
รายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่4 / 2560  วนัที ่18 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 –16.00น. 

ณ ห้องประชุม1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม 

 

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังท่ี 4/2560 (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. กระบวนการเกาส์เซียน (Gaussian processes) [จฬ] 

2. การจดักลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic interest groupings) [มทส] 

3. การดดัแปลง (--Adaptations) [ หวัเร่ืองยอ่ย]   [จฬ] 

4. การดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์ (Television adaptations) [จฬ] 

5. การดดัแปลงเป็นละคร (Stage adaptations) [จฬ] 

6. การดดัแปลงเป็นละครวทิย ุ(Radio adaptations) [จฬ] 

7. การปรุงอาหาร (กลว้ย) (Cooking (Bananas)) [มทส] 

8. การเรียกดอกเบ้ียเกินอตัรา (Usury) [จฬ] 

9. การสร้างชาติ (Nation-building) [จฬ] 

10. การออกแบบและผงัพื้น (--Designs and plans) [หวัเร่ืองยอ่ย][จฬ] 

11. ขากรรไกรบน (Maxilla) [จฬ] 

12. ขากรรไกรบน--ศลัยกรรม (Maxilla--Surgery) [จฬ] 

13. ขากรรไกรบนหกั (Maxilla--Fractures) [จฬ] 

14. ความปรารถนา (Desire) [จฬ] 

15. ความปรารถนาในดนตรี (Desire in music) [จฬ] 

16. ความปรารถนาในภาพยนตร์ (Desire in motion pictures) [จฬ] 

17. ความปรารถนาในวรรณกรรม (Desire in literature) [จฬ] 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Nata de coco  /  Nata (Food)   มทส วุน้มะพร้าว (Nata de coco) 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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18. ความปรารถนาในวรรณคดี (Desire in literature) [จฬ] 

19. ความปรารถนาในศิลปกรรม (Desire in art) [จฬ] 

20. ความปรารถนาในอุปรากร (Desire in opera) [จฬ] 

21. แคนยอน (Canyons) [จฬ] 

22. โดโลไมต ์(Dolomite) [จฬ] 

23. ตวันาํยา (Drug carriers (Pharmacy)) [จฬ] 

24. ตวันาํยา--การยอ่ยสลายทางชีวภาพ (Drug carriers (Pharmacy)--Biodegradation) [จฬ] 

25. ตวัเร่งปฏิกิริยาซิลิกาอลูมินา (Silica-alumina catalysts) [จฬ] 

26. ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา[หวัเร่ืองยอ่ย][จฬ; ไม่มีใน LC] 

27. ทัศนะทางการเมืองและสังคม (Political and social views) [หวัเร่ืองยอ่ย][จฬ] 

28. เนปาล (Nepal) [จฬ] 

29. ปิตาธิปไตย (Patriarchy) [จฬ] 

30. ฝันกบัศิลปะ (Dreams and the arts) [จฬ] 

31. ฝันในโทรทศัน์ (Dreams on television) [จฬ] 

32. ฝันในไบเบิล (Dreams in the Bible) [จฬ] 

33. ฝันในภาพยนตร์ (Dreams in motion pictures) [จฬ] 

34. ฝันในวรรณกรรม (Dreams in literature) [จฬ] 

35. ฝันในวรรณคดี (Dreams in literature) [จฬ] 

36. ฝันในศิลปกรรม (Dreams in art) [จฬ] 

37. ฝันในอุปรากร (Dreams in opera) [จฬ] 

38. ฟักขา้ว (Momordicacochinchinensis) [มทส ; ไม่มีใน LC] 

39. ภาษา--ตวัสะกด (Language and languages--Orthography and spelling) [จฬ] 

40. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระบรมราชโองการ [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

41. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระบรมราโชวาท [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

42. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระราชกรณียกิจ [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

43. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระราชดาํรัส [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

44. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559--พระราชสาส์น [จฬ ; ไม่มีใน LC] 

45. เยาวชนชายผูก้ระทาํความผดิอาญา (Male juvenile delinquents) [จฬ] 
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46. โรงละคร--การออกแบบและผงัพื้น (Theaters--Designs and plans) [จฬ] 

47. วรรณกรรม--การดดัแปลง (Literature--Adaptations) [จฬ] 

48. วรรณกรรมไทย--การดดัแปลง (Thai literature--Adaptations) [จฬ] 

49. วรรณกรรมไทย--การดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์ (Thai literature--Television adaptations) [จฬ] 

50. วรรณคดี--การดดัแปลง (Literature--Adaptations) [จฬ] 

51. วรรณคดีไทย--การดดัแปลง (Thai literature--Adaptations) [จฬ] 

52. วรรณคดีไทย--การดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์ (Thai literature--Television adaptations) [จฬ] 

53. วุน้มะพร้าว (Nata de coco) [มทส ; ไม่มีใน LC] 

54. แวมไพร์ (Vampires) [จฬ] 

