
รายงานการประชุม 

คณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที ่6 / 2559 วนัที ่18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 –12.00 น. 

ณ ห้องประชุม1 ช้ันล่าง สํานักงานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

หัวเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาและมติทีป่ระชุม  

สถาบนัท่ีตรวจสอบหวัเร่ืองนาํเสนอขอ้มูลหวัเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

หัวเร่ือง สถาบันทีเ่สนอ มติทีป่ระชุม : รับหัวเร่ือง 

Blood lipids มจ ไขมนัในเลือด 

Combined cycle power plants จฬ โรงจกัรตน้กาํลงัความร้อนร่วม 

Electric power-plants จฬ โรงไฟฟ้า 

Kinetic theory of matter มจ ทฤษฎีจลน์ของสสาร 

Line dancing มศว แนวเตน้รํา 

Power-plants จฬ โรงจกัรตน้กาํลงั 

Risk-return relationships มข ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความเส่ียง 

Steam power plants จฬ โรงจกัรตน้กาํลงัไอนํ้า 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

หัวเร่ืองใหม่เสนอที่ประชุม คร้ังที ่6/2559 (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงไดท่ี้ 

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

1. กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาษา (ASEAN countries--Language) [จฬ] 

2. กมัพูชา--โบราณสถาน (Cambodia--Antiquities) [จฬ] 

3. การจดัการภูมิทศัน์ป่าไม ้(Forest landscape management) [มกท] 

4. การจดัระเบียบสารสนเทศ (Information organization) [จฬ] 

5. การติดเช้ือในเด็ก (Infection in children) [จฬ] 

6. การติดเช้ือเอสเคอริเคียโคไลในเด็ก (Escherichia coli infections in children) [จฬ] 

7. การปรุงอาหารกบัสถาปัตยกรรม (Cooking and architecture) [จฬ] 

8. การเปิดเผยขอ้มูล--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Disclosure of information--Law and legislation) [มกท] 

9. การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ (Autarchy) [จฬ] 

http://thaiccweb.car.chula.ac.th)/
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10. การยกร่างกฎหมาย (Bill drafting) [มกท] 

11. การศึกษากบัพนัธุกรรม (Education and heredity) [จฬ] 

12. การส่ือสารในการบริหารห้องสมุด (Communication in library administration) [จฬ] 

13. การส่ือสารในการเรียนรู้และความคงแก่เรียน (Communication in learning and scholarship) [จฬ] 

14. การส่ือสารในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Communication in architectural design) [จฬ] 

15. ขบวนการต่อตา้นโลกาภิวตัน์ (Anti-globalization movement) [จฬ] 

16. ขบวนการเยาวชน (Youth movements) [จฬ] 

17. ไขมนัในเลือด (Blood lipids) [มจ] 

18. ไขห้วดัในเด็ก (Cold (Disease) in children) [จฬ] 

19. ความช่วยเหลือทางประชากร--การเงิน--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั (Population assistance--Finance--Law and 

legislation) [จฬ] 

20. ความช่วยเหลือทางประชากร--การเงิน (Population assistance--Finance) [จฬ] 

21. ความช่วยเหลือทางประชากรของญ่ีปุ่น (Population assistance, Japanese) [จฬ] 

22. ความช่วยเหลือทางประชากรของสหรัฐอเมริกา (Population assistance, American) [จฬ] 

23. ความทุกขใ์นเด็ก (Suffering in children) [จฬ] 

24. ความทุกขใ์นไบเบิล (Suffering in the Bible) [จฬ] 

25. ความทุกขใ์นผูสู้งอาย ุ(Suffering in old age) [จฬ] 

26. ความทุกขใ์นภาพยนตร์ (Suffering in motion pictures) [จฬ] 

27. ความทุกขใ์นศิลปกรรม (Suffering in art) [จฬ] 

28. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความเส่ียง (Risk-return relationships) [มข] 

29. ค่ายกกักนัในวรรณกรรม (Concentration camps in literature) [จฬ] 

