เรียนรู เ้ พื่อรับใช้สงั คม
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ปี ที่ 2 ฉบั บ ที่ 3 มิ ถุ น ายน – สิ ง หาคม 2555
35 หมุ่ 3 เทคโนธานี คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

ย่างเข้าสูป่ ี ท่ี 2 ของสาร สพว. ฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 3 ซึง่ ออกมาในช่วงฤดูฝน เป็ นช่วงทีห่ ลายคนกาลังลุน้
ระทึกว่าปี น้นี ้าจะท่วมมากเหมือนปี ทผ่ี ่านมาหรือไม่ ก็ขอภาวนาว่าอย่าให้ท่วม  ในช่วงเดือนทีผ่ ่านมาหลายท่านก็มวั คร่าเคร่งกับ SAR และ
ผ่านช่วงเทศกาลการประเมินคุณภาพประจาปี การศึกษา 2554 ผลการประเมินคุณภาพออกมาเป็ นอย่างไร ก็นาผลนัน้ มาปรับปรุงคุณภาพ
ต่อไป  การปรับปรุงโครงสร้างภายในของสานักพัฒนาวิชาการ  สาระน่ ารู้เกี่ยวกับ TQF  แนะนาหนังสือใหม่จากโครงการ
สานักพิมพ์ มฉก.  แจ้งข่าวงานวิจยั และตาราทีไ่ ด้ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  และพบกับข่าวสารกิจกรรมของสานักพัฒนาวิชาการ
ต่อไปฉบับหน้า
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน
รักษาการ ผช.ผอ.สพว.

ท้ายนี้ สพว.ขออวยพรให้ทกุ ท่านมีควา
 ด้ว ยมหาวิท ยาลัย ได้ม กี ารปรับ ปรุง โครงสร้า งภายในของส านัก พัฒ นาวิช าการ ตามมติส ภามหาวิท ยาลัย หัว เฉีย ว
เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2555 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เห็นควรให้จดั ตัง้ หน่ วยสหกิจศึกษา โดยมีฐานะเป็ นแผนกหนึ่งใน
สานักพัฒนาวิชาการ โดยมีหน้าทีใ่ นการประสานงานสหกิจศึกษากับคณะวิชาและสถานประกอบการ
 ในปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ โดยมีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ ตามคาสัง่ มฉก. ที่ 122/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปี
การศึกษา 2556
 ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนอุดหนุ นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e – learning ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบสอนโดยให้
เสนอสื่อการเรียนการสอนทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทส่ี านักพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน
e – learning พิจารณา โดยมหาวิทยาลัยจะมอบทุนสนับสนุ นให้รายวิ ชาละ 5‚000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทัง้ นี้คณาจารย์ทส่ี นใจจัดทาสื่อ
บทเรียนเพื่อขอรับทุนสนับสนุ นดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์ได้ตามประกาศฯ ที่ 123/2550 เรื่อง แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน e – learning

มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพงานวิ ช าการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยจิ ต ใจบริ ก าร .....

 สาระน่ารูเ้ กีย
่ วกับ
TQF
ตามที่ สกอ.ได้
กาหนดกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ (TQF) โดยได้ กาหนดกรอบที่ มุ ่ ง เน้ นผลการเรี ย นรู้ ข อง
บัณ ฑิ ต (Learning Outcomes) ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานขั น้ ต่า เชิ งคุ ณ ภาพเพื่ อ ประกัน คุ ณ ภาพ
บัณ ฑิ ต โดยสาระมี ด ัง นี้
การเรีย นรู ้ แ ละมาตรฐานผลการเรีย นรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุ ดมศึก ษาของ
ประเทศไทย
 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีน่ กั ศึกษาพัฒนาขึน้ ในตนเองจากประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั ระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนดผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวังให้
บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสยั ในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถชี วี ติ
ในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสยั และการปฏิบตั ติ นตามศีลธรรม ทัง้ ในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2)
ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนาเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้
3)
ด้านทัก ษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเ คราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปญั หา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ม่ได้คาดคิดมาก่อน
4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูข้ องตนเอง
5)
ด้า นทักษะการวิ เคราะห์เชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทัง้ การ
พูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูท้ งั ้ 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรา ดนตรี
การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิม่ การเรียนรู้ ทางด้าน
ทักษะพิสยั (Domain of Psychomotor Skill)

