
 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 

13201 ชุดวิชำสำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น 
ภำคกำรศึกษำต้น/2565 
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 

ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา โดยจัดระบบ 
การประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย 

การประเมินกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา 
มีความสามารถ ดังนี้ 

1.  สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2.  ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอน เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาท า 
3.  พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

ของเอกสารการสอน 
4.  คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี ้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอน ตั้งแต่ต้น 

ภาคการศึกษา และจากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมีโอกาสสอบผ่านมากกว่านักศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จ 

ในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

คณะกรรมการบริหาร 
ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 

พฤษภาคม 2565 
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 1. กำรประเมินผล  

 
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม จะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม ครอบคลุมประเด็นหลัก 

ที่ถาม ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการ

ประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
 

กรณีท่ี 1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน  สว่นแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาค คิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได้ 

 

กรณีท่ี 2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 

ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้ข้อสอบ
ฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมนั้นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด 
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้แกน่ักศึกษา  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่ำงที่ 1  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 x 0.66666 
เท่ากับ 46.67 คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 x 0.83333 เท่ากับ 58.33 
คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 64.67 คะแนน 

 
ตัวอย่ำงที่ 2  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 x 0.66666 

เท่ากับ 61.33 คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13 + 61.33 เท่ากับ 74.33 
คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 
คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 
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 2. กำรส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำ  

 
ให้นักศึกษาด าเนินการดงันี ้

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

   1) ระบบออนไลน์ท่ี https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 

   2) ส่งทำงไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยังมหำวิทยำลัยโดยไม่
ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน  

2. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    15 กันยำยน – 30 ตุลำคม 2565 
3.   ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมำนี้ 
4.  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 

 
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง  และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้เอกสารที่จัด
ไว้ในหน้า 5 ไม่ต้องจัดท ำขึ้นใหม่ 
5.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623,  0-2504-7626  และ0-2504-7628  หรือ โทรศัพท์ติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร 0-2503-3547  E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  
www.stou.ac.th 
 

 

 

 

         ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 

ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ 13201 สำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น สำขำวิชำศิลปศำสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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หน้าว่าง 
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ปกกิจกรรม 

 

 
กิจกรรมประจ ำชุดวิชำสำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น 

ภำคกำรศึกษำที่ 1/2565 

  ชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………… 
  เลขประจ าตัว.………………………………………………………….……… 
  ที่อยู่…………………………………………………………………….……… 
  ………………………………………………………………………….……… 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนกำรส่งเอกสำรกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ส่งมำในซองมีดังนี้ 
             กิจกรรมภาคปฏิบัติประจ าชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
             (หน้าที่ 5 – 8 รวมปก)       จ านวน   4 หนา้ 
             ไปรษณียบัตรที่เขียนที่อยู่และจ่าหน้าถึงตนเอง   จ านวน   1 แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นที่สุด 

       ลงชื่อ……………………………… 
                (………………………….…) 
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 3. เนื้อหำกิจกรรม  
 

กิจกรรมภำคปฏิบัติ 
กิจกรรมประจ าชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น มีจ านวน 3 ข้อ และให้ท าทุกข้อ ให้นักศึกษาเขียน

ค าตอบลงในกิจกรรมนี้ด้วยลายมือที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามใส่ปกด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ
อ่อน ให้นักศึกษาใช้ปกท่ีมหาวิทยาลัยส่งให้เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และความสวยงามของปกไม่มีผลต่อการให้
คะแนน 

1.  นักศึกษาคิดว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ
นักศึกษา ขอให้ยกตัวอย่างมา 2 หัวข้อ โดยให้นักศึกษาระบุหัวข้อพร้อมประโยชน์ และยูอาร์แอล (URL) ที่ปรากฏ
ข้อมูลนั้นๆ อย่างถูกต้อง (4 คะแนน) 
หัวข้อที่ 1 ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ประโยชน์ ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ยูอาร์แอล ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
หัวข้อที่ 2 ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ประโยชน์ ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ยูอาร์แอล ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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2.  จงตอบค าถามต่อไปนี้พอสังเขปตามหลักวิชาการ (6 คะแนน) 

