
สรุป รายงานการประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  

ห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา 

คร้ังที ่1 / 2559  วนัที ่14-15 มกราคม  2559 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ันล่าง และ ห้องอบรม ช้ัน 4 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม                                   

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

คติชาวบา้น - คติชนวทิยา 

Libraries--Special collections มจ หอ้งสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ 

Scapegoat มศว ป แพะรับบาป 

Scapegoat in literature มศว ป แพะรับบาปในวรรณกรรม 

Scapegoat in literature มศว ป แพะรับบาปในวรรณคดี 

Scapegoat in motion pictures มศว ป แพะรับบาปในภาพยนตร์ 

Trojan War มศว ป สงครามโทรจนั 

                                                                     

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ    

              

หัวเร่ืองใหม่เสนอทีป่ระชุม คร้ังที ่1/2559   (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. กรวด (Gravel) [มศว] 

2. กรีซ--โบราณสถาน (Greece--Antiquities) [มศว] 

3. กษตัริยแ์ละผูค้รองนคร--อียปิต ์(Kings and rulers--Egypt) [มศว] 

4. ก๊าซธรรมชาติ--การอนุรักษ ์(Natural gas--Conservation) [จฬ] 

5. กายกรรม--การฝึก (Acrobatics--Training) [มศว] 

6. การก่อการร้ายกบัส่ือมวลชน (Terrorism and mass media) [มศว] 

7. การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) [มศว] 

8. การก่อการร้ายทางชีวภาพกบัส่ือมวลชน (Bioterrorism and mass media) [มศว] 

9. การก่อการร้ายในโทรทศัน์ (Terrorism on television) [มศว] 

10. การก่อการร้ายในภาพยนตร์ (Terrorism in motion pictures) [มศว] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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11. การก่อการร้ายในศิลปกรรม (Terrorism in art) [มศว] 

12. การก่อการร้ายในส่ือมวลชน (Terrorism in mass media) [มศว] 

13. การก่อการร้ายภายในประเทศ (Domestic terrorism) [มศว] 

14. การเขียนโครงการการทาํสัญญาของรัฐ (Proposal writing in public contracting) [มศว] 

15. การเขียนโครงการทางการพฒันาชุมชน (Proposal writing in community development) [มศว] 

16. การเขียนโครงการทางการแพทย ์(Proposal writing in medicine) [มศว] 

17. การเขียนโครงการทางการศึกษา (Proposal writing in education) [มศว] 

18. การเขียนโครงการทางการอนุรักษธ์รรมชาติ (Proposal writing in nature conservation) [มศว] 

19. การเขียนโครงการทางการอนุรักษส์ัตวป่์า (Proposal writing in wildlife conservation) [มศว] 

20. การเขียนโครงการทางชีววทิยา (Proposal writing in biology) [มศว] 

21. การเขียนโครงการทางบรรณารักษศาสตร์ (Proposal writing in library science) [มศว] 

22. การเขียนโครงการทางสงัคมศาสตร์ (Proposal writing in the social sciences) [มศว] 

23. การเขียนโครงการวจิยั (Proposal writing in research) [มศว] 

24. การเขียนโครงการวจิยัทางการศึกษา (Proposal writing in educational research) [มศว] 

25. การฆ่าตวัตายในวรรณกรรม (Suicide in literature) [มศว] 

26. การฆ่าตวัตายในวรรณคดี (Suicide in literature) [มศว] 

27. การฆ่าตวัตายในศิลปกรรม (Suicide in art) [มศว] 

28. การฆ่าตวัตายในส่ือมวลชน (Suicide in mass media) [มศว] 

29. การจ่ายพลงังานไฟฟ้า--การอตัโนมติั (Electric power distribution--Automation) [จฬ] 

30. การฉีดดองศพ (Embalming) [มศว] 

31. การฉีดดองศพ--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Embalming--Law and legislation) [จฬ] 

32. การชงกาแฟ (Coffee brewing) [มศว] 

33. การชงกาแฟ--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Coffee brewing) [มศว] 

34. การต่อสู้ดว้ยมือ (Hand-to-hand fighting) [มศว] 

35. การผกูขาดโดยผูข้ายนอ้ยราย (Oligopolies) [มศว] 

36. การผกูขาดโดยผูข้ายสองราย (Duopolies) [มศว] 

37. การยา้ยถ่ินของแรงงานสตรี (Women migrant labor) [มศว] 

38. การลงรายการเชิงพรรณนา (Descriptive cataloging) [มศว] 
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39. การลงรายการเชิงพรรณนา--มาตรฐาน (Descriptive cataloging--Standards) [จฬ] 

40. การลา้งสมอง (Brainwashing) [มศว] 

41. การล่าสัตว-์-แง่ส่ิงแวดลอ้ม (Hunting--Environmental aspects) [จฬ] 

42. การวางระเบิด (Bombings) [มศว] 

43. การวเิคราะห์ช่องวา่ง (การวางแผน) (Gap analysis (Planning)) [มศว] 

44. การส่ือสารทางเพศ (Communication in sex) [จฬ] 

45. --การอนุรักษ ์(--Conservation) [จฬ] 

46. การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet governance) [มศว] 

47. การอภิบาลอินเทอร์เน็ต--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Internet governance--Law and legislation) [จฬ] 

48. กเูกิลแอดเซนส์ (Google AdSense) [มศว] 

