
กิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจําหนายออก  
หมวดคอมพิวเตอร หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร” คร้ังที่ 1 

วันพุธท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.15 – 13.00 น. 
ณ หองประชุม 702 ชั้น 7 สํานักหอสมุดกลาง 

 

ผูเขารวมกิจกรรมครั้งท่ี 1  

1. นางวนิดา  วงศวัฒนะ 

 2. นางพิมล  เมฆสวัสดิ ์
  3. นางมัณฑนา  เจริญแพทย 
  4. นางมาลินี  ภูหม่ันเพียร 

  5. นายพัฒนา  จัตวานิล 

 6. นางสาวเปยมสุข ทุงกาวี 
  7. นางฐานวีร  ศรีจิระพัชร 
  8. นางสาวอัญชลี  ตุมทอง  

  9. นางปภาดา  นอยคํายาง     

  10. นางปทมาพร  ยุวพรพงศกุล 

 11. นางสาวอัมพร ขาวบาง   

  12. นางสาวกัญญดา งึมกระโทก 

  13. นางสาวศิวพร ชาติประสพ  

 14. นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ 

  15. นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน 
 16. นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน 
 17. นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ 
 18. นางสาวยุภาภรณ ไชยสงค 
 

จากการพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจําหนายออก ครั้งท่ี 1 สรุปได ดังนี้ 
 

• อาจารยสาโรช – ควรเรียงลําดับขอท่ีควรพิจารณากอนหรือสําคัญกวาเปนขอแรกหรือไม ควรมี
การจัดประชุมกลุมยอยเรื่องเกณฑพิจารณาจําหนายออกอีกครั้งกับอาจารยท่ีเก่ียวของ และหา
ขอสรุปเพ่ือทําแนวปฏิบัติออกมา ควรทําเกณฑของแตละหมวดวิชา เพ่ือใหงายตอการทํางานใน
อนาคต และควรเพ่ิมเติมวา ถามีเปน e-book ใหจําหนายออกตัวเลมได 

• พิมล – บรรณารักษตองมีสวนรวมในการพิจารณาจําหนายออก ชวยกันคัดเลือกและพิจารณา
หนังสือ การกําหนดเกณฑจะชวยใหการทํางานของบรรณารักษเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

• อาจารยสาโรช – คิดวาเกณฑนี้เปนนามธรรมเกินไป คนสามารถตีความไดไมเหมือนกัน ควรให
ผูเชี่ยวชาญมาชวยในการจัดทําขอกําหนด ซ่ึงอาจจะหารายชื่อผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของในแตละ
สาขา แลวทําจดหมายเชิญเฉพาะกิจไปเปนรายบุคคล อาจจะไดผลมากกวาการสงเรื่องไปท่ีคณะ
เพียงอยางเดียว 



• วนิดา – อยากใหตั้งเปนคณะกรรมการในการติดตอผูเชี่ยวชาญแตละสาขาในการมาพิจารณา
เกณฑการจําหนายออก 

• เปยมสุข – เรามีบรรณารักษประสานงาน ในการเชิญอาจารยมาหรือตองไปหาอาจารยท่ีภาควิชา 

• อาจารยสาโรช+พิมล – การพิจารณาหนังสือจําหนายออก ควรท่ีจะตองมีการทํา Focus group 
โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญใน สาขาวิชานั้น ๆ มาชวยพิจารณา โดยสงจดหมายไปยงัประธาน
หลักสูตรหรือหัวหนาภาควิชา และควรมีงบประมาณในการจัดประชุมกลุมยอยใหผูเชี่ยวชาญ 
เชน การใหเบี้ยเลี้ยงหรือการจัดเลี้ยงอาหารวาง จะไดเกิดแรงจูงใจใหผูเชี่ยวชาญมาชวยเรา 
มากข้ึน 

• อาจารยสาโรช – หนังสือ e-book หมวดคอมพิวเตอรไมควรซ้ือแบบ Pick and choose แตควร
ซ้ือแบบ Subscribe 

