รายงานการประชุ ม คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 4 / 2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ณ ห้ องประชุ มชั้ น 2 ศู นย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
หัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหาและมติที่ประชุม
สถาบันที่ตรวจสอบหัวเรื่ องนําเสนอข้อมูลหัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหา
หัวเรื่อง
สถาบันทีเ่ สนอ มติทปี่ ระชุ ม : รับหัวเรื่อง
Ballroom dancers
มศว
นักลีลาศ
Ballroom dancing
มศว
ลีลาศ
Executive coaching
มศว
การสอนแนะผูบ้ ริ หาร
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่ องใหม่เสนอที่ประชุม ครั้งที่ 4/2559 (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงได้ที่
ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ (https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
1. การเขียนบันทึกการเดินทาง (Travel writing) [มกท]
2. --การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (--Alcohol use) [จฬ]
3. การสอนแนะผูบ้ ริ หาร (Executive coaching) [มศว]
4. ความงามของบุคคลในเด็ก (Beauty, Personal, in children) [จฬ]
5. ความงามของบุคคลในภาพยนตร์ (Beauty, Personal, in motion pictures) [จฬ]
6. ความงามของบุคคลในวรรณกรรม (Beauty, Personal, in literature) [จฬ]
7. ความงามของบุคคลในวรรณคดี (Beauty, Personal, in literature) [จฬ]
8. ความงามของบุคคลในศิลปกรรม (Beauty, Personal, in art) [จฬ]
9. ความงามของบุคคลในหนังสื อพิมพ์ (Beauty, Personal--Press coverage) [จฬ]
10. ความเป็ นจริ งในเด็ก (Reality in children) [จฬ]
11. ความเป็ นจริ งในวรรณกรรม (Reality in literature) [จฬ]
12. ความเป็ นจริ งในวรรณคดี (Reality in literature) [จฬ]
13. ความเป็ นจริ งในศิลปกรรม (Reality in art) [จฬ]
14. ความเป็ นจริ งในสื่ อมวลชน (Reality in mass media) [จฬ]
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15. ความล้มเหลวทางธุ รกิจ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Business failures--Law and legislation) [จฬ]
16. เครื่ องบันทึกคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (Electrocardiographs) [จฬ]
17. โฆษณา--ห้องสมุด (Advertising--Libraries) [จฬ]
18. จรรยาบรรณทางธุ รกิจในภาพยนตร์ (Business ethics in motion pictures) [จฬ]
19. จรรยาบรรณทางธุ รกิจในวรรณกรรม (Business ethics in literature) [จฬ]
20. จรรยาบรรณทางธุ รกิจในวรรณคดี (Business ethics in literature) [จฬ]
21. จิตนิยมในศิลปกรรม (Idealism in art) [จฬ]
22. จินตนิยมในศิลปกรรม (Romanticism in art) [จฬ]
23. ไซบีเรี ย (Siberia (Russia)) [มพ]
24. ตัวเร่ งปฏิกิริยาซิ เกลอร์ แนตทา (Ziegler-Natta catalysts) [จฬ]
25. นักลีลาศ (Ballroom dancers) [มศว]
26. บุร์กา (Burqas (Islamic clothing)) [จฬ]
27. ภาวะผูต้ าม (Followership) [มกท]
28. ภูมิสถาปั ตยกรรมในการอนุ รักษ์น้ าํ (Landscape architecture in water conservation) [จฬ]
29. ภูมิสถาปั ตยกรรมสําหรับคนพิการ (Landscape architecture for people with disabilities) [จฬ]
30. ม้าในตราประจําตระกูล ( Horses in heraldry) [จฬ]
31. ม้าในตราไปรษณี ยากร (Horses on postage stamps) [จฬ]
32. ม้าในภาพยนตร์ (Horses in motion pictures) [จฬ]
33. ม้าในเหรี ยญกษาปณ์โบราณ (Horses in numismatics) [จฬ]
34. มาเฟี ยในภาพยนตร์ (Mafia in motion pictures) [จฬ]
35. มาเฟี ยในวรรณกรรม (Mafia in literature) [จฬ]
36. มาเฟี ยในวรรณคดี (Mafia in literature) [จฬ]
37. มาเฟี ยในศิลปกรรม (Mafia in art) [จฬ]
38. มารดาในโฆษณา (Mothers in advertising) [จฬ]
39. มารดาในวรรณกรรม (Mothers in literature) [จฬ]
40. มารดาในศิลปกรรม (Mothers in art) [จฬ]
41. มารดาและบุตรชายในวรรณกรรม (Mothers and sons in literature) [จฬ]
42. มารดาและบุตรชายในวรรณคดี (Mothers and sons in literature) [จฬ]
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43. มารดาและบุตรสาวในภาพยนตร์ ( Mothers and daughters in motion pictures) [จฬ]
44. มารดาและบุตรสาวในวรรณกรรม (Mothers and daughters in literature) [จฬ]
45. มารดาและบุตรสาวในวรรณคดี (Mothers and daughters in literature) [จฬ]
46. เยาวชน--การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Youth--Alcohol use) [มกท]
47. เยาวชน--การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--แง่ศาสนา (Youth--Alcohol use--Religious aspects) [มกท]
