สรุป รายงานการประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1 / 2559 วันที่ 14-15 มกราคม 2559
ณ ห้ องประชุ ม 1 ชั้ นล่ าง และ ห้ องอบรม ชั้ น 4 สํ านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หัวเรื่องทีเ่ ป็ นปัญหาและมติทปี่ ระชุม

สถาบันที่ตรวจสอบหัวเรื่ องนําเสนอข้อมูลหัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหา
หัวเรื่อง
สถาบันทีเ่ สนอ มติทปี่ ระชุ ม : รับหัวเรื่อง
คติชาวบ้าน
คติชนวิทยา
Libraries--Special collections
มจ
ห้องสมุด--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
สงครามโทรจัน
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

หัวเรื่องใหม่ เสนอทีป่ ระชุ ม ครั้งที่ 1/2559 (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงได้ที่

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

1. กรวด (Gravel) [มศว]
2. กรี ซ--โบราณสถาน (Greece--Antiquities) [มศว]
3. กษัตริ ยแ์ ละผูค้ รองนคร--อียปิ ต์ (Kings and rulers--Egypt) [มศว]
4. ก๊าซธรรมชาติ--การอนุรักษ์ (Natural gas--Conservation) [จฬ]
5. กายกรรม--การฝึ ก (Acrobatics--Training) [มศว]
6. การก่อการร้ายกับสื่ อมวลชน (Terrorism and mass media) [มศว]
7. การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) [มศว]
8. การก่อการร้ายทางชีวภาพกับสื่ อมวลชน (Bioterrorism and mass media) [มศว]
9. การก่อการร้ายในโทรทัศน์ (Terrorism on television) [มศว]
10. การก่อการร้ายในภาพยนตร์ (Terrorism in motion pictures) [มศว]
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11. การก่อการร้ายในศิลปกรรม (Terrorism in art) [มศว]
12. การก่อการร้ายในสื่ อมวลชน (Terrorism in mass media) [มศว]
13. การก่อการร้ายภายในประเทศ (Domestic terrorism) [มศว]
14. การเขียนโครงการการทําสัญญาของรัฐ (Proposal writing in public contracting) [มศว]
15. การเขียนโครงการทางการพัฒนาชุมชน (Proposal writing in community development) [มศว]
16. การเขียนโครงการทางการแพทย์ (Proposal writing in medicine) [มศว]
17. การเขียนโครงการทางการศึกษา (Proposal writing in education) [มศว]
18. การเขียนโครงการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Proposal writing in nature conservation) [มศว]
19. การเขียนโครงการทางการอนุรักษ์สัตว์ป่า (Proposal writing in wildlife conservation) [มศว]
20. การเขียนโครงการทางชีววิทยา (Proposal writing in biology) [มศว]
21. การเขียนโครงการทางบรรณารักษศาสตร์ (Proposal writing in library science) [มศว]
22. การเขียนโครงการทางสังคมศาสตร์ (Proposal writing in the social sciences) [มศว]
23. การเขียนโครงการวิจยั (Proposal writing in research) [มศว]
24. การเขียนโครงการวิจยั ทางการศึกษา (Proposal writing in educational research) [มศว]
25. การฆ่าตัวตายในวรรณกรรม (Suicide in literature) [มศว]
26. การฆ่าตัวตายในวรรณคดี (Suicide in literature) [มศว]
27. การฆ่าตัวตายในศิลปกรรม (Suicide in art) [มศว]
28. การฆ่าตัวตายในสื่ อมวลชน (Suicide in mass media) [มศว]
29. การจ่ายพลังงานไฟฟ้ า--การอัตโนมัติ (Electric power distribution--Automation) [จฬ]
30. การฉี ดดองศพ (Embalming) [มศว]
31. การฉี ดดองศพ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Embalming--Law and legislation) [จฬ]
32. การชงกาแฟ (Coffee brewing) [มศว]
33. การชงกาแฟ--เครื่ องมือและอุปกรณ์ (Coffee brewing) [มศว]
34. การต่อสู ้ดว้ ยมือ (Hand-to-hand fighting) [มศว]
35. การผูกขาดโดยผูข้ ายน้อยราย (Oligopolies) [มศว]
36. การผูกขาดโดยผูข้ ายสองราย (Duopolies) [มศว]
37. การย้ายถิ่นของแรงงานสตรี (Women migrant labor) [มศว]
38. การลงรายการเชิงพรรณนา (Descriptive cataloging) [มศว]
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39. การลงรายการเชิงพรรณนา--มาตรฐาน (Descriptive cataloging--Standards) [จฬ]
40. การล้างสมอง (Brainwashing) [มศว]
41. การล่าสัตว์--แง่สิ่งแวดล้อม (Hunting--Environmental aspects) [จฬ]
42. การวางระเบิด (Bombings) [มศว]
43. การวิเคราะห์ช่องว่าง (การวางแผน) (Gap analysis (Planning)) [มศว]
