
รายงานการประชุม คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่4 / 2559 วนัที ่7 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและมติท่ีประชุม                                   

                    สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Ballroom dancers มศว นกัลีลาศ 

Ballroom dancing มศว ลีลาศ 

Executive coaching มศว การสอนแนะผูบ้ริหาร 

                                                                     

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ    

              

หวัเร่ืองใหม่เสนอท่ีประชุม คร้ังท่ี 4/2559   (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. การเขียนบนัทึกการเดินทาง (Travel writing) [มกท] 

2. --การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(--Alcohol use) [จฬ] 

3. การสอนแนะผูบ้ริหาร (Executive coaching) [มศว] 

4. ความงามของบุคคลในเด็ก (Beauty, Personal, in children) [จฬ] 

5. ความงามของบุคคลในภาพยนตร์ (Beauty, Personal, in motion pictures) [จฬ] 

6. ความงามของบุคคลในวรรณกรรม (Beauty, Personal, in literature) [จฬ] 

7. ความงามของบุคคลในวรรณคดี (Beauty, Personal, in literature) [จฬ] 

8. ความงามของบุคคลในศิลปกรรม (Beauty, Personal, in art) [จฬ] 

9. ความงามของบุคคลในหนงัสือพิมพ ์(Beauty, Personal--Press coverage) [จฬ] 

10. ความเป็นจริงในเด็ก (Reality in children) [จฬ] 

11. ความเป็นจริงในวรรณกรรม (Reality in literature) [จฬ] 

12. ความเป็นจริงในวรรณคดี (Reality in literature) [จฬ] 

13. ความเป็นจริงในศิลปกรรม (Reality in art) [จฬ] 

14. ความเป็นจริงในส่ือมวลชน (Reality in mass media) [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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15. ความลม้เหลวทางธุรกิจ--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Business failures--Law and legislation) [จฬ] 

16. เคร่ืองบนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (Electrocardiographs) [จฬ] 

17. โฆษณา--ห้องสมุด (Advertising--Libraries) [จฬ] 

18. จรรยาบรรณทางธุรกิจในภาพยนตร์ (Business ethics in motion pictures) [จฬ] 

19. จรรยาบรรณทางธุรกิจในวรรณกรรม (Business ethics in literature) [จฬ] 

20. จรรยาบรรณทางธุรกิจในวรรณคดี (Business ethics in literature) [จฬ] 

21. จิตนิยมในศิลปกรรม (Idealism in art) [จฬ] 

22. จินตนิยมในศิลปกรรม (Romanticism in art) [จฬ] 

23. ไซบีเรีย (Siberia (Russia)) [มพ] 

24. ตวัเร่งปฏิกิริยาซิเกลอร์แนตทา (Ziegler-Natta catalysts) [จฬ] 

25. นกัลีลาศ (Ballroom dancers) [มศว] 

26. บุร์กา (Burqas (Islamic clothing)) [จฬ] 

27. ภาวะผูต้าม (Followership) [มกท] 

28. ภูมิสถาปัตยกรรมในการอนุรักษน์ํ้า (Landscape architecture in water conservation) [จฬ] 

29. ภูมิสถาปัตยกรรมสาํหรับคนพิการ (Landscape architecture for people with disabilities) [จฬ] 

30. มา้ในตราประจาํตระกลู ( Horses in heraldry) [จฬ] 

31. มา้ในตราไปรษณียากร (Horses on postage stamps) [จฬ] 

32. มา้ในภาพยนตร์ (Horses in motion pictures) [จฬ] 

33. มา้ในเหรียญกษาปณ์โบราณ (Horses in numismatics) [จฬ] 

34. มาเฟียในภาพยนตร์ (Mafia in motion pictures) [จฬ] 

35. มาเฟียในวรรณกรรม (Mafia in literature) [จฬ] 

36. มาเฟียในวรรณคดี (Mafia in literature) [จฬ] 

37. มาเฟียในศิลปกรรม (Mafia in art) [จฬ] 

38. มารดาในโฆษณา (Mothers in advertising) [จฬ] 

39. มารดาในวรรณกรรม (Mothers in literature) [จฬ] 

40. มารดาในศิลปกรรม (Mothers in art) [จฬ] 

41. มารดาและบุตรชายในวรรณกรรม (Mothers and sons in literature) [จฬ] 

42. มารดาและบุตรชายในวรรณคดี (Mothers and sons in literature) [จฬ] 
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43. มารดาและบุตรสาวในภาพยนตร์ ( Mothers and daughters in motion pictures) [จฬ] 

44. มารดาและบุตรสาวในวรรณกรรม (Mothers and daughters in literature) [จฬ] 

45. มารดาและบุตรสาวในวรรณคดี (Mothers and daughters in literature) [จฬ] 

46. เยาวชน--การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(Youth--Alcohol use) [มกท] 

47. เยาวชน--การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล-์-แง่ศาสนา (Youth--Alcohol use--Religious aspects) [มกท] 

48. ร่างกายในดนตรี (Human body in music) [จฬ] 