• ปภาดา – ในเกณฑการพิจารณาจําหนายออกหมวดคอมพิวเตอรอยากใหเพ่ิมขอ 1.3 มีฉบับพิมพ
ใหมหรือฉบับ e-book เขาไปดวย 

• อาจารยสาโรช – แนะนําวาเรื่องซอฟตแวรท่ีพนสมัยไปแลวอาจจะดูท่ีบริษัทแมวาตัวบริษัทเลิก
ซัพพอรทเวอรชันไหนแลวบาง 

• ทรงยศ – ในแงผูใช เวลาคนหาหนังสือเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปจะคนหาเวอรชันลาสุดหรือ
ยอนหลังมา 1 เวอรชัน ถาหลังจากนั้นไปไมคอยไดนํามาใช เรื่องของโคด เปนเรื่องของทฤษฎี  
ยังสามารถใชงานเลมเกาได 

• อัมพร – อาจจะมีคนท่ีตองใชขอมูลเกา ๆ ในการศึกษาหรือเปรียบเทียบ เลมเกาอาจจะเก็บไว 1 
เลม ในคอลเลคชันหนังสือใชนอย 

• มัณฑนา – อยากใหพิจารณาถึงพ้ืนท่ีจัดเก็บรวมดวย 

• ทรงยศ – เนื้อเรื่องเดียวกันอาจจะพิจารณาจากสํานักพิมพรวมดวย วาสํานักพิมพไหนดีหรือ
นาเชื่อถือท่ีสุด แลวอาจจะเก็บไว 1 เลม 

• พัฒนา – เรื่องเอกสารประกอบการสอนควรสอบถามไปยังอาจารยท่ีสอนวายังใชอยูหรือไม ถา
อาจารยมีการเปลี่ยนแปลงวาไมไดใชแลว อาจจะเก็บไวแค 1 เลม 

• พิมล – เอกสารประกอบการสอนปกติมีการจัดทําเปนฉบับเต็มอยูแลว ไมนาจะเก่ียวของกับ
เกณฑนี้ 

• พัฒนา – อยากใหเก็บหนังสือตางประเทศท่ีเกาแตสภาพดีไว 

• ธนภร – เราอาจจะตองนําเรื่องจํานวนระบับข้ึนมาพิจารณาเปนลําดับแรก 

• มาลินี – อาจจะตองพิจารณาสถิติการใชกอนจํานวนระบับ 

• พิมล – สถิติการใชควรพิจารณาเปนลําดับสุดทาย 

• ปภาดา – อยากใหนําเกณฑนี้ไปใชกับเกณฑหนังสือท่ัวไปหมวดอ่ืนดวย 

• พิมล – สําหรับหนังสือหมวดภาษาท่ีสอนวิธีพูดตาง ๆ อาจจะตองพิจารณานําปพิมพเกาออก 

• มัณฑนา – อยากใหแจงรายชื่อวรรณกรรมคลาสสิกท้ังไทยและตางประเทศ เพ่ือแนวทางในการ 
พิจารณาจําหนายออก     



• พิมล+พัฒนา+วนิดา – อยากใหแยกเกณฑพิจารณาจําหนายออกหมวดวรรณคดีออกจากหมวด
ภาษา ใหเหลือแคเกณฑพิจารณาจําหนายออกหมวดวรรณคดี สวนหมวดภาษาใหอยูในเกณฑ
พิจารณาท่ัวไป 

• อัญชลี : หลังจากข้ันตอนสุดทายคือการประมูลขายหนังสือจําหนายออกแลวเสร็จ กลุมงาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจะสงรายชื่อหนังสือจําหนายออกใหกลุมงานวิเคราะหทรัพยากร 
สารสนเทศลบระเบียนบรรณานุกรมในระบบฐานขอมูลหองสมุด และประทับตราจําหนายออกใน
สมุดทะเบียนพัสดุ จึงตองการใหหองสมุดองครักษ หาขอสรุปวาจะดําเนินการในข้ันตอนการ
จําหนายออกเชนเดียวกันหรือไม อยางไร เพราะเทาท่ีทราบในชวงท่ีผานมายังไมไดดําเนินการลบ
ขอมูลหนังสือจําหนายออกออกจากฐานขอมูล 
 

