
รายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  คร้ังที ่2 / 2560 

วนัที ่28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 –16.00น.  

ณ ห้องประชุม1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม  

สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

การฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ - สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยา 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่2/2560 (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. กลไกการควบคุมเซลล ์(Cellular control mechanisms) [จฬ] 

2. การใช้ในห้องสมดุ (Library applications) [หวัเร่ืองยอ่ย] [จฬ] 

3. การตรวจสอบงานก่อสร้าง--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Building inspection--Law and legislation) [จฬ] 

4. การเตรียมยาชนิดควบคุมการปลดปล่อย (Controlled release preparations) [จฬ] 

5. การถ่ายภาพเชิงพาณิชย ์(Commercial photography) [มพ] 

6. การแบ่งเซลล ์(Cell division) [จฬ] 

7. การปรุงอาหาร--สมุนไพร (Cooking (Herbs)) [มพ] 

8. การเปลี่ยนสภาพ (Differentiation) [หัวเร่ืองย่อย] [จฬ] 

9. การเปล่ียนสภาพของเซลล ์(Cell differentiation) [จฬ] 

10. การเปล่ียนสภาพของเซลล-์-แง่โมเลกุล (Cell differentiation--Molecular aspects) [จฬ] 

11. การเพิ่มจาํนวนเซลล ์(Cell proliferation) [จฬ] 

12. การเพิ่มจาํนวนเซลล-์-แง่โมเลกุล (Cell proliferation--Molecular aspects) [จฬ] 

13. การสมรสขา้มวฒันธรรม--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Intermarriage--Law and legislation) [จฬ] 

14. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) [มกท] 

15. ขบวนการสิทธิพลเมือง (Civil rights movements) [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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16. ขา้ว--ผลกระทบจากยากาํจดัศตัรูพืช (Rice--Effect of pesticides on) [จฬ] 

17. เข่ือนดิน (Earth dams) [มร] 

18. คนปัญญาอ่อน--การศึกษา (People with mental disabilities--Education) [จฬ] 

19. คนพิการ--การศึกษา (People with disabilities--Education) [จฬ] 

20. คนภูเขาในวฒันธรรมมวลชน (Mountain people in popular culture) [จฬ] 

21. ความผดิปกติของเอกลกัษณ์ทางเพศในเด็ก (Gender identity disorders in children) [จฬ] 

22. ความผดิปกติของเอกลกัษณ์ทางเพศในวยัรุ่น (Gender identity disorders in adolescence) [จฬ] 

23. คอลลอยด-์-สมบติัทางไฟฟ้า (Colloids--Electric properties) [จฬ] 

24. คอลลอยดใ์นการแพทย ์(Colloids in medicine) [จฬ] 

25. คาํสั่งระหวา่งพิจารณา (Interlocutory decisions) [จฬ] 

26. โคกระบือ--ผลกระทบจากยากาํจดัศตัรูพืช (Cattle--Effect of pesticides on) [จฬ] 

27. แง่โมเลกุล (Molecular aspects) [หัวเร่ืองย่อย] [จฬ] 

28. โจรกรรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Cell phone theft) [จฬ] 

29. โจรกรรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Cell phone theft--Law and legislation) [จฬ] 

30. ชีววทิยาทางนํ้า (Aquatic biology) [จฬ] 

31. เซลล-์-การเจริญเติบโต (Cells--Growth) [จฬ] 

32. เซลล-์-การเจริญเติบโต--การควบคุม (Cells--Growth--Regulation) [จฬ] 

33. เซลล-์-สมบติัทางกล (Cells--Mechanical properties) [จฬ] 

34. เซลลต์บั--การเปล่ียนสภาพ (Liver cells--Differentiation) [จฬ] 

35. เซลลม์ะเร็ง--การเจริญเติบโต (Cancer cells--Growth) [จฬ] 