48. ร่ างกายในดนตรี (Human body in music) [จฬ]
49. ร่ างกายในไบเบิล (Human body in the Bible) [จฬ]
50. ร่ างกายในภาพยนตร์ (Human body in motion pictures) [จฬ]
51. ร่ างกายในวรรณกรรม (Human body in literature) [จฬ]
52. ร่ างกายในวรรณคดี (Human body in literature) [จฬ]
53. ร่ างกายในวัฒนธรรมมวลชน (Human body in popular culture) [จฬ]
54. ร่ างกายในสื่ อมวลชน (Human body in mass media) [จฬ]
55. สตรี มุสลิม--การแต่งกาย (Muslim women--Clothing) [จฬ]
56. สัจนิยมในดนตรี (Realism in music) [จฬ]
57. สัจนิยมในโทรทัศน์ (Realism on television) [จฬ]
58. สัจนิยมในวรรณกรรม (Realism in literature) [จฬ]
59. สัจนิยมในวรรณคดี (Realism in literature) [จฬ]
60. สัจนิยมในศิลปกรรม (Realism in art) [จฬ]
61. สัจนิยมในอุปรากร (Realism in opera) [จฬ]
62. ห้องสมุดกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Libraries and home schooling) [จฬ]
63. ห้องสมุดกับการบริ หารงานสังคมสงเคราะห์ (Libraries and public welfare administration) [จฬ]
64. ห้องสมุดกับการบันทึกวีดิทศั น์ (Libraries and video recording) [จฬ]
65. ห้องสมุดกับการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Libraries and electronic publishing) [จฬ]
66. ห้องสมุดกับการศึกษาทางไกล (Libraries and distance education) [จฬ]
67. ห้องสมุดกับเกย์ (Libraries and gays) [จฬ]
68. ห้องสมุดกับคนเข้าเมือง (Libraries and immigrants) [จฬ]
69. ห้องสมุดกับคนจน (Libraries and the poor) [จฬ]
70. ห้องสมุดกับคนตาบอด (Libraries and the blind) [จฬ]
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71. ห้องสมุดกับคนไร้ที่อยูอ่ าศัย (Libraries and the homeless) [จฬ]
72. ห้องสมุดกับคนว่างงาน (Libraries and the unemployed) [จฬ]
73. ห้องสมุดกับคนหู หนวก (Libraries and the deaf) [จฬ]
74. ห้องสมุดกับชนพื้นเมือง (Libraries and indigenous peoples) [จฬ]
75. ห้องสมุดกับเด็กเกเร (Libraries and juvenile delinquents) [จฬ]
76. ห้องสมุดกับเด็กปั ญญาอ่อน (Libraries and children with mental disabilities) [จฬ]
77. ห้องสมุดกับเด็กยากจน (Libraries and poor children) [จฬ]
78. ห้องสมุดกับเด็กวัยก่อนเข้าเรี ยน (Libraries and preschool children) [จฬ]
79. ห้องสมุดกับโทรทัศน์ (Libraries and television) [จฬ]
80. ห้องสมุดกับนักวิชาการ (Libraries and scholars) [จฬ]
81. ห้องสมุดกับบุคคลข้ามเพศ (Libraries and transgender people) [จฬ]
82. ห้องสมุดกับปัญญาชน (Libraries and intellectuals) [จฬ]
83. ห้องสมุดกับผูป้ ่ วยใน (Libraries and hospital patients) [จฬ]
84. ห้องสมุดกับผูแ้ ปลงเพศ (Libraries and transsexuals) [จฬ]
85. ห้องสมุดกับพิพิธภัณฑ์ (Libraries and museums) [จฬ]
86. ห้องสมุดกับภาพยนตร์ (Libraries and motion pictures) [จฬ]
87. ห้องสมุดกับเรื อนจํา (Libraries and prisons) [จฬ]
88. ห้องสมุดกับแรงงาน (Libraries and labor) [จฬ]
89. ห้องสมุดกับแรงงานในเกษตรกรรม (Libraries and agricultural laborers) [จฬ]
90. ห้องสมุดกับลัทธิ คอมมิวนิสต์ (Libraries and communism) [จฬ]
91. ห้องสมุดกับวิทยุ (Libraries and radio) [จฬ]
92. ห้องสมุดกับสตรี (Libraries and women) [จฬ]
93. ห้องสมุดกับสตรี ที่ถูกทารุ ณ (Libraries and abused women) [จฬ]
94. ห้องสมุดกับสตรี เลสเบี้ยน (Libraries and lesbians) [จฬ]
95. ห้องสมุดกับสหภาพแรงงาน (Libraries and labor unions) [จฬ]
96. ห้องสมุดกับสังคม (Libraries and society) [จฬ]
97. ห้องสมุดกับสื่ อมวลชน (Libraries and mass media) [จฬ]
98. ห้องสมุดในภาพยนตร์ (Libraries in motion pictures) [จฬ]
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99. ห้องสมุดในวรรณกรรม (Libraries in literature) [จฬ]
100. ห้องสมุดในวรรณคดี (Libraries in literature) [จฬ]
101. ห้องสมุดในศิลปกรรม (Libraries in art) [จฬ]
102. ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ (Museum libraries) [จฬ]
103. อิเล็กทรอนิกส์ในหทัยวิทยา (Electronics in cardiology) [จฬ]
104. ฮิญาบ (Hijab (Islamic clothing)) [มศก ท]
105. ฮิสทีเรี ยในวรรณกรรม (Hysteria in literature) [จฬ]
106. ฮิสทีเรี ยในวรรณคดี (Hysteria in literature) [จฬ]
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จํานวน 106 หัวเรื่ อง
หัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหาและสถาบันที่ตรวจสอบ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย

สถาบันที่
สถาบันทีต่ รวจสอบ
เสนอ

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

Blood lipids

มศว

จฬ

มจ

จฬ

มศว
มศว
มศว

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

หัวเรื่องภาษาไทย
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง
(มกค)
ตรวจสอบคําภาษาไทย
ประสาทสัมผัส
วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์
สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
สัตว์พ้ืนเมือง
สัตว์ทอ้ งถิ่น
สัตว์ประจําถิ่น

สถาบันที่
สถาบันทีต่ รวจสอบ
เสนอ
มข

จฬ, มธ

มจ
มจ

จฬ
มจ

มทส

มทส

มทส, มจ

มทส, มจ

Line dancing

แนวเต้นรํา

มศว

มบ

Population aging

สังคมผูส้ ู งอายุ

มกท

มม

Learning and scholarship

การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน

มจ

มศว

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
หัวเรื่ องที่มีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่องเดิม
การเต้นรําแบบบอลรู ม
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

หัวเรื่องใหม่
ลีลาศ
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หัวเรื่ องและรายการโยงที่มีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ท่ี ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
หัวเรื่องทีม่ ีการแก้ ไข
การคลังท้ องถิ่น ...[336.014, 352.4214]
การคลังเทศบาล(Municipal finance) …[… ; 336.014, 336.16, 352.4214]
การดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ ... [GT2884-2898, …]
ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อยตามหลังชื่ อบุคคล กลุ่มบุคคล และกลุ่มชาติพนั ธุ์ได้ดว้ ย
การเต้ นรํา ...
UF ลีลาศ
การเต้นรําแบบบอลรู ม
แก้เป็ น
ลีลาศ

[แก้เลขหมู่ DDC]
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษและเลขหมู่ DDC]
[เพิ่มเลขหมู่ LC และคําอธิ บาย]
[ตัดออก]

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดทําคู่มือการลงรายการนิติบุคคล
สื บเนื่องจากมีห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่ วมเป็ นคณะทํางานฯ เพิ่มเติม จึงมีการปรับปรุ ง
ความรับผิดชอบการจัดทํารายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้
สถาบัน
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา สระแก้ว
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 มหาวิทยาลัยมหิ ดล
24 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
27 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
28 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี

จัดทํารายการนิติบุคคล
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิ การ
มหาวิทยาลัยนครพนม
กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ
สํานักราชเลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานศาลยุติธรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
ศาลฎีกา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ศาลอุทธรณ์
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สถาบัน
29 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
30 มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์
31 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปั ตตานี
32 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
33 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
34 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

35 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศาลแพ่ง
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
ศาลอาญา
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ศาลปกครอง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สถาบันพระปกเกล้า
สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
สํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา ปฏิบตั ิหน้าที่สาํ นักงานเลขาธิ การ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า

36 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร
ลาดกระบัง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
37 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบให้แสดงรายละเอียดความรับผิดชอบการจัดทํารายการนิ ติบุคคลของ
หน่วยงานของตนเองและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ในรายงานการประชุมทุกครั้ง
5.2 การพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
นางสาวชนิดา จริ ยาพรพงศ์ รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาฐานหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์วา่ เนื่ องจากยังไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาเรื่ องระบบการเงิน จึงให้ทีมพัฒนาชะลอการพัฒนาในส่ วนระบบสมาชิกไปก่อน จนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ป
ในส่ วนการพัฒนาฐานข้อมูลยังคงดําเนินการพัฒนาฟังก์ชนั ที่ตอ้ งแก้ไขและเพิ่มเติมต่างๆ ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
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5.3 ที่ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมกันพิจารณา
วันประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบให้จดั ประชุม ครั้งที่ 5/2559 ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1
ชั้นล่าง สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
นางเพ็ญสุ ภา แก้วพิทยาภรณ์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

