
รายงานการประชุม คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่5 / 2559 วนัที ่9 กนัยายน 2559 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม  

สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

การเรียนรู้และความคงแก่เรียน  มจ การเรียนรู้และความคงแก่เรียน 

สังคมผูสู้งอาย ุ มกท การสูงวยัของประชากร 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่5/2559 (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. กฎหมายสาธารณสุข (Public health laws) [จฬ] 

2. การคลงัทอ้งถ่ิน--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Local finance--Law and legislation) [จฬ] 

3. การคลงัทอ้งถ่ิน--การบญัชี (Local finance--Accounting) [จฬ] 

4. การคลงัทอ้งถ่ิน--การบญัชี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Local finance--Accounting--Law and legislation) [จฬ] 

5. การคลงัทอ้งถ่ิน--การสอบบญัชี (Local finance--Auditing) [จฬ] 

6. การคลงัทอ้งถ่ิน--การสอบบญัชี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Local finance--Auditing--Law and legislation) 

[จฬ] 

7. การคลงัเทศบาล--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Municipal finance--Law and legislation) [จฬ] 

8. การคลงัเทศบาล--การบญัชี (Municipal finance--Accounting) [จฬ] 

9. การคลงัเทศบาล--การบญัชี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Municipal finance--Accounting--Law and legislation) 

[จฬ] 

10. การคลงัเทศบาล--การสอบบญัชี (Municipal finance--Auditing) [จฬ] 

11. การคลงัเทศบาล--การสอบบญัชี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Municipal finance--Auditing--Law and legislatio) 

[จฬ] 

12. การคดัเลือกโดยธรรมชาติ (Natural selection) [จฬ] 

13. การคดัเลือกโดยธรรมชาติในวรรณกรรม (Natural selection in literature) [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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14. การคดัเลือกโดยธรรมชาติในวรรณคดี (Natural selection in literature) [จฬ] 

15. การเดินทางไปราชการ (Government travel) [จฬ] 

16. การเดินเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย (Fitness walking) [จฬ] 

17. การเดินเรือ--การศึกษาและการสอน (Navigation--Study and teaching) [จฬ] 

18. การตรวจคดัโรค--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Medical screening--Law and legislation) [จฬ] 

19. --การตรวจทางการแพทย ์(--Medical examinations) [จฬ] 

20. การตรวจสุขภาพดว้ยตนเอง (Self-examination, Medical) [จฬ] 

21. การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Business travel) [จฬ] 

22. การบริบาลผูป่้วยนอก (Ambulatory medical care) [จฬ] 

23. การบริบาลผูป่้วยนอก--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Ambulatory medical care--Law and legislation) [จฬ] 

24. การบริบาลผูป่้วยนอกสาํหรับเด็ก (Ambulatory medical care for children) [จฬ] 

25. การบญัชี--มาตรฐาน (Accounting--Standards) [จฬ] 

26. การประเมินอิงหลกัสูตร (Curriculum-based assessment) [จฬ] 

27. การพยาบาลสาธารณสุข--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Public health nursing--Law and legislation) [จฬ] 

28. การฟันฝ่าอุปสรรค (Struggle) [จฬ] 

29. การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) [จฬ] 

30. การเรียนรู้จากการรู้คิด (Cognitive learning) [จฬ] 

31. การเรียนรู้และความคงแก่เรียน (Learning and scholarship) [มจ] 

32. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real estate investment) [จฬ] 

33. การลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ืองในเด็ก (Continuous ambulatory peritoneal dialysis in children) [จฬ] 

34. การศึกษาวชิาการทหารเรือ (Naval education) [จฬ] 

35. การสร้างสรรคใ์นงานโฆษณา (Creativity in advertising) [จฬ] 

36. การสูงวยัของประชากร (Population aging) [มกท] 

37. การสูบบุหร่ี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Smoking--Law and legislation) [จฬ] 

38. การใหค้าํปรึกษาเชิงจิตวทิยา (Psychological consultation) [จฬ] 

39. การใหว้คัซีนเด็ก--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Vaccination of children--Law and legislation ) [จฬ] 