 
2.1 เน็ตติเคว็ด (netiquette) คืออะไร จงยกตัวอย่างเน็ตติเคว็ดมาสัก 2 ข้อ (3 คะแนน) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
2.2 ลิขสิทธื (copyright) คืออะไร จงยกตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

มาสัก 2 ตัวอย่าง (3 คะแนน) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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3.  จงจับคู่ข้อความด้านซ้ายมือกับค าหรือข้อความด้านขวามือที่ถูกต้องตรงกัน โดยน าตัวอักษรด้านขวามือ 
มาใส่ลงหน้าหมายเลขด้านซ้ายมือ (10 คะแนน) 
 
.........1. ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึก ประมวล 

หรือด าเนินการด้วยวิธีใดๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าต่อผู้รับ  
เพ่ือให้สามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ 

ก. ระบบฐานข้อมูล 
ข. ซีอีโอ 
ค. สารสนเทศ 

.........2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ง. เอกสาร 

.........3. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลที่
บันทึกไว้กลับมาใช้ได้อีก 

จ. แลน 
ฉ. ซีไอโอ 

.........4. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
2 ส่วน ได้แก่ ฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 

ช. เอชทีทีพี 
ซ. แวน 
ฌ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

.........5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอาณาเขตการให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างใหญ่มาก 

ญ. ความรู้ 
ฎ. หน่วยความจ ารอง 

.........6. โปรโตคอลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฏ. ทรัพยากรสารสนเทศ 

.........7. วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบใหม่ ฐ. ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

.........8. รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ 

ฑ. ทีซีพี/ไอพี 
ฒ. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

.........9. สิ่งพิมพ์ดิจิทัล ณ. วิดีโอ 

.........10. มาตรฐานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ด. ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ 
ต. โคบิต 

  ถ. เว็บมาสเตอร์ 
  ท. หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ธ. การพัฒนาต้นแบบ 
  น. ยูอาร์แอล 
  บ. สแกนเนอร์ 
  ป. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

ชุดวชิา 13201 สารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

…………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………..………………… 
 

ค าช้ีแจง เพื่อประโยชนใ์นการจดัการเรียนการสอนชุดวชิาน้ีตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา จึงขอความร่วมมือนกัศึกษาตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจฉบบัน้ี และโปรดส่งคนืพร้อมกจิกรรมประจ าชุดวชิา 
…………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………………..………………… 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ()  ลงในช่องหรือกรอกข้อความลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจริง 
1.1 เพศ   ชาย   หญิง 

1.2 อายุ   20-25 ปี   26-30 ปี   31-35 ปี   36-40 ปี   มากกวา่ 40 ปี 

1.3 วุฒิการศึกษา   ม.3   ม.6   อนุปริญญา   ปริญญาตรี   สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ   ราชการ   พนกังานบริษทั/ภาคเอกชน   ธุรกิจส่วนตวั   ไม่ไดท้ างาน 

1.5 หลกัสูตรทีศึ่กษา   สารสนเทศทัว่ไป 2 ปี   สารสนเทศทัว่ไป 4 ปี   สารสนเทศส านกังาน 2 ปี 

    สารสนเทศส านกังาน 4 ปี   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………. 

1.6 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ   ใชไ้ม่เป็น   พอใชไ้ด ้   ใชไ้ดดี้ 

1.7 จ านวนคร้ังทีล่งทะเบียนเรียนชุดวชิานี ้   1 คร้ัง   2 คร้ัง   3 คร้ัง   มากกวา่ 3 คร้ัง 

1.8 เหตุผลทีค่ดิว่ามผีลมากทีสุ่ดทีท่ าให้สอบไม่ผ่านชุดวชิานี ้(โปรดข้ามข้อนี ้หากลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก) 