สวั ส ดี ค่ ะ ... ก่ อ นอื่น ต้อ งขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริห ารทุ ก ระดับ และ
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ท่ใี ห้การสนับสนุ น และให้ก าลังใจในการทาผลงานเพื่อขอ
ตาแหน่ งทางวิชาการ รวมถึงคาแนะนาต่ างๆ อย่ างสม่ าเสมอจากแผนกพัฒนางาน
วิชาการ โดย
คุณธราวดี อัครลิขติ และทีมงาน ซึ่งนับว่าเป็ น ประโยชน์อย่างยิง่
เพราะท าให้ก ารด าเนิ น การด้า นเอกสารและข้อ มูลต่ า งๆ ที่ต้อ งใช้ป ระกอบการขอ
ต าแหน่ ง มี ค วาม ถู ก ต้ อ งเหมาะสม และผ่ า นขัน้ ตอนต่ า งๆไป ได้ ด้ ว ยดี จึ ง
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา
ณ โอกาสนี้
จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล
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สาร สพว. ฉบับทีผ่ ่านมา (ปี ท่ี 1 ฉบับที่ 2 เมษายน – พฤษภาคม 2555) ได้ประชาสัมพันธ์
โครงการวิจยั และงานเรียบเรียงตาราที่ได้รบั ทุนอุดหนุ นจากมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2554
โดยได้เสนอรายละเอียดโครงการวิจยั และงานเรียบเรียงตาราไปแล้ว จานวน 5 คณะวิชาตามลาดับ
ได้แ ก่ 1.คณะเทคนิ ค การแพทย์ 2.คณะบริห ารธุ ร กิจ 3.คณะสาธารณสุข ศาสตร์แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
4.คณะสัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ แ ละสวัส ดิก ารสัง คม 5.คณะภาษาและวัฒ นธรรมจีน ซึ ่ง ยัง คงเหลือ อีก 5 คณะวิช า ในฉบับ นี้
ขอประชาสัมพันธ์ทุนเพิม่ เติมของคณะวิชาที่ได้เสนอไปแล้วในฉบับที่ผ่านมา และคณะวิชาที่ได้รบั ทุนอีก 3 คณะวิชา ดังนี้คะ่
 โครงการวิ จยั คณะเทคนิ คการแพทย์ (เพิ่ มเติ ม)
1. เรื่อ ง การศึก ษาผลของสารเคอร์ค ิว มิน และแอนาลอกต่ อ นิว โตรฟิ ล และเม็ด เลือ ดแดงของผู ้ที่พ ร่อ งเอนไซม์ G6PD
ในหลอดทดลอง อ.ดร.ดวงมณี แสนมัน่ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 91,040 บาท
 โครงการวิ จยั คณะบริ หารธุรกิ จ (เพิ่ มเติ ม)
1. เรื่อง กระบวนการตัดสินใจยอมรับและการแพร่กระจายนวัตกรรมการค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ย ว
อิเล็กทรอนิกส์ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย อ.ดร.พวงชมพู โจนส์ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 24,335 บาท
2. เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนด้านธุ ร กิจ จีน ของสถานประกอบการเพื่อ รองรับการเปิ ดเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 25,060 บาท
 โครงการวิ จยั คณะศิ ลปศาสตร์
1. เรื่อง ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนศรีนครเขื่อ นขัน ธ์ ตาบลบางกะเจ้า อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ อ.ศาริณี ตัง้ อุทยั สุข ผูว้ จิ ยั ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 25,000 บาท
2. เรื่อง Using a text mining system to assess aspects of writing fluency in ESL students of Huachiew Chalermprakiet
University อ. Adam Gardiner ผูว้ จิ ยั ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 17,455 บาท
3. เรื่อ ง การวิเ คราะห์ก ารแปลภาพพจน์ ข องนัก ศึก ษาวิช าเอกภาษาอัง กฤษในรายวิช าหลัก การแปล 1 และหลัก การแปล 2
อ.อารัมภ์ เอี่ยมละออ ผูว้ จิ ยั ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 16,475 บาท
4. เรื่อง คุณลักษณะของนักศึกษาที่มผี ลต่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ผศ.คณพศ สิ ทธิ เลิ ศ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 24,296 บาท
5. เรื่ อ ง ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการใช้ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นทางสร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษา
อ.รัชนี พร ศรีรกั ษา หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 21,070 บาท
6. เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยาการตัง้ ชื่อบ้านและชื่อคลองในเขตอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปร าการ อ.พรรณศิ ริ แจ่มอรุณ
หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 54,478 บาท
 โครงการวิ จยั คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เรื่อ ง ผลของอายุ ส่ ว นสู ง และค่ า ดัช นี ม วลกายต่ อ ค่ า การชัก นากระแสประสาทมีเ ดีย นและอัล นาในอาสาสมัค รปกติ อ.
จันเพ็ญ บางสารวจ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 22,936 บาท
2. เรื่อง การสารวจการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร และการเปรียบเทียบกับ
การศึกษาในอดีต รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 50,790 บาท
3 . เรื่ อ ง การสารวจควา ม ชุ ก การติ ด เชื้ อ พยา ธิ ลาไส้ ข องแรงงานในโรงง านอุ ต สาห กรรม จั ง หวั ด สมุ ท รปรากา ร
ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิ ญโญชีพ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 61,965 บาท
 งานเขียน แปล และเรียบเรียงตาราคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อ.สุปัญญา อภิ วงศ์โสภณ ผูเ้ รียบเรียง ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 12,000 บาท
 โครงการวิ จยั คณะนิ ติศาสตร์
1. เรื่อง การควบคุมการกระทาทางปกครองโดยศาลปกครอง: ศึกษากรณีการกระทาทางปกครองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผศ.ช.ชยิ นทร์ เพ็ชญไพศิ ษฏ์ หัวหน้าโครงการ ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 36,480 บาท
 งานเขียน แปล และเรียบเรียงตาราคณะนิ ติศาสตร์
1.เรื่อง กฎหมายธุรกิจ ผศ.ช.ชยิ นทร์ เพ็ชญไพศิ ษฎ์ หัวหน้าคณะผูเ้ รียบเรียง ได้รบั ทุนอุดหนุนจานวน 12,000 บาท
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 งานพัฒนาความรู้เพือ่ ส่งเสริมคณาจารย์ ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ
แผนกพัฒนางานวิชาการ สานักพัฒนาวิชาการ ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จานวน 2 โครงการ และการประชุมเชิงวิชาการ
จานวน 1 โครงการ ตามทีไ่ ด้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อฉบับทีแ่ ล้ว สาหรับ สาร สพว.ฉบับนี้จงึ เก็บภาพบรรยากาศในวันงานมาฝากกันค่ะ
เรื่อ ง “เทคนิ คการเขี ย นและผลิ ต ตารา” วิท ยากร
โดย ศาสตราจารย์กิ ต ติ ค ุณ ปรีช า ช้ า งขวัญ ยื น ศูน ย์พ ุท ธ
ศาส น์ ศ ึก ษา จุฬ า ลง กรณ์ ม หาวิท ยาล ยั เมื ่อ ว นั พุธ ที ่ 16
พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อ งบรรยายพิเศษ 2
(สื่อ ประสม) อาคารบรรณสาร ชัน้ 2
เรื่อง “การสร้างงานวิ จยั ” วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิ น แสวงดี สถาบัน
วิจ ยั ประชากรและสัง คม มหาวิท ยาลัยมหิดล
เมื่ อ วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา
8.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอานวยการ ชัน้ 3
เรื่ อ ง “คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมของนั ก วิ จั ย ”
วิท ยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัง ศุม าลย์ จัน ทราปั ต ย์
คณะเกษตร มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่
28 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3
อาคารอานวยการ ชัน้ 3
** สาหรับคณาจารย์ท่านใดทีม่ คี วามสนใจศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมโครงการอบรมทัง้ 3 โครงการ
สามารถติดต่อขอยืม แผ่น VIDEO DVD ได้ทแ่ี ผนกพัฒนางานวิ ชาการ โทร. 1511, 1136

ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ม ี
น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
คณาจารย์ ไ ด้ จ ัดท าต ารา
และหนั ง สื อ วิ ช าการที่ ม ี
ม า ต ร ฐ า น เ พื่ อ ใ ช้
ประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่ างๆ โดยผ่าน
การจั
1. ดพิมพ์จากโครงการ
ส า นั ก พิ ม พ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งสาร สพว.
ฉบับนี้ ขอประชาสัม พัน ธ์
หนั ง สื อ ที่ ด า เนิ นกา ร
จัดพิมพ์แล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2555 จานวน 3
เรื่อง ดังนี้
กองบรรณาธิ การ สาร สพว.
ผศ.ดร.วุฒพิ งษ์ ทองก้อน หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ธราวดี อัครลิขติ
หัวหน้าแผนกพัฒนางานวิชาการ
ปวีณา ธนะพงศ์เพชร
หัวหน้าแผนกหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา
นงนุ ช โพธิป์ ทั มะ
เลขานุการ สพว.
ทัศนีย์ สาหร่ายสังข์
เลขานุการ สาร สพว.
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ผูเ้ ขียน : อ.จรุงยศ อรัณยะนาค คณะนิเทศศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการจัดทาหนังสือเล่มนี้คอื เพื่อใช้เป็ นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า ทบทวน
ความรู้สาหรับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เช่น ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
วิวฒ
ั นาการศิลปกรรม สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์และสมัยประวัตศิ าสตร์โบราณ ศิลปกรรมอียปิ ต์ เป็ นต้น