40. คล่ืนความโนม้ถ่วง (Gravitational waves) [จฬ] 

41. ความจริง--แง่ศาสนา (Truth--Religious aspects) [จฬ] 
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42. ความทุกข-์-แง่ศาสนา (Suffering--Religious aspects) [จฬ] 

43. ความทุกข-์-แง่ศาสนา--พุทธศาสนา (Suffering--Religious aspects--Buddhism) [จฬ] 

44. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัวฒันธรรม (Interpersonal relations and culture) [จฬ] 

45. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในเด็ก (Interpersonal relations in children) [จฬ] 

46. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในโทรทศัน์ (Interpersonal relations on television) [จฬ] 

47. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในผูใ้หญ่ (Interpersonal relations in young adults) [จฬ] 

48. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในภาพยนตร์ (Interpersonal relations in motion pictures) [จฬ] 

49. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในวรรณกรรม (Interpersonal relations in literature) [จฬ] 

50. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในวรรณคดี (Interpersonal relations in literature) [จฬ] 

51. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในวยัรุ่น (Interpersonal relations in adolescence) [จฬ] 

52. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในศิลปกรรม (Interpersonal relations in art) [จฬ] 

53. คาบสมุทร--ยโุรป (Peninsulas--Europe) [จฬ] 

54. คาบสมุทรไอบีเรีย (Iberian Peninsula) [จฬ] 

55. --ค่าภาระหนา้ท่า (--Port charges) [จฬ] 

56. ค่าเส่ือมราคาสะสม (Depreciation allowances) [จฬ] 

57. --คาํกริยาช่วย (--Auxiliary verbs) [จฬ] 

58. เคร่ืองจบัเท็จและการจบัเท็จ (Lie detectors and detection) [จฬ] 

59. เคร่ืองยา--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Materia medica--Law and legislation) [จฬ] 

60. เคร่ืองยาจากพืช--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Materia medica, Vegetable--Law and legislation) [จฬ] 

61. จดหมายเหตุมานุษยวทิยา (Anthropological archives) [มศว] 

62. จรรยาบรรณทหาร (Military ethics) [มร] 

63. จิตวิญญาณนิยม (Spirituality) [จฬ] 

64. จิตวิญญาณนิยมในดนตรี (Spirituality in music) [จฬ] 

65. จิตวิญญาณนิยมในวรรณกรรม (Spirituality in literature) [จฬ] 

66. จิตวิญญาณนิยมในวรรณคดี (Spirituality in literature) [จฬ] 

67. จิตวญิญาณนิยมในศิลปกรรม (Spirituality in art) [จฬ] 

68. จิตสาํนึก--แง่ศาสนา (Consciousness--Religious aspects) [จฬ] 

69. จิตสาํนึก--แง่ศาสนา--พุทธศาสนา (Consciousness--Religious aspects--Buddhism) [จฬ] 
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70. โจรกรรมงานศิลปกรรม (Art thefts) [จฬ] 

71. โจรกรรมงานศิลปกรรม--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Art thefts--Law and legislation) [จฬ] 

72. โจรกรรมงานศิลปกรรม--การสืบสวน (Art thefts--Investigation) [จฬ] 

73. ชีววทิยามนุษย-์-แง่สังคม (Human biology--Social aspects) [จฬ] 

74. ชีววทิยาสังคม (Sociobiology) [มทส] 

75. ช่ือภาพยนตร์ (Titles of motion pictures) [จฬ] 

76. ซูแซนเทลลี (Zooxanthellales) [จฬ] 

77. ไซบีเรีย--ภูมิประเทศและการท่องเท่ียว (Siberia (Russia)--Description and travel) [จฬ] 

78. ญาณวทิยา (พุทธศาสนา) (Knowledge, Theory of (Buddhism)) [จฬ] 

79. ดว้ง (Beetles) [จฬ] 

80. เด็ก--การตรวจทางการแพทย ์(Children--Medical examinations) [จฬ] 

81. ตา--ความผดิปกติ (Eye--Abnormalities) [จฬ] 

