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กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
สาขาวิชาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

     

ค าน า 
  

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาเล่าเรียนครบวงจร   ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังจากเรียนเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยจัดระบบการ
ประเมินครบส่วน ทั้งการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลสุดท้าย 
  การประเมินกิจกรรม  เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย  จึงให้ผู้เรียนและ
นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามท่ีก าหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนและนักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด 
      กลุ่มหนึ่ง 
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 

นักศึกษาท า 
3. พัฒนาระบบ  โครงการ  ชิ้นงาน ฯลฯ  ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด 

                             หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 
4. คิด  วิเคราะห์  น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาค

การศึกษา  และจากการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท า
กิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร ขอให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้  และสามารถน าความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน
สืบไป 
 
 

                                                                       คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 
 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 
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 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม   การครอบคลุมประเด็น
หลักท่ีถาม  ความถูกต้องของค าตอบ  ความชัดเจนของการน าเสนอ  ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน 
 มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้  โดย
การประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  แบ่งออกเป็น  2  กรณ ี
 กรณีท่ี  1  นักศึกษาท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ  80  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  20  และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรม
ในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีท่ี  2  นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
 ในการประเมินผลปลายภาค  นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม  80  คะแนน  ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  
โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างท่ี  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  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน  64.67  คะแนน 
 ตัวอย่างท่ี  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 X 0.83333  
เท่ากับ  76.67  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  76.67  คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประเมินผล 
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  ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท า 
เสร็จแล้วไว้  1 ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน 

2. หมดเขตการส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 
4. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 

 
5.  ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่งและถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้ 

เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  (ปรากฏในภาคผนวกท่ีส่งมาด้วย) 
    6.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 02-504-7626 และ 02-504-7628 ส านักบริการการศึกษา หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์
สารสนเทศ หมายเลข 0-2504-7788 โทรสาร 0-2503-3547 E-mail: ic.proffice@stou.ac.th และ 
www.stou.ac.th 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. การสง่กิจกรรมประจ าชดุวิชา 

 
 
 

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) 
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งานที่ก าหนดให้ท า 

 งานที่ก าหนดให้ท ามีทั้งหมด 3 ส่วน ให้นักศึกษาท าท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาแต่ละหน่วยตั้งแต่หน่วยที่ 1 -15 ให้มีความยาวประมาณ หน่วยละ  
3 -5 หน้ากระดาษ เขียนด้วยลายมือตนเองอย่างบรรจง สามารถอ่านได้ง่าย  
 

ส่วนที่ 2 จงอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรของไทย 2 ผลิตภัณฑ์ เมื่ออ่านแล้วให้นักศึกษาเลือก
มา 1 ผลิตภัณฑ์ แล้ววิเคราะห์ว่าหากท่านต้องการวางแผนกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ท่านจะ
ด าเนินการอย่างไร โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรที่ท่านเลือก คือ อะไร 
2. กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ คือ ใคร 
3. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4 Ps) ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างไร ได้แก่ 

3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ท่านจะตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าอะไร มีตราสินค้าหรือไม่ 
รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร มีบรรจุภัณฑ์อย่างไร มีขนาดหรือรสชาติใดบ้าง และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

3.2 ราคา (Price) มีการก าหนดราคาอย่างไร 
3.3 การจัดจ าหน่าย (Place) มีช่องทางการตลาดอะไรบ้าง และมีการกระจายสินค้าอย่างไร  
3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการส่งเสริมการตลาดอย่างไร เช่น การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง รวมทั้งการ
สื่อสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ อะไรบ้าง 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 PHUM MEAL ‘ไข่ผ า’ เจ้าของฉายาคาเวียร์แห่งสายน  า 
 หลายคนอาจไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อ แต่ ‘ผ า’ หรือ ‘ไข่น้ า’ คือหนึ่งในสุดยอดอาหารแห่งอนาคต ที่ NASA เอง
ยังต้องวิจัยมันเพื่อท าเป็นอาหารให้กับนักบินอวกาศ 

ผ า หรือ ไข่แหน (มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wolffia globose เป็นดอกไม้น้ าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ลอยตัวเป็น
แพบนผิวน้ า ด้วยหน้าตาคล้ายไข่ปลาจิ๋ว จึงมักถูกเรียกว่า “คาเวียร์แห่งสายน้ า” แต่สิ่งที่ท าให้ผ ากลายเป็นที่จับตา
ของวงการอาหารทั่วโลก นั่นเพราะปริมาณโปรตีนที่มากถึง 50% ของน้ าหนัก ซึ่งมากกว่าพืชตระกูลถั่วที่นิยมน ามาใช้
ผลิตเป็นเนื้อสัตว์ทดแทนเสียอีก แถมยังเติบโตได้รวดเร็วมาก สามารถเพ่ิมจ านวนเป็น 2 เท่าได้ในเวลาเพียง 24 -48 
ชั่วโมง  

