รายงานการประชุม
คณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2560เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม1 ชั้ นล่ าง สํ านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หัวเรื่ องทีเ่ ป็ นปั ญหาและมติทปี่ ระชุ ม
สถาบันที่ตรวจสอบหัวเรื่ องนําเสนอข้อมูลหัวเรื่ องที่เป็ นปั ญหา
หัวเรื่ อง
สถาบันทีเ่ สนอ
Human capital
จฬ
Excavations (Archaeology)
มจ
Hill tribes
มจ
Mountain people
มจ
Art museums
จฬ

มติทปี่ ระชุ ม : รับหัวเรื่ อง
ทุนมนุษย์
การขุดค้นทางโบราณคดี
ชาวเขา
คนภูเขา
หอศิลป์ ; พิพิธภัณฑ์ศิลป์

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่ องใหม่ เสนอที่ประชุ ม ครั้งที่ 1/2560 (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงได้ที่ ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
1. การต่อสู ้ของสัตว์ (Animal fighting) [จฬ]
2. การต่อสู ้ของสัตว์ในศิลปกรรม (Animal fighting in art) [จฬ]
3. การต่อสู ้ดว้ ยดาบ (Swordplay) [มจ]
4. การลักพา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Abduction--Law and legislation) [จฬ]
5. การลักพาเด็ก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Kidnapping--Law and legislation) [จฬ]
6. การลักพาเด็ก--การสื บสวน (Kidnapping--Investigation) [จฬ]
7. การลักพาเด็กในวรรณกรรม (Kidnapping in literature) [จฬ]
8. การลักพาเด็กในวรรณคดี (Kidnapping in literature) [จฬ]
9. การลักพาในวรรณกรรม (Abduction in literature) [จฬ]
10. การลักพาในวรรณคดี (Abduction in literature) [จฬ]
11. การลักพาในศิลปกรรม (Abduction in art) [จฬ]
12. การลักพาในอุปรากร (Abduction in opera) [จฬ]
13. การสื่ อสาร--ความแตกต่างทางเพศ (Communication--Sex differences) [มกท]

2
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

การสื่ อสารในสิ่ งแวดล้อมศาสตร์ (Communication in the environmental sciences) [มกท]
การสื่ อสารระหว่างเครื่ องจักรกล (Machine-to-machine communications) [มจ]
การสื่ อสารระหว่างประชากรต่างรุ่ น (Intergenerational communication) [มกท]
การสื่ อสารระหว่างประชากรต่างรุ่ น--แง่ศาสนา (Intergenerational communication--Religious aspects) [มกท]
การสื่ อสารระหว่างประชากรต่างรุ่ นในวรรณกรรม (Intergenerational communication in literature) [มกท]
การสื่ อสารระหว่างประชากรต่างรุ่ นในวรรณคดี (Intergenerational communication in literature) [มกท]
คนภูเขา (Mountain people) [จฬ]
คนภูเขา--รัฐทางใต้ (สหรัฐอเมริ กา) (Mountain people--Southern States) [จฬ]
ความก้าวร้าวในเด็กผูห้ ญิง (Aggressiveness in girls) [จฬ]
ความก้าวร้าวในทารก (Aggressiveness in infants) [จฬ]
ความก้าวร้าวในไบเบิล (Aggressiveness in the Bible) [จฬ]
ความก้าวร้าวในวรรณคดี (Aggressiveness in literature) [จฬ]
ความก้าวร้าวในวัฒนธรรมมวลชน (Aggressiveness in popular culture) [จฬ]
ความก้าวร้าวในศิลปกรรม (Aggressiveness in art) [จฬ]
จิตวิทยาทารก (Infant psychology) [จฬ]
ช่องท้อง--การตรวจ (Abdomen--Examination) [จฬ]
ช่องท้อง--การบันทึกภาพด้วยรังสี (Abdomen--Radiography) [จฬ]
ช่องท้อง--เนื้องอก (Abdomen--Tumors) [จฬ]
ช่องท้อง--มะเร็ ง (Abdomen--Cancer) [จฬ]
ช่องท้อง--ศัลยกรรม (Abdomen--Surgery) [จฬ]
ซุ นนะห์ (Sunna) [มจ]
ดนตรี กบั การสื่ อสารระหว่างประชากรต่างรุ่ น (Music and Intergenerational communication) [มกท]
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง--คติชนวิทยา (Abandoned children--Folklore) [จฬ]
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง--เทพปกรณัม (Abandoned children--Mythology) [จฬ]
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง--สถานภาพทางกฎหมาย (Abandoned children--Legal status, laws, etc.) [จฬ]
เด็กผูห้ ญิง--จิตวิทยา (Girls--Psychology) [จฬ]
ตัวโกงในภาพยนตร์ (Villains in motion pictures) [มจ]
ทุนมนุษย์ (Human capital) [จฬ]
เทคโนโลยี 5 จี (ระบบสื่ อสารเคลื่อนที่) (5G mobile communication technologies) [มจ ; ไม่มีใน LC]
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ , สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551 (Kanlayaniwatthana, Princess, granddaughter of
Chulalongkorn, King of Siam, 1923-2008) [จฬ]
44. นํ้า--จุลชีววิทยา (Water--Microbiology) [มจ]
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76