82. ตาโปน (Exophthalmos) [มร] 

83. ตาํราอาหาร (Cookbooks) [จฬ] 

84. ทหาร--การตรวจทางการแพทย ์(Soldiers--Medical examinations) [จฬ] 

85. ทนัตสาธารณสุข--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Dental public health—Law and legislation) [จฬ] 

86. ท่าเรือ--ค่าภาระหนา้ท่า (Harbors--Port charges) [จฬ] 

87. ท่ีปรึกษาดา้นอสงัหาริมทรัพย ์(Real estate counselors) [จฬ] 

88. เทา้--การตรวจ (Foot--Examination) [จฬ] 

89. เทา้--โรค--การวนิิจฉยั (Foot--Diseases--Diagnosis) [จฬ] 

90. โทรทศัน์เพื่อการศึกษาวชิาการทหารเรือ (Television in naval education) [จฬ] 

91. นกถ่ินเดียว (Endemic birds) [มร] 

92. นกมีพิษ (Poisonous birds) [มร; ไม่มีใน LC] 

93. นายทุนยวิ (Jewish capitalists and financiers) [จฬ] 

94. นํ้าด่ืมบรรจุขวด--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Bottled water--Law and legislation) [จฬ] 

95. นิโรธ [จฬ] 

96. นิโรธ 5 [จฬ] 

97. นิโรธสมาบติั (Nirodhasamapatti) [จฬ] 
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98. บทละครลาติน (Latin drama) [จฬ] 

99. บริการจดัเล้ียง (Caterers and catering) [มกท] 

100. บริการจดัเล้ียง--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Caterers and catering--Law and legislation) [มกท] 

101. บริการอาหาร--การศึกษาและการสอน (Food service--Study and teaching) [จฬ] 

102. บริการอาหาร--สุขาภิบาล (Food service--Sanitation) [จฬ] 

103. บริการอาหาร--สุขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Food service--Sanitation--Law and legislation) [จฬ] 

104. บริษทัชอวบ์ราเดอร์ส (Shaw Brothers (Hong Kong) Limited) [จฬ] 

105. บนัทึกของนกัเดินทาง (Travelers' writings) [จฬ] 

106. บนัทึกของนกัเดินทางไทย (Travelers' writings, Thai) [จฬ] 

107. บา้นหอ้งชุด--สุขาภิบาล (Apartment houses--Sanitation) [จฬ] 

108. บา้นหอ้งชุด--สุขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Apartment houses--Sanitation--Law and legislation) 

[จฬ] 

109. บุคลากรสาธารณสุข--การปฏิบติัโดยมิชอบ (Public health personnel--Malpractice) [จฬ] 

110. ปฏิวติัอุตสาหกรรม (Industrial revolution) [จฬ] 

111. ประสบการณ์ใกลต้าย (Near-death experiences) [จฬ] 

112. ประสบการณ์ใกลต้าย--แง่ศาสนา (Near-death experiences--Religious aspects) [จฬ] 

113. ประสบการณ์ใกลต้ายในเด็ก (Near-death experiences in children) [จฬ] 

114. ประสบการณ์ใกลต้ายในวรรณกรรม (Near-death experiences in literature) [จฬ] 

115. ประสบการณ์ใกลต้ายในวรรณคดี (Near-death experiences in literature) [จฬ] 

116. ประสบการณ์ทางศาสนา (Experience (Religion)) [จฬ] 

117. ประสบการณ์ทางศาสนาในวรรณกรรม (Experience (Religion) in literature) [จฬ] 

118. ประสบการณ์ทางศาสนาในวรรณคดี (Experience (Religion) in literature) [จฬ] 

119. ประสบการณ์ทางศาสนาในสตรี (Experience (Religion) in women) [จฬ] 

120. ปาฏิหาริย ์(พุทธศาสนา) (Miracles (Buddhism)) [จฬ] 

121. ผูป้ระกอบการชาวยวิ (Jewish businesspeople) [จฬ] 

122. พระศรีมหาโพธ์ิ (Bodhi tree) [จฬ] 