49. ร่างกายในไบเบิล (Human body in the Bible) [จฬ] 

50. ร่างกายในภาพยนตร์ (Human body in motion pictures) [จฬ] 

51. ร่างกายในวรรณกรรม (Human body in literature) [จฬ] 

52. ร่างกายในวรรณคดี (Human body in literature) [จฬ] 

53. ร่างกายในวฒันธรรมมวลชน (Human body in popular culture) [จฬ] 

54. ร่างกายในส่ือมวลชน (Human body in mass media) [จฬ] 

55. สตรีมุสลิม--การแต่งกาย (Muslim women--Clothing) [จฬ] 

56. สัจนิยมในดนตรี (Realism in music) [จฬ] 

57. สัจนิยมในโทรทศัน์ (Realism on television) [จฬ] 

58. สัจนิยมในวรรณกรรม (Realism in literature) [จฬ] 

59. สัจนิยมในวรรณคดี (Realism in literature) [จฬ] 

60. สัจนิยมในศิลปกรรม (Realism in art) [จฬ] 

61. สัจนิยมในอุปรากร (Realism in opera) [จฬ] 

62. หอ้งสมุดกบัการจดัการศึกษาโดยครอบครัว (Libraries and home schooling) [จฬ] 

63. หอ้งสมุดกบัการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ (Libraries and public welfare administration) [จฬ] 

64. หอ้งสมุดกบัการบนัทึกวีดิทศัน์ (Libraries and video recording) [จฬ] 

65. หอ้งสมุดกบัการพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Libraries and electronic publishing) [จฬ] 

66. หอ้งสมุดกบัการศึกษาทางไกล (Libraries and distance education) [จฬ] 

67. หอ้งสมุดกบัเกย ์(Libraries and gays) [จฬ] 

68. หอ้งสมุดกบัคนเขา้เมือง (Libraries and immigrants) [จฬ] 

69. หอ้งสมุดกบัคนจน (Libraries and the poor) [จฬ] 

70. หอ้งสมุดกบัคนตาบอด (Libraries and the blind) [จฬ] 
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71. หอ้งสมุดกบัคนไร้ท่ีอยูอ่าศยั (Libraries and the homeless) [จฬ] 

72. หอ้งสมุดกบัคนวา่งงาน (Libraries and the unemployed) [จฬ] 

73. หอ้งสมุดกบัคนหูหนวก (Libraries and the deaf) [จฬ] 

74. หอ้งสมุดกบัชนพื้นเมือง (Libraries and indigenous peoples) [จฬ] 

75. หอ้งสมุดกบัเด็กเกเร (Libraries and juvenile delinquents) [จฬ] 

76. หอ้งสมุดกบัเด็กปัญญาอ่อน (Libraries and children with mental disabilities) [จฬ] 

77. หอ้งสมุดกบัเด็กยากจน (Libraries and poor children) [จฬ] 

78. หอ้งสมุดกบัเด็กวยัก่อนเขา้เรียน (Libraries and preschool children) [จฬ] 

79. หอ้งสมุดกบัโทรทศัน์ (Libraries and television) [จฬ] 

80. หอ้งสมุดกบันกัวชิาการ (Libraries and scholars) [จฬ] 

81. หอ้งสมุดกบับุคคลขา้มเพศ (Libraries and transgender people) [จฬ] 

82. หอ้งสมุดกบัปัญญาชน (Libraries and intellectuals) [จฬ] 

83. หอ้งสมุดกบัผูป่้วยใน (Libraries and hospital patients) [จฬ] 

84. หอ้งสมุดกบัผูแ้ปลงเพศ (Libraries and transsexuals) [จฬ] 

85. หอ้งสมุดกบัพิพิธภณัฑ ์(Libraries and museums) [จฬ] 

86. หอ้งสมุดกบัภาพยนตร์ (Libraries and motion pictures) [จฬ] 

87. หอ้งสมุดกบัเรือนจาํ (Libraries and prisons) [จฬ] 

88. หอ้งสมุดกบัแรงงาน (Libraries and labor) [จฬ] 

89. หอ้งสมุดกบัแรงงานในเกษตรกรรม (Libraries and agricultural laborers) [จฬ] 

90. หอ้งสมุดกบัลทัธิคอมมิวนิสต ์(Libraries and communism) [จฬ] 

91. หอ้งสมุดกบัวทิย ุ(Libraries and radio) [จฬ] 

92. หอ้งสมุดกบัสตรี (Libraries and women) [จฬ] 

93. หอ้งสมุดกบัสตรีท่ีถูกทารุณ (Libraries and abused women) [จฬ] 

94. หอ้งสมุดกบัสตรีเลสเบ้ียน (Libraries and lesbians) [จฬ] 

95. หอ้งสมุดกบัสหภาพแรงงาน (Libraries and labor unions) [จฬ] 

96. หอ้งสมุดกบัสังคม (Libraries and society) [จฬ] 

97. หอ้งสมุดกบัส่ือมวลชน (Libraries and mass media) [จฬ] 