36. เซลลม์ะเร็ง--การเจริญเติบโต--การควบคุม (Cancer cells--Growth--Regulation) [จฬ] 

37. เซลลม์ะเร็ง--การเปล่ียนสภาพ (Cancer cells--Differentiation) [จฬ] 

38. เซลลม์ะเร็ง--การเพิ่มจาํนวน (Cancer cells--Proliferation) [จฬ] 

39. ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (Field-effect transistors) [มกท] 

40. ทะเลสาบนํ้าเคม็ (Salt lakes) [จฬ] 

41. ทีเซลล-์-การเปล่ียนสภาพ (T cells--Differentiation) [จฬ] 

42. ท่ีอยูอ่าศยัในแต่ละช่วงชีวิต (Lifetime homes) [มกท] 

43. เทคโนโลยกีารควบคุมการปลดปล่อยยา (Controlled release technology) [จฬ] 
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44. เทคโนโลยเีพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Green technology) [จฬ] 

45. เทอร์โมไซฟอน (Thermosyphons) [มพ] 

46. โทรคมนาคมในห้องสมุด (Telecommunication in libraries) [จฬ] 

47. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Cell phones--Law and legislation) [จฬ] 

48. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี--แบตเตอร่ี (Cell phones--Batteries) [จฬ] 

49. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบัวยัรุ่น (Cell phones and teenagers) [จฬ] 

50. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบัอุบติัเหตุทางถนน (Cell phones and traffic accidents) [จฬ] 

51. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในศิลปกรรม (Cell phones in art) [จฬ] 

52. นกัข่าววทิย ุ(Radio journalists) [จฬ] 

53. นกัดนตรีสตรี (Women musicians) [จฬ] 

54. นกัไวโอลิน (Violinists) [จฬ] 

55. นกัไวโอลินสตรี (Women violinists) [จฬ] 

56. นกัสืบสตรี (Women detectives) [มกท] 

57. นิเวศวทิยาทะเลสาบนํ้าเคม็ (Salt lake ecology) [จฬ] 

58. บทละครญ่ีปุ่น (Japanese drama) [จฬ] 

59. บทละครองักฤษ (English drama) [จฬ] 

60. บีเซลล-์-การเปล่ียนสภาพ (B cells--Differentiation) [จฬ] 

61. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political Security Community) [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

62. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

63. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

64. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

65. เปอรานากนั (Peranakan (Asian people)) [จฬ] 

66. ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Cell phone users) [จฬ] 

67. ผูสู้งอาย-ุ-การจา้งงาน--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Older people--Employment--Law and legislation) [จฬ] 

68. ผูสู้งอาย-ุ-การศึกษา (Older people--Education) [จฬ] 

69. ผูสู้งอาย-ุ-การศึกษา--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Older people--Education--Law and legislation) [จฬ] 

70. พยากรณ์การเลือกตั้ง--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Election forecasting--Law and legislation) [จฬ] 

71. พลศึกษาสาํหรับคนปัญญาอ่อน (Physical education for people with mental disabilities) [จฬ] 
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72. พลศึกษาสาํหรับคนพิการ (Physical education for people with disabilities) [จฬ] 

73. พลศึกษาสาํหรับผูสู้งอาย ุ(Physical education for older people) [จฬ] 

74. พืช--ผลกระทบจากยากาํจดัศตัรูพชื (Plants--Effect of pesticides on) [จฬ] 

75. ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) (Python (Computer program language)) [มพ] 

76. ภูมิภาคศึกษา (Area studies) [มศก ท] 

77. ภูมิศาสตร์--การศึกษาและการสอน (Geography--Study and teaching) [จฬ] 

78. ภูมิศาสตร์--ศพัทบ์ญัญติั (Geography--Terminology) [จฬ] 

79. มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (Lymphomas) [มศว] 

80. มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในเด็ก (Lymphomas in children) [มศว] 

81. แมกนีเซียมคลอไรด ์(Magnesium chloride) [จฬ] 