บ้านร้างในวรรณกรรม (Abandoned houses in literature) [จฬ]
บ้านร้างในวรรณคดี (Abandoned houses in literature) [จฬ]
บ้านร้างในศิลปกรรม (Abandoned houses in art) [จฬ]
บุคลากรทางสหเวชศาสตร์ (Allied health personnel) [มจ]
ปรัชญาฝรั่งเศส (Philosophy, French) [จฬ]
ปวดท้องในเด็ก (Abdominal pain in children) [จฬ]
ผูเ้ กษียณอายุ (Retirees) [จฬ]
ผูส้ ู งอายุ--การท่องเที่ยว (Older people--Travel) [มกท]
ผูส้ ู งอายุ--การสื่ อสาร (Older people--Communication) [มกท]
พยากรณ์การเลือกตั้ง (Election forecasting) [มจ]
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic evidence) [มร]
พฤติกรรมก้าวร้าวในสัตว์ (Aggressive behavior in animals) [จฬ]
พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary behavior) [มกท]
พฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก (Sedentary behavior in children) [มกท]
พันธกิจองค์กร (Mission statements) [มจ]
ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์ (Art museum curators) [จฬ]
ภัณฑารักษ์หอศิลป์ (Art museum curators) [จฬ]
ภาพลักษณ์ร่างกายในเด็กผูห้ ญิง (Body image in girls) [จฬ]
ภาวะผูน้ าํ ในเด็กผูห้ ญิง (Leadership in girls) [จฬ]
ภาวะผูน้ าํ ในวัยรุ่ น (Leadership in adolescents) [จฬ]
ภาษาละติน (Latin language) [จฬ]
โรคไตในผูส้ ู งอายุ (Kidney diseases in old age) [จฬ]
โรคไตในสตรี มีครรภ์ (Kidney diseases in pregnancy) [จฬ]
โรคไตในสัตว์ (Kidney diseases in animals) [จฬ]
ละครผี (Ghost plays) [มกท]
ศิลปะการตกแต่งในวรรณกรรม (Decorative arts in literature) [จฬ]
ศิลปะการตกแต่งในวรรณคดี (Decorative arts in literature) [จฬ]
ศิลปะการตกแต่งในศิลปกรรม (Decorative arts in art) [จฬ]
เส้นใยจากสัตว์ (Animal fibers) [จฬ]
เหมืองถ่านหิ นร้าง (Abandoned coal mines) [จฬ]
เหมืองทองคําร้าง (Abandoned gold mines) [จฬ]
เหมืองร้าง (Abandoned mines) [จฬ]
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