30. ค่ายกกักนัในวรรณคดี (Concentration camps in literature) [จฬ] 

31. ค่ายกกักนัในศิลปกรรม (Concentration camps in art) [จฬ] 

32. เครือข่ายตวัรับรู้ (Sensor networks) [มก] 

33. โคเลสเตอรอลในเลือด (Blood cholesterol) [จฬ] 

34. โฆษณากบัเยาวชน (Advertising and youth) [จฬ] 

35. จอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 (Mongkut, King of Siam, 1804-1868) [จฬ] 

36. จิตวเิคราะห์กบัสถาปัตยกรรม (Psychoanalysis and architecture) [จฬ] 
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37. จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 (Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910) [จฬ] 

38. จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี, สมเด็จฯ เจา้ฟ้า, 2500- (ChulaphonWalailak, Princess, daughter of 

BhumibolAdulyadej, King of Thailand, 1957-) [จฬ] 

39. ช่องทอ้ง--บาดแผลและบาดเจบ็ (Abdomen--Wounds and injuries) [จฬ] 

40. ชาตินิยมกบัสถาปัตยกรรม (Nationalism and architecture) [จฬ] 

41. ชีววทิยาประชากร--ระเบียบวิธีทางสถิติ (Population biology--Statistical methods) [จฬ] 

42. โชวรู์มรถยนต ์(Automobile showrooms) [จฬ] 

43. ดนตรีกบัสถาปัตยกรรม (Music and architecture) [จฬ] 

44. เด็กในตราไปรษณียากร (Children on postage stamps) [จฬ] 

45. เด็กในโทรทศัน์ (Children on television) [จฬ] 

46. ตบัอกัเสบจากไวรัสในเด็ก (Hepatitis, Viral, in children) [จฬ] 

47. ตบัอกัเสบในเด็ก (Hepatitis in children) [จฬ] 

48. ทรัพยสิ์นร่วมระหวา่งสามีภรรยา (Community property) [มกท] 

49. ทรัพยสิ์นระหวา่งสามีภรรยา (Marital property) [มกท] 

50. ทฤษฎีจลน์ของสสาร (Kinetic theory of matter) [มจ] 

51. ทางเดินปัสสาวะติดเช้ือในเด็ก (Urinary tract infections in children) [จฬ] 

52. เทคโนโลย-ี-การศึกษาและการสอน (Technology--Study and teaching) [จฬ] 

53. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- (Sirindhorn, Princess, daughter of BhumibolAdulyadej, 

King of Thailand, 1955-) [จฬ] 

54. นครธม (Angkor Thom) [จฬ] 

55. นครวดั (Angkor Wat (Angkor)) [จฬ] 

56. นโยบายประชากร--แง่ศีลธรรมจรรยา (Population policy--Moral and ethical aspects) [จฬ] 

57. นโยบายประชากรในวรรณกรรม (Population policy in literature) [จฬ] 

58. นวนิยายฝร่ังเศส (French fiction) [มกท] 

59. นกัโทษค่ายกกักนั (Concentration camp inmates) [จฬ] 

60. นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-2394 (Nangklao, King of Siam, 1787-1851) [จฬ] 

61. แนวเดินแบบสุ่ม (คณิตศาสตร์) (Random walks (Mathematics)) [จฬ] 

62. แนวเตน้รํา (Line dancing) [มศว] 
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63. บุตรของทหารผา่นศึก (Children of veterans) [จฬ] 

64. บุตรของนกัจิตบาํบดั (Children of psychotherapists) [จฬ] 

65. บุตรของนกัโทษ (Children of prisoners) [จฬ] 

66. บุตรของผูป่้วยจิตเภท (Children of schizophrenics) [จฬ] 

67. บุตรของผูป่้วยทางจิต (Children of the mentally ill) [จฬ] 

68. บุตรของมารดาท่ีทาํงานนอกบา้น--สุขภาพจิต (Children of working mothers--Mental health) [จฬ] 

