รายงานการประชุ ม
คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 6 / 2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 –12.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม1 ชั้ นล่ าง สํ านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หัวเรื่ องทีเ่ ป็ นปั ญหาและมติทปี่ ระชุ ม
สถาบันที่ตรวจสอบหัวเรื่ องนําเสนอข้อมูลหัวเรื่ องที่เป็ นปัญหา
หัวเรื่ อง
สถาบันทีเ่ สนอ
Blood lipids
มจ
Combined cycle power plants
จฬ
Electric power-plants
จฬ
Kinetic theory of matter
มจ
Line dancing
มศว
Power-plants
จฬ
Risk-return relationships
มข
Steam power plants
จฬ

มติทปี่ ระชุ ม : รับหัวเรื่ อง
ไขมันในเลือด
โรงจักรต้นกําลังความร้อนร่ วม
โรงไฟฟ้า
ทฤษฎีจลน์ของสสาร
แนวเต้นรํา
โรงจักรต้นกําลัง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง
โรงจักรต้นกําลังไอนํ้า

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่ องใหม่ เสนอที่ประชุ ม ครั้งที่ 6/2559 (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงได้ที่
ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ (https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
1. กลุ่มประเทศอาเซี ยน--ภาษา (ASEAN countries--Language) [จฬ]
2. กัมพูชา--โบราณสถาน (Cambodia--Antiquities) [จฬ]
3. การจัดการภูมิทศั น์ป่าไม้ (Forest landscape management) [มกท]
4. การจัดระเบียบสารสนเทศ (Information organization) [จฬ]
5. การติดเชื้อในเด็ก (Infection in children) [จฬ]
6. การติดเชื้อเอสเคอริ เคียโคไลในเด็ก (Escherichia coli infections in children) [จฬ]
7. การปรุ งอาหารกับสถาปั ตยกรรม (Cooking and architecture) [จฬ]
8. การเปิ ดเผยข้อมูล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Disclosure of information--Law and legislation) [มกท]
9. การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ (Autarchy) [จฬ]
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10. การยกร่ างกฎหมาย (Bill drafting) [มกท]
11. การศึกษากับพันธุ กรรม (Education and heredity) [จฬ]
12. การสื่ อสารในการบริ หารห้องสมุด (Communication in library administration) [จฬ]
13. การสื่ อสารในการเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน (Communication in learning and scholarship) [จฬ]
14. การสื่ อสารในการออกแบบสถาปั ตยกรรม (Communication in architectural design) [จฬ]
15. ขบวนการต่อต้านโลกาภิวตั น์ (Anti-globalization movement) [จฬ]
16. ขบวนการเยาวชน (Youth movements) [จฬ]
17. ไขมันในเลือด (Blood lipids) [มจ]
18. ไข้หวัดในเด็ก (Cold (Disease) in children) [จฬ]
19. ความช่วยเหลือทางประชากร--การเงิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Population assistance--Finance--Law and
legislation) [จฬ]
20. ความช่วยเหลือทางประชากร--การเงิน (Population assistance--Finance) [จฬ]
21. ความช่วยเหลือทางประชากรของญี่ปุ่น (Population assistance, Japanese) [จฬ]
22. ความช่วยเหลือทางประชากรของสหรัฐอเมริ กา (Population assistance, American) [จฬ]
23. ความทุกข์ในเด็ก (Suffering in children) [จฬ]
24. ความทุกข์ในไบเบิล (Suffering in the Bible) [จฬ]
25. ความทุกข์ในผูส้ ู งอายุ (Suffering in old age) [จฬ]
26. ความทุกข์ในภาพยนตร์ (Suffering in motion pictures) [จฬ]
27. ความทุกข์ในศิลปกรรม (Suffering in art) [จฬ]
28. ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง (Risk-return relationships) [มข]
29. ค่ายกักกันในวรรณกรรม (Concentration camps in literature) [จฬ]
30. ค่ายกักกันในวรรณคดี (Concentration camps in literature) [จฬ]
31. ค่ายกักกันในศิลปกรรม (Concentration camps in art) [จฬ]
32. เครื อข่ายตัวรับรู ้ (Sensor networks) [มก]
33. โคเลสเตอรอลในเลือด (Blood cholesterol) [จฬ]
34. โฆษณากับเยาวชน (Advertising and youth) [จฬ]
35. จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 (Mongkut, King of Siam, 1804-1868) [จฬ]
36. จิตวิเคราะห์กบั สถาปั ตยกรรม (Psychoanalysis and architecture) [จฬ]
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37. จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 (Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910) [จฬ]
38. จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี , สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2500- (ChulaphonWalailak, Princess, daughter of
BhumibolAdulyadej, King of Thailand, 1957-) [จฬ]
39. ช่องท้อง--บาดแผลและบาดเจ็บ (Abdomen--Wounds and injuries) [จฬ]
40. ชาตินิยมกับสถาปั ตยกรรม (Nationalism and architecture) [จฬ]
41. ชีววิทยาประชากร--ระเบียบวิธีทางสถิติ (Population biology--Statistical methods) [จฬ]
42. โชว์รูมรถยนต์ (Automobile showrooms) [จฬ]
43. ดนตรี กบั สถาปั ตยกรรม (Music and architecture) [จฬ]
44. เด็กในตราไปรษณี ยากร (Children on postage stamps) [จฬ]
45. เด็กในโทรทัศน์ (Children on television) [จฬ]
46. ตับอักเสบจากไวรัสในเด็ก (Hepatitis, Viral, in children) [จฬ]
47. ตับอักเสบในเด็ก (Hepatitis in children) [จฬ]
48. ทรัพย์สินร่ วมระหว่างสามีภรรยา (Community property) [มกท]
49. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา (Marital property) [มกท]
50. ทฤษฎีจลน์ของสสาร (Kinetic theory of matter) [มจ]
51. ทางเดินปั สสาวะติดเชื้ อในเด็ก (Urinary tract infections in children) [จฬ]
52. เทคโนโลยี--การศึกษาและการสอน (Technology--Study and teaching) [จฬ]
53. เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ, 2498- (Sirindhorn, Princess, daughter of BhumibolAdulyadej,
King of Thailand, 1955-) [จฬ]
54. นครธม (Angkor Thom) [จฬ]
55. นครวัด (Angkor Wat (Angkor)) [จฬ]
56. นโยบายประชากร--แง่ศีลธรรมจรรยา (Population policy--Moral and ethical aspects) [จฬ]
57. นโยบายประชากรในวรรณกรรม (Population policy in literature) [จฬ]
58. นวนิยายฝรั่งเศส (French fiction) [มกท]
59. นักโทษค่ายกักกัน (Concentration camp inmates) [จฬ]
60. นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ, 2330-2394 (Nangklao, King of Siam, 1787-1851) [จฬ]
61. แนวเดินแบบสุ่ ม (คณิ ตศาสตร์ ) (Random walks (Mathematics)) [จฬ]
62. แนวเต้นรํา (Line dancing) [มศว]
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63. บุตรของทหารผ่านศึก (Children of veterans) [จฬ]
64. บุตรของนักจิตบําบัด (Children of psychotherapists) [จฬ]
65. บุตรของนักโทษ (Children of prisoners) [จฬ]
66. บุตรของผูป้ ่ วยจิตเภท (Children of schizophrenics) [จฬ]
67. บุตรของผูป้ ่ วยทางจิต (Children of the mentally ill) [จฬ]
68. บุตรของมารดาที่ทาํ งานนอกบ้าน--สุ ขภาพจิต (Children of working mothers--Mental health) [จฬ]
69. บุตรของมารดาที่ทาํ งานนอกบ้าน (Children of working mothers) [จฬ]
70. บุตรของโสเภณี (Children of prostitutes) [จฬ]
71. บุตรของอาชญากรสงคราม (Children of war criminals) [จฬ]
72. ปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 (Prajadhipok, King of Siam, 1893-1941) [จฬ]
73. ประชากรในวรรณกรรม (Population in literature) [จฬ]
74. ประชากรในวรรณคดี (Population in literature) [จฬ]
75. ประติมากรรมกับสถาปั ตยกรรม (Sculpture and architecture) [จฬ]
76. ประติมากรรมไม้ (Wood sculpture) [มศก ท]
77. ผ้าทางพุทธศาสนา (Buddhist textile fabrics) [มศก ท]
78. ฝรั่งเศส--วรรณกรรม (France--Literatures) [มกท]
79. ฝรั่งเศส--วรรณคดี (France--Literatures) [จฬ]
80. พยาธิ เส้นด้าย (Oxyurida) [จฬ]
81. พันธุ กรรมมนุษย์ (Heredity, Human) [จฬ]
82. พันธุ ศาสตร์ ประชากร--แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ (Population genetics--Mathematical models) [จฬ]
83. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-2352 (PhutthayotfaChulalok, King of Siam, 1737-1809) [จฬ]
84. พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367 (PhutthaloetlaNaphalai, King of Siam, 1768-1824) [จฬ]
85. ภาพยนตร์ กบั สถาปั ตยกรรม (Motion pictures and architecture) [จฬ]
86. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 (BhumibolAdulyadej, King of Thailand, 1927-2016)
[จฬ]
87. มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 (Vajiravudh, King of Siam, 1880-1925) [จฬ]
88. มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , 2495- (Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun,
King of Thailand, 1952-) [จฬ]
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89. มัยโคพลาสมา (Mycoplasma) [จฬ]
90. เมืองที่สาบสู ญ--กัมพูชา (Extinct cities--Cambodia) [จฬ]
91. เมืองพระนคร (เมืองที่สาบสู ญ) (Angkor (Extinct city)) [จฬ]
92. เยอรมนี (Germany) [จฬ]
93. เยอรมนี --กองทัพ (Germany--Armed Forces) [จฬ]
94. เยอรมนี --การเข้าเมืองและการออก (Germany--Emigration and immigration) [จฬ]
95. เยอรมนี --การป้ องกันประเทศ (Germany--Defenses) [จฬ]
96. เยอรมนี --การเมืองและการปกครอง (Germany--Politics and government) [จฬ]
97. เยอรมนี --เขตแดน (Germany--Boundaries) [จฬ]
98. เยอรมนี --ความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี (Germany--Social life and customs) [จฬ]
99. เยอรมนี --ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ (Germany--Foreign relations) [จฬ]
100. เยอรมนี --นโยบายเศรษฐกิจ (Germany--Economic policy) [จฬ]
101. เยอรมนี --โบราณสถาน (Germany--Antiquities) [จฬ]
102. เยอรมนี --ประวัติศาสตร์ (Germany--History) [จฬ]
103. เยอรมนี --ประวัติศาสตร์ --ค.ศ. 1918-1933 (Germany--History--1918-1933) [จฬ]
104. เยอรมนี --ภาวะเศรษฐกิจ (Germany--Economic conditions) [จฬ]
105. เยอรมนี --ภาวะสังคม (Germany--Social conditions) [จฬ]
106. เยอรมนี --ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว (Germany--Description and travel) [จฬ]
107. เยอรมนี --อาณานิคม (Germany--Colonies) [จฬ]
108. เยอรมนี --อารยธรรม (Germany--Civilization) [จฬ]
109. เยาวชนกับความรุ นแรง (Youth and violence) [จฬ]
110. เยาวชนกับปรัชญา (Youth and philosophy) [จฬ]
111. เยาวชนกับสงคราม (Youth and war) [จฬ]
112. เยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบในเด็ก (Meningitis in children) [จฬ]
113. ระบบบริ การสุ ขภาพแห่งชาติ (National health services) [จฬ]
114. ระบบประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (National health insurance) [จฬ]
115. โรคกลัวนํ้าในเด็ก (Rabies in children) [จฬ]
116. โรคเกิดจากแบคทีเรี ยในเด็ก (Bacterial diseases in children) [จฬ]
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117. โรคเกิดจากแบคทีเรี ยในพืช (Bacterial diseases of plants) [จฬ]
118. โรคเกิดจากแบคทีเรี ยในสัตว์ (Bacterial diseases in animals) [จฬ]
119. โรคเกิดจากมัยโคพลาสมา (Mycoplasma diseases) [จฬ]
120. โรคเกิดจากมัยโคพลาสมาในพืช (Mycoplasma diseases in plants) [จฬ]
121. โรคเกิดจากมัยโคพลาสมาในสัตว์ (Mycoplasma diseases in animals) [จฬ]
122. โรคเกิดจากไวรัสในเด็ก (Virus diseases in children) [จฬ]
123. โรคเกิดจากหนอนพยาธิ ในเด็ก (Helminthiasis in children) [จฬ]
124. โรคติดเชื้ อในโรงพยาบาลในเด็ก (Nosocomial infections in children) [จฬ]
125. โรคติดต่อในเด็ก (Communicable diseases in children) [จฬ]
126. โรคพยาธิ เส้นด้ายในเด็ก (Oxyuriasis in children) [จฬ]
127. โรคพยาธิ ไส้เดือนในเด็ก (Ascariasis in children) [จฬ]
128. โรคพยาธิ ไส้เดือน (Ascariasis) [จฬ]
129. โรคเรื้ อนในเด็ก (Leprosy in children) [จฬ]
130. โรงจักรต้นกําลัง (Power-plants) [จฬ]
131. เลือดติดเชื้ อในเด็ก (Septicemia in children) [จฬ]
132. วรรณกรรมฝรั่งเศส (French literature) [มกท]
133. วรรณกรรมหลีกหนี (Escape literature) [มร]
134. วัณโรคในเด็ก (Tuberculosis in children) [จฬ]
135. วิศวกรรมอุณหภาพ (Thermal engineering) [จฬ]
136. วิหาร--กัมพูชา (Temples--Cambodia) [จฬ]
137. ศิลปกรรมกับสถาปั ตยกรรม (Art and architecture) [จฬ]
138. ศิลปกรรมสื่ อผสม (Mixed media (Art)) [มศก ท]
139. ศิลปะการแสดงกับเยาวชน (Performing arts and youth) [จฬ]
140. ศิลปิ นหญิงในวรรณกรรม (Women artists in literature) [จฬ]
141. ศิลปิ นหญิงในวรรณคดี (Women artists in literature) [จฬ]
142. สถาปั ตยกรรม--คณิ ตศาสตร์ (Architecture--Mathematics) [จฬ]
143. สถาปั ตยกรรมกับการถ่ายภาพ (Architecture and photography) [จฬ]
144. สถาปั ตยกรรมกับจักรวาลวิทยา (Architecture and cosmology) [จฬ]

