
รายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คร้ังที ่3 / 2560 

วนัที ่9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 –16.00 น. และ 

การบรรยายพเิศษเร่ือง RDA : Access Point & Data Link 

วนัที ่8 มิถุนายน 2560 เวลา  9.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขตจันทบุรี 

 

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่3/2560 (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. การแต่งกายในภาพยนตร์ (Clothing and dress in motion pictures) [จฬ] 

2. การแต่งกายในวรรณกรรม (Clothing and dress in literature) [จฬ] 

3. การแต่งกายในวรรณคดี (Clothing and dress in literature) [จฬ] 

4. การแต่งกายในศิลปกรรม (Clothing and dress in art) [จฬ] 

5. การสลายตัว (Decay) [หัวเร่ืองย่อย][จฬ] 

6. การสลายตวัของกมัมนัตรังสี (Radioactive decay) [จฬ] 

7. กาํแพงกั้นนํ้า (Dikes (Engineering)) [จฬ] 

8. เข่ือนดิน--ผลกระทบจากแผน่ดินไหว (Earth dams--Earthquake effects) [จฬ] 

9. เข่ือนดิน--สมบติัทางความร้อน (Earth dams--Thermal properties) [จฬ] 

10. คริสตศ์าสนากบัศาสนาอ่ืน (Christianity and other religions) [จฬ] 

11. คร่ึงชีวติ (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) (Half-life (Nuclear physics)) [จฬ] 

12. จริยธรรมนกัเรียน (Student ethics) [จฬ] 

13. จิตบาํบดัแบบผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง (Client-centered psychotherapy) [จฬ] 

14. เจา้อาวาส (Abbots) [จฬ] 

15. ไตวายเร้ือรังในเด็ก (Chronic renal failure in children) [จฬ] 

16. ทองแดง--ไอโซโทป--คร่ึงชีวติ (Copper--Isotopes--Half-life) [จฬ] 

17. เทพเจา้ฮินดู (Hindu gods) [จฬ] 

18. นกักายวภิาคศาสตร์ (Anatomists) [จฬ] 

19. นกักายวภิาคศาสตร์สัตว ์(Veterinary anatomists) [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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20. นกัเคมีคลินิก (Clinical chemists) [จฬ] 

21. นกัจุลกายวภิาคศาสตร์ (Histologists) [จฬ] 

22. นกัชลธีวทิยา (Limnologists) [จฬ] 

23. นกัชีววทิยาทางทะเลสตรี (Women marine biologists) [จฬ] 

24. นกัชีววทิยาทางนํ้า (Aquatic biologists) [จฬ] 

25. นกัชีววทิยาทางนํ้าสตรี (Women aquatic biologists) [จฬ] 

26. นกัชีววทิยานํ้าจืด (Freshwater biologists) [จฬ] 

27. นกันาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnologists) [จฬ] 

28. นกันิติจิตวทิยา (Forensic psychologists) [จฬ] 

29. นกันิติมานุษยวทิยา (Forensic anthropologists) [จฬ] 

30. นกันิติมานุษยวทิยาสตรี (Women forensic anthropologists) [จฬ] 

31. นกันิติวทิยาศาสตร์ (Forensic scientists) [จฬ] 

32. นกันิติวทิยาศาสตร์สตรี (Women forensic scientists) [จฬ] 

33. นกัปรจิตวทิยา (Parapsychologists) [จฬ] 

34. นกัประวติัศาสตร์สตรี (Women historians) [จฬ] 

35. นกัประสาทวทิยาศาสตร์ (Neuroscientists) [จฬ] 

36. นกัประสาทสรีรวทิยา (Neurophysiologists) [จฬ] 

37. นกัปีนเขาสตรี (Women mountaineers) [จฬ] 

38. นกัผลึกศาสตร์ (Crystallographers) [จฬ] 

39. นกัพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral scientists) [จฬ] 

40. นกัพิษวทิยา (Toxicologists) [จฬ] 

41. นกัฟิสิกส์สตรี (Women physicists) [จฬ] 

42. นกัเภสัชวทิยา (Pharmacologists) [จฬ] 

43. นกัโภชนาการ (Nutritionists) [จฬ] 

44. นกัโภชนาการสตรี (Women nutritionists) [จฬ] 

45. นกัมานุษยวทิยากายภาพ (Physical anthropologists) [จฬ] 