49. ขนาดแผน่ดินไหว (Earthquake magnitude) [มศว] 

50. ขนาดแผน่ดินไหว--การวดั (Earthquake magnitude--Measurement) [มศว] 

51. ขอ้ต่อสลกัเกลียว (Bolted joints) [มศว] 

52. ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big data) [มศว] 

53. ขอ้มูลเช่ือมโยง (Linked data) [มศว] 

54. คฑา (Scepters) [มศว] 

55. ครูพฤกษศาสตร์ (Botany teachers) [จฬ] 

56. ความฉลาดทางสังคม (Social intelligence) [มศว] 

57. ความผดิพลาดการลงรายการทางบรรณานุกรม (Cataloging errors) [มศว] 

58. ความสยองขวญัในดนตรี (Horror in music) [มศว] 

59. ความสยองขวญัในวรรณกรรม (Horror in literature) [มศว] 

60. ความสยองขวญัในวรรณคดี (Horror in literature) [มศว] 

61. ความสยองขวญัในส่ือมวลชน (Horror in mass media) [มศว] 

62. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม (Intergroup relations) [มศว] 

63. ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์าร (Interorganizational relations) [มศว] 

64. ความเสียหายจากแผน่ดินไหว (Earthquake damage) [จฬ] 

65. คอมพิวเตอร์กบัการรู้หนงัสือ (Computers and literacy) [จฬ] 

66. คอมพิวเตอร์กบัครอบครัว (Computers and families) [จฬ] 
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67. คอร์พสัลูเตียม (Corpus luteum) [มศว] 

68. คามีเลีย (Camellias) [มศว] 

69. คาํทาํนาย (Prophecies) [จฬ] 

70. คาํพอ้งรูปพอ้งเสียง (Homonyms) [มศว] 

71. เคก้กาแฟ (Coffee cakes) [มศว] 

72. เคนโด (Kendo) [มศว] 

73. เคมีโบราณคดี (Archaeological chemistry) [มศว] 

74. เคร่ืองบิน--การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม (Airplanes--Maintenance and repair) [จฬ] 

75. เคร่ืองบิน--การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Airplanes--Maintenance and repair--Law 

and legislation) [จฬ] 

76. เคร่ืองยดึ (Fasteners) [มศว] 

77. แคปชา (การทดสอบดว้ยการตอบสนองกลบั) (CAPTCHA (Challenge-response test)) [จฬ] 

78. โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart power grids) [จฬ] 

79. โครโมโซมมนุษย ์(Human chromosomes) [มศว] 

80. จดหมายร้องทุกข ์(Complaint letters) [มศว] 

81. จุลชีววทิยาสุขาภิบาล (Sanitary microbiology) [มศว] 

82. ฉนวนกาซา (Gaza Strip) [มศว] 

83. ชีวติทางจิตวญิญาณ--คริสตศ์าสนา (Spiritual life--Christianity) [มศว] 

84. เซลลพ์นัธุศาสตร์มนุษย ์(Human cytogenetics) [มศว] 

85. เซิร์ฟเล็ต (Servlet) [มศว] 

86. ดาบ (Swords) [มศว] 

87. ดาบ--ญ่ีปุ่น (Swords--Japan) [จฬ] 

88. ดาบ--ญ่ีปุ่น--ประวติั (Swords--Japan--History) [มศว] 

89. ตลาดพนัธบตัรยโูร (Euro-bond market) [มศว] 

90. ตะกอนวทิยา (Sedimentology) [มศว] 

91. ตวัแทนประกนัภยัเบด็เตล็ด (Casualty insurance agents) [มศว] 

92. ตาํนานทางภูมิศาสตร์ (Geographical myths) [มศว] 

93. ถนน--สหรัฐอเมริกา--นิวยอร์ค (รัฐ) (Streets--United States--New York (State)) [มศว] 
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94. ถ่านชีวภาพ (Biochar) [จฬ] 

95. ทฤษฎีบทปาสกาล (Pascal's theorem) [มศว] 

96. ท่ีปรึกษาประกนัภยั (Insurance consultants) [มศว] 

97. ท่ีราบสูง--เอเชียกลาง (Plateaus--Asia, Central) [มศว] 

98. ท่ีราบสูงทิเบต (Tibet, Plateau of) [มศว] 

99. เทคโนโลยชีีวภาพในวรรณกรรม (Biotechnology in literature) [มศว] 

100. เทคโนโลยชีีวภาพในวรรณคดี (Biotechnology in literature) [มศว] 

101. เทคโนโลยชีีวภาพในศิลปกรรม (Biotechnology in art) [มศว] 

102. โทรทศัน์กบัครอบครัว (Television and families) [จฬ] 

103. ธรณีฟิสิกส์ในโบราณคดี (Geophysics in archaeology) [มศว] 

104. ธรรมชาติ--ผลกระทบจากมนุษย ์(Nature--Effect of human beings on) [จฬ] 

105. นโปเลียน ท่ี 1, จกัรพรรดิแห่งฝร่ังเศส, ค.ศ. 1769-1821 (Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821) [มศว] 

106. นวนิยายการเมือง (Political fiction) [มศว] 

107. นกัจดัรายการโทรทศัน์ [จฬ] 

108. นกัจุลชีววทิยา (Microbiologists) [มศว] 