7
145. สถาปั ตยกรรมกับชีววิทยา (Architecture and biology) [จฬ]
146. สถาปั ตยกรรมกับเชื้อชาติ (Architecture and race) [จฬ]
147. สถาปั ตยกรรมกับเทคโนโลยี (Architecture and technology) [จฬ]
148. สถาปั ตยกรรมกับนันทนาการ (Architecture and recreation) [จฬ]
149. สถาปั ตยกรรมกับโบราณคดี (Architecture and archaeology) [จฬ]
150. สถาปั ตยกรรมกับปรัชญา (Architecture and philosophy) [จฬ]
151. สถาปั ตยกรรมกับมานุษยวิทยา (Architecture and anthropology) [จฬ]
152. สถาปั ตยกรรมกับเยาวชน (Architecture and youth) [จฬ]
153. สถาปั ตยกรรมกับโลกาภิวตั น์ (Architecture and globalization) [จฬ]
154. สถาปั ตยกรรมกับวรรณกรรม (Architecture and literature) [จฬ]
155. สถาปั ตยกรรมกับวรรณคดี (Architecture and literature) [จฬ]
156. สถาปั ตยกรรมกับวิทยาศาสตร์ (Architecture and science) [จฬ]
157. สถาปั ตยกรรมกับสงคราม (Architecture and war) [จฬ]
158. สถาปั ตยกรรมกับสตรี (Architecture and women) [จฬ]
159. สถาปั ตยกรรมเชิงบริ การ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) (Service-oriented architecture (Computer science)) [จฬ]
160. สถาปั ตยกรรมในการศึกษา (Architecture in education) [จฬ]
161. สถาปั ตยกรรมในภาพยนตร์ (Architecture in motion pictures) [จฬ]
162. สถาปั ตยกรรมในวรรณกรรม (Architecture in literature) [จฬ]
163. สถาปั ตยกรรมในศิลปกรรม (Architecture in art) [จฬ]
164. สถาปั ตยกรรมในเหรี ยญกษาปณ์โบราณ (Architecture in numismatics) [จฬ]
165. สมาคมอาเซี ยน--ภาษา (ASEAN--Language) [จฬ]
166. สิ ทธิ ท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten) [มกท]
167. สิ นส่ วนตัว (Separate property) [มกท]
168. สื่ อมวลชนกับสถาปั ตยกรรม (Mass media and architecture) [จฬ]
169. ห้องสมุดเด็ก--การบริ หาร (Children's libraries--Administration) [จฬ]
170. อานันทมหิ ดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-2489 (Ananda Mahidol, King of Thailand, 1925-1946) [จฬ]
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณา
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หัวเรื่ องทีเ่ ป็ นปั ญหาและสถาบันทีต่ รวจสอบ
หัวเรื่ องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่ องภาษาไทย