55. แวมไพร์ในโทรทศัน์ (Vampires on television) [จฬ] 

56. แวมไพร์ในฝัน (Vampires in dreams) [จฬ] 

57. แวมไพร์ในวรรณกรรม (Vampires in literature) [จฬ] 

58. แวมไพร์ในวรรณคดี (Vampires in literature ) [จฬ] 

59. แวมไพร์ในวฒันธรรมมวลชน (Vampires in popular culture) [จฬ] 

60. แวมไพร์ในศิลปกรรม (Vampires in art) [จฬ] 

61. แวมไพร์ในส่ือมวลชน (Vampires in mass media) [จฬ] 

62. ศาสนสถาน--การออกแบบและผงัพื้น (Church architecture--Designs and plans) [จฬ] 

63. สถาปัตยกรรม--การออกแบบและผงัพื้น (Architecture--Designs and plans) [จฬ] 

64. สุนทรภู่, 2329-2398--การดดัแปลง (SunthornPhu, 1786-1855--Adaptations) [จฬ] 

65. สุนทรภู่, 2329-2398--การดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์ (SunthornPhu, 1786-1855--Television adaptations) [จฬ] 

66. หุบเขา (Valleys) [จฬ] 

67. หุบเขา--เนปาล (Valleys--Nepal) [จฬ] 

68. หุบเขากาฐมาณฑุ (เนปาล) (Kathmandu Valley (Nepal)) [จฬ] 

69. หุบเขากาฐมาณฑุ (เนปาล)--เทพปกรณมั (Kathmandu Valley (Nepal)--Mythology) [จฬ] 

70. เหมืองและการทาํเหมืองแร่ดีบุก (Tin mines and mining) [จฬ] 

71. อาคารประวติัศาสตร์--การออกแบบและผงัพื้น (Historic buildings--Designs and plans) [จฬ] 

72. อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไร้สนิม (Stainless steel industry) [จฬ] 

73. อุปรากร--การดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์ (Operas--Television adaptations) [จฬ] 
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มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 73 หวัเร่ือง 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและสถาบันทีต่รวจสอบ 

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว จฬ 

Bullying การข่มเหงรังแก มศว จฬ 

Captivate (Electronic resource) แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) มศว จฬ 

Document markup languages ภาษากาํหนดเคร่ืองหมายเอกสาร มศว จฬ 

Etymology นิรุกติศาสตร์ (ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ย) มศว จฬ 

Personal coaching การสอนแนะส่วนบุคคล มศว จฬ 

Photographic emulsions อิมลัชนัถ่ายภาพ  (สจล) จฬ จฬ 

Encouragement 

Morale 
กาํลงัใจ มจ จฬ 

Woody plants 

ไมต้น้ (หวัเร่ืองในฐาน) 

เสนอแกเ้ป็น  พืชมีเน้ือไม ้

ส่วน ไมต้น้ ใชค้าํภาษาองักฤษวา่  Trees แทน 

มจ มก 

Senses and sensation 

 

ประสาทสัมผสั (ขอใชภ้าษาองักฤษคาํเดียวกนั) 

การรับรู้และการรู้สึก  (หวัเร่ืองในฐาน) 
มจ 

มจ; จฬ 

 

 

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 
จฬ มศก ท 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=1&action=termdetail&id=19144
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย สถาบันทีเ่สนอ สถาบันทีต่รวจสอบ 

หรือ คาํท่ีเหมาะสม 

 

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 

  

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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หัวเร่ืองทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

โรงงานนํ้าตาล โรงงานนํ้าตาลทราย 

ศิลปประยกุต ์ ศิลปะประยกุต ์

อุตสาหกรรมนํ้าตาล  อุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย 

อุตสาหกรรมนํ้าตาลออ้ย อุตสาหกรรมออ้ย 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์

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

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข 

ไทย--ประวติัศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลท่ี 9, 2489- 

    แกเ้ป็น  ไทย--ประวตัิศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที ่9, 2489-2559 

นักเรียนนายร้อยทหารบก (Army cadets) … [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ ; ไม่มีใน LC] 

นักเรียนนายเรือ (Navy cadets) …   [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ ; ไม่มีใน LC] 

นักเรียนนายเรืออากาศ (Air force cadets) … [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ ; ไม่มีใน LC] 

นํา้ตาล(Sugars) …    [แกค้าํภาษาองักฤษ เลขหมู่และรายการโยง] 

นํา้ตาลทราย(Sugar) …    [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ เลขหมู่ และรายการโยง] 

ไมเกรน ...  [เพิ่มรายการโยง]  UF ปวดหวัขา้งเดียว 

      โรคปวดหวัขา้งเดียว 

      โรคไมเกรน 

เรือดํานํา้ (Submarines (Ships)) ...   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

โรงงานนํ้าตาล   แกเ้ป็น  โรงงานนํา้ตาลทราย 

โรงเรียนกวดวชิา(Cram schools) …[LC58.75] [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ  เลขหมู่ LC  และรายการโยง] 