109. นกัจุลชีววทิยาสตรี (Women microbiologists) [มศว] 

110. นกัชีววทิยาทางทะเล (Marine biologists) [มศว] 

111. นกัชีววทิยาสตรี (Women biologists) [มศว] 

112. นกัเตน้สตรี (Women dancers) [มศว] 

113. นกัเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnologists) [มศว] 

114. นกัปรสิตวทิยา (Parasitologists) [มศว] 

115. นกัปรสิตวทิยาทางสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary parasitologists) [จฬ] 

116. นกัแปลสตรี (Women translators) [มศว] 

117. นกัพนัธุศาสตร์ (Geneticists) [มศว] 

118. นกัพนัธุศาสตร์สตรี (Women geneticists) [มศว] 

119. นกัภาษาศาสตร์สตรี (Women linguists) [มศว] 

120. นกัวทิยาแบคทีเรีย (Bacteriologists) [มศว] 

121. นกัวทิยาแบคทีเรียสตรี (Women bacteriologists) [มศว] 
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122. นกัไวรัสวทิยา (Virologists) [มศว] 

123. นกัไวรัสวทิยาทางสตัวแพทยศาสตร์ (Veterinary virologists) [จฬ] 

124. นกัแสดงยวิ (Jewish actors) [มศว] 

125. นํ้ามนัมะกอก (Olive oil ) [มศว] 

126. นํ้ามนัเมล็ดฝ้าย (Cottonseed oil) [มศว] 

127. นํ้ามนัเมล็ดฝ้าย--การวิเคราะห์ (Cottonseed oil--Analysis) [มศว] 

128. บรรณารักษย์วิ (Jewish librarians) [มศว] 

129. บรรณารักษส์ตรี (Women librarians) [มศว] 

130. บรรณารักษส์ตรี--สหรัฐอเมริกา (Women librarians--United States) [มศว] 

131. บรรณารักษส์ตรียวิ (Jewish women librarians) [มศว] 

132. บรรณารักษส์ตรีอเมริกนัเช้ือสายแอฟริกนั (African American women librarians) [มศว] 

133. บราคิสโทโครน (Brachistochrone) [มศว] 

134. บุคคลผูพ้น้โทษ (Ex-convicts) [มศว] 

135. ไบเบิล--คาํทาํนาย (Bible--Prophecies) [จฬ] 

136. ประกนัภยัการก่อการร้าย (Terrorism insurance) [มศว] 

137. ประกนัภยัการก่อการร้าย--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Terrorism insurance--Law and legislation) [มศว] 

138. ประกนัภยัการเดินทาง (Travel insurance) [มศว] 

139. ประกนัภยัค่าระวาง (Freight insurance) [มศว] 

140. ประกนัภยัเบด็เตล็ด (Casualty insurance) [มศว] 

141. ประกนัภยัแผน่ดินไหว (Earthquake insurance) [มศว] 

142. ประกนัภยัแผน่ดินไหว--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Earthquake insurance--Law and legislation) [มศว] 

143. ประมงปลาฉลาม (Shark fisheries) [จฬ] 

144. ปลา--ผลกระทบจากมนุษย ์(Fishes--Effect of human beings on) [จฬ] 

145. ปลาฉลาม--การอนุรักษ ์(Sharks--Conservation) [จฬ] 

146. ปาเลสไตน์ ( Palestine) [มศว] 

147. --ผลกระทบจากมนุษย ์(--Effect of human beings on) [จฬ] 

148. ผลิตภณัฑเ์มล็ดฝ้าย (Cottonseed products) [มศว] 

149. ผูบ้ริหารหอ้งสมุดสตรี (Women library administrators) [มศว] 
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150. แผน่ดินไหวในวรรณกรรม (Earthquakes in literature) [มศว] 

151. แผน่ดินไหวในวรรณคดี (Earthquakes in literature) [มศว] 

152. แผน่ดินไหวในศิลปกรรม (Earthquakes in art) [มศว] 

153. พยากรณ์ธรณีฟิสิกส์ (Geophysical prediction) [มศว] 

154. พยากรณ์แผน่ดินไหว (Earthquake prediction) [มศว] 

155. พระเยซูคริสต-์-คาํทาํนาย (Jesus Christ--Prophecies) [จฬ] 

156. พิพิธภณัฑก์บัครอบครัว (Museums and families) [จฬ] 

157. พืชวงศจ์าํปา (Magnoliaceae) [มศว] 

158. พืชวงศช์า (Theaceae) [มศว] 

159. แพะรับบาป (Scapegoat) [มศว] 

160. แพะรับบาปในภาพยนตร์ (Scapegoat in motion pictures) [มศว] 

161. แพะรับบาปในวรรณกรรม (Scapegoat in literature) [มศว] 

162. แพะรับบาปในวรรณคดี (Scapegoat in literature) [มศว] 

163. ฟาโรห์ (Pharaohs) [มศว] 

164. ฟาโรห์--แง่ศาสนา (Pharaohs--Religious aspects) [มศว] 

165. ฟาโรห์ในศิลปกรรม (Pharaohs in art) [มศว] 

166. ภาษาไทย--คาํพอ้งรูปพอ้งเสียง (Thai language--Homonyms) [จฬ] 

167. ภาษาองักฤษ--การใชภ้าษา (English language--Usage) [มศว] 

168. ภาษาองักฤษ--ไวยากรณ์ (English language—Grammar) [จฬ] 

