
สรุปรายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่3 / 2559 วนัที ่27 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                                    

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Brown tide มศว นํ้าทะเลเปล่ียนสีเป็นสีนํ้าตาล 

Contribute (Computer file) มศว คอนทริบิวท ์(แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์) 

Crime laboratories มศว หอ้งปฏิบติัการอาชญากรรม 

Figurative art มศว ศิลปกรรมแนวรูปธรรม 

Human figure in art มศว รูปทรงมนุษยใ์นศิลปกรรม 

Lexicography มศว การทาํพจนานุกรม 

Red tide จฬ นํ้าทะเลเปล่ียนสีเป็นสีแดง 

                                                                     

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ    

        

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่3/2559   (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. กระดาษใชแ้ลว้ (Waste paper) [จฬ] 

2. กระบวนการผลิตเยือ่แบบโซดา (Soda pulping process) [จฬ] 

3. การกลัน่แกลง้ทางอินเทอร์เน็ต (Cyberbullying) [มศว] 

4. การใชชี้วติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Organic living) [จฬ] 

5. การใชชี้วติแบบพอเพียง (Sustainable living) [จฬ] 

6. การใชชี้วติแบบพึ่งตนเอง (Self-reliant living) [จฬ] 

7. การดึงหมึกพิมพ ์(กระดาษใชแ้ลว้) (Deinking (Waste paper)) [จฬ] 

8. การตายของเซลล ์(Cell death) [จฬ] 

9. การต่ืนรู้ (พุทธศาสนา) (Enlightenment (Buddhism)) [จฬ] 

10. การทาํพจนานุกรม (Lexicography) [มศว] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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11. การทาํพจนานุกรม--การประมวลผลขอ้มูล (Lexicography--Data processing) [จฬ] 

12. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน (Financial risk management) [มศว] 

13. การวิง่--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Running--Equipment and supplies) [มศว] 

14. การสร้างเสริมบุคลิกภาพคนพิการ ( Grooming for people with disabilities) [จฬ] 

15. การสร้างเสริมบุคลิกภาพเด็กผูช้าย (Grooming for boys) [จฬ] 

16. การสร้างเสริมบุคลิกภาพเด็กผูห้ญิง (Grooming for girls) [จฬ] 

17. การสร้างเสริมบุคลิกภาพบุรุษ (Grooming for men) [จฬ] 

18. กีฬาทางวทิย ุ(Radio broadcasting of sports) [มกท] 

19. เกาะในมหาสมุทรอินเดีย (Islands of the Indian Ocean) [จฬ] 

20. ข่าวกีฬา (Sports journalism) [มกท] 

21. ความทุกขโ์ศก (Grief) [จฬ] 

22. คอนทริบิวท ์(แฟ้มขอ้มลูคอมพิวเตอร์) (Contribute (Computer file)) [มศว] 

23. คอลมัน์กีฬา (Newspapers--Sections, columns, etc.--Sports) [มกท] 

24. โคคา (พืช) (Coca) [มศว] 

25. จกัรยานเสือภูเขา (Mountain bikes) [มศว] 

26. เซยเ์ชลล ์(Seychelles) [จฬ] 

27. เซยเ์ชลล-์-ภูมิประเทศและการท่องเท่ียว (Seychelles--Description and travel) [จฬ] 

28. ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) [มศว] 

29. ดาวเทียมคา้งฟ้า (Geostationary satellites) [มกท] 

30. ดาวเทียมคา้งฟ้า--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Geostationary satellites--Law and legislation) [มกท] 

31. เด็กวยัเตาะแตะ (Toddlers) [จฬ] 

32. ทางเลือกรูปแบบการดาํเนินชีวติ (Alternative lifestyles) [จฬ] 

33. ท่ีปรึกษาการลงทุน (Investment advisors) [มศว] 

34. เทคโนโลยกีบัผูสู้งอาย ุ(Technology and older people) [มกท] 

35. โทรทศัน์สาํหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ (Television for the hearing impaired) [มกท] 

36. ไทย--ประวติัศาสตร์--แหล่งขอ้มูล (Thailand--History—Sources) [จฬ] 

37. นวนิยายเยอรมนั (German fiction) [มพ] 