44. การสื่ อสารทางเพศ (Communication in sex) [จฬ]
45. --การอนุรักษ์ (--Conservation) [จฬ]
46. การอภิบาลอินเทอร์ เน็ต (Internet governance) [มศว]
47. การอภิบาลอินเทอร์ เน็ต--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Internet governance--Law and legislation) [จฬ]
48. กูเกิลแอดเซนส์ (Google AdSense) [มศว]
49. ขนาดแผ่นดินไหว (Earthquake magnitude) [มศว]
50. ขนาดแผ่นดินไหว--การวัด (Earthquake magnitude--Measurement) [มศว]
51. ข้อต่อสลักเกลียว (Bolted joints) [มศว]
52. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) [มศว]
53. ข้อมูลเชื่อมโยง (Linked data) [มศว]
54. คฑา (Scepters) [มศว]
55. ครู พฤกษศาสตร์ (Botany teachers) [จฬ]
56. ความฉลาดทางสังคม (Social intelligence) [มศว]
57. ความผิดพลาดการลงรายการทางบรรณานุกรม (Cataloging errors) [มศว]
58. ความสยองขวัญในดนตรี (Horror in music) [มศว]
59. ความสยองขวัญในวรรณกรรม (Horror in literature) [มศว]
60. ความสยองขวัญในวรรณคดี (Horror in literature) [มศว]
61. ความสยองขวัญในสื่ อมวลชน (Horror in mass media) [มศว]
62. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup relations) [มศว]
63. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ (Interorganizational relations) [มศว]
64. ความเสี ยหายจากแผ่นดินไหว (Earthquake damage) [จฬ]
65. คอมพิวเตอร์ กบั การรู ้หนังสื อ (Computers and literacy) [จฬ]
66. คอมพิวเตอร์ กบั ครอบครัว (Computers and families) [จฬ]
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67. คอร์พสั ลูเตียม (Corpus luteum) [มศว]
68. คามีเลีย (Camellias) [มศว]
69. คําทํานาย (Prophecies) [จฬ]
70. คําพ้องรู ปพ้องเสี ยง (Homonyms) [มศว]
71. เค้กกาแฟ (Coffee cakes) [มศว]
72. เคนโด (Kendo) [มศว]
73. เคมีโบราณคดี (Archaeological chemistry) [มศว]
74. เครื่ องบิน--การบํารุ งรักษาและการซ่อมแซม (Airplanes--Maintenance and repair) [จฬ]
75. เครื่ องบิน--การบํารุ งรักษาและการซ่อมแซม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Airplanes--Maintenance and repair--Law
and legislation) [จฬ]
76. เครื่ องยึด (Fasteners) [มศว]
77. แคปชา (การทดสอบด้วยการตอบสนองกลับ) (CAPTCHA (Challenge-response test)) [จฬ]
78. โครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart power grids) [จฬ]
79. โครโมโซมมนุษย์ (Human chromosomes) [มศว]
80. จดหมายร้องทุกข์ (Complaint letters) [มศว]
81. จุลชีววิทยาสุ ขาภิบาล (Sanitary microbiology) [มศว]
82. ฉนวนกาซา (Gaza Strip) [มศว]
83. ชีวติ ทางจิตวิญญาณ--คริ สต์ศาสนา (Spiritual life--Christianity) [มศว]
84. เซลล์พนั ธุ ศาสตร์ มนุษย์ (Human cytogenetics) [มศว]
85. เซิร์ฟเล็ต (Servlet) [มศว]
86. ดาบ (Swords) [มศว]
87. ดาบ--ญี่ปุ่น (Swords--Japan) [จฬ]
88. ดาบ--ญี่ปุ่น--ประวัติ (Swords--Japan--History) [มศว]
89. ตลาดพันธบัตรยูโร (Euro-bond market) [มศว]
90. ตะกอนวิทยา (Sedimentology) [มศว]
91. ตัวแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Casualty insurance agents) [มศว]
92. ตํานานทางภูมิศาสตร์ (Geographical myths) [มศว]
93. ถนน--สหรัฐอเมริ กา--นิวยอร์ ค (รัฐ) (Streets--United States--New York (State)) [มศว]
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94. ถ่านชีวภาพ (Biochar) [จฬ]
95. ทฤษฎีบทปาสกาล (Pascal's theorem) [มศว]
96. ที่ปรึ กษาประกันภัย (Insurance consultants) [มศว]
97. ที่ราบสู ง--เอเชียกลาง (Plateaus--Asia, Central) [มศว]
98. ที่ราบสู งทิเบต (Tibet, Plateau of) [มศว]
99. เทคโนโลยีชีวภาพในวรรณกรรม (Biotechnology in literature) [มศว]
100.

เทคโนโลยีชีวภาพในวรรณคดี (Biotechnology in literature) [มศว]

101.

เทคโนโลยีชีวภาพในศิลปกรรม (Biotechnology in art) [มศว]

102.

โทรทัศน์กบั ครอบครัว (Television and families) [จฬ]

103.

ธรณี ฟิสิ กส์ในโบราณคดี (Geophysics in archaeology) [มศว]

104.

ธรรมชาติ--ผลกระทบจากมนุษย์ (Nature--Effect of human beings on) [จฬ]

105.

