
รายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา 

คร้ังที ่1/2560 วนัที ่3กุมภาพนัธ์ 2560เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม  

สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Human capital จฬ ทุนมนุษย ์

Excavations (Archaeology) มจ การขดุคน้ทางโบราณคดี 

Hill tribes มจ ชาวเขา 

Mountain people มจ คนภูเขา 

Art museums จฬ หอศิลป์ ; พิพิธภณัฑศิ์ลป์ 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่1/2560 (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

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

1. การต่อสู้ของสัตว ์(Animal fighting) [จฬ] 

2. การต่อสู้ของสัตวใ์นศิลปกรรม (Animal fighting in art) [จฬ] 

3. การต่อสู้ดว้ยดาบ (Swordplay) [มจ] 

4. การลกัพา--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Abduction--Law and legislation) [จฬ] 

5. การลกัพาเด็ก--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Kidnapping--Law and legislation) [จฬ] 

6. การลกัพาเด็ก--การสืบสวน (Kidnapping--Investigation) [จฬ] 

7. การลกัพาเด็กในวรรณกรรม (Kidnapping in literature) [จฬ] 

8. การลกัพาเด็กในวรรณคดี (Kidnapping in literature) [จฬ] 

9. การลกัพาในวรรณกรรม (Abduction in literature) [จฬ] 

10. การลกัพาในวรรณคดี (Abduction in literature) [จฬ] 

11. การลกัพาในศิลปกรรม (Abduction in art) [จฬ] 

12. การลกัพาในอุปรากร (Abduction in opera) [จฬ] 

13. การส่ือสาร--ความแตกต่างทางเพศ (Communication--Sex differences) [มกท] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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14. การส่ือสารในส่ิงแวดลอ้มศาสตร์ (Communication in the environmental sciences) [มกท] 

15. การส่ือสารระหวา่งเคร่ืองจกัรกล (Machine-to-machine communications) [มจ] 

16 การส่ือสารระหวา่งประชากรต่างรุ่น (Intergenerational communication) [มกท] 

17. การส่ือสารระหวา่งประชากรต่างรุ่น--แง่ศาสนา (Intergenerational communication--Religious aspects) [มกท] 

18. การส่ือสารระหวา่งประชากรต่างรุ่นในวรรณกรรม (Intergenerational communication in literature) [มกท] 

19. การส่ือสารระหวา่งประชากรต่างรุ่นในวรรณคดี (Intergenerational communication in literature) [มกท] 

20. คนภูเขา (Mountain people) [จฬ] 

21. คนภูเขา--รัฐทางใต ้(สหรัฐอเมริกา) (Mountain people--Southern States) [จฬ] 

22. ความกา้วร้าวในเด็กผูห้ญิง (Aggressiveness in girls) [จฬ] 

23. ความกา้วร้าวในทารก (Aggressiveness in infants) [จฬ] 

24. ความกา้วร้าวในไบเบิล (Aggressiveness in the Bible) [จฬ] 

25. ความกา้วร้าวในวรรณคดี (Aggressiveness in literature) [จฬ] 

26. ความกา้วร้าวในวฒันธรรมมวลชน (Aggressiveness in popular culture) [จฬ] 

27. ความกา้วร้าวในศิลปกรรม (Aggressiveness in art) [จฬ] 

28. จิตวทิยาทารก (Infant psychology) [จฬ] 

29. ช่องทอ้ง--การตรวจ (Abdomen--Examination) [จฬ] 

30. ช่องทอ้ง--การบนัทึกภาพดว้ยรังสี (Abdomen--Radiography) [จฬ] 

31. ช่องทอ้ง--เน้ืองอก (Abdomen--Tumors) [จฬ] 

32. ช่องทอ้ง--มะเร็ง (Abdomen--Cancer) [จฬ] 

33. ช่องทอ้ง--ศลัยกรรม (Abdomen--Surgery) [จฬ] 

34. ซุนนะห์ (Sunna) [มจ] 

35. ดนตรีกบัการส่ือสารระหวา่งประชากรต่างรุ่น (Music and Intergenerational communication) [มกท] 

36. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง--คติชนวทิยา (Abandoned children--Folklore) [จฬ] 

37. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง--เทพปกรณัม (Abandoned children--Mythology) [จฬ] 

38. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง--สถานภาพทางกฎหมาย (Abandoned children--Legal status, laws, etc.) [จฬ] 

39. เด็กผูห้ญิง--จิตวทิยา (Girls--Psychology) [จฬ] 

40. ตวัโกงในภาพยนตร์ (Villains in motion pictures) [มจ] 

41. ทุนมนุษย ์(Human capital) [จฬ] 

42. เทคโนโลย ี5 จี (ระบบส่ือสารเคล่ือนท่ี) (5G mobile communication technologies) [มจ ; ไม่มีใน LC] 

43. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจา้ฟ้า กรมหลวง, 2466-2551 (Kanlayaniwatthana, Princess, granddaughter of 

Chulalongkorn, King of Siam, 1923-2008) [จฬ] 

44. นํ้า--จุลชีววทิยา (Water--Microbiology) [มจ] 
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45. บา้นร้างในวรรณกรรม (Abandoned houses in literature) [จฬ] 

46. บา้นร้างในวรรณคดี (Abandoned houses in literature) [จฬ] 

47. บา้นร้างในศิลปกรรม (Abandoned houses in art) [จฬ] 

48. บุคลากรทางสหเวชศาสตร์ (Allied health personnel) [มจ] 

49. ปรัชญาฝร่ังเศส (Philosophy, French) [จฬ] 

50. ปวดทอ้งในเด็ก (Abdominal pain in children) [จฬ] 

51. ผูเ้กษียณอาย ุ(Retirees) [จฬ] 

52. ผูสู้งอาย-ุ-การท่องเท่ียว (Older people--Travel) [มกท] 

53. ผูสู้งอาย-ุ-การส่ือสาร (Older people--Communication) [มกท] 

54. พยากรณ์การเลือกตั้ง (Election forecasting) [มจ] 

55. พยานหลกัฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic evidence) [มร] 

56. พฤติกรรมกา้วร้าวในสัตว ์(Aggressive behavior in animals) [จฬ] 

57. พฤติกรรมเนือยน่ิง (Sedentary behavior) [มกท] 

58. พฤติกรรมเนือยน่ิงในเด็ก (Sedentary behavior in children) [มกท] 

59. พนัธกิจองคก์ร (Mission statements) [มจ] 

60. ภณัฑารักษพ์ิพิธภณัฑศิ์ลป์ (Art museum curators) [จฬ] 

61. ภณัฑารักษห์อศิลป์ (Art museum curators) [จฬ] 

62. ภาพลกัษณ์ร่างกายในเด็กผูห้ญิง (Body image in girls) [จฬ] 

63. ภาวะผูน้าํในเด็กผูห้ญิง (Leadership in girls) [จฬ] 

64. ภาวะผูน้าํในวยัรุ่น (Leadership in adolescents) [จฬ] 

65. ภาษาละติน (Latin language) [จฬ] 

66. โรคไตในผูสู้งอาย ุ(Kidney diseases in old age) [จฬ] 

67. โรคไตในสตรีมีครรภ ์(Kidney diseases in pregnancy) [จฬ] 

68. โรคไตในสัตว ์(Kidney diseases in animals) [จฬ] 

69. ละครผ ี(Ghost plays) [มกท] 

70. ศิลปะการตกแต่งในวรรณกรรม (Decorative arts in literature) [จฬ] 

71. ศิลปะการตกแต่งในวรรณคดี (Decorative arts in literature) [จฬ] 

72. ศิลปะการตกแต่งในศิลปกรรม (Decorative arts in art) [จฬ] 

73. เส้นใยจากสัตว ์(Animal fibers) [จฬ] 

74. เหมืองถ่านหินร้าง (Abandoned coal mines) [จฬ] 

75. เหมืองทองคาํร้าง (Abandoned gold mines) [จฬ] 

76 เหมืองร้าง (Abandoned mines) [จฬ] 
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77. เหมืองร้าง--การประเมินความเส่ียง (Abandoned mines--Risk assessment) [จฬ] 

78. เหมืองร้าง--เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Abandoned mines--Equipment and supplies) [จฬ] 

79. เหมืองและการทาํเหมืองถ่านหิน (Coal mines and mining) [จฬ] 

80. อาคารร้าง (Abandoned buildings) [จฬ] 

81. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในเด็ก (Identity (Psychology) in children) [จฬ] 

82. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในโทรทศัน์ (Identity (Psychology) on television) [จฬ] 

83. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในผูสู้งอาย ุ(Identity (Psychology) in old age) [จฬ] 

84. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในภาพยนตร์ (Identity (Psychology) in motion pictures) [จฬ] 

85. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในเยาวชน (Identity (Psychology) in youth) [จฬ] 

86. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในวรรณกรรม (Identity (Psychology) in literature) [จฬ] 

87. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในวรรณคดี (Identity (Psychology) in literature) [จฬ] 

88. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในวยัรุ่น (Identity (Psychology) in adolescence) [จฬ] 

89. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในศิลปกรรม (Identity (Psychology) in art) [จฬ] 

90. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในสถาปัตยกรรม (Identity (Psychology) in architecture) [จฬ] 

91. เอกลกัษณ์ (จิตวทิยา) ในส่ือมวลชน (Identity (Psychology) in mass media) [จฬ] 

92. เอกลกัษณ์ทางเพศในดนตรี (Gender identity in music) [มกท] 

 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 92หวัเร่ือง 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบันที่

เสนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว  จฬ 

Bullying การข่มเหงรังแก มศว จฬ 

Captivate (Electronic resource) แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) มศว   จฬ 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบันที่

เสนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

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 

 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=%C8%D4%C5%BB%D0%A1%D2%C3%B5%A1%E1%B5%E8%A7&subj=all&action=listtermjump
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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 

ชาวเขา  (Mountain people) ชาวเขา (Hill tribes) 

โบราณคดี (การขดุคน้) การขดุคน้ทางโบราณคดี 

โบราณคดี (การขดุคน้)--สเปน การขดุคน้ทางโบราณคดี--สเปน 

 

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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มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์

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

 

การประหยดัจากขนาด(Economies of scale) … [แกค้าํภาษาองักฤษและเพิ่มรายการโยง] 

     BT ตน้ทุนทางอุตสาหกรรม 

การจัดสมดุลสายการผลติ … [TS178.5 ; 670.42] [เพิ่มเลขหมู่ LC  และ  DDC] 

ความแตกต่างทางเพศ ...  [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยไดด้ว้ย เช่น การส่ือสาร--ความแตกต่างทางเพศ  

ชาวเขา(Hill tribes) ...  [แกค้าํภาษาองักฤษ ;ไม่มีใน LC] 

โบราณคดี (การขดุคน้)  แกเ้ป็น  การขุดค้นทางโบราณคด ี

โบราณคดี (การขดุคน้)--สเปน แกเ้ป็น  การขุดค้นทางโบราณคด-ี-สเปน 

พพิธิภัณฑ์ศิลป์ ... [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 หมายถึงแหล่งรวบรวมและจดัแสดงผลงานทางศิลปะ ซ่ึงเป็นสมบติัของพิพิธภณัฑเ์อง มีการเก็บค่าเขา้ชม ไม่ได้

มุ่งเนน้ทางธุรกิจ 

ลขิสิทธ์ิ...  [ตดัเลขหมู่ DDC  341.7582ออก] 

หอศิลป์... [เพิ่มคาํอธิบาย] 

 หมายถึงสถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะ ซ่ึงจดัแสดงชัว่คราว และมุ่งเนน้ทางธุรกิจมีการจาํหน่ายงานศิลปะท่ี

นาํมาจดัแสดง 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1 การดาํเนินงานฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์ แจง้วา่ ขณะน้ีก็ยงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาระบบฐานขอ้มูลของทีมพฒันา  ซ่ึงมีการ

ติดต่อสอบถามขอ้สงสัยและรายละเอียดเป็นระยะๆ และจะไดส้อบถามต่อไปวา่ จะกาํหนดแลว้เสร็จเม่ือไหร่ 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

  

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/)
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=670.42&subj=all&cnsearch=1&action=listtermjump
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5.2 แนวทางในการบริหารจดัการการเผยแพร่ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

สืบเน่ืองจากปัญหาเร่ืองระบบการเงินท่ีทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาและใชร้ะบบสมาชิกได ้ซ่ึง นางสาวชนิดาไดน้าํ

เร่ืองน้ีหารือ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในระยะหน่ึงแลว้  และขณะน้ี ผูอ้าํนวยการฯ มี