38. นกัเขียนคอลมัน์กีฬา (Sportswriters) [มกท] 
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39. นกัเขียนคอลมัน์กีฬาสตรี (Women sportswriters) [มกท] 

40. นกัประพนัธ์เด็ก (Child authors) [จฬ] 

41. นกัวางแผน (Planners) [จฬ] 

42. นกัวางแผนการเงิน (Financial planners) [มศว] 

43. นกัสันตินิยม (Pacifists) [จฬ] 

44. นกัสันตินิยมสตรี (Women pacifists) [จฬ] 

45. นํ้าทะเลเปล่ียนสี (Seawater discoloration) [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

46. นํ้าทะเลเปล่ียนสีเป็นสีนํ้าตาล (Brown tide) [มศว] 

47. ประกนัภยัการเดินทาง--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Travel insurance--Law and legislation) [มศว] 

48. ประติมากรรมนุ่ม (Soft Sculpture) [มศว] 

49. ประวติัศาสตร์--แหล่งขอ้มูล (History--Sources) [จฬ] 

50. ประสาทชีววทิยา (Neurobiology) [จฬ] 

51. ประสาทชีววทิยาพฒันาการ (Developmental neurobiology) [จฬ] 

52. โปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein hydrolysates) [จฬ] 

53. ผูจ้ดัการทีมฟุตบอล (Soccer managers) [มกท] 

54. แฝดสาม (Triplets) [จฬ] 

55. พระวจนะ (เทววทิยาคริสตศ์าสนา) (Word of God (Christian theology)) [จฬ] 

56. พืชท่ีใหส้ารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Psychotropic plants) [มศว] 

57. พุทธศาสนา--การทาํพจนานุกรม (Buddhism--Lexicography) [จฬ] 

58. แพนเคก้ วาฟเฟิล ฯลฯ (Pancakes, waffles, etc.) [มศว] 

59. ไฟโบรมยัอลัเจีย (Fibromyalgia) [มศว] 

60. ภาษาไทย--การทาํพจนานุกรม (Thai language--Lexicography) [จฬ] 

61. ภาษาศาสตร์เชิงประวติั (Historical linguistics) [มศว] 

62. ภาษาองักฤษ--การทาํพจนานุกรม (English language--Lexicography) [จฬ] 

63. ภูมิพยากรณ์ (Geomancy) [จฬ] 

64. ภูมิศาสตร์ดิน (Soil Geography) [มศว] 

65. ภูมิศาสตร์วฒันธรรม (Cultural geography) [มศว] 

66. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) [มศว] 
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67. แมลงชีปะขาว (Mayflies) [จฬ] 

68. ยาเหน็บ (Suppositories) [มศว] 

69. รองเทา้วิง่ (Running shoes) [มศว] 

70. ระบบการจดัการตนเอง (Self-organizing systems) [จฬ] 

71. ระบบประสาท--การเจริญเติบโต (Nervous system--Growth) [จฬ] 

72. ระบบประสาท--ววิฒันาการ (Nervous system--Evolution) [จฬ] 

73. รูปทรงมนุษยใ์นศิลปกรรม (Human figure in art) [มศว] 

74. วงโคจรคา้งฟ้า (Geostationary orbits) [มกท ; ไม่มีใน LC] 

75. วรรณกรรมเยอรมนั (German literature) [จฬ] 

76. วฏัจกัรธุรกิจการเมือง (Political business cycles) [จฬ] 

77. วาสตู (Vastu) [จฬ] 

78. วทิยาศาสตร์กบัจิตวทิยา (Science and psychology) [มศว] 

79. วทิยาศาสตร์โลก--การประมวลผลขอ้มูล (Earth sciences--Data processing) [มศว] 

80. วทิยาศาสตร์โลก--การวเิคราะห์ขอ้มูลระยะไกล (Earth sciences--Remote sensing) [มศว] 

81. ศิลปกรรมแนวรูปธรรม (Figurative art) [มศว] 

82. ศิลปกรรมภูฏาน (Art, Bhutanese) [จฬ] 

83. สถาปัตยกรรมฮินดู (Hindu architecture) [จฬ] 

84. สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยา--แหล่งขอ้มูล (Renaissance--Sources) [จฬ] 

85. สัจนิยมในภาพยนตร์ (Realism in motion pictures) [มกท] 

86. หอ้งปฏิบติัการอาชญากรรม (Crime laboratories ) [มศว] 

87. หอ้งปฏิบติัการอาชญากรรม--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Crime laboratories--Law and legislation) [จฬ] 

88. หอ้งสมุดกบัเด็กวยัเตาะแตะ (Libraries and toddlers) [จฬ] 

89. --แหล่งขอ้มูล (--Sources) [จฬ] 

90. โหราศาสตร์ฮินดู (Hindu astrology) [จฬ] 

91. อุตสาหกรรมผลไมก้ระป๋อง (Canned fruit industry) [จฬ] 

92. เอกสารทางการทูต (Diplomatics) [จฬ] 

93. ฮิสทีเรีย (จิตวทิยาสังคม) (Hysteria (Social psychology)) [มศว] 

94. ฮิสทีเรีย (จิตวทิยาสังคม) ในวรรณกรรม (Hysteria (Social psychology) in literature) [มศว] 
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95. ฮิสทีเรีย (จิตวทิยาสังคม) ในวรรณคดี (Hysteria (Social psychology) in literature) [มศว] 

96. ฮิสทีเรียในเด็ก (Hysteria in children ) [มศว] 

97. ฮิสทีเรียในภาพยนตร์ (Hysteria in motion pictures) [มศว] 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 97 หวัเร่ือง 

 

 หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ       

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว จฬ 

Blood lipids 
ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 
มจ จฬ 

Bullying การข่มเหงรังแก มศว จฬ 

Captivate (Electronic resource) แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) มศว จฬ 

Document markup languages ภาษากาํหนดเคร่ืองหมายเอกสาร มศว จฬ 

Etymology นิรุกติศาสตร์(ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว จฬ 

Personal coaching การสอนแนะส่วนบุคคล มศว 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 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

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 มธบ ; มกค 

Ballroom dancers 
นกัเตน้ลีลาศ 

นกัลีลาศ 

 

มศว มบ 

Ballroom dancing 
การเตน้รําแบบบอลลูม  (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ลีลาศ  (คาํท่ี  มศว  เสนอแก)้ 
มศว มบ 

Line dancing แนวเตน้รํา มศว มบ 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

กระดาษ--การนาํกลบัมาใชใ้หม ่  กระดาษใชแ้ลว้--การนาํกลบัมาใชใ้หม ่

คฑา คทา 

นํ้าทะเลเปล่ียนสี (Red tide) นํ้าทะเลเปล่ียนสีเป็นสีแดง 

ยารักษาทางระบบประสาทและจิต ยาทางจิตเวช 

ศิลปะนามธรรม ศิลปกรรมนามธรรม 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  

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

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

กฎหมายกบัเศรษฐกจิ ...    UF นิติเศรษฐศาสตร์  [เพิ่มรายการโยง] 

กฎหมายส่ิงแวดล้อม ... [K3581-3585 ; …] [แกเ้ลขหมู่  LC] 

กระดาษ--การนาํกลบัมาใชใ้หม่   แกเ้ป็น  กระดาษใช้แล้ว--การนํากลบัมาใช้ใหม่ 

การก่อการร้าย ... [HV6430-6433; …]  [แกเ้ลขหมู่  LC] 

การควบคุมสินค้าคงคลงั ...    [เพิ่มรายการโยง] UF การจดัการสินคา้คงคลงั 

       สินคา้คงคลงั--การควบคุม 

       สินคา้คงคลงั--การจดัการ 

การปรุงอาหาร--ก๋วยเตี๋ยว(Cooking (Noodles)) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

การปรุงอาหาร--ข้าว(Cooking (Rice)) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

การปรุงอาหาร--ปลา(Cooking (Fish)) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

การเปรียบเทยีบพหุ (สถิติ)  (Multiple comparisons (Statistics))  …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

คฑา       แกเ้ป็น  คทา 

คทา    [ไม่มีคาํภาษาองักฤษ กาํกบั]  [ลบออก] 

ความงามของบุคคล ...    UF การสร้างเสริมบุคลิกภาพสตรี  [เพิ่มรายการโยง] 

งบการเงิน ...      [เพิ่มรายการโยง]   UF รายงานการเงิน 

       รายงานงบการเงิน 

       รายงานทางการเงิน 

เถ้าถ่าน (Ash (Plants)) … […, SD397.A6]   [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มเลขหมู่ LC] 

ไทย--ประวตัิศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325- ... 