82. ยากาํจดัศตัรูพืช--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Pesticides--Law and legislation) [จฬ] 

83. ยากาํจดัศตัรูพืช--การควบคุมการปลดปล่อย (Pesticides--Controlled release) [จฬ] 

84. ยากาํจดัศตัรูพืช--การประเมินความเส่ียง (Pesticides--Risk assessment ) [จฬ] 

85. ยากาํจดัศตัรูพืช--แง่ส่ิงแวดลอ้ม--การวดั (Pesticides--Environmental aspects--Measurement) [จฬ] 

86. ยากาํจดัศตัรูพืช--ผลกระทบทางสรีรวทิยา (Pesticides--Physiological effect) [จฬ] 

87. ยากาํจดัศตัรูพืช--วจิยั (Pesticides--Research) [จฬ] 

88. ยากาํจดัศตัรูพืชกบัสัตวป่์า (Pesticides and wildlife) [จฬ] 

89. ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Cell phone systems--Law and legislation) [จฬ] 

90. ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี--มาตรฐาน (Cell phone systems--Standards) [จฬ] 

91. ระบบส่ือสารเคล่ือนท่ี--การใชใ้นหอ้งสมุด (Mobile communication systems--Library applications) [จฬ] 

92. โรคตบัในสตรีมีครรภ ์(Liver diseases in pregnancy) [จฬ] 

93. โรคเบเซ็ท (Behcet's disease) [มร] 

94. ละครผญ่ีีปุ่น (Ghost plays, Japanese) [จฬ] 

95. ละครผอีงักฤษ (Ghost plays, English) [จฬ] 

96. ลทัธิกีดกนัทางเพศ (Sexism) [จฬ] 

97. วทิยาการทหาร--การอตัโนมติั (Military art and science--Automation) [จฬ] 

98. วทิยกุระจายเสียง--ลูกจา้ง (Radio broadcasting--Employees) [จฬ] 

99. แวน่ผลึกสารก่ึงตวันาํ (Semiconductor wafers) [จฬ] 
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100. ไวน์ดอกไม ้(Flower wines) [มพ ; ไม่มีใน LC] 

101. สงครามสารสนเทศ (Information warfare) [จฬ] 

102. สมบัติทางไฟฟ้า (Electric properties) [หัวเร่ืองย่อย] [จฬ] 

103. สังคมพืช (Plant communities) [จฬ] 

104. สายอากาศไมโครเวฟ (Microwave antennas) [มพ] 

105. สารตามรอยกมัมนัตรังสีในการวจิยั (Radioactive tracers in pesticide research) [จฬ] 

106. สารประกอบแมกนีเซียม (Magnesium compounds) [จฬ] 

107. สาหร่ายนํ้าจืด (Freshwater algae) [จฬ] 

108. ส่ือมวลชนกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Mass media and criminal justice) [จฬ] 

109. ส่ือมวลชนกบัธุรกิจ (Mass media and business) [จฬ] 

110. ส่ือมวลชนกบัมานุษยวทิยา (Mass media and anthropology) [จฬ] 

111. ส่ือมวลชนกบัอาชญากรรม (Mass media and crime) [จฬ] 

112. หอจดหมายเหตุภาพยนตร์ (Film archives) [มร] 

113. เหมืองและการทาํเหมืองถ่านหินบิทูมินสั (Bituminous coal mines and mining) [จฬ] 

114. เหมืองและการทาํเหมืองลิกไนต ์(Lignite mines and mining) [จฬ] 

115. อวยัวะสืบพนัธ์ุ--โรค (Generative organs--Diseases) [จฬ] 

116. อาคาร--การดดัแปลงการใชง้าน (Buildings--Remodeling for other use) [จฬ] 

117. อาคาร--การดดัแปลงการใชง้าน--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Buildings--Remodeling for other use--Law and 

legislation) [จฬ] 