 



กิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจําหนายออก  
หมวดคอมพิวเตอร หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร” คร้ังที่ 2 

วันอังคารท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม 702 ชั้น 7 สํานักหอสมุดกลาง 

 

ผูเขารวมกิจกรรมครั้งท่ี 2  

 1. นางวนิดา  วงศวัฒนะ 

 2. นางพิมล  เมฆสวัสดิ ์
  3. นางมัณฑนา  เจริญแพทย 
  4. นางมาลินี  ภูหม่ันเพียร 

  5. นางสาวกัญญดา งึมกระโทก  
 6. นางจงกล  พุกพูน  
  7. นางจารุวรรณ ชูศรี  
  8. นายจักรกริช  รอดพุฒ  
  9. นางฐานวีร  ศรีจิระพัชร    

  10. นางบังอร  สระทองแกน 

 11. นางปภาดา  นอยคํายาง   

  12. นางประจงจิตต อุมะวิชนี  
  13. นางประภัสสร อวนวงษ 

 14. นางปทมาพร ยุวพรพงศกุล 

  15. นางสาวเปยมสุข ทุงกาวี 
 16. นายพัฒนา  จัตวานิล 

 17. นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ 

 18. นางสาวลออ ไวยมานะกิจ 

 19. นางสาวศิวพร ชาติประสพ 

 20. นางสาวสุพินยา ศรีกุล 

 21. นางสาวอรัญญา ฟกออน 

 22. นางสาวอัญชลี ตุมทอง 

 23. นางสาวอัมพร ขาวบาง 

 24. นางสาวอิสยาห พันศิริพัฒน 
 25. นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน 
 26. นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ 
 27. นางสาวยุภาภรณ ไชยสงค 
 

จากการพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจําหนายออก ครั้งท่ี 2 สรุปได ดังนี้ 
 หลังจากไดนําขอคิดเห็นจากกิจกรรมครั้งท่ี 1 มาปรับปรุงเกณฑพิจารณาหนังสือจําหนายออก
หมวดคอมพิวเตอร หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร จึงไดเชิญผูเขารวมกิจกรรมซ่ึงเปน



ผูปฏิบัติงานท่ีสํานักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และตัวแทนบรรณารักษจากหองสมุด มศว องครักษ มา
รับฟงเกณฑพิจารณาในแตละหมวด เพ่ือหาขอสรุปเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณาหนังสือในแตละหมวด
ตอไป ซ่ึงไดรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ ไวดังนี้ 

      
เกณฑพิจารณาหนังสือหมวดคอมพิวเตอรเพ่ือจําหนายออกหรือหรือจัดเก็บท่ีช้ันหนังสือใชนอย 

 

 การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหนายออกหรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใชนอยนั้น สามารถสรุปเกณฑ
การพิจารณา โดยใชเกณฑแตละดานประกอบกัน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได ดังนี้ 
 1. ดานเนื้อหา  

  1.1 เนื้อหาเกา ไมทันสมัย  เชน  มีเนื้อหาของซอฟตแวรท่ีลาสมัย ซ่ึงอาจพิจารณาจาก
บริษัทผูผลิตไมไดเผยแพรขอมูลของซอฟตแวรนั้น ๆ บนเว็บไซตของทางบริษัทแลว 

  1.2 มีฉบับพิมพใหม แกไขเพ่ิมเติม เขามาในหองสมุดแลว ใหจําหนายฉบับพิมพครั้งเกา
ออก หนังสือท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับซอฟตแวรหากเปนภาษาอังกฤษใหเก็บไวท่ีชั้นหนังสือใชนอย 1 ระบับ 