123. พฤติกรรมการช่วยเหลือ--แง่ศาสนา (Helping behavior--Religious aspects) [จฬ] 

124. พฤติกรรมการช่วยเหลือในผูสู้งอาย ุ(Helping behavior in old age) [จฬ] 
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125. ภาษาไทย--คาํกริยาช่วย (Thai language--Auxiliary verbs) [จฬ] 

126. ภาษาองักฤษ--คาํกริยา (English language--Verb) [จฬ] 

127. ภาษาองักฤษ--คาํกริยาช่วย (English language--Auxiliary verbs) [จฬ] 

128. ภาษีอตัรากา้วหนา้ (Progressive taxation) [จฬ] 

129. ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental geography) [จฬ] 

130. ยมกปาฏิหาริย ์(Twin miracles) [จฬ] 

131. ยา--การตลาด (Drugs--Marketing) [จฬ] 

132. ยา--การตลาด--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Drugs--Marketing--Law and legislation) [จฬ] 

133. รัฐทางใต ้(สหรัฐอเมริกา) (Southern States) [จฬ] 

134. รัฐลม้เหลว (Failed states) [จฬ] 

135. เร่ืองเล่าจากทะเล (Sea stories) [จฬ] 

136. แรงกดดนัทางสังคม (Social pressure) [จฬ] 

137. โรคอว้นในเด็ก--การป้องกนั (Obesity in children--Prevention) [จฬ] 

138. โรคอว้นในเด็ก--การป้องกนั--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Obesity in children--Prevention--Law and 

legislation) [จฬ] 

139. โรงละครกรีก (ซีราคิวส์, อิตาลี) (Greek Theater (Syracuse, Italy)) [จฬ] 

140. โรงละครโรมนั (ฟิเอโซเล, อิตาลี) (Roman Theater (Fiesole, Italy)) [จฬ] 

141. โรงละคร--อิตาลี (Theaters--Italy) [จฬ] 

142. ลานสาธารณะ (Plazas) [จฬ] 

143. โลหะ--โครงสร้างจุลภาค (Metals--Microstructure) [จฬ] 

144. วรรณกรรมมวลชน (Popular literature) [จฬ] 

145. วรรณกรรมลาติน (Latin literature) [จฬ] 

146. วณัโรค--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Tuberculosis--Law and legislation) [จฬ] 

147. วารสารศาสตร์พลเมือง (Citizen journalism) [จฬ] 

148. วกิฤตการณ์ค่าเงิน (Currency crises) [จฬ] 

149. เวบ็โอเมตริก (Webometrics) [มกท] 

150. เวลิดไ์วดเ์วบ็--วจิยั (World Wide Web--Research) [มกท] 

151. ศาสดาพยากรณ์ (Prophets) [จฬ] 
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152. ศิลปกรรมกระดาษ (Paper art) [มศก ท] 

153. สตรี--ชีวติทางศาสนา (Women--Religious life) [จฬ] 

154. สวนในโรงเรียน (School gardens) [จฬ] 

155. สัญญาออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural contracts) [จฬ] 

156. สินคา้ใหเ้ปล่า (Free material) [จฬ] 

157. สุขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Sanitation--Law and legislation) [จฬ] 

158. เสรีภาพทางปัญญา (Intellectual freedom) [จฬ] 

159. เสรีภาพทางปัญญาในวรรณกรรม (Intellectual freedom in literature) [จฬ] 

160. หมอนรองกระดูกสันหลงั (Intervertebral disk) [จฬ] 

161. หมอนรองกระดูกสันหลงั--โรค (Intervertebral disk--Diseases) [จฬ] 

162. หมอนรองกระดูกสันหลงักดทบัเส้นประสาท (Intervertebral disk--Hernia) [จฬ] 

163. หมอนรองกระดูกสันหลงัเคล่ือน (Intervertebral disk displacement) [จฬ] 

164. หินแอมฟิโบไลต ์(Amphibolite) [จฬ] 

165. อพัยากตปัญหา [จฬ] 

