให้กบั คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ฯ จะต้องมีผลู ้ งนามรับเงินพร้อมรับภาระภาษีดว้ ย ไม่สามารถลงนามรับในรู ป
คณะทํางาน เนื่ องจากคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ฯ มิใช่นิติบุคคลที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นจึงได้ขอให้ทีมพัฒนาได้ชะลองานนี้ไป
ก่อน จนกว่าคณะทํางานฯ จะหาทางออกในเรื่ องการเงินได้
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.2 ที่ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมกันพิจารณา
วันประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบให้จดั ประชุม ครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
นางเพ็ญสุ ภา แก้วพิทยาภรณ์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