46. นกัมานุษยวทิยากายภาพสตรี (Women physical anthropologists) [จฬ] 

47. นกัมานุษยวทิยาสตรี (Women anthropologists) [จฬ] 
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48. นกัระบาดวทิยา (Epidemiologists) [จฬ] 

49. นกัเรียน--การดาํเนินชีวติ (Students--Conduct of life) [จฬ] 

50. นกัโลหิตวทิยา (Hematologists) [จฬ] 

51. นกัวสัดุศาสตร์ (Materials scientists) [จฬ] 

52. นกัวาริชศาสตร์ (Aquatic scientists) [จฬ] 

53. นกัวาริชศาสตร์สตรี (Women aquatic scientists) [จฬ] 

54. นกัวชิาการเกษตรสตรี (Women agriculturists) [จฬ] 

55. นกัวชิาการประมงสตรี (Women fishery scientists) [จฬ] 

56. นกัวชิาการสตรี (Women scholars) [จฬ] 

57. นกัวทิยาการคอมพิวเตอร์ (Computer scientists) [จฬ] 

58. นกัวทิยาการคอมพิวเตอร์สตรี (Women computer scientists) [จฬ] 

59. นกัวทิยาต่อมไร้ท่อ (Endocrinologists) [จฬ] 

60. นกัวทิยาภูมิคุม้กนั (Immunologists) [จฬ] 

61. นกัวทิยาศาสตร์กายภาพ (Physical scientists) [จฬ] 

62. นกัวทิยาศาสตร์กายภาพสตรี (Women physical scientists) [จฬ] 

63. นกัวทิยาศาสตร์การแพทยส์ตรี (Women medical scientists) [จฬ] 

64. นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์(Medical scientists) [จฬ] 

65. นกัวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (Life scientists) [จฬ] 

66. นกัวทิยาศาสตร์ชีวภาพสตรี (Women life scientists) [จฬ] 

67. นกัวทิยาศาสตร์ทางทะเลสตรี (Women marine scientists) [จฬ] 

68. นกัวทิยาศาสตร์โลก (Earth scientists) [จฬ] 

69. นกัวทิยาศาสตร์โลกสตรี (Women earth scientists) [จฬ] 

70. นกัวทิยาศาสตร์สตรี (Women scientists) [จฬ] 

71. นกัสรีรวทิยา (Physiologists) [จฬ] 

72. นกัสรีรวทิยาพืช (Plant physiologists) [จฬ] 

73. นกัสรีรวทิยาสตรี (Women physiologists) [จฬ] 

74. นกัสังคมศาสตร์สตรี (Women social scientists) [จฬ] 

75. นกัเอกสารสนเทศสตรี (Women information scientists) [จฬ] 
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76. ผูก้าํกบัภาพยนตร์สตรี (Women motion picture producers and directors) [จฬ] 

77. ผูเ้ช่ียวชาญสตรี (Women specialists) [จฬ] 

78. ผูป่้วยเด็ก (sick children) [จฬ] 

79. ภาวะภยัทางศีลธรรม (Moral hazard) [จฬ] 

80. มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองในสัตว ์(Lymphomas in animals) [จฬ] 

81. ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ--บริการทางการแพทย ์(Information storage and retrieval systems-- 

Medical care) [จฬ] 

82. เรเดียม--การสลายตวั (Radium--Decay) [จฬ] 

83. โรคเร้ือรังในเด็ก (Chronic diseases in children) [จฬ] 

84. โรคเร้ือรังในทารก (Chronic diseases in infants) [จฬ] 

85. โรคเร้ือรังในสตรีมีครรภ ์(Chronic diseases in pregnancy) [จฬ] 

86. วศิวกรสตรี (Women engineers) [จฬ] 

87. วรีบุรุษในโทรทศัน์ (Heroes on television) [จฬ] 

88. วรีบุรุษในไบเบิล (Heroes in the Bible) [จฬ] 

89. วรีบุรุษในภาพยนตร์ (Heroes in motion pictures) [จฬ] 

90. วรีบุรุษในวรรณกรรม (Heroes in literature) [จฬ] 

91. วรีบุรุษในวรรณคดี (Heroes in literature) [จฬ] 

92. วรีบุรุษในศิลปกรรม (Heroes in art) [จฬ] 

93. วรีบุรุษในส่ือมวลชน (Heroes in mass media) [จฬ] 