169. ภูมิรัฐศาสตร์ในภาพยนตร์ (Geopolitics in motion pictures) [มศว] 

170. ภูมิรัฐศาสตร์ในวรรณกรรม (Geopolitics in literature) [มศว] 

171. ภูมิรัฐศาสตร์ในวรรณคดี (Geopolitics in literature) [มศว] 

172. มมัม่ีในวรรณกรรม (Mummies in literature) [มศว] 

173. มมัม่ีในวรรณคดี (Mummies in literature) [มศว] 

174. มมัม่ีในส่ือมวลชน (Mummies in mass media) [มศว] 

175. มาตราริกเตอร์ (Richter scale) [มศว] 

176. มายา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) (Maya (Computer file)) [มศว] 

177. มูเดิล (Moodle) [มศว] 
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178. เมล็ดฝ้าย (Cottonseed) [มศว] 

179. เมล็ดฝ้าย--การวเิคราะห์ (Cottonseed--Analysis) [มศว] 

180. เมืองร้าง (Ghost towns) [มศว] 

181. แมกโนเลีย (Magnolias) [มศว] 

182. แมคโครมีเดียออเธอร์แวร์ (Macromedia Authorware) [มศว] 

183. แมคโอเอส (Mac OS) [มศว] 

184. ยวิ--ความเป็นอยูแ่ละประเพณี (Jews--Social life and customs) [มศว] 

185. ยวิในจิตวทิยา (Jews in psychology) [มศว] 

186. ยวิในดนตรี (Jews in music) [มศว] 

187. ยวิในภาพยนตร์ (Jews in motion pictures) [มศว] 

188. ยวิในวรรณกรรม (Jews in literature) [มศว] 

189. ยวิในวรรณคดี (Jews in literature) [มศว] 

190. ยวิในศิลปกรรม (Jews in art) [มศว] 

191. ยอูาร์ไอ (Uniform Resource Identifiers) [มศว] 

192. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จ (Totalitarianism) [มศว] 

193. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จกบัดนตรี (Totalitarianism and music) [มศว] 

194. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จกบัภาพยนตร์ (Totalitarianism and motion pictures) [มศว] 

195. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จกบัวรรณกรรม (Totalitarianism and literature) [มศว] 

196. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จกบัวรรณคดี (Totalitarianism and literature) [จฬ] 

197. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จกบัศิลปกรรม (Totalitarianism and art) [มศว] 

198. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จกบัสถาปัตยกรรม (Totalitarianism and architecture) [มศว] 

199. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จในวรรณกรรม (Totalitarianism in literature) [มศว] 

200. ระบบรวบอาํนาจเบด็เสร็จในวรรณคดี (Totalitarianism in literature) [มศว] 

201. ระเบิดฆ่าตวัตาย (Suicide bombings) [มศว] 

202. ระเบิดเพลิง (Incendiary bombs) [มศว] 

203. รักร่วมสองเพศ (Bisexuality) [มศว] 

204. รายการสยองขวญัทางวทิย ุ(Horror radio programs) [มศว] 

205. รูปเจ็ดเหล่ียม (Heptagon) [มศว] 
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206. รูปหกเหล่ียม (Hexagons) [มศว] 

207. ลมฟ้าอากาศ--ผลกระทบจากมนุษย ์(Weather--Effect of human beings on) [จฬ] 

208. ลูกจา้ง--การสอนงาน (Employees--Coaching of) [มศว] 

209. ลูกจา้งรายวนั (Day laborers) [มศว] 

210. วรรณกรรมยวิ (Jewish literature) [มศว] 

211. วรรณกรรมฮีบรูว ์(Hebrew literature) [มศว] 

212. วถีิชีวติชาวยวิ (Jewish way of life) [มศว] 

213. วทิยาศาสตร์ในศิลปกรรม (Science in art) [มศว] 

214. วทิยาศาสตร์ในหะดีษ (Science in the Hadith) [มศว] 

215. วศิวกรรมแผน่ดินไหว (Earthquake engineering) [มศว] 

216. วศิวกรรมแผน่ดินไหว--วจิยั (Earthquake engineering--Research) [มศว] 

217. เวบ็เซิร์ฟเวอร์--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Web servers--Computer programs) [มศว] 

218. เวสตแ์บงก ์(West Bank) [มศว] 

219. เวร์ิดเพรส (WordPress (Electronic resource)) [มศว] 

220. ศิลาวทิยาทางโบราณคดี (Petrology in archaeology) [มศว] 

221. สงครามทางจิตวิญญาณ (Spiritual warfare) [มศว] 

222. สงครามโทรจนั (Trojan War) [มศว] 

223. สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--คาํทาํนาย (World War, 1939-1945--Prophecies) [จฬ] 

224. สตรีกบัความตาย (Women and death) [จฬ] 

225. สตรีกบัความมัน่คงของมนุษย ์(Women and human security) [จฬ] 

226. สตรีกบัจิตวเิคราะห์ (Women and psychoanalysis) [จฬ] 

227. สตรีกบัทะเล (Women and the sea) [จฬ] 

228. สตรีกบันิรุกติศาสตร์ (Women and philology) [จฬ] 

229. สตรีกบัประชาธิปไตย (Women and democracy) [จฬ] 

230. สตรีกบัผงัเมือง (Women and city planning) [จฬ] 