 ใชก้บัประวติัศาสตร์ไทย ....      [แกต้วัสะกดคาํวา่ ประวติัศาสตร์] 

นักกฎหมาย--การปฏิบัติโดยมิชอบ (Lawyers--Malpratice)  [แกต้วัสะกดคาํวา่ Lawyers] 

นํ้าทะเลเปล่ียนสี(Red tide) …   แกเ้ป็น  นํา้ทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีแดง 

นํา้ส้มสายชู ... [TP429-429.5 ; …]   [แกเ้ลขหมู่  LC]  

ผลไม้กระป๋อง ...     BT   อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง [ตดัรายการโยง] 

พลาสติไซเซอร์ ...  [ตดัคาํอธิบาย  แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์  ออก] 

ภูมิศาสตร์มนุษย์ …    UF ภูมิศาสตร์วฒันธรรม [ตดัรายการโยง] 

ยารักษาทางระบบประสาทและจิต   แกเ้ป็น  ยาทางจิตเวช [และแกไ้ขเลขหมู่ LC] 

รายการบรรณานุกรมออนไลน์ ...   UF โอแพก็   [เพิ่มรายการโยง] 

ศิลปกรรมนามธรรม ...    UF ศิลปกรรมแอบสแตรคท ์
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ศิลปะนามธรรม     แกเ้ป็น  ศิลปกรรมนามธรรม 

ห้องสมุดเฉพาะ ...    NT หอ้งสมุดมนุษยศาสตร์ [ตดัรายการโยง] 

อาหาร--การจัดและตกแต่ง(Garnishes (Cooking)) … [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

อาหารสําหรับผู้ป่วย (Cooking for the sick) …  [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มตวัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 …  เช่นหวัใจ--โรค--โภชนบาํบดั 

เอสเคอริเคียโคไล ...    UF อีเชอร์ริเชียโคลยั   [เพิ่มรายการโยง] 

ฮวงจุ้ย ...     UF ภูมิพยากรณ์   [ตดัรายการโยง] 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

          

เร่ืองอืน่ๆ 

5.1 การพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา ไดร้ายงานความคืบหนา้ของการพฒันาฐานหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์วา่  คณะทาํงานพฒันาฐาน    

หวัเร่ืองภาษาไทยไดมี้การนดัประชุมกบัทีมพฒันา คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559  เพื่อซกัซอ้มฟังกช์นัท่ีตอ้งแกไ้ขและ

เพิ่มเติมต่างๆ รวมทั้งระบบสมาชิกโดยเฉพาะในเร่ืองของระบบการเงิน  ซ่ึงทีมพฒันาจะไดรั้บไปดาํเนินการต่อไป โดยขอ

แยกการเสนอราคาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นราคาของการแกไ้ข ปรับปรุง เพิ่มเติม ฟังกช์นัของฐานขอ้มูล  และส่วนท่ี

สองเป็นของระบบสมาชิกและการเงิน  แต่ภายหลงัเม่ือหารือกบัการเงินของจุฬาฯ  จึงทราบปัญหาวา่ การตดัจ่ายส่วนแบ่งค่า

บอกรับคืนใหก้บั คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ฯ  จะตอ้งมีผูล้งนามรับเงินพร้อมรับภาระภาษีดว้ย  ไม่สามารถลงนามรับในรูป

คณะทาํงาน เน่ืองจากคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ฯ  มิใช่นิติบุคคลท่ีถูกกฎหมาย  ดงันั้นจึงไดข้อใหที้มพฒันาไดช้ะลองานน้ีไป

ก่อน จนกวา่คณะทาํงานฯ จะหาทางออกในเร่ืองการเงินได ้

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.2 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

                    มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 4/2559 ในวนัพฤหสับดีและศุกร์ท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ 

ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