จึงเป็นโอกาสให้กับ Advanced Green Farm สตาร์ทอัพไทยที่ผสมผสานนวัตกรรม AgTech และ 
FoodTech เข้าด้วยกัน ทั้งการท าฟาร์ม ‘ผ า’ ระบบปิด ที่จ าลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโตของผ า ให้
ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และสะอาดปลอดภัยกว่าปล่อยให้โตตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ก่อนจะน าไปผ่านกระบวนการ
ควบคุมการผลิตและแปรรูปออกมาเป็นสินค้า Phum Meal ได้หลายประเภท  
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ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในรูปแบบ ‘ผ าสด’ ปลอดสาร ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า 3 จะตักทานสด 

ก็ให้รสสัมผัสกรุบๆ เคี้ยวสนุก หรือจะเอาไปปรุงอาหารต่อก็ได้ ‘ผ าแช่แข็ง’ (Freeze dried) ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้
นานมากข้ึน รวมถึง ‘ผงโปรตีนจากผ า’ ที่สามารถน าไปผสมและข้ึนรูปเป็นอาหารและขนมที่อุดมไปด้วยโปรตีนได้ 
 

ผลิตภัณฑ์ที่  2 SIXTEIN ผงโปรตีนจิ งหรีด วัตถุดิบใหม่ในการผลิตอาหาร 
แม้ประเทศไทยจะคุ้นเคยกับการกินแมลง แต่ถ้าจะให้กินแบบทั้งตัว อาจยังไม่ใช่เรื่องทั่วไปส าหรับใครหลายคน 
Thai Ento Food สตาร์ทอัพไทยที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มแมลงครบวงจร เลยน า “จิ้งหรีด” ที่ตนเองเลี้ยงได้ 

มาผ่านกรรมวิธีการแปรรูปที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และเปลี่ยนออกมาเป็นผงโปรตีนคุณภาพสูงที่มีชื่อว่า “Sixtein” ที่มี
ปริมาณโปรตีนต่อน้ าหนักสูงถึง 70% (มากกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ประมาณ 20-30%) แถมยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก 
แคลเซียม โพแทสเซียม และสังกะสี ซึ่งเป็นสารอาหารส าคัญท่ีช่วยป้องกันโรคยอดนิยมส าหรับคนยุคปัจจุบัน 

ปัจจุบัน Sixtein เองยังได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Spearhead ในการวิจัยพัฒนาเพ่ิมเติม มูลค่า
โครงการ 3 ปี รวมกว่า 100 ล้านบาท และเตรียมท าตลาดในประเทศไทยช่วงปลายปี 2020 ซึ่ง “ผงโปรตีนจาก
แมลง” แบบนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารได้อีกหลากหลาย เช่น น าไปใช้เป็นโปรตีน
ทดแทนในเวย์โปรตีน หรือน าไปเป็นส่วนผสมให้กับอาหารต่างๆ ไม่แน่ว่าต่อไปเราอาจได้ทานบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ที่มี
โปรตีนไม่แพ้สเต็กเนื้อดีๆ เลย  
 
ข้อมูลจาก: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2564). รวมมาให้ดู! 5 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต คนไทยก็ท าได้ 
https://www.nia.or.th/5InnoSPACEF  

 
ส่วนที่ 3  ให้นักศึกษาอธิบายคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงานด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
มาพอสังเขป  
 

โดยให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเองอย่างบรรจง สามารถอ่านได้ง่าย (20 คะแนน) 
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ปกรายงาน 

 
 

 
กิจกรรมประจ าชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินคา้เกษตร 

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 

 ชื่อนักศึกษา……………………………………………………… 
 
  รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
 
  ที่อยู…่……………………………………………………….…… 
  ……………………………………………………………………. 
  โทรศัพท ์ (ถ้ามี)  …………………………………………………. 
 

          ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมนิเป็นที่สุด 
 
      ลงชื่อ…………………………………. 
            (…………………………………)  
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วันท่ีประเมิน. วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ.......................... 

 
 

 
ที่อยู่  อ าเภอ………………………….…จังหวัด………………………….. ปีท่ีสมัครเข้าศึกษา..................................... 