118. อาคาร--การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Buildings--Maintenance--Law and 

legislation) [จฬ] 

119. อิเล็กทรอนิกส์ในวศิวกรรมทหาร (Electronics in military engineering) [จฬ] 

120. อิสลาโมโฟเบีย (Islamophobia) [มร] 

121. อุตสาหกรรมการเตรียมยาชนิดควบคุมการปลดปล่อย (Controlled release preparations industry) [จฬ] 

122. อุตสาหกรรมแกสโซลีน (Gasoline industry) [จฬ] 

123. อุตสาหกรรมแกสโซฮอล (Gasohol industry) [จฬ] 

124. อุตสาหกรรมชานออ้ย (Bagasse industry) [จฬ] 

125. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิง (Fuel trade) [จฬ] 
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126. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงเมทานอล (Methanol fuel industry) [จฬ] 

127. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงเอทานอล (Ethanol fuel industry) [จฬ] 

128. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงแอลกอฮอล ์(Alcohol fuel industry) [จฬ] 

129. อุตสาหกรรมถ่านหิน (Coal trade) [จฬ] 

130. อุตสาหกรรมถ่านหินบิทูมินสั (Bituminous coal industry) [จฬ] 

131. อุตสาหกรรมพลงังานชีวมวล (Biomass energy industries) [จฬ] 

132. อุตสาหกรรมพชืพลงังาน (Energy crops industry) [จฬ] 

133. อุตสาหกรรมฟืน (Fuelwood industry) [จฬ] 

134. อุตสาหกรรมยากาํจดัวชัพืช (Herbicides industry) [จฬ] 

135. อุตสาหกรรมยากาํจดัศตัรูพืช (Pesticides industry) [จฬ] 

136. อุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง (Insecticides industry) [จฬ] 

137. อุตสาหกรรมลิกไนต ์(Lignite industry) [จฬ] 

138. อุตสาหกรรมสารชีวภาพควบคุมศตัรูพืช (Biological pest control agents industry) [จฬ] 

 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 138 หวัเร่ือง 

หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและสถาบนัท่ีตรวจสอบ 
 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว จฬ 

Bullying การข่มเหงรังแก มศว จฬ 

Captivate (Electronic resource) แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) มศว จฬ 

Document markup languages ภาษากาํหนดเคร่ืองหมายเอกสาร มศว จฬ 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

Etymology นิรุกติศาสตร์(ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว จฬ 

Personal coaching การสอนแนะส่วนบุคคล มศว จฬ 

Photographic emulsions อิมลัชนัถ่ายภาพ  (สจล) จฬ จฬ 

Encouragement 

Morale 
กาํลงัใจ มจ จฬ 

Woody plants 
เสนอแกเ้ป็น  พืชมีเน้ือไม ้

ไมต้น้ ใชค้าํภาษาองักฤษวา่  Trees แทน 
มจ มก 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั มจ มจ 

Nata (Food)  [มทส ; ไม่มีใน LC] 

Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC] 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ 

วุน้มะพร้าว / วุน้สวรรค ์ มทส มทส 

 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

สัตวป์ระจาํถ่ิน 

มทส,  มจ มทส,  มจ 

Applied arts 
ศิลปประยกุต ์ (หวัเร่ืองในฐานและไม่มีใน LC) 

LC ใหใ้ช ้ Decorative arts (ศิลปะการตกแต่ง) 
จฬ มศก ท 

Earthworks (Archaeology) 

โบราณคดี (งานสนาม) (หวัเร่ืองในฐาน) 

เสนอแกเ้ป็น งานสนามทางโบราณคดี 

หรือ คาํท่ีเหมาะสม 

จฬ มศก ท 
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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 

สุนขั--พนัธ์ุบางแกว้  

--พนัธ์ุ --Varieties 

--แม่พนัธ์ุ  

--พอ่พนัธ์ุ   

พนัธ์ุพืช  Plant varieties 

พนัธ์ุสัตว ์ Animal breeds 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาวชิา 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยา 