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

106.

นวนิยายการเมือง (Political fiction) [มศว]

107.

นักจัดรายการโทรทัศน์ [จฬ]

108.

นักจุลชีววิทยา (Microbiologists) [มศว]

109.

นักจุลชีววิทยาสตรี (Women microbiologists) [มศว]

110.

นักชีววิทยาทางทะเล (Marine biologists) [มศว]

111.

นักชีววิทยาสตรี (Women biologists) [มศว]

112.

นักเต้นสตรี (Women dancers) [มศว]

113.

นักเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnologists) [มศว]

114.

นักปรสิ ตวิทยา (Parasitologists) [มศว]

115.

นักปรสิ ตวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary parasitologists) [จฬ]

116.

นักแปลสตรี (Women translators) [มศว]

117.

นักพันธุ ศาสตร์ (Geneticists) [มศว]

118.

นักพันธุ ศาสตร์สตรี (Women geneticists) [มศว]

119.

นักภาษาศาสตร์ สตรี (Women linguists) [มศว]

120.

นักวิทยาแบคทีเรี ย (Bacteriologists) [มศว]

121.

นักวิทยาแบคทีเรี ยสตรี (Women bacteriologists) [มศว]
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122.

นักไวรัสวิทยา (Virologists) [มศว]

123.

นักไวรัสวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary virologists) [จฬ]

124.

นักแสดงยิว (Jewish actors) [มศว]

125.

นํ้ามันมะกอก (Olive oil ) [มศว]
นํ้ามันเมล็ดฝ้ าย (Cottonseed oil) [มศว]

126.
127.
128.

นํ้ามันเมล็ดฝ้ าย--การวิเคราะห์ (Cottonseed oil--Analysis) [มศว]
บรรณารักษ์ยวิ (Jewish librarians) [มศว]

129.

บรรณารักษ์สตรี (Women librarians) [มศว]

130.

บรรณารักษ์สตรี --สหรัฐอเมริ กา (Women librarians--United States) [มศว]

131.

บรรณารักษ์สตรี ยวิ (Jewish women librarians) [มศว]

132.

บรรณารักษ์สตรี อเมริ กนั เชื้อสายแอฟริ กนั (African American women librarians) [มศว]

133.

บราคิสโทโครน (Brachistochrone) [มศว]

134.

บุคคลผูพ้ น้ โทษ (Ex-convicts) [มศว]

135.

ไบเบิล--คําทํานาย (Bible--Prophecies) [จฬ]

136.

ประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism insurance) [มศว]

137.

ประกันภัยการก่อการร้าย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Terrorism insurance--Law and legislation) [มศว]

138.

ประกันภัยการเดินทาง (Travel insurance) [มศว]

139.

ประกันภัยค่าระวาง (Freight insurance) [มศว]

140.

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Casualty insurance) [มศว]

141.

ประกันภัยแผ่นดินไหว (Earthquake insurance) [มศว]

142.

ประกันภัยแผ่นดินไหว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Earthquake insurance--Law and legislation) [มศว]

143.

ประมงปลาฉลาม (Shark fisheries) [จฬ]

144.

ปลา--ผลกระทบจากมนุษย์ (Fishes--Effect of human beings on) [จฬ]

145.

ปลาฉลาม--การอนุ รักษ์ (Sharks--Conservation) [จฬ]

146.

ปาเลสไตน์ ( Palestine) [มศว]

147.

--ผลกระทบจากมนุษย์ (--Effect of human beings on) [จฬ]

148.

ผลิตภัณฑ์เมล็ดฝ้ าย (Cottonseed products) [มศว]

149.

ผูบ้ ริ หารห้องสมุดสตรี (Women library administrators) [มศว]
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150.

แผ่นดินไหวในวรรณกรรม (Earthquakes in literature) [มศว]

151.

แผ่นดินไหวในวรรณคดี (Earthquakes in literature) [มศว]

152.

แผ่นดินไหวในศิลปกรรม (Earthquakes in art) [มศว]

153.

พยากรณ์ธรณี ฟิสิ กส์ (Geophysical prediction) [มศว]

154.

พยากรณ์แผ่นดินไหว (Earthquake prediction) [มศว]

155.

พระเยซูคริ สต์--คําทํานาย (Jesus Christ--Prophecies) [จฬ]

156.

พิพิธภัณฑ์กบั ครอบครัว (Museums and families) [จฬ]

157.

พืชวงศ์จาํ ปา (Magnoliaceae) [มศว]

158.

พืชวงศ์ชา (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--คําพ้องรู ปพ้องเสี ยง (Thai language--Homonyms) [จฬ]

167.

ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา (English language--Usage) [มศว]

168.

ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์ (English language—Grammar) [จฬ]

169.

ภูมิรัฐศาสตร์ ในภาพยนตร์ (Geopolitics in motion pictures) [มศว]

170.

ภูมิรัฐศาสตร์ ในวรรณกรรม (Geopolitics in literature) [มศว]

171.