คาํแนะนาํแก่คณะทาํงานฯ  จึงไดเ้รียนเชิญท่านนาํเสนอในท่ีประชุมคร้ังน้ี  โดยสรุปคือ ท่านเห็นดว้ยกบัการพฒันาระบบ

สมาชิก เพื่อใหผู้ส้นใจบอกรับเป็นรายปี  โดย สาํนกังานวิทยทรัพยากร ยนิดีเป็นเจา้ภาพในการบริหารจดัการการเผยแพร่

ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทย  และหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการใหก้บัสาํนกังานฯ แลว้ รายไดส่้วนท่ีเหลือ ทาง 

สาํนกังานฯ จะช่วยดูแลใหอ้อกดอกผลตามท่ีควรจะเป็น ใหถื้อวา่เป็นเงินรับฝาก มิใช่เงินรายไดข้อง สาํนกังานฯ แต่ดว้ย

ระเบียบการเงินของจุฬาฯ ไม่เอ้ือต่อการเบิกจ่ายใหค้ณะทาํงานฯ  จึงตอ้งทาํในลกัษณะเป็นการเบิกจ่ายเพื่อการดาํเนินการ

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การสมัมนา การบรรยายทางวชิาการ การพฒันาฐานขอ้มูล  เป็นตน้ ซ่ึงคณะทาํงาน

สามารถจดัทาํเป็นแผนการใชง้บประมาณรายปี หรือ ขอเบิกตามโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นรายโครงการ/กิจกรรม 

ทั้งน้ีขอใหค้ณะทาํงานฯ ช่วยกนัพิจารณากนัต่อไป 

 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาและมีความเห็นวา่  จากคาํแนะนาํดงักล่าว คณะทาํงานฯ ยงัไม่ไดข้อ้มูลท่ี

ชดัเจนเก่ียวกบัการเบิกจ่าย และไม่แน่ใจวา่จะขดักบัระเบียบการเงินของจุฬาฯ หรือไม่ ดงันั้น จึงขอให ้นางสาวชนิดา 

หารือกบัผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร ของสาํนกังานฯ หรือเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมในคร้ังต่อไป เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

ระเบียบการเบิกจ่ายของจุฬาฯ และตอบขอ้สงสัยของคณะทาํงานฯ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลใหค้ณะทาํงานฯ ไดพ้ิจารณากนัอีก

คร้ัง   

 นอกจากน้ี นางสาวชนิดา ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่  หากคณะทาํงานฯ ยอมรับขอ้แนะนาํดงักล่าวจะทาํใหไ้ม่สามารถหา

รายไดเ้ขา้บญัชีคณะทาํงานฯ โดยตรง  แต่รายไดเ้ดิมและรายไดใ้หม่ท่ีจะไดจ้ากการจาํหน่ายคู่มือท่ีเป็นรูปเล่ม  ยงัคงเป็น

รายไดข้องคณะทาํงานฯโดยตรงตามเดิมซ่ึงก็ไม่ตอ้งกงัวลวา่ ในอนาคต คณะทาํงานฯ จะขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

5.3 การจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

ประธานไดก้าํชบัใหท่ี้ประชุมดาํเนินการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย รายละเอียดดงัน้ี 

 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

 สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 
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3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน กระทรวงการคลงั 

4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 

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 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

24 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

25 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

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 
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37 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.4 การลงรายการผูแ้ต่งท่ีเป็นพระสงฆ ์

นางสาวชนิดา แจง้ท่ีประชุมวา่ ในการประชุมคร้ังต่อไป จะขอเชิญนายธนชั บุญจนัทร์ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทางพทุธ

ศาสนา มาใหค้วามรู้เร่ืองสมณศกัด์ิ  เพื่อเป็นแนวทางในการลงรายการช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นพระสงฆไ์ดถู้กตอ้งและเป็นแบบแผน

เดียวกนั 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

5.5 การเตรียมขอ้มูลการดาํเนินงานของกลุ่มงานฯ เสนอการสัมมนาความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

คร้ังท่ี 32  

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณาขอ้มูลการดาํเนินงานของกลุ่มงานฯ ท่ีจะนาํเสนอการสัมมนาความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษา คร้ังท่ี 32 ระหวา่งวนัท่ี 14-16 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.6 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 2/2560ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 ณ หอ้งประชุม 1 ชั้นล่าง 

สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

นางกนกวรรณ จนัทร 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

 