เทคโนโลยสีะอาด (Clean technology)  [ไม่มีใน LC] เทคโนโลยเีพื่อส่ิงแวดลอ้ม(Green technology) 

ปัญญาอ่อน คนปัญญาอ่อน 

เหมืองแร่โพแทช เหมืองและการทาํเหมืองแร่โพแทช 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

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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 4.4 หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข(ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ือง

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

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข 

กลุ่มประเทศอาเซียน …   UF กลุ่มประชาคมอาเซียน [ตดัออก] 

ประชาคมอาเซียน [ตดัออก] 

การปรุงอาหาร--ก๋วยเตี๋ยว ...  [เพิ่มรายการโยง] 

     UF ก๋วยเต๋ียว--การใชป้รุงอาหาร 

การปรุงอาหารดว้ยก๋วยเต๋ียว 

การปรุงอาหาร--ข้าว ...   [เพิ่มรายการโยง] 

     UF การปรุงอาหารดว้ยขา้ว 

      ขา้ว--การใชป้รุงอาหาร 

การปรุงอาหาร--ปลา ...   [เพิ่มรายการโยง] 

UF การปรุงอาหารดว้ยเน้ือปลา 

      การปรุงอาหารดว้ยปลา 

      เน้ือปลา--การใชป้รุงอาหาร 

      ปลา--การใชป้รุงอาหาร 

การฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ  แกเ้ป็น  สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 

การสืบสันตติวงศ์ ... แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์ [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือประเทศ เมือง ฯลฯ และกลุ่มชาติพนัธ์ุไดด้ว้ย [ตดัคาํอธิบาย] 

     UF กษตัริยแ์ละผูค้รองนคร--การสืบสนัตติวงศ ์  [เพิ่มรายการโยง] 

ความขัดแย้งทางการเมือง ... [ตดัเลขหมู่ DDC 327.16] 

เทคโนโลยสีะอาด (Clean technology)  [ไม่มีใน LC]   แกเ้ป็น เทคโนโลยีเพ่ือส่ิงแวดล้อม(Green technology) 

การจัดรายการวิทยุ(Radio personalities)    [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและรายการโยง] 

     BT บุคคลดีเด่น 

นักปีนเขา …    UF นกัไต่เขา [เพิ่มรายการโยง] 

นิเวศวิทยาทะเล ... [QH92-95.59, QH101-198, QH541.5.S3 ; …]  [แกเ้ลขหมู่LC และเพิ่มรายการโยง] 

     BT นิเวศวทิยานํ้า 

     NT นิเวศวทิยาแนวปะการัง 

นิเวศวิทยาทะเลสาบ … [QH101-198, QH541.5.L3 ; …]   [แกเ้ลขหมู่ LC และเพิ่มรายการโยง] 

     UF ทะเลสาบ--นิเวศวทิยา 
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นิเวศวิทยาอ่างเกบ็นํา้ ...[QH101-198, QH541.5.R4 ; …]   [แกเ้ลขหมู่ LC และเพิ่มรายการโยง] 

     UF อ่างเก็บนํ้า--นิเวศวทิยา 

ปัญญาอ่อน   แกเ้ป็น  คนปัญญาอ่อน 

มานุษยดุริยางควทิยา... [ML3797.6-3799 ; …]   [แกเ้ลขหมู่ LC] 

ยากาํจัดศัตรูพืช--แง่ส่ิงแวดล้อม …  [TD196.P38, TD447.P35, TD887.P45] [เพิ่มเลขหมู่ LCและรายการโยง] 

     UF ยากาํจดัศตัรูพืชกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ยากาํจัดศัตรูพืช--นโยบายของรัฐ ... UF นโยบายยากาํจดัศตัรูพืช  [เพิ่มรายการโยง] 

เย่ือแผ่นเหลว … [QD562.I63 ; …] [แกเ้ลขหมู่ LC] 