69. บุตรของมารดาท่ีทาํงานนอกบา้น (Children of working mothers) [จฬ] 

70. บุตรของโสเภณี (Children of prostitutes) [จฬ] 

71. บุตรของอาชญากรสงคราม (Children of war criminals) [จฬ] 

72. ปกเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 (Prajadhipok, King of Siam, 1893-1941) [จฬ] 

73. ประชากรในวรรณกรรม (Population in literature) [จฬ] 

74. ประชากรในวรรณคดี (Population in literature) [จฬ] 

75. ประติมากรรมกบัสถาปัตยกรรม (Sculpture and architecture) [จฬ] 

76. ประติมากรรมไม ้(Wood sculpture) [มศก ท] 

77. ผา้ทางพุทธศาสนา (Buddhist textile fabrics) [มศก ท] 

78. ฝร่ังเศส--วรรณกรรม (France--Literatures) [มกท] 

79. ฝร่ังเศส--วรรณคดี (France--Literatures) [จฬ] 

80. พยาธิเส้นดา้ย (Oxyurida) [จฬ] 

81. พนัธุกรรมมนุษย ์(Heredity, Human) [จฬ] 

82. พนัธุศาสตร์ประชากร--แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ (Population genetics--Mathematical models) [จฬ] 

83. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-2352 (PhutthayotfaChulalok, King of Siam, 1737-1809) [จฬ] 

84. พุทธเลิศหลา้นภาลยั, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367 (PhutthaloetlaNaphalai, King of Siam, 1768-1824) [จฬ] 

85. ภาพยนตร์กบัสถาปัตยกรรม (Motion pictures and architecture) [จฬ] 

86. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 (BhumibolAdulyadej, King of Thailand, 1927-2016) 

[จฬ] 

87. มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 (Vajiravudh, King of Siam, 1880-1925) [จฬ] 

88. มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู, สมเด็จพระเจา้อยูห่วั, 2495- (Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, 

King of Thailand, 1952-) [จฬ] 
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89. มยัโคพลาสมา (Mycoplasma) [จฬ] 

90. เมืองท่ีสาบสูญ--กมัพูชา (Extinct cities--Cambodia) [จฬ] 

91. เมืองพระนคร (เมืองท่ีสาบสูญ) (Angkor (Extinct city)) [จฬ] 

92. เยอรมนี (Germany) [จฬ] 

93. เยอรมนี--กองทพั (Germany--Armed Forces) [จฬ] 

94. เยอรมนี--การเขา้เมืองและการออก (Germany--Emigration and immigration) [จฬ] 

95. เยอรมนี--การป้องกนัประเทศ (Germany--Defenses) [จฬ] 

96. เยอรมนี--การเมืองและการปกครอง (Germany--Politics and government) [จฬ] 

97. เยอรมนี--เขตแดน (Germany--Boundaries) [จฬ] 

98. เยอรมนี--ความเป็นอยูแ่ละประเพณี (Germany--Social life and customs) [จฬ] 

99. เยอรมนี--ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ (Germany--Foreign relations) [จฬ] 

100. เยอรมนี--นโยบายเศรษฐกิจ (Germany--Economic policy) [จฬ] 

101. เยอรมนี--โบราณสถาน (Germany--Antiquities) [จฬ] 

102. เยอรมนี--ประวติัศาสตร์ (Germany--History) [จฬ] 

103. เยอรมนี--ประวติัศาสตร์--ค.ศ. 1918-1933 (Germany--History--1918-1933) [จฬ] 

104. เยอรมนี--ภาวะเศรษฐกิจ (Germany--Economic conditions) [จฬ] 

105. เยอรมนี--ภาวะสังคม (Germany--Social conditions) [จฬ] 

106. เยอรมนี--ภูมิประเทศและการท่องเท่ียว (Germany--Description and travel) [จฬ] 

107. เยอรมนี--อาณานิคม (Germany--Colonies) [จฬ] 