สถาบันที่
สถาบันทีต่ รวจสอบ
เสนอ

วรรณศิลป์ (Philology) (คําที่ใช้ในฐาน)
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ เพราะซํ้ากับ
นิรุกติศาสตร์

มศว

จฬ

Bullying

การข่มเหงรังแก

มศว

จฬ

Captivate (Electronic resource)

แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์)

มศว

จฬ

Document markup languages

ภาษากําหนดเครื่ องหมายเอกสาร

มศว

จฬ

Etymology

นิรุกติศาสตร์ (ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อย)

มศว

จฬ

Personal coaching

การสอนแนะส่ วนบุคคล

มศว

จฬ

Photographic emulsions

อิมลั ชันถ่ายภาพ (สจล)

จฬ

จฬ

Encouragement
Morale

กําลังใจ

มจ

จฬ

Woody plants

ไม้ตน้ (หัวเรื่ องในฐาน)
เสนอแก้เป็ น พืชมีเนื้ อไม้
ส่ วน ไม้ตน้ ใช้คาํ ภาษาอังกฤษว่า Trees แทน

มจ

มก

ขอคําภาษาอังกฤษ

ประสาทสัมผัส

มจ

มจ

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

วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์

มทส

มทส
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หัวเรื่ องภาษาอังกฤษ

Human capital
Excavations (Archaeology)

Mountain people (มีใน LC)
Hill tribes / Hilltribes(ไม่มีใน LC)

Art museums

หัวเรื่ องภาษาไทย

สถาบันที่
สถาบันทีต่ รวจสอบ
เสนอ

สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
สัตว์พ้ืนเมือง
มทส, มจ
สัตว์ทอ้ งถิ่น
สัตว์ประจําถิ่น
ทรัพยากรมนุษย์ (หัวเรื่ องในฐาน)
จฬ
ทุนมนุษย์ (หัวเรื่ องเสนอใหม่)
โบราณคดี (การขุดค้น)(หัวเรื่ องในฐาน)
มจ
เสนอแก้เป็ น การขุดค้นทางโบราณคดี
ชาวเขา
(ควรใช้ภาษาอังกฤษคําใด เดิมใช้วา่ Hill tribes
; จุฬาฯ ได้สอบถาม ศ.ดร. ธี ระพันธ์ (อาจารย์
มจ
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชาติพนั ธุ์)
ให้แล้ว ให้ใช้คาํ ว่า Hilltribes(เขียนติดกัน)
หอศิลป์ ; พิพิธภัณฑ์ศิลป์