รถยนต์ใช้แล้ว ...    UF รถยนตมื์อสอง  [เพิ่มรายการโยง] 

วฒันธรรมกบักฎหมาย …แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์  [เพิ่มคาํอธิบาย] 

สถาบันการเมือง ...    แบ่งตามช่ือภูมิศาสตร์  [เพิ่มคาํอธิบาย] 

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ...   UF การฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ 

สมาคมอาเซียน …   UF ประชาคมอาเซียน [ตดัออก] 

ส่ิงมีชีวติ ...   [… ; 570]  [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

เหมืองแร่โพแทช  แกเ้ป็น  เหมืองและการทาํเหมืองแร่โพแทช 

เหมืองและการทาํเหมืองถ่านหิน ... [เพิ่มรายการโยง] 

UF การทาํเหมืองถ่านหิน 

      เหมืองถ่านหิน 

เหมืองและการทาํเหมืองทองคํา ...  [เพิ่มรายการโยง] 

     UF การทาํเหมืองทองคาํ 

      เหมืองทองคาํ 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1 การจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

ท่ีประชุมทบทวนความรับผดิชอบการดาํเนินการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย รายละเอียดดงัน้ี 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน กระทรวงการคลงั 

4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=21617
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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 

34 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาปฏิบติัหนา้ท่ีสาํนกังานเลขาธิการ

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

35 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

36 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

37 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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5.2 การพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศแ์จง้วา่ ขณะน้ียงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาระบบฐานขอ้มูลของทีมพฒันา ซ่ึงมีการติดต่อ

สอบถามขอ้สงสัยและรายละเอียดเป็นระยะๆ และไดส้อบถามต่อไปวา่จะกาํหนดแลว้เสร็จเม่ือใด และแจง้เพิ่มเติม เก่ียวกบั 

Account  ของแต่ละสถาบนั ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้ขอใหแ้ต่ละสถาบนัระมดัระวงัในการใชง้าน ซ่ึงอาจจะใหบ้ริษทัสร้าง 

Account สาํหรับใชง้านอยา่งเดียวเพิ่มเติม และระบบสมาชิก ตอ้งพฒันาต่อ เน่ืองจากยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.3 แนวทางการบริหารระบบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

สืบเน่ืองจากคาํแนะนาํของ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เก่ียวกบัการบริหารจดัการฐานหวั

เร่ืองภาษาไทย  ซ่ึงจุฬาฯ สามารถรับเป็นเจา้ภาพบริหารจดัการให ้แต่ยงัติดขดัในเร่ืองระบบการเงินและผูแ้ทนสถาบนัหลาย

ท่านยงัมีขอ้สงสยัอยูบ่า้ง  ดงันั้นคณะทาํงานฯ จึงไดเ้ชิญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร ของสํานกังานฯ มาใหข้อ้มูลระบบและ

ระเบียบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฐานหวัเร่ืองภาษาไทยในการประชุมคร้ังน้ี  โดยสรุปคือ หากคณะทาํงานฯ 

มอบหมายให ้สาํนกังานฯ บริหารจดัการฐานขอ้มูลฯ แลว้ คณะทาํงานฯ จะตอ้งมอบกรรมสิทธ์ิใหก้บั สาํนกังานฯ  และการ

เบิกเงินจากระบบน้ี จะตอ้งมีบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ลงนามรับเงิน เพราะตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 1%  

และสาํนกังานฯ สามารถ จ่ายเงินส่วนน้ีออกมาได ้ในรูปแบบค่าจา้งเหมาการทาํงานช้ินหน่ึงๆ ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

(หา้แสนบาทถว้น) ต่อปีงบประมาณและหากจะตอ้งมีการพฒันาฐานขอ้มูลฯ ก็จะเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ

สาํนกังานฯ เอง   

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและจะพิจารณาหารือเพื่อตดัสินใจกนัต่อไป 

