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�. บทนํา
ปจัจุบนัหนงัสือเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic

Book:  e-Book)  เป็นสื�อที�ไดร้บัความนิยมใชง้านกนัอย่าง
แพร่หลายทั�งตามองค์กร  บริษทั  สาํนักพิมพ์  และสถาบนั
การศึกษา  เพราะทาํใหเ้กิดความน่าสนใจง่ายสะดวกต่อการ
ใชง้านและศึกษาเรียนรู ้ ช่วยทาํใหป้ระหยดัเวลา  ประหยดั
งบประมาณ เป็นประโยชนต์อ่การแขง่ขนัในยคุเศรษฐกจิดจิิทลั
เพราะมกีารใชง้านผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็สามารถใชง้านรว่มกบั
อปุกรณไ์ดห้ลากหลายชนดิไมว่า่จะเป็นเครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊,
อุปกรณ์แท็บเล็ต  ตลอดจนสมาร์ทโฟนไดอ้ย่างสอดคลอ้ง
ลงตวัและมีความเหมาะสมหลายรูปแบบ  คือมคีวามทนัสมยั
มีประสิทธิภาพสูง  และเขา้ไปศึกษาเรียนรูไ้ดไ้ม่จาํกดัเวลา
และสถานที�  ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี
           ดว้ยเหตผุลดงักลา่วนี� ผูจ้ดัทาํจึงไดพ้จิารณาเหน็วา่
หนงัสอืเรียนอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื�อเหมาะสมกบัการพฒันาสื�อ
และเทคโนโลยใีนสมยัปจัจบุนัจงึไดพ้ฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์
คู่มอืการบนัทกึขอ้มลูระบบ CBS ของบรษิทั กรุงสยามประเมนิ
ค่าทรพัยส์นิ จาํกดั ขึ�นมา เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรยีนรู ้คน้ควา้
ทบทวนความรูไ้ดต้ลอดเวลา ทาํใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเรจ็
ตามวตัถุประสงค์ของบริษ ัทไดส้ะดวกรวดเร็วมากขึ� น  ซึ� ง
สามารถใชง้านไดท้ ั�งจาก Smartphone และ Tablet รองรบั
การใชซ้อฟต์แวรร์ะบบปฏิบตัิการท ั�ง  iOS  และ  Android
นอกจากนี� ยงัส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจในการบนัทกึขอ้มูล
ระบบ  CBS  ใหก้ ับพนักงานของบริษ ัท  ให เ้กิดความรู ้
ความชาํนาญเร็วขึ�น  ดว้ยสามารถนาํเอาเทคนิควธิีการต่าง  ๆ
มาปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และนาํมาใชใ้นการ
ทาํงานอย่างสรา้งสรรค์  ทาํใหพ้นกังานทุกคนสามารถทาํการ

บนัทกึขอ้มลูในระบบ CBS ไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ
บริษ ัท  กรุงสยามประเมินค่ าทร ัพย์สิน  จาํก ัด

ใหบ้ริการประเมินมูลค่าทรพัยส์ินแก่สถาบนัการเงิน  และ
ผูใ้ชบ้ริการท ั �วไปมาอย่างต่อเนื� องเป็นระยะเวลากว่า  ��  ปี
โดยงานหลกั คอืการใหบ้รกิารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ประเภท
ที�อยูอ่าศยั  เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการจดจาํนอง

วนัที�จดทะเบยีนก่อตั�ง  บริษทั  กรุงสยามประเมิน
ค่าทรพัยส์นิ จาํกดั  วนัที� � เมษายน พ.ศ. ���� ทนุจดทะเบยีน
�,���,��� บาท ชาํระเตม็  ปีที�เริ�มประกอบธุรกจิ พ.ศ. ����
วนัที�ไดร้บัความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรพัยส์ิน
เพื� อวตัถุประสงค์สาธารณะ  จากสาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ วนัที�  ��  กมุภาพนัธ์
พ.ศ. ����

บริษทั  กรุงสยามประเมินค่าทรพัยส์ิน  จาํกดั  มี
สาํนกังานสาขา � จงัหวดัสาขา ไดแ้ก่ สาขาพทัยา, สาขาระยอง,
สาขาจันทบุรี,  สาขาขอนแก่น,  สาขานครราชสีมา,  สาขา
มหาสารคาม, สาขากาฬสนิธุ,์  สาขาอบุลราชธานี

ในส่วนของการประเมินราคาทรพัยส์ิน  ส่วนหนึ�ง
ได อ้ า้งอิงตามประกาศของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ซึ� ง
ลงนามโดย    นายสุรชยั  ดนยัตั�งตระกูล(1)  ประธานกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ เมื�อวนัที�  �� มกราคม ����  เรื�อง
นโยบายการประเมนิราคา ความวา่ งานดา้นต่าง ๆ  ของธนาคาร
ใชข้อ้มลูการประเมนิราคาเพื�อประกอบการดาํเนินงานในแต่ละ
ส่วนธุรกิจของธนาคาร  อาทิ  การใหส้ินเชื� อ  การปร ับปรุง
โครงสรา้งหนี�   การบงัคบัคดี  การขาย  และ/หรือ  ใหส้ินเชื�อ
กบัลูกคา้ที�ซื�ออสงัหารมิทรพัยร์อการขาย  (NPA)  รวมถงึการ
ประเมนิราคาหลกัประกนัในการสาํรองหนี�ของธนาคาร เป็นตน้
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�. วิธีการ/ข ั�นตอนในการทําโครงงาน หรือลกัษณะ
งานที�ปฏบิตัิ

ทาํงานในตาํแหน่ งเจ ้าหน ้าที� ธุ รการ  ทางด ้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และฐานขอ้มูล มหีนา้ที�ดงันี�

�.�  จัดทาํทะเบียนงานใหก้ ับแผนก
เพื�อเกบ็รายละเอยีดของลูกคา้  และงา่ยต่อการคน้หาขอ้มูล

�.� รบั e-Mail งานประเมนิลูกคา้ จาก
ธนาคาร  และส่งงานใหส้าขาต่างจงัหวดั

�.�  แนบงานและแจง้แกไ้ขงานใหก้บั
สาขาต่างจงัหวดั

�.�  บนัทึกขอ้มูลรายงานการประเมิน
ลงระบบ CBS  เพื�อส่งขอ้มูลการประเมนิใหก้บัธนาคาร

  รูปภาพที� � ขอ้มูลรายละเอยีดลูกคา้



Royal Thai Air Force Medical Gazette 49Vol. 66  No. 3  September - December  2020

     รูปภาพที� � บนัทกึรายงานการประเมนิ

          รูปภาพที� �  เนื� อหาขอ้มูลในโปรแกรม
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�.�  ตรวจสอบและดูแลร ักษาระบบ
การบนัทกึขอ้มูลระบบ CBS พรอ้มท ั�งแกไ้ขปญัหาขอ้มูลระบบ
CBS

�.�  จดัทาํหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ คู่มอื
การบนัทกึระบบ CBS  ดว้ยโปรแกรม  I  love  library  และ
คู่มอืการบนัทกึระบบ CBS เพื�อใหเ้ป็นคู่มอืใหพ้นกังานทาํการ
บนัทกึขอ้มูลไดเ้ขา้ใจงา่ยขึ�น และพนกังานทกุคนสามารถทาํการ
บนัทกึใหร้ะบบ CBS ได ้

รูปภาพที� � หนา้เว็บที�ดาวน์โหลดโปรแกรม
 I Love Library (www.ilovelibrary.com)