หัวเรื่ องที่เกี่ยวกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มอบหมายให้ มก, มข, มจ และ มช ตรวจสอบ
หัวเรื่ องภาษาไทย
หัวเรื่ องภาษาอังกฤษ
ไก่--พันธุ์ประดู่หางดํา
ไก่--พันธุ์พ้นื เมือง
ไก่--พันธุ์
Chicken breeds
ข้าว--พันธุ์กข
ข้าว--พันธุ์--สิ ทธิ บตั ร
Rice--Varieties—Patents
ข้าว--พันธุ์ด้ งั เดิม
Rice--Heirloom varieties
ข้าว--พันธุ์
Rice—Varieties
ข้าวโพด--พันธุ์
Corn—Varieties
ข้าวโพดพันธุ์ผสม
Hybrid corn
ปลา--พันธุ์
Fishes—Varieties

จฬ

มทส, มจ

มธบ ; มกค
มศก ท

มศก ท ;
จฬ

มศก ท ; มศก ส

10
หัวเรื่ องภาษาไทย
ปลา--พ่อพันธุ์
ปลา--แม่พนั ธุ์
สุ นขั --พันธุ์
สุ นขั --พันธุ์บางแก้ว
--พันธุ์
--แม่พนั ธุ์
--พ่อพันธุ์
พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์

หัวเรื่ องภาษาอังกฤษ

Dog breeds
--Varieties

Plant varieties
Animal breeds

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
หัวเรื่ องทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่ องเดิม
การฉี ดวัคซี น
การศึกษาวิชาทหาร
โคกระบือ--การฉี ดวัคซี น
ช่องท้องบาดเจ็บ
บทละครลาติน
พยาธิ เส้นด้าย
โรคกลัวนํ้า--การฉี ดวัคซีน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม
โรงไฟฟ้าพลังไอนํ้า
ลาตินอเมริ กา
ลาตินอเมริ กา--ปั ญหาชายแดน
วรรณกรรมลาติน
วัณโรค--การฉี ดวัคซี น
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

หัวเรื่ องใหม่
การให้วคั ซี น
การศึกษาวิชาการทหาร
โคกระบือ--การให้วคั ซี น
ปวดท้อง
บทละครละติน
โรคพยาธิ เส้นด้าย
โรคกลัวนํ้า--การให้วคั ซีน
โรงจักรต้นกําลังความร้อนร่ วม
โรงจักรต้นกําลังไอนํ้า
ละตินอเมริ กา
ละตินอเมริ กา--ปั ญหาชายแดน
วรรณกรรมละติน
วัณโรค--การให้วคั ซี น
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หัวเรื่ องและรายการโยงทีม่ ีการแก้ ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ที่ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
หัวเรื่ องทีม่ ีการแก้ ไข
กลุ่มประเทศอาเซียน ...