 

5.4 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 3/2560 ในวนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ท่ี 8-9มิถุนายน 2560ณ 

โครงการจดัตั้งสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยับูรพาวทิยาเขตจนัทบุรี 

 

ระเบียบวาระพเิศษ   

 1.  ชมนิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลยั”  ณ หอ้งนิทรรศการชั้น 7 สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั โดยมี  นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์  ผูจ้ดัการศูนยม์รดกภูมิปัญญา  เป็นผูน้าํชม 

 2. การบรรยายเร่ือง สมณศกัด์ิสาํหรับการลงรายการผูแ้ต่งท่ีเป็นพระสงฆ ์

นายธนชั บุญจนัทร์ บรรณารักษส์าํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูมี้ความเช่ียวชาญทางพุทธ

ศาสนา ไดบ้รรยายใหค้วามรู้เร่ืองสมณศกัด์ิ  เพื่อเป็นแนวทางในการลงรายการช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นพระสงฆด์งัน้ี 
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  “สมณศกัด์ิ” คือตาํแหน่งชั้นยศของพระสงฆ ์ สาํหรับนามเดิมของพระสงฆ ์จะลงช่ือเดิมไวใ้นวงเล็บทา้ยช่ือ

ตาํแหน่งแต่ละสมณศกัด์ิสามารถมีการแทนท่ีและการเล่ือนสมณศกัด์ิข้ึนไดเ้ร่ือยๆ โดยลาํดบัสมณศกัด์ิของพะสงฆไ์ทยใน

ปัจจุบนั มี 8 อนัดบั ไดแ้ก่ 

  1) สมเด็จพระสังฆราช 

  2) สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบฏั 

  มีคาํนาํหนา้วา่ “สมเด็จ” เช่น สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์(ช่วง วรปุ�ฺโญ), สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์

(สมศกัด์ิ อุปสโม), สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ประยทุธ์ ปยตฺุโต) เป็นตน้ 

3) พระราชาคณะรอง ชั้นหิรัญบฏั  

  เป็นสมณศกัด์ิรองจากสมเด็จพระราชาคณะ เช่น พระพรหมเมธี,  พระพรหมวชิรญาณ, พระพรหมวชิรญาณ 

  4) พระราชาคณะชั้นธรรม 

  5) พระราชาคณะชั้นเทพ 

6) พระราชาคณะชั้นราช 

  7) พระราชาคณะชั้นสามญั 

  8) พระครูสัญญาบตัร 
 

“ฐานานุกรม”เป็นสมณศกัด์ิของพระสงฆ ์ท่ีพระมหากษตัริยใ์หพ้ระสังฆาธิการผูไ้ดรั้บสมณศกัด์ิระดบัตั้งแต่

พระราชาคณะชั้นสามญัข้ึนไปแต่งตั้ง ให้ดาํรงตาํแหน่งได ้เช่น พระครูปลดั พระครูสมุห์ 

“เปรียญธรรม”เป็นสมณศกัด์ิท่ีพระมหากษตัริยพ์ระราชทานแก่พระภิกษุสามเณรท่ีสอบไดบ้าลีสนามหลวง

ตั้งแต่เปรียญ 3 ประโยคข้ึนไป ใชค้าํนาํหนา้ช่ือวา่ “พระมหา” (เป็นสมณศกัด์ิท่ีบอกลาํดบัการศึกษา) 

  

 ตวัอยา่งการลงรายการสมณศกัด์ิท่ีผา่นมา ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 

- พระศรีวสุิทธิโมลี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 

 - พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 

- พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 

- พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 

- พระพรหมคุณาภรณ์(ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 

- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(์ประยทุธ์ ปยตฺุโต)  - ปัจจุบนั 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

นางสาวสกุลเพญ็ นอ้ยใหญ่ 

นางสาวจิราภา เกิดไผล่อ้ม 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