       1.3 พิจารณาความนาเชื่อถือ ของสํานักพิมพ  เชน เปนสํานักพิมพท่ีผลิตหนังสือดานนี้มา
เปน  ระยะเวลายาวนาน และเปนท่ียอมรับ เชน   สนพ. โปรวิชั่น  สนพ.ซีเอ็ดยูเคชั่น เปนตน 

  1.4 พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผูเขียนหนังสือในสาขาวิชานั้น ๆ เชน ดร. ครรชิต 
มาลัยวงศ  รศ. ยืน ภูวรวรรณ  เปนตน 

 2. ดานกายภาพ 

  2.1 หนังสือท่ีหนาฉีกขาด หนาหนังสือขาดไปหลายหนา และไมสามารถหาทดแทนได  
  2.2 หนังสือมีรอยขีดเขียน หรือมีรอยปากกาเนนขอความในเนื้อหาของหนังสือเลอะมาอีก
ดานหนึ่งทําใหไมสะดวกตอการอาน 

 3. จาํนวนระบับ 

  3.1 หนังสือท่ีมีจํานวนระบับซํ้า (Copy) มากเกินไป (กรณีท่ีไมใชหนังสือประกอบการเรียน
การสอน) เก็บไวบนชั้น อยางนอย 2 ระบับ เก็บไวท่ีใชนอย 2 ระบับ ท่ีเหลือจําหนายออก 

 

 จากเกณฑพิจารณาหนังสือหมวดคอมพิวเตอรเพ่ือจําหนายออกหรือหรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใช
นอย มีผูเขารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

• กันตพงศ – หนังสือหมวดคอมพิวเตอร ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ/โปรแกรม ควรใช
เกณฑในการพิจารณาเก็บไวยอนหลังไป 3 เวอรชันเปนอยางนอย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

• อัมพร – หนังสือคอมพิวเตอรอาจมองไดเปน 2 ประเด็น ดานเนื้อหาท่ีวาดวยเรื่องทฤษฎี และ
ดานการใชงาน ซ่ึงอาจพิจารณาจากเวอรชัน 

• อัมพร – ในเกณฑพิจารณาของแตละหมวดควรระบุไววา เอกสารประกอบการสอน เก็บไวก่ี
ระบับ ท่ัวไปเก็บไวก่ีระบับ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานท่ีหนางาน (ดึงตัวเลมโดยใชแบบประเมินเพ่ือ
จําหนายออกหรือทําเปนหนังสือใชนอย) ไดตัดสินใจไดรวดเร็วข้ึน และการจะนําตัวเลมออก
หรือไม ผูพิจารณาจําหนายออกจะตองนําไปตรวจสอบฐานขอมูลอีกครั้ง และดูสถิติประกอบ และ
ตัดสินใจครั้งสุดทายวาจะจําหนายหนังสือเลมนั้นออกหรือไม 

 
 



เกณฑการพิจารณาหนังสือหมวดวรรณกรรมเพ่ือจําหนายออกหรือจัดเก็บท่ีช้ันหนังสือใชนอย 

 

 การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหนายออกหรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใชนอยนั้น สามารถสรุปเกณฑ
การพิจารณา โดยใชเกณฑแตละดานประกอบกัน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได ดังนี ้
 1. ดานเนื้อหา  
  1.1 พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผูเขียนหนังสือในสาขาวิชานั้นๆ* หากเปนวรรณกรรม
ประเภทท่ัวๆ ไป ใหพิจารณาจําหนายออก  
  1.2 หากเปนวรรณกรรมคลาสสิค**มีฉบับพิมพใหม แกไขเพ่ิมเติมแลว ใหนําฉบับพิมพครั้ง
เกาไปไวท่ีชั้นหนังสือใชนอย อยางนอย 1 ฉบับ 

  1.3 กรณีเปนฉบับท่ีเปนภาษาอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาษาอังกฤษ ซ่ึงไมมีสถิติการใชหรือมีการใชนอย 
และมีฉบับภาษาอังกฤษอยูแลว  ใหพิจารณาเปนหนังสือใชนอย หรือจําหนายออก 