231. สตรีกบัมาเฟีย (Women and the mafia) [จฬ] 

232. สตรีกบัวรรณกรรม (Women and literature) [จฬ] 

233. สตรีกบัวรรณคดี (Women and literature) [จฬ] 
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234. สตรีกบัวารสารศาสตร์ (Women and journalism) [จฬ] 

235. สตรีกบัศิลปะ (Women and the arts) [จฬ] 

236. สตรีกบัศิลปะการตกแต่ง (Women and the decorative arts) [จฬ] 

237. สตรีกบัสงคราม (Women and war) [จฬ] 

238. สตรีกบัสงครามในวรรณกรรม (Women and war in literature) [จฬ] 

239. สตรีกบัสงครามในวรรณคดี (Women and war in literature) [จฬ] 

240. สตรีกบัสังคมนิยม (Women and socialism) [จฬ] 

241. สตรีกบัสัตว ์(Women and animals) [จฬ] 

242. สตรีกบัส่ิงแวดลอ้ม (Women and the environment) [จฬ] 

243. สตรีกบัส่ือกามารมณ์ (Women and erotica) [จฬ] 

244. สตรีกบัอนาธิปไตย (Women and anarchism) [จฬ] 

245. สตรีในบรรณารักษศาสตร์ (Women in library science) [มศว] 

246. สตรีผูพ้น้โทษ (Women ex-convicts) [มศว] 

247. สตรียวิ (Jewish women) [มศว] 

248. สตรียวิในภาพยนตร์ (Jewish women in motion pictures) [มศว] 

249. สตรียวิในวรรณกรรม (Jewish women in literature) [มศว] 

250. สตรียวิในวรรณคดี (Jewish women in literature) [มศว] 

251. สตรียวิในศิลปกรรม (Jewish women in art) [มศว] 

252. สถาปัตยกรรมกบัมาตรวทิยา (Architecture and metrology) [จฬ] 

253. สลกัและน็อต (Bolts and nuts) [มศว] 

254. สัตวน์ํ้าพลอยจบั (Bycatches (Fisheries)) [จฬ] 

255. สัมประสิทธ์ิทวนิาม (Binomial coefficients) [มศว] 

256. สาหร่ายสะพร่ัง (Algal blooms) [มศว] 

257. สิทธิการมีชีวติ (Right to life) [จฬ] 

258. ส่ือมวลชนกบัครอบครัว (Mass media and families) [จฬ] 

259. เส้นโคง้ (Curves) [มศว] 

260. เส้นโคง้ความถ่ี (Frequency curves) [มศว] 

261. หลกัเกณฑก์ารลงรายการแบบอาร์ดีเอ (Resource description and access) [มศว] 
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262. หอ้งสมุดกบัครอบครัว (Libraries and families) [จฬ] 

263. หอ้งสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ (Libraries--Special collections) [มจ] 

264. หอ้งสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ--วศิวกรรมศาสตร์ (Libraries--Special collections--Engineering)  

265. หอ้งสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ--หนงัสือหายาก (Libraries--Special collections--Rare books)  

266. หอ้งสมุดมนุษยศาสตร์ (Humanities libraries) [มศว] 

267. หอ้งสมุดยวิ (Jewish libraries) [มศว] 

268. หอ้งสมุดศาสนา (Religious libraries) [มศว] 

269. หะดีษ--คาํทาํนาย (Hadith--Prophecies) [มศว] 

270. เหยือ่อาชญากรรมจากความเกลียดชงั (Victims of hate crimes) [จฬ] 

271. อโดบีโฟโตช็อบไลทรู์ม (Adobe Photoshop lightroom) [มศว] 

272. อโดบีออเธอร์แวร์ (Adobe Authorware) [จฬ] 

273. อาชญากรรมจากความเกลียดชงั (Hate crimes) [จฬ] 

274. อาร์ดีเอฟ (ภาษากาํหนดเคร่ืองหมายเอกสาร) (RDF (Document markup language)) [มศว] 

275. อินเทอร์เน็ต--การจดัการ (Internet--Management) [มศว] 

276. อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of things) [มศว] 

277. อิไอโด (Iaido) [มศว] 

278. แอ่ง (ธรณีวทิยา) (Basins (Geology)) [มศว] 

279. แอ่ง (ธรณีวทิยา)--จีน (Basins (Geology)--China) [มศว] 

280. แอ่งไซดมั (จีน) (Tsaidam Basin (China)) [มศว] 

281. ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) [มศว] 

         

                  มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 281 หวัเร่ือง 
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  4.2  หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและสถาบนัท่ีตรวจสอบ       

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั 

นิรุกติศาสตร์ 

มศว ป จฬ 

Blood lipids 
ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 
มจ จฬ 

Captivate (Electronic resource) แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) มศว ป จฬ 

Document markup languages ภาษากาํหนดเคร่ืองหมายเอกสาร มศว ป จฬ 

Etymology นิรุกติศาสตร์(ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว ป จฬ 

Personal coaching การสอนแนะส่วนบุคคล มศว ป จฬ 

Risk-return relationships 

ความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนและความเส่ียง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความเส่ียง 

(มกค) 

มข จฬ, มธ 

Heirloom varieties (Plants) 

Native varieties  [ไม่มีใน LC] 

พืชพนัธ์ุพื้นเมือง(Heirloom varieties (Plants)) 