ภูมิรัฐศาสตร์ ในวรรณคดี (Geopolitics in literature) [มศว]

172.

มัมมี่ในวรรณกรรม (Mummies in literature) [มศว]

173.

มัมมี่ในวรรณคดี (Mummies in literature) [มศว]

174.

มัมมี่ในสื่ อมวลชน (Mummies in mass media) [มศว]

175.

มาตราริ กเตอร์ (Richter scale) [มศว]

176.

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

177.

มูเดิล (Moodle) [มศว]
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178.

เมล็ดฝ้ าย (Cottonseed) [มศว]

179.

เมล็ดฝ้ าย--การวิเคราะห์ (Cottonseed--Analysis) [มศว]

180.

เมืองร้าง (Ghost towns) [มศว]

181.

แมกโนเลีย (Magnolias) [มศว]

182.

แมคโครมีเดียออเธอร์ แวร์ (Macromedia Authorware) [มศว]

183.

แมคโอเอส (Mac OS) [มศว]

184.

ยิว--ความเป็ นอยูแ่ ละประเพณี (Jews--Social life and customs) [มศว]

185.

ยิวในจิตวิทยา (Jews in psychology) [มศว]

186.

ยิวในดนตรี (Jews in music) [มศว]

187.

ยิวในภาพยนตร์ (Jews in motion pictures) [มศว]

188.

ยิวในวรรณกรรม (Jews in literature) [มศว]

189.

ยิวในวรรณคดี (Jews in literature) [มศว]

190.

ยิวในศิลปกรรม (Jews in art) [มศว]

191.

ยูอาร์ไอ (Uniform Resource Identifiers) [มศว]

192.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จ (Totalitarianism) [มศว]

193.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จกับดนตรี (Totalitarianism and music) [มศว]

194.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จกับภาพยนตร์ (Totalitarianism and motion pictures) [มศว]

195.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จกับวรรณกรรม (Totalitarianism and literature) [มศว]

196.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จกับวรรณคดี (Totalitarianism and literature) [จฬ]

197.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จกับศิลปกรรม (Totalitarianism and art) [มศว]

198.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จกับสถาปั ตยกรรม (Totalitarianism and architecture) [มศว]

199.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จในวรรณกรรม (Totalitarianism in literature) [มศว]

200.

ระบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็ จในวรรณคดี (Totalitarianism in literature) [มศว]

201.

ระเบิดฆ่าตัวตาย (Suicide bombings) [มศว]

202.

ระเบิดเพลิง (Incendiary bombs) [มศว]

203.

รักร่ วมสองเพศ (Bisexuality) [มศว]

204.

รายการสยองขวัญทางวิทยุ (Horror radio programs) [มศว]

205.

รู ปเจ็ดเหลี่ยม (Heptagon) [มศว]
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206.

รู ปหกเหลี่ยม (Hexagons) [มศว]

207.

ลมฟ้ าอากาศ--ผลกระทบจากมนุษย์ (Weather--Effect of human beings on) [จฬ]

208.

ลูกจ้าง--การสอนงาน (Employees--Coaching of) [มศว]

209.

ลูกจ้างรายวัน (Day laborers) [มศว]

210.

วรรณกรรมยิว (Jewish literature) [มศว]

211.

วรรณกรรมฮีบรู ว์ (Hebrew literature) [มศว]

212.

วิถีชีวติ ชาวยิว (Jewish way of life) [มศว]

213.

วิทยาศาสตร์ ในศิลปกรรม (Science in art) [มศว]

214.

วิทยาศาสตร์ ในหะดีษ (Science in the Hadith) [มศว]

215.

วิศวกรรมแผ่นดินไหว (Earthquake engineering) [มศว]

216.

วิศวกรรมแผ่นดินไหว--วิจยั (Earthquake engineering--Research) [มศว]

217.

เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ --โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Web servers--Computer programs) [มศว]

218.

เวสต์แบงก์ (West Bank) [มศว]

219.

เวิร์ดเพรส (WordPress (Electronic resource)) [มศว]

220.

ศิลาวิทยาทางโบราณคดี (Petrology in archaeology) [มศว]

221.

สงครามทางจิตวิญญาณ (Spiritual warfare) [มศว]

222.

สงครามโทรจัน (Trojan War) [มศว]

223.

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

224.

สตรี กบั ความตาย (Women and death) [จฬ]

225.

สตรี กบั ความมัน่ คงของมนุษย์ (Women and human security) [จฬ]

226.

สตรี กบั จิตวิเคราะห์ (Women and psychoanalysis) [จฬ]

227.

สตรี กบั ทะเล (Women and the sea) [จฬ]

228.

สตรี กบั นิรุกติศาสตร์ (Women and philology) [จฬ]

229.

สตรี กบั ประชาธิ ปไตย (Women and democracy) [จฬ]

230.

สตรี กบั ผังเมือง (Women and city planning) [จฬ]

231.

สตรี กบั มาเฟี ย (Women and the mafia) [จฬ]

232.

สตรี กบั วรรณกรรม (Women and literature) [จฬ]

233.