166. อาการปวดหลงัร้าวไปขา (Sciatica) [จฬ] 

167. อาการปวดหลงัร้าวไปขา--การรักษาแบบโฮมีโอพาธีย ์(Sciatica--Homeopathic treatment) [จฬ] 

168. อาคารโรงพยาบาล--สุขาภิบาล (Hospital buildings--Sanitation) [จฬ] 

169. อาคารโรงพยาบาล--สุขาภิบาล--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Hospital buildings--Sanitation--Law and 

legislation) [จฬ] 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 169 หวัเร่ือง  

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 
 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบันที

เสนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว จฬ 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน 

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

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 จฬ 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั 

 

มจ มจ 

Nata (Food)  [มทส ; ไม่มีใน LC] 

Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC] 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ 

วุน้มะพร้าว / วุน้สวรรค ์ มทส มทส 

 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

 

มทส,  

มจ 
มทส,  มจ 

Line dancing แนวเตน้รํา มศว มบ 

Electric power-plants 

 

โรงไฟฟ้า 

 

จฬ สจล 

Power-plants 

 

โรงจกัรตน้กาํลงั /โรงไฟฟ้า 

 

จฬ สจล 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน 

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

Combined cycle power plants 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม/  

โรงจกัรตน้กาํลงัความร้อนร่วม 
จฬ สจล 

Steam power plants 
โรงไฟฟ้าพลงัไอนํ้า /  

โรงจกัรตน้กาํลงัไอนํ้า 
จฬ สจล 

 

หวัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ ท่ีมอบหมายให ้ มก, มข, มจ  และ มช  ตรวจสอบ 

หัวเร่ืองภาษาไทย หัวเร่ืองภาษาองักฤษ 

ไก่--พนัธ์ุประดู่หางดาํ  

ไก่--พนัธ์ุพื้นเมือง  

ไก่--พนัธ์ุ Chicken breeds 

ขา้ว--พนัธ์ุกข  

ขา้ว--พนัธ์ุ--สิทธิบตัร Rice--Varieties—Patents 

ขา้ว--พนัธ์ุดั้งเดิม Rice--Heirloom varieties 

ขา้ว--พนัธ์ุ Rice—Varieties 

ขา้วโพด--พนัธ์ุ Corn—Varieties 

ขา้วโพดพนัธ์ุผสม Hybrid corn 

ปลา--พนัธ์ุ Fishes—Varieties 

ปลา--พอ่พนัธ์ุ  

ปลา--แม่พนัธ์ุ  

สุนขั--พนัธ์ุ Dog breeds 

หัวเร่ืองภาษาไทย หัวเร่ืองภาษาองักฤษ 

สุนขั--พนัธ์ุบางแกว้  

--พนัธ์ุ --Varieties 

--แม่พนัธ์ุ  

--พอ่พนัธ์ุ   

พนัธ์ุพืช  Plant varieties 

พนัธ์ุสัตว ์ Animal breeds 

 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=17215
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=19039
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=17197
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=16830
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=12572
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=21027
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=1793
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=15747
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=15215
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=12526
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13949
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13950
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=9278
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=9279
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13689
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=termdetail&id=13959
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=13958
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=9276
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=Plant%20varieties&subj=all&action=listtermjump
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=9277
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มติทีป่ระชุม รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

กฎหมายกบัการเมือง กฎหมาย--แง่การเมือง 

การด้ืออินสุลิน การด้ืออินซูลิน 

ธาลสัสีเมีย ธาลสัซีเมีย 

ธาลสัสีเมียในเด็ก ธาลสัซีเมียในเด็ก 

หอ้งสมุด--การบริหาร การบริหารห้องสมุด 

อินสุลิน อินซูลิน 

อินสุลิน--การยอ่ยสลายทางชีวภาพ อินซูลิน--การยอ่ยสลายทางชีวภาพ 

อินสุลิน--การแยก อินซูลิน--การแยก 

อินสุลิน--การสังเคราะห์ อินซูลิน--การสังเคราะห์ 

อินสุลิน--โครงสร้าง อินซูลิน--โครงสร้าง 

อินสุลิน--เภสัชจลนศาสตร์ อินซูลิน--เภสัชจลนศาสตร์ 

อินสุลิน--วทิยาภูมิคุม้กนั อินซูลิน--วทิยาภูมิคุม้กนั 

อินสุลิน--สารอนุพนัธ์ อินซูลิน--สารอนุพนัธ์ 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