�.�  การตดิต ั�งอปุกรณ์ ท ั�งฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟตแ์วร ์ ทาํการดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์  I  Love  Library
Viewer  for  Tablet  :  โปรแกรมสาํหรบัเปิดอ่านหนังสือ
อิ เล็กทรอนิกส์ที� สร า้งจาก  I  Love  Library  Builder
บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่าง  ไอโฟน  (iPhone)
ที�ใชร้ะบบปฏบิตักิารไอโอเอส  (iOS)  หรอืแมแ้ต่  มอืถอืระบบ
แอนดรอยด์  (Android)  หรือจะบนแท็บเล็ตอย่างไอแพด
(iPad) และวนิโดวส์
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�.� อปุกรณ์และซอฟตแ์วรท์ี�ใช ้อปุกรณ์
ที�ใชใ้นการปฏิบตัิงานประกอบดว้ยฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์
โดยจะแบง่เป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ ไดด้งันี�  (�) คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊
Dell, Lenovo, (2) หน่วยความจาํ (RAM) 2GB, 4GB, (3)
ฮาร์ดดิสค์  (Hard  Disk)  1TB,  (4)  จอภาพ  (Monitor)
TOSHIBA, (5) External Hard disk, (6) Flash Drive, (6)
Samsung Galaxy Note 5 (7) ระบบปฏบิตักิาร: Android
5.1 (Lollipop)

* หน่วยประมวลผล : (2.1GHz Quad
+ 1.5GHz Quad), 64 bit, 14 nm process Octa Core

*  หน่วยความจาํ �� GB  (ตวัเครื�อง)
RAM 4GB

ส่วนซอฟต์แวร์ที� ใชใ้นการปฏิบตัิงาน
มดีงันี�

-  โปรแกรม  Finacle  เป็น
โปรแกรมที�การบนัทกึขอ้มูลระบบ  CBS

- โปรแกรม I love library
- Android 5.1 (Lollipop)
-  โปรแกรม  Microsoft

Office  เป็นโปรแกรมที�ใชใ้นการทาํใบรบั/ใบส่งงาน

รูปภาพที� � หนา้ปก e–Book คู่มอืการบนัทกึระบบ CBS ฉบบัสมบูรณ์
เพื�อใหเ้ป็นคู่มอืใหพ้นักงานทาํการบนัทกึขอ้มูลไดเ้ขา้ใจงา่ยขึ�น และพนักงานทกุสามารถทาํการบนัทกึใหร้ะบบ CBS ได ้
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จะสามารถพลกิหนา้หนงัสอืไดเ้หมอืนกบัการอา่นหนงัสอืจรงิใน
รูปแบบกระดาษ และยงัมฟีงักช์ ั �นที�ผูอ้่านไดร้บัความสะดวกอกี
เช่น  การคั �นหนา้  การทาํสีเนน้ขอ้ความหรือ  Highlight
รวมไปถึง  การสรา้งสารบญัเพื� อเชื� อมไปยงัหนา้ที�ตอ้งการ
และยงัสามารถเพิ�มวดีทิศัน์  หรือเสียง  ในหนงัสอืไดอ้ีกดว้ย
นอกจากนี�   ยงัสามารถสรา้งไดจ้ากไฟล์รูปภาพ  ประเภท
Image เช่น JPG, GIF, PNG, BMP, TIF และ PDF File
รวมถึงจากการสแกนเอกสารเขา้ระบบโดยตรง  (TWAIN),
สามารถแทรกไฟลภ์าพนิ�ง หรอื Multimedia file และเสยีง
ในสื�อหนงัสือหรืออลับ ั�มได ้ (AVI,  MPEG,  MP3,  WAV,
SWF, WMV, WMA)

�.�  รายวชิาที�เกี�ยวขอ้ง
สามารถนาํความรูจ้ากที�ไดเ้รียนในมหาวิทยาลยั

มาประยุกต์ใช ้งานในการพ ัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์
(e-Book) ไดเ้ป็นอยา่งมาก ดงันี�  คือ:

วิชา  BCS122  การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  �
ศึกษาพื�นฐาน หลกัการ  โครงสรา้ง ข ั�นตอนวธิี  การแกป้ญัหา
ดว้ยโปรแกรมเชงิวตัถเุบื�องตน้ รวมท ั�งการทดสอบ ตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม  ศึกษาหลกัการและ
การเขยีนโปรแกรมแบบ event-driven programming ศกึษา
เงื�อนไขและโครงสรา้งลาํดบัเบื�องตน้

วชิา  BCS123  การเขยีนโปรแกรมธุรกจิ  �  ศึกษา
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  ศึกษาหลกัการเขียนโปรแกรม
โดยใชโ้ครงสรา้งแบบเงื�อนไข แบบลาํดบัและแบบทาํซํ�า ศึกษา
โครงสรา้งขอ้มูลพื�นฐาน  เช่น อะเรย ์ เป็นตน้ ศึกษาการเขยีน
โปรแกรมแบบโมดูล และการพฒันาแอปพลเิคช ั �นแบบงา่ย ๆ

วิชา  BCS323  การออกแบบและการจัดการฐาน
ขอ้มูลทางธุรกิจ  ศึกษาถงึความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัแฟ้มขอ้มูล
ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัแนวคิดดา้นฐานขอ้มูล  ประเภทของ
ฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล ความปลอดภยัของขอ้มูล
ภาษา SQL การประมวลผลรายการเปลี�ยนแปลง การควบคุม
สภาวะการทาํงานพรอ้มกนั  ปญัหาที�เกี�ยวขอ้งการสรา้งระบบ
ฐานข ้อมู ลในองค์ การ  การใช ้ระบบฐานข อ้มู ลอย่ างมี
ประสิทธิภาพในระดบันโยบายและบรหิาร

วิชา  BCS326  ปฏิบตัิการออกแบบและจัดการ
ฐานขอ้มูลทางธุรกจิ

วิชา  BCS348  การสื� อสารและการจัดการ
ความม ั �นคงของระบบสารสนเทศ

วิชา  BCS414  การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ
ศึกษาถึงวงจรชีวิตการพฒันางานระบบสารสนเทศ  บทบาท
และหนา้ที�ของนกัวเิคราะหร์ะบบ กระบวนการพฒันา  วธิีการ
รวบรวมขอ้มูล  การระบุปญัหาและความจาํเป็น  การประเมนิ
ความเป็นไปได ้ การพิจารณาและการกาํหนดความตอ้งการ
ระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห์และการระบุรายละเอียด
เชงิตรรกะ  การออกแบบเชงิตรรกะ  การออกแบบเชงิกายภาพ
เทคนิ ควิธี การและการใช เ้ครื� องมือช่วยในการออกแบบ
การบริหารโครงการ  การพ ัฒนาและทดสอบโปรแกรม
การวางแผนส่งมอบ  การวางแผนเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลง
การวางแผนการบาํรุ งร ักษาระบบ  ความรู ้ท ั �วไปเกี� ยวกับ
การประกันคุณภาพ  และการจัดทาํเอกสารประกอบระบบ
แต่ละข ั�นตอน