108. เยอรมนี--อารยธรรม (Germany--Civilization) [จฬ] 

109. เยาวชนกบัความรุนแรง (Youth and violence) [จฬ] 

110. เยาวชนกบัปรัชญา (Youth and philosophy) [จฬ] 

111. เยาวชนกบัสงคราม (Youth and war) [จฬ] 

112. เยือ่หุม้สมองอกัเสบในเด็ก (Meningitis in children) [จฬ] 

113. ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National health services) [จฬ] 

114. ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ (National health insurance) [จฬ] 

115. โรคกลวันํ้าในเด็ก (Rabies in children) [จฬ] 

116. โรคเกิดจากแบคทีเรียในเด็ก (Bacterial diseases in children) [จฬ] 
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117. โรคเกิดจากแบคทีเรียในพืช (Bacterial diseases of plants) [จฬ] 

118. โรคเกิดจากแบคทีเรียในสัตว ์(Bacterial diseases in animals) [จฬ] 

119. โรคเกิดจากมยัโคพลาสมา (Mycoplasma diseases) [จฬ] 

120. โรคเกิดจากมยัโคพลาสมาในพืช (Mycoplasma diseases in plants) [จฬ] 

121. โรคเกิดจากมยัโคพลาสมาในสัตว ์(Mycoplasma diseases in animals) [จฬ] 

122. โรคเกิดจากไวรัสในเด็ก (Virus diseases in children) [จฬ] 

123. โรคเกิดจากหนอนพยาธิในเด็ก (Helminthiasis in children) [จฬ] 

124. โรคติดเช้ือในโรงพยาบาลในเด็ก (Nosocomial infections in children) [จฬ] 

125. โรคติดต่อในเด็ก (Communicable diseases in children) [จฬ] 

126. โรคพยาธิเส้นดา้ยในเด็ก (Oxyuriasis in children) [จฬ] 

127. โรคพยาธิไส้เดือนในเด็ก (Ascariasis in children) [จฬ] 

128. โรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) [จฬ] 

129. โรคเร้ือนในเด็ก (Leprosy in children) [จฬ] 

130. โรงจกัรตน้กาํลงั (Power-plants) [จฬ] 

131. เลือดติดเช้ือในเด็ก (Septicemia in children) [จฬ] 

132. วรรณกรรมฝร่ังเศส (French literature) [มกท] 

133. วรรณกรรมหลีกหนี (Escape literature) [มร] 

134. วณัโรคในเด็ก (Tuberculosis in children) [จฬ] 

135. วศิวกรรมอุณหภาพ (Thermal engineering) [จฬ] 

136. วหิาร--กมัพูชา (Temples--Cambodia) [จฬ] 

137. ศิลปกรรมกบัสถาปัตยกรรม (Art and architecture) [จฬ] 

138. ศิลปกรรมส่ือผสม (Mixed media (Art)) [มศก ท] 

139. ศิลปะการแสดงกบัเยาวชน (Performing arts and youth) [จฬ] 

140. ศิลปินหญิงในวรรณกรรม (Women artists in literature) [จฬ] 

141. ศิลปินหญิงในวรรณคดี (Women artists in literature) [จฬ] 

142. สถาปัตยกรรม--คณิตศาสตร์ (Architecture--Mathematics) [จฬ] 

143. สถาปัตยกรรมกบัการถ่ายภาพ (Architecture and photography) [จฬ] 

144. สถาปัตยกรรมกบัจกัรวาลวทิยา (Architecture and cosmology) [จฬ] 
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145. สถาปัตยกรรมกบัชีววทิยา (Architecture and biology) [จฬ] 

146. สถาปัตยกรรมกบัเช้ือชาติ (Architecture and race) [จฬ] 

147. สถาปัตยกรรมกบัเทคโนโลยี (Architecture and technology) [จฬ] 

148. สถาปัตยกรรมกบันนัทนาการ (Architecture and recreation) [จฬ] 