เหมืองร้าง--การประเมินความเสี่ ยง (Abandoned mines--Risk assessment) [จฬ]
เหมืองร้าง--เครื่ องมือและอุปกรณ์ (Abandoned mines--Equipment and supplies) [จฬ]
เหมืองและการทําเหมืองถ่านหิ น (Coal mines and mining) [จฬ]
อาคารร้าง (Abandoned buildings) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในเด็ก (Identity (Psychology) in children) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในโทรทัศน์ (Identity (Psychology) on television) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในผูส้ ู งอายุ (Identity (Psychology) in old age) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในภาพยนตร์ (Identity (Psychology) in motion pictures) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในเยาวชน (Identity (Psychology) in youth) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในวรรณกรรม (Identity (Psychology) in literature) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในวรรณคดี (Identity (Psychology) in literature) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในวัยรุ่ น (Identity (Psychology) in adolescence) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในศิลปกรรม (Identity (Psychology) in art) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในสถาปั ตยกรรม (Identity (Psychology) in architecture) [จฬ]
เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในสื่ อมวลชน (Identity (Psychology) in mass media) [จฬ]
เอกลักษณ์ทางเพศในดนตรี (Gender identity in music) [มกท]
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบหัวเรื่ องภาษาไทย จํานวน 92หัวเรื่ อง
หัวเรื่ องทีเ่ ป็ นปั ญหาและสถาบันทีต่ รวจสอบ
หัวเรื่ องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่ องภาษาไทย

สถาบันที่
สถาบันทีต่ รวจสอบ
เสนอ

วรรณศิลป์ (Philology) (คําที่ใช้ในฐาน)
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ เพราะซํ้ากับ
นิรุกติศาสตร์

มศว

จฬ

Bullying

การข่มเหงรังแก

มศว

จฬ

Captivate (Electronic resource)

แคพทิเวท(ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์)

มศว

จฬ
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สถาบันที่
สถาบันทีต่ รวจสอบ
เสนอ

หัวเรื่ องภาษาอังกฤษ

หัวเรื่ องภาษาไทย

Document markup languages

ภาษากําหนดเครื่ องหมายเอกสาร

มศว

จฬ

Etymology

นิรุกติศาสตร์ (ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อย)

มศว

จฬ

Personal coaching

การสอนแนะส่ วนบุคคล

มศว

จฬ

จฬ

จฬ

มจ

จฬ

มจ

มก

มจ

มจ

มทส

มทส

Photographic emulsions
Encouragement
Morale
Woody plants
ขอคําภาษาอังกฤษ
Nata (Food) [มทส ; ไม่มีใน LC]
Nata de coco [มจพ ; ไม่มีใน LC]
ตรวจสอบคําภาษาอังกฤษ

Applied arts
Earthworks (Archaeology)

อิมลั ชันถ่ายภาพ (สจล)

กําลังใจ
ไม้ตน้ (หัวเรื่ องในฐาน)
เสนอแก้เป็ น พืชมีเนื้ อไม้
ส่ วน ไม้ตน้ ใช้คาํ ภาษาอังกฤษว่า Trees แทน
ประสาทสัมผัส

วุน้ มะพร้าว / วุน้ สวรรค์

สัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
สัตว์พ้ืนเมือง
มทส, มจ
สัตว์ทอ้ งถิ่น
สัตว์ประจําถิ่น
ศิลปประยุกต์ (หัวเรื่ องในฐานและไม่มีใน LC)
จฬ
LC ให้ใช้ Decorative arts (ศิลปะการตกแต่ง)
โบราณคดี (งานสนาม) (หัวเรื่ องในฐาน)
เสนอแก้เป็ น งานสนามทางโบราณคดี
จฬ
หรื อ คําที่เหมาะสม

มทส, มจ

มศก ท
มศก ท
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หัวเรื่ องที่เกี่ยวกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มอบหมายให้ มก, มข, มจ และ มช ตรวจสอบ
หัวเรื่ องภาษาไทย
หัวเรื่ องภาษาอังกฤษ
ไก่--พันธุ์ประดู่หางดํา
ไก่--พันธุ์พ้นื เมือง
ไก่--พันธุ์
Chicken breeds
ข้าว--พันธุ์กข
ข้าว--พันธุ์--สิ ทธิ บตั ร
Rice--Varieties—Patents
ข้าว--พันธุ์ด้ งั เดิม
Rice--Heirloom varieties
ข้าว--พันธุ์
Rice—Varieties
ข้าวโพด--พันธุ์
Corn—Varieties
ข้าวโพดพันธุ์ผสม
Hybrid corn
ปลา--พันธุ์
Fishes—Varieties
ปลา--พ่อพันธุ์
ปลา--แม่พนั ธุ์
สุ นขั --พันธุ์
Dog breeds
สุ นขั --พันธุ์บางแก้ว
--พันธุ์
--Varieties
--แม่พนั ธุ์
--พ่อพันธุ์
พันธุ์พืช
Plant varieties
พันธุ์สัตว์
Animal breeds
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและมอบหมายผูแ้ ทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่ องกับอาจารย์ /
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
หัวเรื่ องทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
หัวเรื่ องเดิม
ชาวเขา (Mountain people)
โบราณคดี (การขุดค้น)
โบราณคดี (การขุดค้น)--สเปน