�. สรุป
การปฏิบตังิานสหกิจศึกษา  ณ  บริษทั  กรุงสยาม

ประเมินค่ าทร ัพย์สิน  จาํก ัด  ซึ� งเป็นบริษ ัทสาํ รวจและ
ประเมินมู ลค่ าทร ัพย์สิน  ได ้แก่   ที� ดิน,  สิ� งปลูกสร า้ง,
อาคารสาํนกังาน,  สิทธิการเช่า,  เครื�องจกัรอปุกรณ์  เป็นตน้
วส ันต์  ทองเดชศรี (3)  ซึ� งทาํใหไ้ด ร้ ับประโยชน์อย่างมาก
ท ั�งกบัตนเอง สถานประกอบการและมหาวทิยาลยั ในส่วนของ
ตนเองนั�นสามารถนาํเอาความรู ม้าประยุกต์ใชง้านไดจ้ริง
ได ้ร ับประสบการณ์ การทาํ งาน  กับผู ้ มี ประสบการณ์
ในสายงานอาชีพ  ทาํใหต้นเองมีความกระตือรือรน้ในการ
เรยีนรูแ้ละการทาํงานมากขึ�น  รูจ้กัจุดอ่อน  จุดแขง็ของตนเอง
เพื� อนาํ ม าพ ั ฒนาปร ั บปรุ ง ให ้ดี ยิ� งขึ� น ไปกว่ า เดิ ม
ในขณะเดียวกันไดส้รา้งประโยชน์ใหก้บัสถานประกอบการ
คือ  จดัทาํหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ คู่มอืการบนัทกึระบบ  CBS
เพื�อใหส้ามารถใชง้านไดง้่าย  สะดวกรวดเร็วและประหยดั
งบประมาณ ซึ�งไดส้รา้งความพงึพอใจใหก้บัสถานประกอบการ
เป็นอยา่งมาก สมดงัที� คุณไพรชั มณฑาพนัธุ์(4) นายกสมาคม
นักประเมินราคาอิสระไทย  ไดก้ล่าวว่าสมาคมฯ  ได ร้ ับ
ความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากสถาบ ันการศึ กษา
หน่วยงานกาํกับดูแล  ตลาดเงินและตลาดทุนท ั�งในด า้น
การพฒันาเชิงวิชาการ  การจัดทาํขอ้กาํหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพท ั�งทรพัยส์ินท ั �วไปและทรพัยส์นิประเภท
เครื�องจกัรอปุกรณ์
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�. ประโยชน์ที�ไดร้บั
�.�  ประโยชนท์ี�สถานประกอบการไดร้บั
สถานประกอบการได ้ร ับประโยชน์ อย่ างมาก

จากการที� ได ้ร ับนักศึ กษาเข ้าปฏิ บ ัติ สหกิ จศึ กษา  คื อ
(�)  การประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายในการจา้งบุคลากร
เขา้มาปฏิบตัิงาน  และจดัทาํหนงัสือ  e-Book  เพราะถา้หาก
คิดเป็นรายเดือนในการจา้งพนักงาน  สามารถลดค่าใชจ่้าย
ไดถ้งึ ��,��� บาทต่อคนต่อเดอืน ถา้เป็นระยะเวลา � เดอืน
สามารถประหยดัไดถ้งึ  ��,���  บาท  (�)  สถานประกอบการ
สามารถนาํหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ คู่มอืการบนัทกึระบบ CBS
ไปใชง้านไดจ้ริง  (�)  สถานประกอบการสามารถใชห้นังสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์ คู่มือการบนัทกึระบบ  CBS  ในการแบ่งปนั
ความรูร้ะหวา่งพนกังาน ใหส้ามารถทาํการบนัทกึขอ้มลูในระบบ
CBS ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและยงัสามารถบนัทกึขอ้มลูในระบบ CBS
ไดทุ้กคน  สาํหร ับ  e-Book  หากว่าจา้งใหบุ้คคลภายนอก
มาดาํ เนินการจัดทาํใหร้วมท ั�งค่ าออกแบบและดาํเนินการ
คิดเป็นมูลค่าไดป้ระมาณ ��,��� บาท

�.�  ประโยชนท์ี�นกัศึกษาไดร้บั
�.�.�  ไดร้บัประสบการณ์ในการทาํงาน

จรงิที�เรยีกวา่  “เรยีนกบัตวัจรงิ ประสบการณ์จรงิ”
�.�.�  ทาํใหไ้ดร้บัการปรบัปรุงตวัเอง

ใหด้ขีึ�น  คือ  การตรงต่อเวลา  การอ่อนนอ้มถอ่มตน  การรูจ้กั
มมีนุษยส์มัพนัธท์ี�ด ีการรูจ้กัยอมรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ้ื�น
รูจ้กัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที�

�.�.� การไดน้าํเอาความรูจ้ากการเรยีน
ในมหาวิทยาลยัมาประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริง  ทาํใหเ้กิดความรู ้
ความเขา้ใจมากขึ�น