149. สถาปัตยกรรมกบัโบราณคดี (Architecture and archaeology) [จฬ] 

150. สถาปัตยกรรมกบัปรัชญา (Architecture and philosophy) [จฬ] 

151. สถาปัตยกรรมกบัมานุษยวทิยา (Architecture and anthropology) [จฬ] 

152. สถาปัตยกรรมกบัเยาวชน (Architecture and youth) [จฬ] 

153. สถาปัตยกรรมกบัโลกาภิวตัน์ (Architecture and globalization) [จฬ] 

154. สถาปัตยกรรมกบัวรรณกรรม (Architecture and literature) [จฬ] 

155. สถาปัตยกรรมกบัวรรณคดี (Architecture and literature) [จฬ] 

156. สถาปัตยกรรมกบัวทิยาศาสตร์ (Architecture and science) [จฬ] 

157. สถาปัตยกรรมกบัสงคราม (Architecture and war) [จฬ] 

158. สถาปัตยกรรมกบัสตรี (Architecture and women) [จฬ] 

159. สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (Service-oriented architecture (Computer science)) [จฬ] 

160. สถาปัตยกรรมในการศึกษา (Architecture in education) [จฬ] 

161. สถาปัตยกรรมในภาพยนตร์ (Architecture in motion pictures) [จฬ] 

162. สถาปัตยกรรมในวรรณกรรม (Architecture in literature) [จฬ] 

163. สถาปัตยกรรมในศิลปกรรม (Architecture in art) [จฬ] 

164. สถาปัตยกรรมในเหรียญกษาปณ์โบราณ (Architecture in numismatics) [จฬ] 

165. สมาคมอาเซียน--ภาษา (ASEAN--Language) [จฬ] 

166. สิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten) [มกท] 

167. สินส่วนตวั (Separate property) [มกท] 

168. ส่ือมวลชนกบัสถาปัตยกรรม (Mass media and architecture) [จฬ] 

169. หอ้งสมุดเด็ก--การบริหาร (Children's libraries--Administration) [จฬ] 

170. อานนัทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-2489 (Ananda Mahidol, King of Thailand, 1925-1946) [จฬ] 

ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา 
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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 

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 
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หัวเร่ืองภาษาองักฤษ หัวเร่ืองภาษาไทย 
สถาบันที่

เสนอ 
สถาบันทีต่รวจสอบ 

 

สัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง 

สัตวพ์ื้นเมือง 

สัตวท์อ้งถ่ิน 

สัตวป์ระจาํถ่ิน 

มทส,  มจ มทส,  มจ 

Human capital 
ทรัพยากรมนุษย ์ (หวัเร่ืองในฐาน) 

ทุนมนุษย ์ (หวัเร่ืองเสนอใหม่) 
จฬ มธบ ; มกค 

Excavations (Archaeology) 
โบราณคดี (การขดุคน้)(หวัเร่ืองในฐาน)      

เสนอแกเ้ป็น  การขุดคน้ทางโบราณคดี 
มจ มศก ท 

Mountain people  (มีใน LC) 

Hill tribes / Hilltribes(ไม่มีใน LC) 

ชาวเขา  

(ควรใชภ้าษาองักฤษคาํใด เดิมใชว้า่  Hill tribes 

; จุฬาฯ ไดส้อบถาม ศ.ดร. ธีระพนัธ์ (อาจารย์

ภาควชิาภาษาศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชาติพนัธ์ุ)  

ใหแ้ลว้ ใหใ้ชค้าํวา่ Hilltribes(เขียนติดกนั) 

มจ 
มศก ท ;  

จฬ 

Art museums หอศิลป์ ; พิพิธภณัฑศิ์ลป์ จฬ มศก ท ; มศก ส 

 

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 

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
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หัวเร่ืองภาษาไทย หัวเร่ืองภาษาองักฤษ 