    อ่านเน้ือหาไม่ครบทุกหน่วย   อ่านทุกหน่วย แต่เฉพาะหวัขอ้ท่ีอยากอ่าน 

    อ่านทุกหน่วย แต่เน้ือหายาก ไม่เขา้ใจ   อ่านทุกหน่วย แต่ไม่ทบทวนก่อนสอบ 
 

ส่วนที ่2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัเอกสารการสอน ส่ือเสริม และกจิกรรมประจ าชุดวชิาในภาพรวม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ()  ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
2.1 เอกสารการสอนมีเน้ือหาท่ีชดัเจน อ่านเขา้ใจไดง่้าย      
2.2 เอกสารการสอนมีเน้ือหามากเกินไป อ่านแลว้สบัสน      
2.3 การจดัล าดบัความยากง่ายของเน้ือหาวชิาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
2.4 การศึกษาเอกสารการสอนท าใหไ้ดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึน      
2.5 ความรู้จากเน้ือหาเอกสารการสอนสามารถน าไปประยกุตใ์นงาน

และชีวติประจ าวนัได ้
     

2.6 แบบประเมินตนเองก่อน-หลงัเรียนช่วยทบทวนเน้ือหา      
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ล าดบัที ่ หัวข้อประเมนิ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
2.7 วธีิการศึกษาของชุดวชิาช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาวชิาท่ีศึกษามากข้ึน      
2.8 ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามในกิจกรรมประจ าชุดวชิากบัเน้ือหา      
2.9 กิจกรรมประจ าชุดวชิาช่วยใหไ้ดใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษาคน้ควา้

เพ่ิมเติม 
     

2.10 กิจกรรมประจ าชุดวชิากระตุน้การคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา      
2.11 ส่ือเสริมประกอบชุดวชิาช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือหา

มากข้ึน 
     

2.12 การวางแผนการศึกษาเอกสารการสอนมีผลต่อการสอบผา่น      
2.13 ท าแบบประเมินตนเองก่อน-หลงัเรียนช่วยทบทวนเน้ือหาใน

เอกสารการสอน 
     

2.14 ท ากิจกรรมทา้ยเร่ืองช่วยทบทวนเน้ือหาในเอกสารการสอน      
2.14 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละตอนช่วยใหท้ราบแนวขอ้สอบ      

 

ส่วนที ่3 วธีิการเรียนชุดวชิาสารสนเทศศาสตร์เบือ้งต้น 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ()  ลงในช่องทีต่รงกบัวธีิการเรียนชุดวชิานีข้องท่าน 
3.1 จดัตารางเรียนชุดวชิานี ้   จดั   ไม่จดั 
3.2 บันทกึสาระส าคญัของเนือ้หาในเอกสารการสอน   บนัทึก   ไม่บนัทึก 
3.3 ท าแบบประเมนิตนเองก่อนเรียนก่อนอ่านเอกสารการสอน โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน   ท า   ไม่ท า 
3.4 ท าแบบประเมนิตนเองหลงัเรียนหลงัอ่านเอกสารการสอน โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน   ท า   ไม่ท า 
3.5 ท ากจิกรรมท้ายเร่ือง   ท า   ไม่ท า 
3.6 ทบทวนเนือ้หาก่อนสอบ   ทบทวน   ไม่ทบทวน 
3.7 ค้นหาความรู้เพิม่เตมิจากแหล่งอืน่ ๆ   คน้หา   ไม่คน้หา 
3.8 วธีิการท ากจิกรรมประจ าชุดวชิา   อ่านเอกสารการสอนโดยละเอียดก่อนท า   อ่านเฉพาะเน้ือหาเพ่ือคน้หาค าตอบ 
3.9 ปัจจยัความส าเร็จในการศึกษาชุดวชิานี ้(เลอืกไม่เกนิ 3 รายการ) 
  บนัทึกสาระส าคญั   อ่านท าความเขา้ใจทุกหน่วย   ท ากิจกรรมทา้ยเร่ือง 
  ท ากิจกรรมประจ าชุดวชิา   ท าแบบประเมินตนเองก่อน-หลงัเรียน   ทบทวนเน้ือหาก่อนสอบ 

 

ส่วนที ่4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ในความร่วมมือคร้ังนี้ 