พืชพื้นเมือง 

พืชทอ้งถ่ิน 

พืชประจาํถ่ิน 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

สัตวป์ระจาํถ่ิน 

มทส,  

มจ 
มก 

Hotels--Pet accommodations 

 

 

โรงแรม--ท่ีพกัสาํหรับสตัวเ์ล้ียงในบา้น 

โรงแรม--ท่ีพกัสัตวเ์ล้ียงในบา้น (จฬ) 

 

 

 

มข 

 

มก, จฬ 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

Oilseeds 

Oilseed plants 
ตรวจสอบคาํภาษาไทย มศว ป มก 

Pets--Housing 

สัตวเ์ล้ียงในบา้น--โรงเรือน 

สัตวเ์ล้ียงในบา้น--ท่ีอยูอ่าศยั  (จฬ) 

 

มข มก, จฬ 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ มจ 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มจ 

Nata (Food)  [มทส ; ไม่มีใน LC] 

Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC] 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ 

วุน้มะพร้าว / วุน้สวรรค ์ มทส มทส 

Executive coaching การสอนแนะผูบ้ริหาร มศว ป มธบ ; มกค 

Brown tide ปรากฏการณ์นํ้าเปล่ียนสีนํ้าตาล มศว ป มบ 

Red tide นํ้าทะเลเปล่ียนสี  (คาํท่ีใชใ้นฐาน) จฬ มบ 

Terminally ill children 
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยในเด็ก(มข) 

ผูป่้วยเด็กระยะสุดทา้ย 
มข มม 

ขอคาํภาษาองักฤษ ประสาทสัมผสั มจ มม 

Crime laboratories 

 

หอ้งปฏิบติัการอาชญากรรม 

หอ้งปฏิบติัการนิติเวชศาสตร์ 
มศว ป มม ; จฬ 

Extinct cities 

Cities and towns, Ancient 

Cities and towns, Ancient = เมืองโบราณ (มีใน

ฐาน) 

Extinct cities= เมืองโบราณ (คาํใหม่  เสนอโดย 

มศว ป) 

มศว ป มศก ท ; จฬ 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบัน

ทีเ่สนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

Hospitality industry 

 

อุตสาหกรรมสถานบริการ (มธ) 

อุตสาหกรรมการบริการ (มกค) 

ธรุกิจบริการ (มธบ) 

อุตสาหกรรมบริการ (Service industry) 

(มีในฐาน) 

มจ มศก ท 

Curtain walls 

ผนงัเบา 

ผนงัรอบ 

ผนงัลอ้ม (มทส) 

มข สจล 

Internet programming การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต มศว ป สจล ; จฬ 

Photographic emulsions เยือ่ไวแสง จฬ สจล, มทส 

Scripting languages (Computer science) ภาษาสคริปต ์(วทิยาการคอมพิวเตอร์) มศว ป สจล ; จฬ 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

4.3 หวัเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การเกิด--คติชาวบา้น การเกิด--คติชนวทิยา 

การส่ือสารกบัเพศ (Communication in sex) การส่ือสารกบัเพศ (Communication and sex) 

การส่ือสารทางคติชาวบา้น การส่ือสารทางคติชนวทิยา 

ขอ้หา้ม (คติชาวบา้น) ขอ้หา้ม (คติชนวทิยา) 

ขา้ว--คติชาวบา้น ขา้ว--คติชนวทิยา 

คติชาวบา้น คติชนวทิยา 

คติชาวบา้นกบัอินเทอร์เน็ต คติชนวทิยากบัอินเทอร์เน็ต 

คติชาวบา้น--การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง คติชนวทิยา--การวเิคราะห์เชิงโครงสร้าง 

คติชาวบา้น--วธีิวทิยา คติชนวทิยา--วธีิวทิยา 

ครอบครัว--แง่จิตวทิยา(Family--Psychological aspects) ครอบครัว--แง่จิตวทิยา (Families--Psychological aspects) 
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หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

ครอบครัว--ชีวติทางศาสนา (Family--Religious life) ครอบครัว--ชีวติทางศาสนา (Families--Religious life) 

ครอบครัว--สหรัฐอเมริกา (Family--United States) ครอบครัว--สหรัฐอเมริกา (Families--United States) 

ครอบครัว--สุขภาพและอนามยั (Family--Health and 

hygiene) 

ครอบครัว--สุขภาพและอนามยั (Families--Health and 

hygiene) 

คอมพิวเตอร์--รหสัผา่น  (Computers--Passwords) คอมพิวเตอร์--การควบคุมการเขา้ถึง--รหสัผา่น 

(Computers--Access control--Passwords) 

ตลาดหลกัทรัพย-์-นิวยอร์ค (รัฐ) (Stock-exchanges--New 

York (State)) 

ตลาดหลกัทรัพย-์-สหรัฐอเมริกา--นิวยอร์ค (รัฐ) (Stock-

exchanges--United States--New York (State)) 