      1.4 วรรณกรรมท่ีไมกอใหเกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนเปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาลอแหลมตอเด็ก
และเยาวชน ใหพิจารณาจําหนายออก 

  1.5 เนื้อหาของหนังสือไมถูกตอง ซ่ึงผูเขียนอาจใชโปรแกรมแปลภาษาในการแปลเนื้อหา 
ทําใหเนื้อหาของประโยคผิดเพ้ียนไป  ใหพิจารณาจําหนายออก 

 2. ดานกายภาพ 

      2.1 หนังสือท่ีหนาฉีกขาด หนาหนังสือขาดไปหลายหนา และไมสามารถหาทดแทนได  
          2.2 กระดาษเหลืองกรอบ ข้ึนรา แมลงกัดแทะ 

      2.3 การพิมพท่ีไมชัดเจน สะกดผิด ชองไฟแคบ ภาพประกอบไมชัดเจน กระดาษบาง 
มองเห็นทะลุได 
 3. จาํนวนระบับ 

  3.1 หนังสือท่ีมีจํานวนระบับซํ้า (Copy) มากเกินไป กรณีท่ีไมใชเปนหนังสือประกอบการ
เรียนการสอน ใหเก็บไวบนชั้นอยางนอย 2 ระบับ เก็บไวท่ีใชนอย 2 ระบับ ท่ีเหลือจําหนายออก 

  3.2 หนังสือท่ีเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ท่ีมีการใชจนถึงปจจุบัน เก็บไวบนชั้น 
5 ระบับ 

 4. สถิติการใช 
  4.1 หนังสือภาษาตางประเทศ ท่ีมีปพิมพยอนหลังนับจากปจจุบัน มากกวา 15 ป และไมมี
การยืมออก / ไมมีการใชภายใน 10 ปยอนหลัง 

  4.2 หนังสือภาษาไทย ท่ีมีปพิมพยอนหลังนับจากปจจุบัน มากกวา 20 ป และไมมีการยืม
ออก/ไมมีการใชภายใน 10 ปยอนหลัง 

   

หมายเหตุ :  

 * ไดแก พระยาอนุมานราชธน / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ /  
เสนีย เสาวพงศ / รงค วงษสวรรค / ศรีฟา ลดาวัลย / อังคาร กัลยาณพงศ / ชอุม ปญจพรรค /  
วาณิช จรุงกิจนันต / กนกพงศ สงสมพันธุ / คําพูน บุญทวี / สุวัฒน วรดิลก / กรุณา กุศลาสัย 

 ** ไดแก The Little Prince (เจาชายนอย) / My sweet orange tree (ตนสมแสนรัก) /  
Les Miserables (เหยื่ออธรรม) / สี่แผนดิน / ขุนชางชุนแผน / สามกก  
 



 จากเกณฑการพิจารณาหนังสือหมวดวรรณกรรมเพ่ือจําหนายออกหรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใช
นอย มีผูเขารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

• พิมล – สําหรับแนวปฏิบัติในครั้งนี้ ใหพิจารณาเฉพาะ หมวดวรรณคดีกอน 

• เปยมสุข – หนังสือหรือวรรณกรรมท่ีนําเสนอเนื้อหาหรือชักจูงไปในลัทธิใดลัทธิหนึ่งท่ีไมใชพุทธ
ศาสนาอยางแทจริงใหพิจารณาจําหนายออก 

• ธนภร – หนังสือแปล เชน เรือ่งเจาชายนอยมีผูแปลเยอะมาก ดังนั้นควรใหความสําคัญกับผูแปล
ท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือดวย 

 

เกณฑพิจารณาหนังสือหมวดประวัติศาสตรเพ่ือจําหนายออกหรือจัดเก็บท่ีช้ันหนังสือใชนอย 

 