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 

การฉีดวคัซีน การใหว้คัซีน 

การศึกษาวชิาทหาร การศึกษาวชิาการทหาร 

โคกระบือ--การฉีดวคัซีน โคกระบือ--การใหว้คัซีน 

ช่องทอ้งบาดเจบ็ ปวดทอ้ง 

บทละครลาติน บทละครละติน 

พยาธิเส้นดา้ย โรคพยาธิเส้นดา้ย 

โรคกลวันํ้า--การฉีดวคัซีน โรคกลวันํ้า--การใหว้คัซีน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงจกัรตน้กาํลงัความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลงัไอนํ้า โรงจกัรตน้กาํลงัไอนํ้า 

ลาตินอเมริกา ละตินอเมริกา 

ลาตินอเมริกา--ปัญหาชายแดน ละตินอเมริกา--ปัญหาชายแดน 

วรรณกรรมลาติน วรรณกรรมละติน 

วณัโรค--การฉีดวคัซีน วณัโรค--การใหว้คัซีน 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

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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หัวเร่ืองและรายการโยงทีม่ีการแก้ไข (ดูรายละเอียดหวัเร่ืองและรายการโยงท่ีแกไ้ขไดท่ี้ฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์

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

 

หัวเร่ืองทีม่ีการแก้ไข 

กลุ่มประเทศอาเซียน ...   UF กลุ่มประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน 

การฉีดวคัซีน   แกเ้ป็น  การให้วคัซีน 

การศึกษาวชิาทหาร  แกเ้ป็น  การศึกษาวชิาการทหาร 

การส่ือสารสาธารณสุข ...   UF การส่ือสารทางสาธารณสุข  [เพิ่มรายการโยง] 

      การส่ือสารในงานสาธารณสุข  [เพิ่มรายการโยง] 

การออกแบบกราฟิก ...   UF การออกแบบเรขศิลป์   [เพิ่มรายการโยง] 

โคกระบือ--การฉีดวคัซีน  แกเ้ป็น  โคกระบือ--การให้วคัซีน 

โคเลสเตอรอล ...    UF คอเลสเตอรอล    [เพิ่มรายการโยง] 

ด้วง ...     RT มอด  [เพิ่มรายการโยง] 

จิตพสัิยบริการ ...   UF จิตบริการ [เพิ่มรายการโยง] 

ช่องทอ้งบาดเจบ็   แกเ้ป็น  ปวดท้อง [และตดัเลขหมู่ LC] 

เด็ก--การตรวจสุขภาพ(Children--Medical examinations) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ไทย--การเมืองและการปกครอง ... [… ; 320.9593, 351.593] [แกเ้ลขหมู่ DDC] 

นักบินอวกาศ--การตรวจสุขภาพ (Astronauts--Medical examinations)  …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

บทละครลาติน   แกเ้ป็น  บทละครละติน 

ปรัชญาเต๋า (Taoist philosophy) [B162.7 ; …]  [แกค้าํภาษาองักฤษและเลขหมู่ LC] 

พยาธิเส้นด้าย ...   แกเ้ป็น  โรคพยาธิเส้นด้าย 

พยาธิไส้เดือน(Ascaris)  [QL391.N4]   [แกค้าํภาษาองักฤษเลขหมู่ LC และตดัเลขหมู่ DDC] 

พระศรีมหาโพธ์ิ  (Bodhi Tree) …    [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

ยมกปาฏิหาริย์(Twin miracles (Buddhism)) …  [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

โรคกลวันํ้า--การฉีดวคัซีน แกเ้ป็น  โรคกลวันํา้--การให้วคัซีน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แกเ้ป็น  โรงจักรต้นกาํลงัความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลงัไอนํ้า  แกเ้ป็น  โรงจักรต้นกาํลงัไอนํา้ 

ลาตินอเมริกา   แกเ้ป็น  ละตินอเมริกา 

ลาตินอเมริกา--ปัญหาชายแดน แกเ้ป็น  ละตินอเมริกา--ปัญหาชายแดน 

วรรณกรรมลาติน  แกเ้ป็น  วรรณกรรมละติน 



 12 

วณัโรค--การฉีดวคัซีน  แกเ้ป็น  วณัโรค--การให้วคัซีน 

ศิลปวตัถุพุทธศาสนา(Buddhist art objects) …   [แกค้าํภาษาองักฤษ] 