กลุ่มประชาคมอาเซี ยน
ประชาคมอาเซี ยน
การฉี ดวัคซี น
แก้เป็ น
การให้ วคั ซีน
การศึกษาวิชาทหาร
แก้เป็ น
การศึกษาวิชาการทหาร
การสื่ อสารสาธารณสุ ข ...
UF การสื่ อสารทางสาธารณสุ ข
[เพิม่ รายการโยง]
การสื่ อสารในงานสาธารณสุ ข
[เพิ่มรายการโยง]
การออกแบบกราฟิ ก ...
UF การออกแบบเรขศิลป์
[เพิ่มรายการโยง]
โคกระบือ--การฉีดวัคซี น
แก้เป็ น
โคกระบือ--การให้ วคั ซีน
โคเลสเตอรอล ...
UF คอเลสเตอรอล
[เพิม่ รายการโยง]
ด้ วง ...
RT มอด
[เพิ่มรายการโยง]
จิตพิสัยบริการ ...
UF จิตบริ การ
[เพิม่ รายการโยง]
ช่องท้องบาดเจ็บ
แก้เป็ น
ปวดท้ อง
[และตัดเลขหมู่ LC]
เด็ก--การตรวจสุ ขภาพ(Children--Medical examinations) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ไทย--การเมืองและการปกครอง ... [… ; 320.9593, 351.593] [แก้เลขหมู่ DDC]
นักบินอวกาศ--การตรวจสุ ขภาพ (Astronauts--Medical examinations) … [แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
บทละครลาติน
แก้เป็ น
บทละครละติน
ปรัชญาเต๋ า (Taoist philosophy) [B162.7 ; …]
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษและเลขหมู่ LC]
พยาธิเส้ นด้ าย ...
แก้เป็ น
โรคพยาธิเส้ นด้ าย
พยาธิไส้ เดือน(Ascaris) [QL391.N4]
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษเลขหมู่ LC และตัดเลขหมู่ DDC]
พระศรีมหาโพธิ์ (Bodhi Tree) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ยมกปาฏิหาริ ย์(Twin miracles (Buddhism)) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
โรคกลัวนํ้า--การฉี ดวัคซีน
แก้เป็ น
โรคกลัวนํา้ --การให้ วคั ซีน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม
แก้เป็ น
โรงจักรต้ นกําลังความร้ อนร่ วม
โรงไฟฟ้าพลังไอนํ้า
แก้เป็ น
โรงจักรต้ นกําลังไอนํา้
ลาตินอเมริ กา
แก้เป็ น
ละตินอเมริกา
ลาตินอเมริ กา--ปั ญหาชายแดน แก้เป็ น
ละตินอเมริกา--ปัญหาชายแดน
วรรณกรรมลาติน
แก้เป็ น
วรรณกรรมละติน
UF
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วัณโรค--การฉี ดวัคซี น
แก้เป็ น
วัณโรค--การให้ วคั ซีน
ศิลปวัตถุพุทธศาสนา(Buddhist art objects) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
สมาคมอาเซียน ...
UF ประชาคมอาเซี ยน
[เพิม่ รายการโยง]
สิ ทธิสภาพนอกอาณาเขต(Exterritoriality) [KZ3678 ; 341.4]
UF สิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขต--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
BT กฎหมายระหว่างประเทศ
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษ เลขหมู่ และรายการโยง]
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
เรื่ องอื่นๆ
5.1 การจัดทําคู่มือการลงรายการนิติบุคคล
ที่ประชุมทบทวนตารางความรับผิดชอบการจัดทํารายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาํ แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงมหาดไทย

13
14
15
16
17
18
19
20
21

สถาบัน
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 นทรวิโรฒองครักษ์
28 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
29 มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ
30 มหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์

จัดทํารายการนิติบุคคล
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
สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานศาลยุติธรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
ศาลฎีกา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ศาลอุทธรณ์
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศาลแพ่ง
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
ศาลอาญา
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สถาบัน
31 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปัตตานี
32 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
33 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
34 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