สตรี กบั วรรณคดี (Women and literature) [จฬ]
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234.

สตรี กบั วารสารศาสตร์ (Women and journalism) [จฬ]

235.

สตรี กบั ศิลปะ (Women and the arts) [จฬ]

236.

สตรี กบั ศิลปะการตกแต่ง (Women and the decorative arts) [จฬ]

237.

สตรี กบั สงคราม (Women and war) [จฬ]

238.

สตรี กบั สงครามในวรรณกรรม (Women and war in literature) [จฬ]

239.

สตรี กบั สงครามในวรรณคดี (Women and war in literature) [จฬ]

240.

สตรี กบั สังคมนิยม (Women and socialism) [จฬ]

241.

สตรี กบั สัตว์ (Women and animals) [จฬ]

242.

สตรี กบั สิ่ งแวดล้อม (Women and the environment) [จฬ]

243.

สตรี กบั สื่ อกามารมณ์ (Women and erotica) [จฬ]

244.

สตรี กบั อนาธิ ปไตย (Women and anarchism) [จฬ]

245.

สตรี ในบรรณารักษศาสตร์ (Women in library science) [มศว]

246.

สตรี ผพู ้ น้ โทษ (Women ex-convicts) [มศว]

247.

สตรี ยวิ (Jewish women) [มศว]

248.

สตรี ยวิ ในภาพยนตร์ (Jewish women in motion pictures) [มศว]

249.

สตรี ยวิ ในวรรณกรรม (Jewish women in literature) [มศว]

250.

สตรี ยวิ ในวรรณคดี (Jewish women in literature) [มศว]

251.

สตรี ยวิ ในศิลปกรรม (Jewish women in art) [มศว]

252.

สถาปั ตยกรรมกับมาตรวิทยา (Architecture and metrology) [จฬ]

253.

สลักและน็อต (Bolts and nuts) [มศว]

254.

สัตว์น้ าํ พลอยจับ (Bycatches (Fisheries)) [จฬ]

255.

สัมประสิ ทธิ์ ทวินาม (Binomial coefficients) [มศว]

256.

สาหร่ ายสะพรั่ง (Algal blooms) [มศว]

257.

สิ ทธิ การมีชีวติ (Right to life) [จฬ]

258.

สื่ อมวลชนกับครอบครัว (Mass media and families) [จฬ]

259.

เส้นโค้ง (Curves) [มศว]

260.

เส้นโค้งความถี่ (Frequency curves) [มศว]

261.

หลักเกณฑ์การลงรายการแบบอาร์ ดีเอ (Resource description and access) [มศว]
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262.

ห้องสมุดกับครอบครัว (Libraries and families) [จฬ]

263.

ห้องสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ (Libraries--Special collections) [มจ]

264.

ห้องสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ--วิศวกรรมศาสตร์ (Libraries--Special collections--Engineering)

265.

ห้องสมุด--ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ--หนังสื อหายาก (Libraries--Special collections--Rare books)

266.

ห้องสมุดมนุษยศาสตร์ (Humanities libraries) [มศว]

267.

ห้องสมุดยิว (Jewish libraries) [มศว]

268.

ห้องสมุดศาสนา (Religious libraries) [มศว]

269.

หะดีษ--คําทํานาย (Hadith--Prophecies) [มศว]

270.

เหยือ่ อาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Victims of hate crimes) [จฬ]

271.
272.

อโดบีโฟโตช็อบไลท์รูม (Adobe Photoshop lightroom) [มศว]
อโดบีออเธอร์ แวร์ (Adobe Authorware) [จฬ]

273.

อาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate crimes) [จฬ]

274.

อาร์ ดีเอฟ (ภาษากําหนดเครื่ องหมายเอกสาร) (RDF (Document markup language)) [มศว]

275.

อินเทอร์ เน็ต--การจัดการ (Internet--Management) [มศว]

276.

อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง (Internet of things) [มศว]

277.

อิไอโด (Iaido) [มศว]

278.

แอ่ง (ธรณี วทิ ยา) (Basins (Geology)) [มศว]

279.

แอ่ง (ธรณี วทิ ยา)--จีน (Basins (Geology)--China) [มศว]

280.

แอ่งไซดัม (จีน) (Tsaidam Basin (China)) [มศว]

281.

ไฮเพอร์ โบลา (Hyperbola) [มศว]
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จํานวน 281 หัวเรื่ อง
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4.2 หัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหาและสถาบันที่ตรวจสอบ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

Blood lipids

หัวเรื่องภาษาไทย
วรรณศิลป์ (Philology) (คําที่ใช้ในฐาน)
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ เพราะซํ้ากับ
นิรุกติศาสตร์
ไขมันในเลือด
โคเลสเตอรอล

สถาบัน
ทีเ่ สนอ

สถาบันทีต่ รวจสอบ

มศว ป

จฬ

มจ

จฬ

Captivate (Electronic resource)

แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์)

มศว ป

จฬ

Document markup languages

ภาษากําหนดเครื่ องหมายเอกสาร

มศว ป

จฬ

Etymology

นิรุกติศาสตร์ (ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อย)