ระเบียบวิ ธีวิจยั พืน้ ฐานสาหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
ผูเ้ ขียน : ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ คณะศิลปศาสตร์
ตาราเล่มนี้ได้รบั ทุนอุดหนุ นจากมหาวิทยาลัย ผูเ้ ขียนได้รวบรวมและเขียนขึน้ จาก
ประสบการณ์ ใ นการสอน และทาวิจ ยั ประกอบกับ ค้น คว้า เพิ่ม เติม จากตาราต่ า งๆ ของ
ผูท้ รงความรูจ้ ากหลายท่าน โดยมีขอบเขตของเนื้อหา เช่น หลักการ กระบวนการ ขัน้ ตอน
และจริยธรรมในการวิจยั การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การสรุปผล การอภิปรายผล การเขียน
และนาเสนอรายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเทีย่ ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผูเ้ ขียน : อ.ดร.ลั ่นทม จอนจวบทรง คณะบริหารธุรกิจ
หนั ง สือ เล่ ม นี้ จ ัด ท าขึ้น เพื่อ ให้ นั ก ศึ ก ษา และผู้ ส นใจศึ ก ษาด้ า นการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการในองค์กรทั ่วๆไป
โดยผู้อ่ า นจะได้เ ข้า ใจหลัก การท างานขององค์ก รอย่า งเป็ นระบบ การท างานของระบบ
สารสนเทศ กิจกรรมในองค์กร รวมทัง้ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล
สานักพัฒนาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1136
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