ปลา--คติชาวบา้น ปลา--คติชนวทิยา 

พฤกษชาติ--คติชาวบา้น พฤกษชาติ--คติชนวทิยา 

พฤกษศาสตร์--คติชาวบา้น พฤกษศาสตร์--คติชนวทิยา 

พืช--คติชาวบา้น พืช--คติชนวทิยา 

มหาสมุทร--คติชาวบา้น มหาสมุทร--คติชนวทิยา 

มา้--คติชาวบา้น มา้--คติชนวทิยา 

วรรณคดีกบัคติชาวบา้น วรรณคดีกบัคติชนวทิยา 

สัตว-์-คติชาวบา้น สัตว-์-คติชนวทิยา 

สุนขั--คติชาวบา้น สุนขั--คติชนวทิยา 

หมาป่า--คติชาวบา้น หมาป่า--คติชนวทิยา 

หมี--คติชาวบา้น หมี--คติชนวทิยา 

อนามยัครอบครัว (Family--Health and hygiene) อนามยัครอบครัว (Families--Health and hygiene) 

ออเธอร์แวร์โปรเฟสชนัแนล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

(Authorware Professional) 

อโดบีออเธอร์แวร์โปรเฟสชนัแนล (Adobe Authorware 

Professional) 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

 4.4  หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ ฐานขอ้มูลหวัเร่ือง

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

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

กายกรรม ... (Acrobatics) [GV550-553; 796.476]      [เพิ่มคาํภาษาองักฤษและเลขหมู่] 

การเกิด--คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   การเกดิ--คตชินวทิยา 

การควบคุมอตัโนมัติ ... [TJ212-225 ; …]     [แกเ้ลขหมู LC] 

การจูงใจ (จิตวทิยา) … [BF501-505, HM1201, QP409 ; …]   [แกเ้ลขหมู่ LC] 



 16 

การส่ือสารทางคติชาวบา้น   แกเ้ป็น   การส่ือสารทางคติชนวทิยา 

การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ... [PN1992.8.I68]    [แกเ้ลขหมู่ LC] 

การส่ือสารกบัเพศ(Communication and sex) …    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ขอ้หา้ม (คติชาวบา้น)    แกเ้ป็น   ข้อห้าม (คติชนวิทยา) 

ขา้ว--คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   ข้าว--คติชนวทิยา 

คติชาวบา้น     แกเ้ป็น   คติชนวทิยา 

คติชาวบา้น--การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง  แกเ้ป็น   คติชนวทิยา--การวเิคราะห์เชิงโครงสร้าง 

คติชาวบา้น--วธีิวทิยา    แกเ้ป็น   คติชนวทิยา--วธีิวิทยา 

คติชาวบา้นกบัอินเทอร์เน็ต   แกเ้ป็น   คติชนวทิยากบัอนิเทอร์เน็ต 

ครอบครัว--สุขภาพและอนามัย (Families--Health and hygiene) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ครอบครัว--แง่จิตวทิยา (Families--Psychological aspects) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ครอบครัว--ชีวติทางศาสนา (Families--Religious life) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ครอบครัว--สหรัฐอเมริกา (Families--United States) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ความรุนแรง... [HM886, HM1116-1126, RC569.5.V55 ; …]  [แกเ้ลขหมู่ LC] 

คอมพิวเตอร์--รหสัผา่น  (Computers--Passwords) แกเ้ป็น  

คอมพวิเตอร์--การควบคุมการเข้าถึง--รหัสผ่าน (Computers--Access control--Passwords) 

คอลลาเจน …   [QP552.C6 ; …]      [แกเ้ลขหมู่ LC] 

ตลาดหลกัทรัพย-์-นิวยอร์ค (รัฐ) (Stock-exchanges--New York (State)) แกเ้ป็น 

  ตลาดหลกัทรัพย์--สหรัฐอเมริกา--นิวยอร์ค (รัฐ) (Stock-exchanges--United States--New York (State))  

แทรกเตอร์ … [629.2252]      [แกเ้ลขหมู่  DDC] 

นักบัญชี …  [HF5627 ; …]      [แกเ้ลขหมู่ LC] 

ปลา--คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   ปลา--คตชินวทิยา 

พฤกษชาติ--คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   พฤกษชาต-ิ-คติชนวทิยา 

พฤกษศาสตร์--คติชาวบา้น   แกเ้ป็น   พฤกษศาสตร์--คตชินวทิยา 

พืช--คติชาวบา้น     แกเ้ป็น   พชื--คตชินวทิยา 

มหาสมุทร--คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   มหาสมุทร--คตชินวิทยา 

มา้--คติชาวบา้น     แกเ้ป็น   ม้า--คตชินวทิยา 

ระบบการจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ…   [แกต้วัอยา่งในคาํอธิบาย] 

 ... ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ -- วทิยาศาสตร์ ; ระบบการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ -- อิเล็กทรอนิกส์ 

วรรณคดีกบัคติชาวบา้น    แกเ้ป็น   วรรณคดีกบัคติชนวทิยา 

วทิยาศาสตร์ในส่ือมวลชน   USE   ข่าววทิยาศาสตร์  [ตดัออก] 
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สัตว-์-คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   สัตร์--คติชนวทิยา 

สุนขั--คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   สุนัข--คตชินวิทยา 

หมาป่า--คติชาวบา้น    แกเ้ป็น   หมาป่า--คตชินวทิยา 

หมี--คติชาวบา้น     แกเ้ป็น   หมี--คติชนวิทยา 

อนามัยครอบครัว (Families--Health and hygiene) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ออเธอร์แวร์โปรเฟสชนัแนล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) (Authorware Professional) แกเ้ป็น    