94. วรีบุรุษในเหรียญกษาปณ์โบราณ (Heroes in numismatics) [จฬ] 

95. วรีบุรุษในอุปรากร (Heroes in opera) [จฬ] 

96. วรีสตรี--เทพปกรณมั (Women heroes--Mythology) [จฬ] 

97. วรีสตรีในโทรทศัน์ (Women heroes on television) [จฬ] 

98. วรีสตรีในภาพยนตร์ (Women heroes in motion pictures) [จฬ] 

99. วรีสตรีในวรรณกรรม (Women heroes in literature) [จฬ] 

100. วรีสตรีในวรรณคดี (Women heroes in literatur) [จฬ] 

101. วรีสตรีในศิลปกรรม (Women heroes in art) [จฬ] 

102. วรีสตรีในส่ือมวลชน (Women heroes in mass media) [จฬ] 



 5 

103. เวชระเบียน--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Medical records--Law and legislation) [จฬ] 

104. เวชระเบียน--การควบคุมการเขา้ถึง (Medical records--Access control) [จฬ] 

105. เวชระเบียน--การจดัการ (Medical records--Management) [จฬ] 

106. เวชระเบียน--การประมวลผลขอ้มูล (Medical records--Data processing) [จฬ] 

107. สตรี--มติมหาชน (Women--Public opinion) [จฬ] 

108. สตรีในการแข่งมา้ (Women in horse racing) [จฬ] 

109. สตรีในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (Women in natural resources management) [จฬ] 

110. สตรีในการตลาด (Women in marketing) [จฬ] 

111. สตรีในการต่อสู้ (Women in combat) [จฬ] 

112. สตรีในการบรรเทาสาธารณภยั (Women in disaster relief) [จฬ] 

113. สตรีในการประมง (Women in fisheries) [จฬ] 

114. สตรีในการป่าไม ้(Women in forestry) [จฬ] 

115. สตรีในการพฒันาแบบยัง่ยนื (Women in sustainable development) [จฬ] 

116. สตรีในการพฒันาพลงังาน (Women in energy development) [จฬ] 

117. สตรีในการพฒันาเศรษฐกิจ (Women in economic development) [จฬ] 

118. สตรีในการแพทย ์(Women in medicine) [จฬ] 

119. สตรีในการศึกษา (Women in education) [จฬ] 

120. สตรีในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา (Women in higher education) [จฬ] 

121. สตรีในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (Women in conservation of natural resources) [จฬ] 

122. สตรีในกีฬามา้ (Women in horse sports) [จฬ] 

123. สตรีในกุรอาน (Women in the Qur’an) [จฬ] 

124. สตรีในขบวนการแรงงาน (Women in the labor movement) [จฬ] 

125. สตรีในคณิตศาสตร์ (Women in mathematics) [จฬ] 

126. สตรีในคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน (Women in the Presbyterian Church) [จฬ] 

127. สตรีในจุลอุปรากร (Women in operetta) [จฬ] 

128. สตรีในดนตรี (Women in music) [จฬ] 

129. สตรีในเทคโนโลย ี(Women in technology) [จฬ] 

130. สตรีในโทรทศัน์กระจายเสียง (Women in television broadcasting) [จฬ] 
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131. สตรีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(Women in real estate) [จฬ] 

132. สตรีในนิกายคาทอลิก (Women in the Catholic Church) [จฬ] 

133. สตรีในนิกายตนัตระ (Women in Tantrism) [จฬ] 

134. สตรีในไบเบิล (Women in the Bible) [จฬ] 

135. สตรีในประกนัภยั (Women in insurance) [จฬ] 

136. สตรีในพระไตรปิฎก (Women in the Tripitaka) [จฬ] 

137. สตรีในฟิสิกส์ (Women in physics) [จฬ] 

138. สตรีในภูมิสถาปัตยกรรม (Women in landscape architecture) [จฬ] 

139. สตรีในเภสัชศาสตร์ (Women in pharmacy) [จฬ] 

140. สตรีในมนุษยศาสตร์ (Women in the humanities) [จฬ] 

141. สตรีในราชการพลเรือน (Women in the civil service) [จฬ] 

142. สตรีในวชัรยาน (Women in Tantric Buddhism) [จฬ] 

143. สตรีในวฒันธรรมมวลชน (Women in popular culture) [จฬ] 

144. สตรีในวทิยาศาสตร์ (Women in science) [จฬ] 