มศว ป

จฬ

Personal coaching

การสอนแนะส่ วนบุคคล

มศว ป

จฬ

Risk-return relationships

Heirloom varieties (Plants)
Native varieties [ไม่มีใน LC]

Hotels--Pet accommodations

ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ ยง มข
(มกค)
พืชพันธุ์พ้ืนเมือง(Heirloom varieties (Plants))
พืชพื้นเมือง
พืชท้องถิ่น
พืชประจําถิ่น
มทส,
สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
มจ
สัตว์พ้ืนเมือง
สัตว์ทอ้ งถิ่น
สัตว์ประจําถิ่น
โรงแรม--ที่พกั สําหรับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
โรงแรม--ที่พกั สัตว์เลี้ยงในบ้าน (จฬ)
มข

จฬ, มธ

มก

มก, จฬ
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หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่องภาษาไทย

สถาบัน
ทีเ่ สนอ

สถาบันทีต่ รวจสอบ

Oilseeds
Oilseed plants

ตรวจสอบคําภาษาไทย

มศว ป

มก

Pets--Housing

สัตว์เลี้ยงในบ้าน--โรงเรื อน
สัตว์เลี้ยงในบ้าน--ที่อยูอ่ าศัย (จฬ)

มข

มก, จฬ

Kinetic theory of matter

ตรวจสอบคําภาษาไทย

มจ

มจ

Learning and scholarship

การเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยน

มจ

มจ

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

วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์

มทส

มทส

Executive coaching

การสอนแนะผูบ้ ริ หาร

มศว ป

มธบ ; มกค

Brown tide

ปรากฏการณ์น้ าํ เปลี่ยนสี น้ าํ ตาล

มศว ป

มบ

Red tide

นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (คําที่ใช้ในฐาน)

จฬ

มบ

Terminally ill children

ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายในเด็ก(มข)
ผูป้ ่ วยเด็กระยะสุ ดท้าย

มข

มม

ขอคําภาษาอังกฤษ

ประสาทสัมผัส

มจ

มม

Crime laboratories

Extinct cities
Cities and towns, Ancient

ห้องปฏิบตั ิการอาชญากรรม
มศว ป
ห้องปฏิบตั ิการนิติเวชศาสตร์
Cities and towns, Ancient = เมืองโบราณ (มีใน
ฐาน)
มศว ป
Extinct cities= เมืองโบราณ (คําใหม่ เสนอโดย
มศว ป)

มม ; จฬ

มศก ท ; จฬ
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หัวเรื่องภาษาอังกฤษ

Hospitality industry

Curtain walls

หัวเรื่องภาษาไทย
อุตสาหกรรมสถานบริ การ (มธ)
อุตสาหกรรมการบริ การ (มกค)
ธรุ กิจบริ การ (มธบ)
อุตสาหกรรมบริ การ (Service industry)
(มีในฐาน)
ผนังเบา
ผนังรอบ
ผนังล้อม (มทส)

สถาบัน
ทีเ่ สนอ

สถาบันทีต่ รวจสอบ

มจ

มศก ท

มข

สจล

Internet programming

การเขียนโปรแกรมอินเทอร์ เน็ต

มศว ป

สจล ; จฬ

Photographic emulsions

เยือ่ ไวแสง

จฬ

สจล, มทส

Scripting languages (Computer science)

ภาษาสคริ ปต์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

มศว ป

สจล ; จฬ

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
4.3 หัวเรื่ องที่มีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่องเดิม
การเกิด--คติชาวบ้าน
การสื่ อสารกับเพศ (Communication in sex)
การสื่ อสารทางคติชาวบ้าน
ข้อห้าม (คติชาวบ้าน)
ข้าว--คติชาวบ้าน
คติชาวบ้าน
คติชาวบ้านกับอินเทอร์ เน็ต
คติชาวบ้าน--การวิเคราะห์เชิ งโครงสร้าง
คติชาวบ้าน--วิธีวทิ ยา
ครอบครัว--แง่จิตวิทยา(Family--Psychological aspects)

หัวเรื่องใหม่
การเกิด--คติชนวิทยา
การสื่ อสารกับเพศ (Communication and sex)
การสื่ อสารทางคติชนวิทยา
ข้อห้าม (คติชนวิทยา)
ข้าว--คติชนวิทยา
คติชนวิทยา
คติชนวิทยากับอินเทอร์ เน็ต
คติชนวิทยา--การวิเคราะห์เชิ งโครงสร้าง
คติชนวิทยา--วิธีวทิ ยา
ครอบครัว--แง่จิตวิทยา (Families--Psychological aspects)
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หัวเรื่องเดิม
ครอบครัว--ชีวติ ทางศาสนา (Family--Religious life)
ครอบครัว--สหรัฐอเมริ กา (Family--United States)
ครอบครัว--สุ ขภาพและอนามัย (Family--Health and
hygiene)
คอมพิวเตอร์ --รหัสผ่าน (Computers--Passwords)
ตลาดหลักทรัพย์--นิวยอร์ ค (รัฐ) (Stock-exchanges--New
York (State))
ปลา--คติชาวบ้าน
พฤกษชาติ--คติชาวบ้าน
พฤกษศาสตร์--คติชาวบ้าน
พืช--คติชาวบ้าน
มหาสมุทร--คติชาวบ้าน
ม้า--คติชาวบ้าน
วรรณคดีกบั คติชาวบ้าน
สัตว์--คติชาวบ้าน
สุ นขั --คติชาวบ้าน
หมาป่ า--คติชาวบ้าน
หมี--คติชาวบ้าน
อนามัยครอบครัว (Family--Health and hygiene)
ออเธอร์ แวร์ โปรเฟสชันแนล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ )
(Authorware Professional)
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ

หัวเรื่องใหม่
ครอบครัว--ชีวติ ทางศาสนา (Families--Religious life)
ครอบครัว--สหรัฐอเมริ กา (Families--United States)
ครอบครัว--สุ ขภาพและอนามัย (Families--Health and
hygiene)
คอมพิวเตอร์ --การควบคุมการเข้าถึง--รหัสผ่าน
(Computers--Access control--Passwords)
ตลาดหลักทรัพย์--สหรัฐอเมริ กา--นิวยอร์ ค (รัฐ) (Stockexchanges--United States--New York (State))
ปลา--คติชนวิทยา
พฤกษชาติ--คติชนวิทยา
พฤกษศาสตร์--คติชนวิทยา
พืช--คติชนวิทยา
มหาสมุทร--คติชนวิทยา
ม้า--คติชนวิทยา
วรรณคดีกบั คติชนวิทยา
สัตว์--คติชนวิทยา
สุ นขั --คติชนวิทยา
หมาป่ า--คติชนวิทยา
หมี--คติชนวิทยา
อนามัยครอบครัว (Families--Health and hygiene)
อโดบีออเธอร์แวร์โปรเฟสชันแนล (Adobe Authorware
Professional)

4.4 หัวเรื่ องและรายการโยงที่มีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ท่ี ฐานข้อมูลหัวเรื่ อง
ภาษาไทยออนไลน์ (https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
หัวเรื่องทีม่ ีการแก้ ไข
กายกรรม ... (Acrobatics) [GV550-553; 796.476]
[เพิ่มคําภาษาอังกฤษและเลขหมู่]
การเกิด--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
การเกิด--คติชนวิทยา
การควบคุมอัตโนมัติ ... [TJ212-225 ; …]
[แก้เลขหมู LC]
การจูงใจ (จิตวิทยา) … [BF501-505, HM1201, QP409 ; …]
[แก้เลขหมู่ LC]
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การสื่ อสารทางคติชาวบ้าน
แก้เป็ น
การสื่ อสารทางคติชนวิทยา
การสั มภาษณ์ ทางโทรทัศน์ ... [PN1992.8.I68]
[แก้เลขหมู่ LC]
การสื่ อสารกับเพศ(Communication and sex) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ข้อห้าม (คติชาวบ้าน)
แก้เป็ น
ข้ อห้ าม (คติชนวิทยา)
ข้าว--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
ข้ าว--คติชนวิทยา
คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
คติชนวิทยา
คติชาวบ้าน--การวิเคราะห์เชิ งโครงสร้าง
แก้เป็ น
คติชนวิทยา--การวิเคราะห์ เชิ งโครงสร้ าง
คติชาวบ้าน--วิธีวทิ ยา
แก้เป็ น
คติชนวิทยา--วิธีวิทยา
คติชาวบ้านกับอินเทอร์ เน็ต
แก้เป็ น
คติชนวิทยากับอินเทอร์ เน็ต
ครอบครัว--สุ ขภาพและอนามัย (Families--Health and hygiene) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ครอบครัว--แง่ จิตวิทยา (Families--Psychological aspects) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ครอบครัว--ชี วติ ทางศาสนา (Families--Religious life) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ครอบครัว--สหรัฐอเมริกา (Families--United States) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ความรุนแรง... [HM886, HM1116-1126, RC569.5.V55 ; …]
[แก้เลขหมู่ LC]
คอมพิวเตอร์--รหัสผ่าน (Computers--Passwords) แก้เป็ น
คอมพิวเตอร์ --การควบคุมการเข้ าถึง--รหัสผ่าน (Computers--Access control--Passwords)
คอลลาเจน … [QP552.C6 ; …]
[แก้เลขหมู่ LC]
ตลาดหลักทรัพย์--นิวยอร์ ค (รัฐ) (Stock-exchanges--New York (State))
แก้เป็ น
ตลาดหลักทรัพย์--สหรั ฐอเมริกา--นิวยอร์ ค (รั ฐ) (Stock-exchanges--United States--New York (State))
แทรกเตอร์ … [629.2252]
[แก้เลขหมู่ DDC]
นักบัญชี … [HF5627 ; …]
[แก้เลขหมู่ LC]
ปลา--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
ปลา--คติชนวิทยา
พฤกษชาติ--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
พฤกษชาติ--คติชนวิทยา
พฤกษศาสตร์--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
พฤกษศาสตร์ --คติชนวิทยา
พืช--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
พืช--คติชนวิทยา
มหาสมุทร--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
มหาสมุทร--คติชนวิทยา
ม้า--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
ม้ า--คติชนวิทยา
ระบบการจัดเก็บและค้ นคืนสารสนเทศ…
[แก้ตวั อย่างในคําอธิ บาย]
... ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- วิทยาศาสตร์ ; ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- อิเล็กทรอนิกส์
วรรณคดีกบั คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
วรรณคดีกบั คติชนวิทยา
วิทยาศาสตร์ ในสื่ อมวลชน
USE
ข่าววิทยาศาสตร์
[ตัดออก]