     BT โรงเรียนเอกชน 

ศิลปประยกุต ์   แกเ้ป็น  ศิลปะประยุกต์ 

อุตสาหกรรมนํ้าตาล …   แกเ้ป็น  อุตสาหกรรมนํา้ตาลทราย 

อุตสาหกรรมนํ้าตาลออ้ย ... แกเ้ป็น  อุตสาหกรรมอ้อย 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=3966
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=Army%20cadets&subj=all&action=listtermjump
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=3967
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=Navy%20cadets&subj=all&action=listtermjump
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?style=2&action=termdetail&id=3968
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=Air%20force%20cadets&subj=all&action=listtermjump
javascript:Browser('&table=schedules&span=LC58.75')
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?query=Sugar%20trade&subj=all&action=listtermjump
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มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

เร่ืองอ่ืนๆ 

   การดาํเนินงานฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์ แจง้วา่ ขณะน้ียงัคงอยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขฐานขอ้มูลของทีมพฒันา โดยเฉพาะใน

เร่ืองของการเรียงลาํดบัอกัษรภาษาไทย  หากเสร็จส้ินเรียบร้อยเม่ือใด จะขอหยดุการเพิ่ม/แกไ้ขขอ้มูลในฐานหวัเร่ืองเดิม

ชัว่คราว เพื่อทาํการยา้ยขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูลท่ีพฒันาใหม่  ซ่ึงจะไดแ้จง้วนัเวลากนัต่อไป  และพร้อมกนัน้ีไดข้อใหที้มพฒันา

กาํหนด account การใชง้านฐานฯ ใหม่  1 account   แบบไม่จาํกดั users และไม่จาํกดัอาย ุ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานวเิคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบนัต่างๆ ในคณะทาํงานฯ ไดเ้ขา้ใชฐ้านขอ้มูลแบบสมาชิกบอกรับ   ซ่ึงจะไม่สามารถแกไ้ข

ขอ้มูลใดๆ ไดส่้วนคณะทาํงานฯ ท่ีไดรั้บสิทธ์ิการใชฐ้านฯ แบบ คณะกรรมการ ท่ีสามารถเพิ่มหวัเร่ืองใหม่ได ้ก็จะไดรั้บการ

แกไ้ขสิทธ์ิในเร่ืองการแกไ้ขหวัเร่ืองเฉพาะหวัเร่ืองท่ีตนเองเสนอป้อนเขา้ฐานฯ เท่านั้น  นอกจากน้ีเม่ือฐานขอ้มูลใหม่สามารถ

ใชง้านไดป้กติ จะไดจ้ดัการอบรมหรือซกัซอ้มการใชง้านกนัต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

การจัดทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

ท่ีประชุมทบทวนความรับผดิชอบการดาํเนินการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย และขอใหแ้ต่ละสถาบนัเตรียมขอ้มูลมาพิจารณาร่วมกนัในการประชุมคร้ังต่อไปรายละเอียดดงัน้ี 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน กระทรวงการคลงั 

4 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 

5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กระทรวงคมนาคม 

9 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

10 มหาวทิยาลยักรุงเทพ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

11 มหาวทิยาลยัขอนแก่น กระทรวงพลงังาน 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

12 มหาวทิยาลยัทกัษิณ กระทรวงพาณิชย ์

13 มหาวทิยาลยัทกัษิณ พทัลุง กระทรวงมหาดไทย 

14 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กระทรวงยติุธรรม 

15 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ กระทรวงแรงงาน 

16 มหาวทิยาลยันเรศวร กระทรวงวฒันธรรม 

17 มหาวทิยาลยับูรพา กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

18 มหาวทิยาลยับูรพา จนัทบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 

19 มหาวทิยาลยับูรพา สระแกว้ มหาวทิยาลยันครพนม 

20 มหาวทิยาลยัพะเยา กระทรวงสาธารณสุข 

21 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั กระทรวงอุตสาหกรรม 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 

22 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สาํนกัราชเลขาธิการ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

23 มหาวทิยาลยัมหิดล สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 

24 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

25 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

26 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สาํนกัพระราชวงั 

สาํนกังานศาลยติุธรรม 

27 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครักษ ์ ราชบณัฑิตยสถาน 

ศาลฎีกา 

28 มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ศาลอุทธรณ์ 

29 มหาวทิยาลยัศิลปากรวงัท่าพระ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ศาลแพง่ 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

30 มหาวทิยาลยัศิลปากรสนามจนัทร์ สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ศาลอาญา 

31 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ปัตตานี สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ศาลปกครอง 

32 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หาดใหญ่ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

33 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง 

34 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาปฏิบติัหนา้ท่ีสาํนกังานเลขาธิการ

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

35 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้ 

36 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

37 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 5/2560 ในวนัศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน2560ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น

ล่าง สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