สมาคมอาเซียน ...   UF ประชาคมอาเซียน  [เพิ่มรายการโยง] 

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต(Exterritoriality)  [KZ3678 ; 341.4] 

     UF สิทธิสภาพนอกอาณาเขต--กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

     BT กฎหมายระหวา่งประเทศ 

   [เพิ่มคาํภาษาองักฤษ  เลขหมู่  และรายการโยง] 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

  

เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1 การจดัทาํคู่มือการลงรายการนิติบุคคล 

ท่ีประชุมทบทวนตารางความรับผดิชอบการจดัทาํรายการนิติบุคคลของหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย ดงัน้ี 

 

สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สาํนกันายกรัฐมนตรี 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์กาํแพงแสน กระทรวงกลาโหม 

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 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

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 

30 มหาวทิยาลยัศิลปากรสนามจนัทร์ สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ศาลอาญา 
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สถาบัน จัดทาํรายการนิติบุคคล 

31 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ปัตตานี สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ศาลปกครอง 

32 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หาดใหญ่ 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 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.2 การพฒันาฐานขอ้มูลหวัเร่ืองภาษาไทยออนไลน์ 

นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์แจง้วา่ อยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบฐานขอ้มูล โดยทีมพฒันากาํลงัดาํเนินการแกไ้ข bug 

ของระบบ และเพิ่มการจดัทาํ report ท่ีรองรับการพิมพเ์ป็นรูปเล่มเพื่อเป็นคู่มือสาํหรับจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 

(1) หวัเร่ืองสาํหรับหนงัสือภาษาไทย 

(2) หวัเร่ืองสาํหรับหนงัสือภาษาไทย ฉบบัเพิ่มเติม 

(3) คาํภาษาองักฤษท่ีใชก้าํกบัหวัเร่ืองภาษาไทย 

(4) คาํภาษาองักฤษท่ีใชก้าํกบัหวัเร่ืองภาษาไทย ฉบบัเพิ่มเติม 

(5) หวัเร่ืองยอ่ย 

(6) หวัเร่ืองยอ่ย ฉบบัเพิ่มเติม 

(7) คาํภาษาองักฤษท่ีใชก้าํกบัหวัเร่ืองยอ่ย 
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(8) คาํภาษาองักฤษท่ีใชก้าํกบัหวัเร่ืองยอ่ย ฉบบัเพิ่มเติม 

และในอนาคตจะตอ้งเพิ่ม report สาํหรับการจดัทาํคู่มือ ช่ือหน่วยราชการและรัฐวสิาหกิจ สาํหรับการลงรายการ

ส่ิงพิมพภ์าษาไทยเม่ือการเตรียมขอ้มูล รายการนิติบุคคล แลว้เสร็จ 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 

 

5.3 ท่ีประชุมคณะทาํงานกลุ่มวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ร่วมกนัพิจารณา 

วนัประชุมคร้ังต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบใหจ้ดัประชุม คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัศุกร์ท่ี3 กุมภาพนัธ์2560ณ หอ้งประชุม 1 ชั้นล่าง 

สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระพเิศษ 

การบรรยายเร่ือง iThesis กบังานหอ้งสมุด โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม (รักษาการผูอ้านวยการสานกังานวทิยทรัพยากร) 

นายธีรยทุธ์ โกสินทร์ (Project Manager โครงการพฒันาระบบ ithesis) และ นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ์(บรรณารักษ ์ชาํนาญ

การ P5)  ณ หอ้งประชุมชั้น 7 สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เวลา  13.00-16.00 น  มีผูเ้ขา้ร่วมฟังการ