35 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดทํารายการนิติบุคคล
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 ยงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.2 การพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
นางสาวชนิดา จริ ยาพรพงศ์ แจ้งว่า อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยทีมพัฒนากําลังดําเนินการแก้ไข bug
ของระบบ และเพิ่มการจัดทํา report ที่รองรับการพิมพ์เป็ นรู ปเล่มเพื่อเป็ นคู่มือสําหรับจัดจําหน่าย ได้แก่
(1) หัวเรื่ องสําหรับหนังสื อภาษาไทย
(2) หัวเรื่ องสําหรับหนังสื อภาษาไทย ฉบับเพิ่มเติม
(3) คําภาษาอังกฤษที่ใช้กาํ กับหัวเรื่ องภาษาไทย
(4) คําภาษาอังกฤษที่ใช้กาํ กับหัวเรื่ องภาษาไทย ฉบับเพิม่ เติม
(5) หัวเรื่ องย่อย
(6) หัวเรื่ องย่อย ฉบับเพิ่มเติม
(7) คําภาษาอังกฤษที่ใช้กาํ กับหัวเรื่ องย่อย
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(8) คําภาษาอังกฤษที่ใช้กาํ กับหัวเรื่ องย่อย ฉบับเพิ่มเติม
และในอนาคตจะต้องเพิ่ม report สําหรับการจัดทําคู่มือ ชื่ อหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ สําหรับการลงรายการ
สิ่ งพิมพ์ภาษาไทยเมื่อการเตรี ยมข้อมูล รายการนิ ติบุคคล แล้วเสร็ จ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.3 ที่ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมกันพิจารณา
วันประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบให้จดั ประชุม ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ ที่3 กุมภาพันธ์2560ณ ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
นางเพ็ญสุ ภา แก้วพิทยาภรณ์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ระเบียบวาระพิเศษ
การบรรยายเรื่ อง iThesis กับงานห้องสมุด โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม (รักษาการผูอ้ านวยการสานักงานวิทยทรัพยากร)
นายธี รยุทธ์ โกสิ นทร์ (Project Manager โครงการพัฒนาระบบ ithesis) และ นางสาวชนิดา จริ ยาพรพงศ์ (บรรณารักษ์ ชํานาญ
การ P5) ณ ห้องประชุมชั้น 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น มีผเู ้ ข้าร่ วมฟังการ
บรรยาย ดังนี้
1. นางรัศมี ปานดิษฐ์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
2. นางอ่อนศรี แสนโคก
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
3. นางสาวอุฬาริ น เฉยศิริ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
4. นางปภาดา น้อยคํายาง
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
6. นายสุ นทร พุม่ พวง
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
7. นางสาวชนิดา จริ ยาพรพงศ์
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นางวรรนิภา รพีพฒั นา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. นายสมภพ หนูอน้
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. นางเพ็ญสุ ภา แก้วพิทยาภรณ์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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12. นางสาวสายสุ ณี โพธิ์กระเจน สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13. นางวิภารัตน์ สุ วรรณศรี
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. นางสาวพนิดา สุ วรรณศรี
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15. นางสาวรื่ นฤดี ไชยวิชิตกุล
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16. นางพัชนี จิตรนอก
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17. นางสาวสมสิ ริ เบญจวรานนท์ สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
18. นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
19. นางศิริพรรณ วัฒนกูล
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
20. นางสาวธี ร์จุฑา เมฆิน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
21. นางสาววันดี มีดี
สํานักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
22. นางกนกวรรณ จันทร
สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
23. นางสาวสมหมาย เที่ยงในญาติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. นางอภิชยาภา คูพะเนียด
หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล
26. นางสาวระวิภร พิมพขันธ์
หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล
27. นางสาวศศิธร วงศ์โพธิ สาร
หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล
28. นางสาวปั ฐมาภรณ์ เชาวนเมธา หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล
29. นางสาวกรุ ณา ศรี เจริ ญ
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
30. นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม
หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
31. นางสาวนาริ สา ทับทิม
หอสมุดสาขาวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
32. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริ ญ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
33. นางสาวเพ็ญสภาค กาเยาว์
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
34. นางสาวจิราพร บานลา
สํานักหอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู ้ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
35. นายสุ รวงศ์ ศรคํารณ
ส่ วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
36. นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่
ส่ วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
37. นางประนอม นามษร
สํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
38. นางคนึงนิตย์ หี บแก้ว
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
39. นางยุพา ดวงพิมพ์
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40. นางสาววราภรณ์ พนมศิริ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41. นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ สํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42. นายอภิเชษฐ์ ทองสุ พรรณ์
โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
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43. นางเกษสุ นีย ์ จันทวี
44. นางจริ ยา ธรรมธัญ
45. นางพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
46. นางสาวกมลทิพย์ อินขามป้ อม
47. นางสาวพรทิพย์ อาจวิชยั
48. นางสาวจิราภา เกิดไผ่ลอ้ ม
49. นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
50. นายสุ ธรรม อุมาแสงทองกุล
51. นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋ าคํา

โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
สํานักทรัพยากรการเรี ยนรู ้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