�.�.�  เขา้ใจเนื�อหาทางวชิาการมากขึ�น
�.�.� ไดม้โีอกาสใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

มาประกอบกบัความรูท้างวชิาการที�ไดเ้รียนมา
�.�  ประโยชนท์ี�สถานศึกษาไดร้บั

�.� .�  เ ป็ นการสร ้างโอกาสให ้ก ับ
นกัศึกษา

�.�.�  สรา้งความร่วมมือกบัเครือข่าย
องคก์รภายนอก

�.�.�  เพิ�มอตัราภาวการณ์มีงานทาํของ
นกัศึกษาในอนาคต

�.�.�  ร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการปรบัปรุงหลกัสูตรใหต้รงกบัตลาดแรงงาน

�.�.�  อาจารย์ผู ้ที� ไปนิ เทศงานไดม้ี
โอกาสเชื�อมความสมัพนัธ์ที�ดีก ับพนักงานภายนอกองค์กร
และมโีอกาสไดห้วัขอ้การทาํวจิยั

�. ขอ้เสนอแนะ
�.  ตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจกบัปญัหาที�เกิดขึ�น

และคิดใหร้อบคอบก่อนลงมอืปฏบิตังิานและตอ้งรูจ้กัวางแผน
ข ั�นตอนในการทาํงานใหด้ี

�.  ตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะใหม้ากขึ� นและศึกษา
หาขอ้มูลต่าง  ๆ  ใหด้ีก่อนที�จะลงมือปฏิบตัิงานเพื�อใหเ้กิด
ขอ้ผิดพลาดที�นอ้ยที�สุด

�.  ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัความต่างทางดา้นนิสยั
ของแต่ละบคุคล

การไปสหกิจศึกษาในครั�งนี�ดิฉัน  ไดร้บัประโยชน์
มากมายไม่วา่จะเป็นประสบการณท์างตรงและทางออ้มจากการ
ทาํงาน  นอกจากนี� แลว้ยงัไดร้บัความรูใ้นการปฏิบตัิงานจาก
ผูดู้แล ความมนีํ�าใจ การทาํงานเป็นทมีและอื�น ๆ อกีมากมาย
ที�ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้

�. กติติกรรมประกาศ
จากการที�บริษทั  กรุงสยามประเมินค่าทรพัยส์ิน

จาํกดั  ไดใ้หค้วามอนุเคราะหด์ิฉนัโดยเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ขา้รบั
การฝึกประสบการณ์การทาํงานระหวา่งวนัที� �� สงิหาคม พ.ศ.
���� ถงึวนัที� �� ธนัวาคม พ.ศ. ���� นบัเป็นประสบการณ์
อนัหาไดย้ากยิ�งทาํใหด้ิฉันไดเ้รียนรูช้ีวติการทาํงาน  มีโอกาส
ไดน้าํความรูค้วามสามารถไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานในอนาคตได ้
รายงานการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาฉบบันี� สาํเร็จไดด้ว้ยดี
จากผูส้นบัสนุนดงันี�

�. นางสาวธญัธารยี ์ เอี�ยมสะอาด ซึ�งเป็นผูจ้ดัการ
ฝ่ายบุคคล

นอกจากนี� ยงัมีบุคคลท่านอื�น  ๆ  ที�มิไดก้ล่าวไว ้
ณ  ที�นี�   ซึ�งท่านเหลา่นี� ไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํในการปฏิบตัิงาน
สหกิจศึกษานี�

ดิฉันจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที� ไดม้ีส่วนร่วม
ในการใหข้อ้มูล  ใหค้าํแนะนาํที�ดีและมีประโยชน์  สนบัสนุน
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การทาํงานในทกุ ๆ  ดา้น รวมท ั�งเป็นที�ปรกึษาในการปฏบิตังิาน
สหกิจศึกษานี� จนสาํเรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ดว้ยดทีุกประการ
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