 การพิจารณาหนังสือเพ่ือจําหนายออกหรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใชนอยนั้น สามารถสรุปเกณฑ
การพิจารณา โดยใชเกณฑแตละดานประกอบกัน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได ดังนี ้
 1. ดานเนื้อหา                                                                                                                                                                 
  1.1 ความเชี่ยวชาญของผูเขียนหนังสือในสาขาวิชานั้น ๆ* หากเปนผูเขียนท่ัว ๆ ไป 
สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือการจําหนายออกได 
  1.2 หนังสือเลมนั้นมีฉบับพิมพใหม แกไขเพ่ิมเติมแลว ใหนําฉบับพิมพครั้งเกาไปไวท่ีชั้น
หนังสือใชนอย อยางนอย 1 ฉบับ 

  1.3 เนื้อหาท่ีตีความผิดพลาดหรือไมเท่ียงตรง 

  1.4 เนื้อหาท่ีหม่ินเหม หรือมีขอความไปในลักษณะจาบจวงสถาบัน   
  1.5 เนื้อหาเปนการเลาเหตุการณหรือเลาเรื่องสวนบุคคล ท่ีไมไดเปนผูมือชื่อเสียงหรือ
บุคคลท่ีไมไดเปนท่ีรูจักในแวดวงตาง ๆ เชน หนังสืออนุสรณงานศพ ท่ีมีแตประวัติ  ไมมีเนื้อหาท่ีเปน
ความรู ตลอดจนผูวายชนมไมใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในแวดวงใด ๆ ใหพิจารณาจําหนายออก 

  1.6 เนื้อหาท่ีกอใหเกิดอคติในเชิงลบ ท่ีบันทึกเหตุการณตามทัศนะของผูเขียน  
 2. ดานกายภาพ 

  2.1 หนังสือท่ีหนาฉีกขาด หนาหนังสือขาดไปหลายหนา และไมสามารถหาทดแทนได แตมี
ใหบริการท่ีหองสมุดอ่ืน สามารถจําหนายออกได  
  2.2 กระดาษเหลืองกรอบ  ข้ึนรา แมลงกัดแทะ 

 3. จาํนวนระบับ 

  3.1 หนังสือท่ีมีจํานวนระบับซํ้า (Copy) มากเกินไป กรณีท่ีไมใชเปนหนังสือประกอบการ
เรียนการสอนแลว  ใหเก็บไวบนชั้นอยางนอย 2 ระบับ เก็บไวท่ีชั้นหนังสือใชนอย 2 ระบับ ท่ีเหลือ
จําหนายออก 

 

หมายเหตุ :  

 * ไดแก กรมพระยาดํารงราชานุภาพ / ไกรฤกษ นานา / ไกรศรี นิมมานเหมินท / ขจร สุขพานิช / 

จิตร ภูมิศักดิ์ / ชาญวิทย  เกษตรศิริ / ชิน อยูดี / แถมสุข นุมนนท / ธงทอง จันทรางศุ / นิธิ เอียวศรีวงศ 
/ ประพจน อัศววิรุฬหการ / ประเสริฐ ณ นคร / ปรีดี พนมยงค / เผาทอง ทองเจือ / พูนพิศ อมาตยกุล /  
ภูวดล ทรงประเสริฐ / ลอม เพ็งแกว / ศรีศักร วัลลิโภดม / สืบแสง พรหมบุญ / อดุล วิเชียรเจริญ / 



นันทนา ชุติวงศ / พิสิฐ เจริญวงศ / สุรินทร ภูขจร / พัชรี สาริกบุตร / เอนก นาวิกมูล / รัศมี ชูทรงเดช / 
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ / สุเนตร ชุตินธรานนท / หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล / หมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี 
 

 จากเกณฑพิจารณาหนังสือหมวดประวัติศาสตรเพ่ือจําหนายออกหรือจัดเก็บท่ีชั้นหนังสือใชนอย 
มีผูเขารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

• พิมล – พิจารณาจากผูแตงหรือนักเขียน หากไมใชผูท่ีเปนท่ีรูจักหรือไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 
ใหพิจารณาจําหนายออกได โดยใชเกณฑพิจารณาหนังสือหมวดท่ัวไป และหากมีสแกนตัวเลมไว
แลว ใหนําตัวเลมท่ีชํารุดออกได 
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