145. สตรีในวทิยกุระจายเสียง (Women in radio broadcasting) [จฬ] 

146. สตรีในวศิวกรรมศาสตร์ (Women in engineering) [จฬ] 

147. สตรีในศาสนาเชน (Women in Jainism) [จฬ] 

148. สตรีในศาสนาซิกข ์(Women in Sikhism) [จฬ] 

149. สตรีในศาสนาโซโรแอสเตอร์ (Women in Zoroastrianism) [จฬ] 

150. สตรีในศาสนาบาไฮ (Women in the Bahai Faith) [จฬ] 

151. สตรีในศาสนายดูาย (Women in Judaism) [จฬ] 

152. สตรีในศาสนาอิสลาม (Women in Islam) [จฬ] 

153. สตรีในศาสนาฮินดู (Women in Hinduism) [จฬ] 

154. สตรีในศิลปะการแสดง (Women in the performing arts) [จฬ] 

155. สตรีในสงคราม (Women in war) [จฬ] 

156. สตรีในสหกรณ์ (Women in cooperative societies) [จฬ] 

157. สตรีในสังคมศาสตร์ (Women in the social sciences) [จฬ] 

158. สตรีในสารสนเทศศาสตร์ (Women in information science) [จฬ] 
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159. สตรีในส่ือมวลชน (Women in mass media) [จฬ] 

160. สตรีในหะดีษ (Women in the Hadith) [จฬ] 

161. สตรีในเหรียญกษาปณ์โบราณ (Women in numismatics) [จฬ] 

162. สตรีในองคก์รไม่แสวงหากาํไร (Women in nonprofit organizations) [จฬ] 

163. สตรีในอุตสาหกรรมโฆษณา (Women in the advertising industry) [จฬ] 

164. สตรีในอุตสาหกรรมช็อกโกเลต (Women in the chocolate industry) [จฬ] 

165. สตรีในอุตสาหกรรมดนตรี (Women in the music trade) [จฬ] 

166. สตรีในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Women in tourism) [จฬ] 

167. สตรีในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Women in the motion picture industry) [จฬ] 

168. สตรีในอุตสาหกรรมไวน์ (Women in the wine industry) [จฬ] 

169. สตรีในอุตสาหกรรมสถานบริการ (Women in the hospitality industry) [จฬ] 

170. สตรีในอุตสาหกรรมหนงัสือ (Women in the book industries and trade) [จฬ] 

171. สตรีในอุตสาหกรรมอาหาร (Women in the food industry) [จฬ] 

172. สตรีในอุปรากร (Women in opera) [จฬ] 

173. ส่ือมวลชนกบันกัวทิยาศาสตร์ (Mass media and scientists) [จฬ] 

174. เหล็กไหล [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

175. อาคาร--คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ (Buildings--Computer-aided design) [จฬ] 

176. ไอโซโทป--คร่ึงชีวิต (Isotopes--Half-life) [หัวเร่ืองย่อย][จฬ] 

177. ไอโซโทปกมัมนัตรังสี--การสลายตวั (Radioisotopes--Decay) [จฬ] 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 177 หวัเร่ือง 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 
 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว จฬ 

Bullying การข่มเหงรังแก มศว จฬ 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

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 

Encouragement 

Morale 
กาํลงัใจ มจ จฬ 

Woody plants 

ไมต้น้ (หวัเร่ืองในฐาน) 

เสนอแกเ้ป็น  พืชมีเน้ือไม ้

ส่วน 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 

Renaissance 
การฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ(หวัเร่ืองในฐาน) 

สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยา(หวัเร่ืองในฐาน) 
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 ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การดดัแปลงบทภาพยนตร์ การดดัแปลงเป็นภาพยนตร์ 

การปรุงอาหาร--ก๋วยเต๋ียว การปรุงอาหาร (ก๋วยเต๋ียว) 

การปรุงอาหาร--ขา้ว การปรุงอาหาร (ขา้ว) 

การปรุงอาหาร--ปลา การปรุงอาหาร (ปลา) 

การปรุงอาหาร--สมุนไพร การปรุงอาหาร (สมุนไพร) 

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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เกาะความร้อนของเมือง โดมความร้อนของเมือง 

โดมความร้อนจากมหานคร โดมความร้อนของเมือง 

วรรณกรรมไทย--การดดัแปลงเป็นภาพยนตร์และวดิีทศัน์ วรรณกรรมไทย--การดดัแปลงเป็นภาพยนตร์ 