17
สัตว์--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
สั ตร์ --คติชนวิทยา
สุ นขั --คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
สุ นัข--คติชนวิทยา
หมาป่ า--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
หมาป่ า--คติชนวิทยา
หมี--คติชาวบ้าน
แก้เป็ น
หมี--คติชนวิทยา
อนามัยครอบครัว (Families--Health and hygiene) …
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ]
ออเธอร์ แวร์ โปรเฟสชันแนล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) (Authorware Professional) แก้เป็ น
อโดบีออเธอร์ แวร์ โปรเฟสชั นแนล (Adobe Authorware Professional)
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
เรื่องอืน่ ๆ
5.1 การจัดทําคู่มือการลงรายการนิติบุคคล
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มร่ วมกันพิจารณาจัดทําคู่มือการลงรายการนิ ติบุคคล โดยมอบหมายให้แต่ละสถาบัน
รับผิดชอบจัดทํารายการนิ ติบุคคลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ

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

18
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25
26
27
28

สถาบัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดทํารายการนิติบุคคล
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักราชเลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร สํานักพระราชวัง
สํานักงานศาลยุติธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
ราชบัณฑิตยสถาน
ศาลฎีกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ศาลอุทธรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศาลแพ่ง
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สถาบัน
29 มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์
30
31
32
33

34

35

36

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
ศาลอาญา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปั ตตานี
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ศาลปกครอง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา ปฏิบตั ิหน้าที่สาํ นักงาน
เลขาธิ การสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสิ นค้าเกษตร
ล่วงหน้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร
ลาดกระบัง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบร่ วมกันพิจารณาจัดทําคู่มือการลงรายการนิติบุคคล

5.2 ทบทวนการใช้ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ที่พฒั นาใหม่ (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
นางสาวชนิดา ได้ทบทวนการใช้ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์ที่พฒั นาใหม่ เนื่ องจากมีฟังก์ชนั การใช้งานที่
เพิ่มขึ้นและปรับปรุ งใหม่ ทั้งฟังก์ชนั ในด้านของผูใ้ ช้และฟังก์ชนั ของการทํางานเบื้องหลัง เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ
สามารถใช้งานแทนฐานข้อมูลเดิมได้ รวมทั้งขอซักซ้อมและขอความร่ วมมือในประเด็นสําคัญโดยสรุ ปดังนี้
• ยกเลิกการใช้ฐานข้อมูลหัวเรื่ องฐานเดิม (http://thaiccweb.car.chula.ac.th/thaiccweb)
• ให้ใช้ฐานข้อมูลหัวเรื่ องฐานใหม่ ที่ URL = https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/
• สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง แต่กรุ ณาจํารหัสของตนเองด้วย
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• สิ ทธิ์ การเข้าใช้ที่กาํ หนดให้น้ ี เป็ นผูใ้ ช้ในฐานะคณะทํางานสามารถเพิม่ หัวเรื่ องใหม่ และแก้ไขหัวเรื่ องของ
ตนเองได้
• สิ ทธิ์การเข้าใช้ที่กาํ หนดให้น้ ี สําหรับช่วงนี้ยงั ไม่จาํ กัดจํานวน user แต่ในอนาคตอันใกล้ จะกําหนดให้ใช้ได้
แค่ 1 user เท่านั้น แต่ไม่มีวนั หมดอายุ ตามมติที่ประชุมที่ผา่ นมา
• กรุ ณามอบสิ ทธิ์ การใช้ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานของท่านเท่านั้น
• ฐานหัวเรื่ องฐานใหม่น้ ี ยังอยูใ่ นระหว่างการปรับแก้ อาจพบข้อผิดพลาดใดๆ หรื อมีคาํ แนะนําใด กรุ ณาแจ้ง
กลับมาที่ชนิดา ที่

chanida.j@car.chula.ac.th และกรุ ณาแนบภาพประกอบด้วย

• ในอนาคต เมื่อฐานนี้ปรับแก้เรี ยบร้อยแล้ว ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ (ลูกค้า) จะต้องบอกรับเป็ นรายปี มีคา่ ใช้จา่ ยตาม
จํานวน user ที่บอกรับ ซึ่ งคณะทํางานพัฒนาฐานหัวเรื่ องภาษาไทย ได้กาํ หนดค่าบอกรับเป็ นตัวอย่างไว้ดงั นี้
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