**************************************** 
ค าช้ีแจง เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้ว โปรดตอบแบบประเมินฯ โดยเขียนเครื่องหมาย ที่  หน้าข้อความ หรือในคอลัมน์ที่ต้องการ หรือเติม    

ข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง แล้วส่งกลับพร้อมกับกิจกรรมชุดวิชา 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1. เพศ        ชาย                     หญิง   
2.  อายุ ............................ ป ี
3. อาชีพ/ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
      รับราชการ   ต าแหน่ง........................................................หน่วยงาน................................................................. 
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ต าแหน่ง..........................................หน่วยงาน................................................................ 
        พนักงานบริษัท   ต าแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................ 
      ค้าขาย ระบุประเภทสินค้า.................................................     ประกอบอาชีพอิสระ ระบุ.................................... 
      ท าฟาร์ม ระบุประเภทฟาร์ม  ..............................................   อื่นๆ ระบุ........................................................... 
4. หลักสูตรที่สมคัรเรียน    วิชาเอกส่งเสริมการเกษต   บริหารธุรกิจสหกรณ ์

     การจัดการการผลิตพืช            การจัดการการผลิตสัตว ์
     ธุรกิจการเกษตร     การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

5. วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 
       ม.3         ม.6/ปวช.      ปวส./ปวท.เกษตรกรรม     ปวส./ปวท.บริหารธุรกิจ    ปวส./ปวท.อื่น ระบุ............ 
       ปริญญาตรีด้านการเกษตร     ปริญญาตรีบรหิารธุรกจิ    ปริญญาตรีอื่น ระบุ ................................. 
6. วัตถุประสงค์ที่สมัครเรียน  
        ต้องการปรับวุฒิ   น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
        ต้องการเพิ่มพูนความรู ้  อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 
7.  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์          ไม่ใช้         ใช้พิมพ์งาน        ใช้อินเทอร์เน็ต        อื่นๆ ระบุ.................. 
8. ชุดวิชาที่สอบผ่านแล้ว จ านวน………...ชุดวิชา  และคงเหลือชุดวชิาที่ยังไม่ไดล้งทะเบียน จ านวน…………ชุดวิชา 
9. ในภาคการศึกษานี้ลงทะเบียน จ านวน…………………..ชุดวิชา 
10. ในภาคการศึกษานี ้ลงทะเบียนชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 
         เป็นครั้งแรก              ลงทะเบียนทั้งสอบไล ่สอบซ่อมและครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น…………ครั้ง  
11. ประสบการณ์เข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาตา่งๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
         ไม่เคยเข้ารับการสอนเสริม เพราะ.............................................................................................. 
         เข้ารับการสอนเสรมิ       มีประโยชน์             น้อย          ปานกลาง        มาก  

 
 

หมายเหตุ  สง่แบบประเมินและกจิกรรมมาพร้อมกันโดยไม่ต้องเขา้เล่มรวมกัน

แบบประเมินเนือ้หาเอกสารการสอน 
ชุดวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 

 

ภาค 1 ปี 65 
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชดุวิชา 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร 

 
รายชื่อหน่วย 

ความเหมาะสมของ
เนื อหา 

ความชัดเจน 
ง่ายแก่การเข้าใจ 

ความเป็นประโยชน ์

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการตลาดสินคา้เกษตร                
2. ระบบการตลาดสนิค้าเกษตร                
3. ลักษณะสินคา้เกษตรและตลาดสินคา้เกษตร                
4. แนวคิดการวิเคราะหต์ลาดสนิค้าเกษตร                
5. การวิเคราะห์โซ่อุปทานและสภาวะแวดล้อมทาง
การตลาดสนิค้าเกษตร 

               

6. การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกษตร                
7. การวางแผนการตลาดสินค้าเกษตร                
8. การพัฒนากลยทุธ์การตลาดสินค้าเกษตร                
9. การจัดการการตลาดสนิค้าเกษตรด้านผลิตภัณฑ ์                
10. การจัดการการตลาดสินคา้เกษตรด้านราคา                
11. การจัดการการตลาดสินคา้เกษตรด้านการจัดจ าหน่าย                
12. การจัดการการตลาดสินคา้เกษตรด้านการสง่เสริม
การตลาด 

               

13. การควบคุมการตลาดสนิค้าเกษตร                
14. สารสนเทศและการวิจัยการตลาดสนิค้าเกษตร                
15. การพัฒนาการจัดการการตลาดสนิค้าเกษตร                
ความพึงพอใจในภาพรวม                
 

การน าความรู้ไปใช้ 1 2 3 4 5 
1. การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั      
2. การน าความรู้ไปใช้ในงานประจ า      
หมายเหตุ: คะแนน 1= น้อยที่สุด      2= น้อย      3= ปานกลาง     4= มาก      5= มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงเนื อหา 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 