 

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

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

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข 

กฎหมายกบัการเมือง   แกเ้ป็น  กฎหมาย--แง่การเมือง 

การด้ืออินสุลิน    แกเ้ป็น  การดือ้อนิซูลนิ 

การตรวจคัดโรค ...  [เพิ่มรายการโยงและคาํอธิบาย]  

 ถา้เป็นหวัเร่ืองยอ่ย ใหใ้ชค้าํวา่ "การตรวจทางการแพทย"์ เช่น เด็ก--การตรวจทางการแพทย ์; ทหาร--การตรวจทาง

การแพทย ์
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UF การตรวจคดักรอง  

การปรุงอาหาร ...    UF ตาํราอาหาร   [ตดัออก] 

การพฒันาแบบยัง่ยนื ...[HC79.E5 ; 338.927]   [เพิ่มเลขหมู่และรายการโยง] 

      BT การพฒันาเศรษฐกิจ 

การพจิารณาทบทวนโดยศาล ...   UF ตุลาการภิวฒัน์   [เพิ่มรายการโยง] 

การย่อยสลายทางชีวภาพ ... 

 ... เช่น อินซูลิน--การยอ่ยสลายทางชีวภาพ; ... [แกต้วัสะกด อินสุลิน เป็น อินซูลิน] 

การแยก (เทคโนโลย)ี ... 

 ... เช่น อินซูลิน--การแยก   [แกต้วัสะกด อินสุลิน เป็น อินซูลิน] 

การสังเคราะห์ ... 

 ... เช่น อินซูลิน--การสังเคราะห์   [แกต้วัสะกด อินสุลิน เป็น อินซูลิน] 

กาํลงัใจ (Encouragement) ...  [BF637.E53, BJ1475.5] [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ  เลขหมู่LC และรายการโยง]  

      BT ความกลา้หาญ 

       พฤติกรรมการช่วยเหลือ 

คณติศาสตร์--การศึกษาและการสอน ...  UF สะเตม็ศึกษา 

โครงสร้างเคมี ... 

 ... เช่น อินซูลิน--โครงสร้าง   [แกต้วัสะกด อินสุลิน เป็น อินซูลิน] 

โครงสร้างจุลภาค …  [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือวสัดุและประเภทของวสัดุไดด้ว้ย เช่น โลหะ -- โครงสร้างจุลภาค  

จิตวทิยา …     NT จิตวทิยาเกสตลัต ์ [ตดัออก] 

 

ชาวเขา (Mountain people) …  [GN392]   [แกค้าํภาษาองักฤษ เพิ่มเลขหมู่ LC และแกไ้ขรายการโยง] 

      BT ชนเผา่  [ตดัออก] 

ชาติพนัธ์ุวทิยา 

ธรรมชาติศึกษา ...    UF การศึกษาธรรมชาติ [เพิ่มรายการโยง] 

ธาลสัสีเมีย    แกเ้ป็น  ธาลสัซีเมีย 

ธาลสัสีเมียในเด็ก   แกเ้ป็น  ธาลสัซีเมียในเด็ก 

นวนิยายภาพ ...  [741.5]    UF นิยายภาพ  [เพิ่มเลขหมู่และรายการโยง] 

นักการตลาด(Marketing personnel) … [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

      BT ผูป้ระกอบการ 

พุทธทาํนาย(Prophecy--Buddhism) … [BQ4570.P7] [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC] 
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พุทธศาสนา--คําส่ังสอน …    UF พุทธศาสนา--คาํสอน[เพิ่มรายการโยง] 

เภสัชจลนศาสตร์ ...   