อโดบีออเธอร์แวร์โปรเฟสชันแนล (Adobe Authorware Professional) 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

          

เร่ืองอืน่ๆ 

5.1 การจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 
      ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจารณาจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล โดยมอบหมายใหแ้ต่ละสถาบนั

รับผดิชอบจดัทาํรายการนิติบุคคลใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กระทรวงการคลงั 

4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 

5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กระทรวงคมนาคม 

9 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

10 มหาวทิยาลยักรุงเทพ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

11 มหาวทิยาล ัยขอนแก่น กระทรวงพลงังาน 

12 มหาวทิยาลยัทกัษิณ กระทรวงพาณิชย ์
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 สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

13 มหาวทิยาลยัทกัษิณ พทัลุง กระทรวงมหาดไทย 

14 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กระทรวงยติุธรรม 

15 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ กระทรวงแรงงาน 

16 มหาวทิยาลยันเรศวร กระทรวงวฒันธรรม 

17 มหาวทิยาลยับูรพา กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 มหาวทิยาลยับูรพา จนัทบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 

19 มหาวทิยาลยัพะเยา กระทรวงสาธารณสุข 

20 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั กระทรวงอุตสาหกรรม 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 

21 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สาํนกัราชเลขาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

22 มหาวทิยาลยัมหิดล สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 

23 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

24 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

25 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาํนกัพระราชวงั 

สาํนกังานศาลยติุธรรม 

26 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ ราชบณัฑิตยสถาน 

ศาลฎีกา 

27 มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ศาลอุทธรณ์ 

28 มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ศาลแพง่ 
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 สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

29 มหาวทิยาลยัศิลปากร สนามจนัทร์ สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ศาลอาญา 

30 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ศาลปกครอง 

31 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

32 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง  

33 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา ปฏิบติัหนา้ท่ีสาํนกังาน

เลขาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

34 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้ 

35 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 

36 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบร่วมกนัพิจารณาจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

 

5.2 ทบทวนการใชฐ้านขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ท่ีพฒันาใหม่  (วนัท่ี 15 ม.ค. 2559) 

นางสาวชนิดา ไดท้บทวนการใชฐ้านขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ท่ีพฒันาใหม่  เน่ืองจากมีฟังกช์นัการใชง้านท่ี

เพิ่มข้ึนและปรับปรุงใหม่  ทั้งฟังกช์นัในดา้นของผูใ้ชแ้ละฟังกช์นัของการทาํงานเบ้ืองหลงั เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัและ

สามารถใชง้านแทนฐานขอ้มูลเดิมได ้ รวมทั้งขอซกัซอ้มและขอความร่วมมือในประเด็นสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี 

• ยกเลกิการใชฐ้านขอ้มูลหวัเร่ืองฐานเดิม  (http://thaiccweb.car.chula.ac.th/thaiccweb) 

• ใหใ้ชฐ้านขอ้มูลหวัเร่ืองฐานใหม่ ท่ี URL = https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/ 

• สามารถเปล่ียนรหสัผา่นไดเ้อง  แต่กรุณาจาํรหสัของตนเองดว้ย 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th/thaiccweb
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/
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• สิทธ์ิการเขา้ใชท่ี้กาํหนดใหน้ี้ เป็นผูใ้ชใ้นฐานะคณะทาํงานสามารถเพิ่มหวัเร่ืองใหม่ และแกไ้ขหวัเร่ืองของ

ตนเองได ้

• สิทธ์ิการเขา้ใชท่ี้กาํหนดใหน้ี้  สาํหรับช่วงน้ียงัไม่จาํกดัจาํนวน user แต่ในอนาคตอนัใกล ้จะกาํหนดใหใ้ชไ้ด้

แค่ 1 user เท่านั้น แต่ไม่มีวนัหมดอาย ุตามมติท่ีประชุมท่ีผา่นมา 

• กรุณามอบสิทธ์ิการใชใ้หก้บัผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งภายในหน่วยงานของท่านเท่านั้น 

• ฐานหวัเร่ืองฐานใหม่น้ี ยงัอยูใ่นระหวา่งการปรับแก ้ อาจพบขอ้ผดิพลาดใดๆ หรือมีคาํแนะนาํใด กรุณาแจง้

กลบัมาท่ีชนิดา ท่ี  chanida.j@car.chula.ac.th  และกรุณาแนบภาพประกอบดว้ย 

• ในอนาคต เม่ือฐานน้ีปรับแกเ้รียบร้อยแลว้  ผูท่ี้ตอ้งการใช ้(ลูกคา้) จะตอ้งบอกรับเป็นรายปี  มีค่าใชจ่้ายตาม

จาํนวน user ท่ีบอกรับ ซ่ึงคณะทาํงานพฒันาฐานหวัเร่ืองภาษาไทย ไดก้าํหนดค่าบอกรับเป็นตวัอยา่งไวด้งัน้ี   

2 users ราคา 5,000 บาทต่อปี  

3-5 users ราคา 10,000 บาทต่อปี  

6-9 users ราคา 15,000 บาทต่อปี  

10-14 users ราคา 20,000 บาทต่อปี  

15-19 users ราคา 25,000 บาทต่อปี  

20-24 users ราคา 30,000 บาทต่อปี  

25+ users ราคา 35,000 บาทต่อปี 

  

mailto:chanida.j@car.chula.ac.th