98. หอ้งสมุดในภาพยนตร์ (Libraries in motion pictures) [จฬ] 
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99. หอ้งสมุดในวรรณกรรม (Libraries in literature) [จฬ] 

100. หอ้งสมุดในวรรณคดี (Libraries in literature) [จฬ] 

101. หอ้งสมุดในศิลปกรรม (Libraries in art) [จฬ] 

102. หอ้งสมุดพิพิธภณัฑ ์(Museum libraries) [จฬ] 

103. อิเล็กทรอนิกส์ในหทยัวทิยา (Electronics in cardiology) [จฬ] 

104. ฮิญาบ (Hijab (Islamic clothing)) [มศก ท] 

105. ฮิสทีเรียในวรรณกรรม (Hysteria in literature) [จฬ] 

106. ฮิสทีเรียในวรรณคดี (Hysteria in literature) [จฬ] 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบหวัเร่ืองภาษาไทย จาํนวน 106 หวัเร่ือง 

 

หวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาและสถาบนัท่ีตรวจสอบ      

 

หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบันที่

เสนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

วรรณศิลป์ (Philology) (คาํท่ีใชใ้นฐาน) 

ตรวจสอบคาํภาษาองักฤษ เพราะซํ้ ากบั  

นิรุกติศาสตร์ 

มศว จฬ 

Blood lipids 
ไขมนัในเลือด 

โคเลสเตอรอล 
มจ 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 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบันที่

เสนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

Risk-return relationships 

ความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนและความเส่ียง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความเส่ียง 

(มกค) 

มข จฬ, มธ 

Kinetic theory of matter ตรวจสอบคาํภาษาไทย มจ จฬ 

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 

Line dancing แนวเตน้รํา มศว มบ 

Population aging สังคมผูสู้งอาย ุ มกท มม 

Learning and scholarship การเรียนรู้และความคงแก่เรียน มจ มศว 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและมอบหมายผูแ้ทนแต่ละสถาบนัช่วยตรวจสอบขอ้มูลหวัเร่ืองกบัอาจารย ์/  

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

 

หวัเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หัวเร่ืองเดิม หัวเร่ืองใหม่ 

การเตน้รําแบบบอลรูม ลีลาศ 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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หวัเร่ืองและรายการโยงท่ีมีการแกไ้ข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์  

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

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข  

การคลงัท้องถิ่น ...[336.014, 352.4214]      [แกเ้ลขหมู่  DDC] 

การคลงัเทศบาล(Municipal finance) …[… ; 336.014, 336.16, 352.4214]  [แกค้าํภาษาองักฤษและเลขหมู่ DDC] 

การดื่มเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ ...  [GT2884-2898, …]    [เพิ่มเลขหมู่ LC  และคาํอธิบาย] 

 ใชเ้ป็นหวัเร่ืองยอ่ยตามหลงัช่ือบุคคล กลุ่มบุคคล และกลุ่มชาติพนัธ์ุไดด้ว้ย 

การเต้นรํา ...     UF ลีลาศ        [ตดัออก] 

การเตน้รําแบบบอลรูม   แกเ้ป็น  ลีลาศ 

 

        มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

          

เร่ืองอืน่ๆ 

5.1 การจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

สืบเน่ืองจากมีห้องสมุด มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตสระแกว้ เขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานฯ เพิ่มเติม จึงมีการปรับปรุง 

ความรับผดิชอบการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัต่อไปน้ี 

 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กระทรวงการคลงั 

4. มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กระทรวงการต่างประเทศ 

5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ กระทรวงคมนาคม 

9. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

10. มหาวทิยาลยักรุงเทพ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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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 

24 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

25 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

26 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สาํนกัพระราชวงั 

สาํนกังานศาลยติุธรรม 

27 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ ราชบณัฑิตยสถาน 

ศาลฎีกา 

28 มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ศาลอุทธรณ์ 
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29 มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ศาลแพง่ 

30 มหาวทิยาลยัศิลปากร สนามจนัทร์ สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ศาลอาญา 

31 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ศาลปกครอง 

32 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

33 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง  

34 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา ปฏิบติัหนา้ท่ีสาํนกังานเลขาธิการ

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

35 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

36 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

37 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหแ้สดงรายละเอียดความรับผดิชอบการจดัทาํรายการนิติบุคคลของ

หน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ในรายงานการประชุมทุกคร้ัง 

 

5.2 การพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์รายงานความคืบหนา้ของการพฒันาฐานหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์วา่ เน่ืองจากยงัไม่

สามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองระบบการเงิน จึงใหที้มพฒันาชะลอการพฒันาในส่วนระบบสมาชิกไปก่อน จนกวา่จะไดข้อ้สรุป 

ในส่วนการพฒันาฐานขอ้มูลยงัคงดาํเนินการพฒันาฟังกช์นัท่ีตอ้งแกไ้ขและเพิ่มเติมต่างๆ ต่อไป 

                     มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
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5.3 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

                    มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 5/2559 ในวนัศุกร์ท่ี 9 กนัยายน 2559 ณ หอ้งประชุม 1  

ชั้นล่าง สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