 ... เช่น อินซูลิน--โครงสร้าง   [แกต้วัสะกด อินสุลิน เป็น อินซูลิน] 

ไม้ต้น(Woody plants) …  [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

      BT พืช 

      NT ตน้ไม ้  

       ไมเ้ถา 

       ไมพุ้ม่ 

โรงไฟฟ้า ...  [เพิ่มรายการโยง]    

BT ระบบไฟฟ้ากาํลงั 

NT พลงังาน (กลศาสตร์)--สถิติ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

ลทัธิอาณานิคม   [ลบหวัเร่ืองน้ีออก]   

USE การเมืองของโลก 

       จกัรวรรดินิยม 

       อาณานิคม 

วทิยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน ...  UF สะเตม็ศึกษา 

วทิยาภูมิคุ้มกนั ... 

 ... เช่น ... ; อินซูลิน--วทิยาภูมิคุม้กนั  [แกต้วัสะกด อินสุลิน เป็น อินซูลิน] 

วศิวกรรมศาสตร์--การศึกษาและการสอน ... UF สะเตม็ศึกษา 

สารอนุพนัธ์ ... 

 ... เช่น อินซูลิน--สารอนุพนัธ์   [แกต้วัสะกด อินสุลิน เป็น อินซูลิน] 

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ...  [… ; 339.5, 343.034]  [เพิ่มเลขหมู่ DDC และรายการโยง] 

      UF การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

หอ้งสมุด--การบริหาร   แกเ้ป็น  การบริหารห้องสมุด  

หิน ...    [เพิ่มคาํอธิบายและตดัรายการโยง] 

 ช่ือหินใชเ้ป็นหวัเร่ืองได ้เช่น หินแปร 

      NT หินแปร    [ตดัออก] 

อินสุลิน     แกเ้ป็น  อนิซูลนิ 
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อินสุลิน--การยอ่ยสลายทางชีวภาพ แกเ้ป็น  อนิซูลนิ--การย่อยสลายทางชีวภาพ 

อินสุลิน--การแยก   แกเ้ป็น  อนิซูลนิ--การแยก 

อินสุลิน--การสังเคราะห์   แกเ้ป็น  อนิซูลนิ—การสังเคราะห์ 

อินสุลิน--โครงสร้าง   แกเ้ป็น  อนิซูลนิ--โครงสร้าง 

อินสุลิน--เภสัชจลนศาสตร์  แกเ้ป็น  อนิซูลนิ--เภสัชจลนศาสตร์ 

อินสุลิน--วทิยาภูมิคุม้กนั   แกเ้ป็น  อนิซูลนิ--วทิยาภูมิคุ้มกนั 

อินสุลิน--สารอนุพนัธ์   แกเ้ป็น  อนิซูลนิ--สารอนุพนัธ์ 

อุตสาหกรรม--ประวตัิ ... [… ; 330.9034]  [แกเ้ลขหมู่ DDC และรายการโยง] 

UF ปฏิวติัอุตสาหกรรม  [ตดัออก] 

       อุตสาหกรรม, การฏิวติั  [ตดัออก] 

      BT ประวติัศาสตร์สังคม  [ตดัออก] 

      NT เคร่ืองจกัรกลในอุตสาหกรรม [ตดัออก] 

       ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ  [ตดัออก] 

       ผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น  [ตดัออก] 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

   

เร่ืองอืน่ๆ 

5.1. การจัดทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์นาํเสนอตวัอยา่งรูปแบบการจดัทาํขอ้มูลรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและ

หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อเป็นการเตรียมขอ้มูลสาํหรับแปลงผนัเขา้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองต่อไป  ดงัน้ี 

 

Tag 110 (คําหลกั) Tag 901(คําภาษาองักฤษ) Tag 410 (UF) 

สาํนกันายกรัฐมนตรี Office of the Prime Minister นายกรัฐมนตรี, สาํนกั 

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary, 

Prime Minister Office 

สาํนกังานปลดั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี. 

|bกองการเจา้หนา้ท่ี 

Office of the Permanent Secretary, 

Prime Minister Office.|bPersonnel 

Division 

กองการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

Office for National Education 

Standards and Quality Assessment 

สมศ 
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Tag 110 (คําหลกั) Tag 901(คําภาษาองักฤษ) Tag 410 (UF) 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