หัวเรื่ องใหม่
ชาวเขา (Hill tribes)
การขุดค้นทางโบราณคดี
การขุดค้นทางโบราณคดี--สเปน
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มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
หัวเรื่ องและรายการโยงทีม่ ีการแก้ ไข (ดูรายละเอียดหัวเรื่ องและรายการโยงที่แก้ไขได้ที่ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
(https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/))
การประหยัดจากขนาด(Economies of scale) … [แก้คาํ ภาษาอังกฤษและเพิ่มรายการโยง]
BT ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
การจัดสมดุลสายการผลิต … [TS178.5 ; 670.42] [เพิ่มเลขหมู่ LC และ DDC]
ความแตกต่ างทางเพศ ...
[เพิม่ คําอธิ บาย]
ใช้เป็ นหัวเรื่ องย่อยได้ดว้ ย เช่น การสื่ อสาร--ความแตกต่างทางเพศ
ชาวเขา(Hill tribes) ...
[แก้คาํ ภาษาอังกฤษ ;ไม่มีใน LC]
โบราณคดี (การขุดค้น)
แก้เป็ น
การขุดค้ นทางโบราณคดี
โบราณคดี (การขุดค้น)--สเปน แก้เป็ น
การขุดค้ นทางโบราณคดี--สเปน
พิพธิ ภัณฑ์ ศิลป์ ...
[เพิ่มคําอธิ บาย]
หมายถึงแหล่งรวบรวมและจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ซึ่งเป็ นสมบัติของพิพิธภัณฑ์เอง มีการเก็บค่าเข้าชม ไม่ได้
มุ่งเน้นทางธุ รกิจ
ลิขสิ ทธิ์... [ตัดเลขหมู่ DDC 341.7582ออก]
หอศิลป์ ...
[เพิ่มคําอธิ บาย]
หมายถึงสถานที่จดั แสดงนิทรรศการทางศิลปะ ซึ่ งจัดแสดงชัว่ คราว และมุ่งเน้นทางธุ รกิจมีการจําหน่ายงานศิลปะที่
นํามาจัดแสดง
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
เรื่ องอื่นๆ
5.1 การดําเนิ นงานฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
นางสาวชนิดา จริ ยาพรพงศ์ แจ้งว่า ขณะนี้ก็ยงั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทีมพัฒนา ซึ่ งมีการ
ติดต่อสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดเป็ นระยะๆ และจะได้สอบถามต่อไปว่า จะกําหนดแล้วเสร็ จเมื่อไหร่
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
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5.2 แนวทางในการบริ หารจัดการการเผยแพร่ ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทยออนไลน์
สื บเนื่องจากปั ญหาเรื่ องระบบการเงินที่ทาํ ให้ไม่สามารถพัฒนาและใช้ระบบสมาชิกได้ ซึ่ง นางสาวชนิดาได้นาํ
เรื่ องนี้หารื อ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งแล้ว และขณะนี้ ผูอ้ าํ นวยการฯ มี
คําแนะนําแก่คณะทํางานฯ จึงได้เรี ยนเชิญท่านนําเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ โดยสรุ ปคือ ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบ
สมาชิก เพื่อให้ผสู ้ นใจบอกรับเป็ นรายปี โดย สํานักงานวิทยทรัพยากร ยินดีเป็ นเจ้าภาพในการบริ หารจัดการการเผยแพร่
ฐานข้อมูลหัวเรื่ องภาษาไทย และหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการให้กบั สํานักงานฯ แล้ว รายได้ส่วนที่เหลือ ทาง
สํานักงานฯ จะช่วยดูแลให้ออกดอกผลตามที่ควรจะเป็ น ให้ถือว่าเป็ นเงินรับฝาก มิใช่เงินรายได้ของ สํานักงานฯ แต่ดว้ ย
ระเบียบการเงินของจุฬาฯ ไม่เอื้อต่อการเบิกจ่ายให้คณะทํางานฯ จึงต้องทําในลักษณะเป็ นการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนิ นการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ การพัฒนาฐานข้อมูล เป็ นต้น ซึ่ งคณะทํางาน
สามารถจัดทําเป็ นแผนการใช้งบประมาณรายปี หรื อ ขอเบิกตามโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นรายโครงการ/กิจกรรม
ทั้งนี้ขอให้คณะทํางานฯ ช่วยกันพิจารณากันต่อไป
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า จากคําแนะนําดังกล่าว คณะทํางานฯ ยังไม่ได้ขอ้ มูลที่

ชัดเจนเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และไม่แน่ใจว่าจะขัดกับระเบียบการเงินของจุฬาฯ หรื อไม่ ดังนั้น จึงขอให้ นางสาวชนิดา
หารื อกับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร ของสํานักงานฯ หรื อเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่ายของจุฬาฯ และตอบข้อสงสัยของคณะทํางานฯ ซึ่งจะเป็ นข้อมูลให้คณะทํางานฯ ได้พิจารณากันอีก
ครั้ง
นอกจากนี้ นางสาวชนิดา ได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า หากคณะทํางานฯ ยอมรับข้อแนะนําดังกล่าวจะทําให้ไม่สามารถหา
รายได้เข้าบัญชีคณะทํางานฯ โดยตรง แต่รายได้เดิมและรายได้ใหม่ที่จะได้จากการจําหน่ายคู่มือที่เป็ นรู ปเล่ม ยังคงเป็ น
รายได้ของคณะทํางานฯโดยตรงตามเดิมซึ่ งก็ไม่ตอ้ งกังวลว่า ในอนาคต คณะทํางานฯ จะขาดสภาพคล่องทางการเงิน
5.3 การจัดทําคู่มือการลงรายการนิติบุคคล
ประธานได้กาํ ชับให้ที่ประชุ มดําเนินการจัดทํารายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย รายละเอียดดังนี้
สถาบัน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาํ แพงแสน
สถาบัน

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
จัดทํารายการนิติบุคคล
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา สระแก้ว
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 มหาวิทยาลัยมหิ ดล

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิ การ
มหาวิทยาลัยนครพนม
กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ
สํานักราชเลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
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สถาบัน
24 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

25 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
27 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒองครักษ์
28 มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
29 มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ
30 มหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์
31 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ปัตตานี
32 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
33 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
34 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

35 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดทํารายการนิติบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานศาลยุติธรรม
ราชบัณฑิตยสถาน
ศาลฎีกา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ศาลอุทธรณ์
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศาลแพ่ง
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
ศาลอาญา
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ศาลปกครอง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สถาบันพระปกเกล้า
สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
สํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภาปฏิบตั ิหน้าที่สาํ นักงานเลขาธิ การ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า

36 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร
ลาดกระบัง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
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37 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.4 การลงรายการผูแ้ ต่งที่เป็ นพระสงฆ์
นางสาวชนิดา แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งต่อไป จะขอเชิ ญนายธนัช บุญจันทร์ผทู ้ ี่มีความเชี่ยวชาญทางพุทธ
ศาสนา มาให้ความรู ้เรื่ องสมณศักดิ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการลงรายการชื่ อผูแ้ ต่งที่เป็ นพระสงฆ์ได้ถูกต้องและเป็ นแบบแผน
เดียวกัน
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.5 การเตรี ยมข้อมูลการดําเนิ นงานของกลุ่มงานฯ เสนอการสัมมนาความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 32
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณาข้อมูลการดําเนินงานของกลุ่มงานฯ ที่จะนําเสนอการสัมมนาความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบ
5.6 ที่ประชุมคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมกันพิจารณา
วันประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและเห็นชอบให้จดั ประชุม ครั้งที่ 2/2560ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
นางกนกวรรณ จันทร
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