สุนทรภู่, 2329-2398--การดดัแปลงเป็นภาพยนตร์และวดิีทศัน์ สุนทรภู่, 2329-2398--การดดัแปลงเป็นภาพยนตร์ 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

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

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข 

การดดัแปลงบทภาพยนตร์  แกเ้ป็น  การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์[และแกค้าํอธิบาย] 

การปรุงอาหาร ... [แกค้าํอธิบาย] 

 ถา้เป็นการปรุงอาหารประเภทต่างๆ ใหใ้ชช่ื้อประเภทของอาหารอยูใ่นวงเลบ็ตามหลงั เช่น การปรุงอาหาร (ขา้ว) ;  

      การปรุงอาหาร (ปลา) 

การปรุงอาหาร--ก๋วยเต๋ียว   แกเ้ป็น  การปรุงอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว) 

การปรุงอาหาร--ขา้ว   แกเ้ป็น  การปรุงอาหาร (ข้าว) 

การปรุงอาหาร--ปลา   แกเ้ป็น  การปรุงอาหาร (ปลา) 

การปรุงอาหาร--สมุนไพร  แกเ้ป็น  การปรุงอาหาร (สมุนไพร) 

เกาะความร้อนของเมือง   แกเ้ป็น  โดมความร้อนของเมือง 

คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ ... [เพิ่มคาํอธิบายและตวัอยา่ง] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยไดด้ว้ย เช่น อาคาร--คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ 

โดมความร้อนจากมหานคร  แกเ้ป็น  โดมความร้อนของเมือง 

พระบรมราโชวาท ...  [แกต้วัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 ... เช่น ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระบรมราโชวาท 

พระบรมราชโองการ ...   [แกต้วัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 ... เช่น ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระบรมราชโองการ 

พระราชกรณียกิจ ...  [แกต้วัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 ... เช่น ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระราชกรณียกิจ 

พระราชดํารัส ...   [แกต้วัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 ... เช่น ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระราชดาํรัส 
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พระราชสาส์น ...   [แกต้วัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 ... เช่น ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระราชสาส์น 

ภาพยนตร์ตัวอย่าง(Film trailers) … [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

วรรณกรรมไทย--การดดัแปลงเป็นภาพยนตร์และวดิีทศัน์ แกเ้ป็น วรรณกรรมไทย--การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ 

วรรณกรรมสําหรับเด็ก ...   UF วรรณกรรมสาํหรับเยาวชน [เพิ่มรายการโยง] 

สุนทรภู่,2329-2398--การดดัแปลงเป็นภาพยนตร์และวดิีทศัน์ แกเ้ป็น 

      สุนทรภู่, 2329-2398--การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ 

สุนทรภู่,2329-2398--ทศันะทางการเมืองและสังคม ... [เพิ่มรายการโยง] 

     BT สุนทรภู่, 2329-2398--ปรัชญา 

หินคาร์บอเนต(Carbonate rocks) ...  [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มรายการโยง] 

     BT คาร์บอเนต 

หินชั้น (Sedimentary rocks) ...  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1 การจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

ท่ีประชุมทบทวนความรับผดิชอบการดาํเนินการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย รายละเอียดดงัน้ี 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน กระทรวงการคลงั 

4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 

5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กระทรวงคมนาคม 

9 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=9667
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=9667
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

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 

26 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สาํนกัพระราชวงั 

สาํนกังานศาลยติุธรรม 

27 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครักษ ์ ราชบณัฑิตยสถาน 

ศาลฎีกา 

28 มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ศาลอุทธรณ์ 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

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 

 

5.2 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 4/2560 ในวนัศุกร์ท่ี18 สิงหาคม 2560 ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น

ล่าง สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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ระเบียบวาระพเิศษ   

 การบรรยายเร่ือง RDA : Access Point & Data Linkโดย นางนนัทพร  ธนะกูลบริภณัฑ์อดีตบรรณารักษช์าํนาญการ

พิเศษ สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. หวัขอ้การบรรยาย

โดยสรุป ดงัน้ี 

 1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมาตรฐาน RDA 

 2) Identifying Manifestations and Items 

 3) Describing Carriers & Identify Works 

 4) Identify Expressions & Describing Content 

 5) Relationships in RDA 

 6) Authorities: Access points and authority control 

 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