Office for National Education 

Standards and Quality Assessment 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

Office for National Education 

Standards and Quality Assessment 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา สาํนกันายกรัฐมนตรี 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

Office for National Education 

Standards and Quality Assessment 

สาํนกันายกรัฐมนตรี.|bสาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั Chulalongkorn University กระทรวงศึกษาธิการ.|bจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยักระทรวงศึกษาธิการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bคณะอกัษร

ศาสตร์ 

Chulalongkorn University.|bFaculty 

of Art 

คณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bภาควชิา

บรรณารักษศาสตร์ 

Chulalongkorn University. 

|bDepartment of Library Science 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bคณะอกัษรศาสตร์. 

|bภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bภาควชิา

บรรณารักษศาสตร์ 

Chulalongkorn University. 

|bDepartment of Library Science 

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์คณะอกัษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

Chulalongkorn University. 

|bLibrary and Information Science 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bคณะอกัษรศาสตร์.|b

ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์.|bสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

Chulalongkorn University. 

|bLibrary and Information Science 

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.|bสาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

Chulalongkorn University. 

|bLibrary and Information Science 

สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์คณะอกัษร

ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ตารางความรับผดิชอบการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน กระทรวงการคลงั 

4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 
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 สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กระทรวงคมนาคม 

9 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

10 มหาวทิยาลยักรุงเทพ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

11 มหาวทิยาลยัขอนแก่น กระทรวงพลงังาน 

12 มหาวทิยาลยัทกัษิณ กระทรวงพาณิชย ์

13 มหาวทิยาลยัทกัษิณ พทัลุง กระทรวงมหาดไทย 

14 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กระทรวงยติุธรรม 

15 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ กระทรวงแรงงาน 

16 มหาวทิยาลยันเรศวร กระทรวงวฒันธรรม 

17 มหาวทิยาลยับูรพา กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 มหาวทิยาลยับูรพา จนัทบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 

19 มหาวทิยาลยับูรพา สระแกว้ มหาวทิยาลยันครพนม 

20 มหาวทิยาลยัพะเยา กระทรวงสาธารณสุข 

21 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั กระทรวงอุตสาหกรรม 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 

22 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สาํนกัราชเลขาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

23 มหาวทิยาลยัมหิดล สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 

24 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

25 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 
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 สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

26 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สาํนกัพระราชวงั 

สาํนกังานศาลยติุธรรม 

27 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครักษ ์ ราชบณัฑิตยสถาน 

ศาลฎีกา 

28 มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ศาลอุทธรณ์ 

29 มหาวทิยาลยัศิลปากรวงัท่าพระ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ศาลแพง่ 

30 มหาวทิยาลยัศิลปากรสนามจนัทร์ สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ศาลอาญา 

31 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ปัตตานี สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ศาลปกครอง 

32 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หาดใหญ่ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

33 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง 

35 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

36 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

37 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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5.2. การพฒันาฐานข้อมูลหัวเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

      5.2.1 นางสาวชนิดา เสนอเพิ่มช่ือคณะทาํงานพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ ดงัน้ี 

  1) นางวราวรรณ วีร์วรวงศ ์ สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  2) นางคนึงนิตย ์หีบแกว้  ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

      5.2.2 นางสาวชนิดา เสนอใหจ้ดัทาํตวัเล่มคู่มือหวัเร่ืองภาษาไทย ควบคู่กบัฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรับผูใ้ชท่ี้มีความตอ้งการใชง้านท่ีแตกต่างกนั และเพิ่มการจดัทาํขอ้มูลรายการหลกัฐาน (Authority 

Record) รวมในฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ดว้ย   
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.3 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 6/2559ในวนัศุกร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-12.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 1 ชั้นล่าง สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และจดัการบรรยายเร่ือง  iThesis กบังานหอ้งสมุด 

ในวนัศุกร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 7 สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