บรรยาย ดงัน้ี 

1. นางรัศมี  ปานดิษฐ์  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา 

2. นางอ่อนศรี แสนโคก  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา 

3. นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยับูรพา  

4. นางปภาดา  นอ้ยคาํยาง  สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

5. นางสาวศุภลกัษณ์ ผลแกว้ หอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

6. นายสุนทร พุม่พวง  หอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

7. นางสาวชนิดา  จริยาพรพงศ ์ สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8. นางวราวรรณ วีร์วรวงศ ์  สาํนกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

9. นางวรรนิภา  รพีพฒันา  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10. นายสมภพ หนูอน้  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

11. นางเพญ็สุภา แกว้พิทยาภรณ์ สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์     
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12. นางสาวสายสุณี โพธ์ิกระเจน สาํนกัหอสมุดกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

13. นางวภิารัตน์ สุวรรณศรี  สาํนกัหอสมุดกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

14. นางสาวพนิดา สุวรรณศรี  สาํนกัหอสมุดกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

15. นางสาวร่ืนฤดี ไชยวชิิตกุล สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

16. นางพชันี จิตรนอก  สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

17. นางสาวสมสิริ  เบญจวรานนท ์ สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

18. นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา สาํนกับรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

19. นางศิริพรรณ วฒันกูล  สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

20. นางสาวธีร์จุฑา เมฆิน  สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

21. นางสาววนัดี  มีดี  สาํนกับรรณสารการพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

22. นางกนกวรรณ จนัทร  สาํนกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

23. นางสาวสมหมาย เท่ียงในญาติ สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

24. นางสาววไิลลกัษณ์ ดวงบุปผา สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

25. นางอภิชยาภา คูพะเนียด  หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 

26. นางสาวระวภิร พิมพขนัธ์  หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 

27. นางสาวศศิธร วงศโ์พธิสาร หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 

28. นางสาวปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 

29. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ  หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร 

30. นางณฐัดินี ชมภูเอ่ียม  หอสมุดสาขาวงัท่าพระ สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร 

31. นางสาวนาริสา ทบัทิม  หอสมุดสาขาวงัท่าพระ สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร 

32. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ หอสมุดวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร 

33. นางสาวเพญ็สภาค  กาเยาว ์ สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

34. นางสาวจิราพร บานลา  สาํนกัหอสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

35. นายสุรวงศ ์ศรคาํรณ  ส่วนหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

36. นางสาวสกุลเพญ็ นอ้ยใหญ่ ส่วนหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

37. นางประนอม นามษร  สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

38. นางคนึงนิตย ์หีบแกว้  ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

39. นางยพุา ดวงพมิพ ์  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

40. นางสาววราภรณ์ พนมศิริ  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

41. นายกนัตพฒัน์ ในเกษตรธนพฒัน์ สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

42. นายอภิเชษฐ ์ทองสุพรรณ์  โครงการจดัตั้งสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยับูรพา

     วทิยาเขตจนัทบุรี 
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43. นางเกษสุนีย ์จนัทว ี  โครงการจดัตั้งสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยับูรพา 

     วทิยาเขตจนัทบุรี 

44. นางจริยา ธรรมธญั  หอ้งสมุด มหาวทิยาลยับูรพาวทิยาเขตสระแกว้ 

45. นางพรทิพย ์ถนอมกุลบุตร สาํนกัทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวสุีนทร  

                                                       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

46. นางสาวกมลทิพย ์อินขามป้อม หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนด้ี สาํนกัวทิยบริการ  

                                                       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

47. นางสาวพรทิพย ์อาจวชิยั  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยันเรศวร 

48. นางสาวจิราภา เกิดไผล่อ้ม สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยันเรศวร 

49. นายเปรมยพุล ปุริมไพบูลย ์ ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัพะเยา 

50. นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล สาํนกัหอสมุดมหาวทิยาลยัแม่โจ ้

51. นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคาํ  สาํนกัหอสมุดมหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 


