
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨á ·íÒo´Â           §Ò¹Çie¤ÃÒaË�¢�oÁÙÅæÅaÊÒÃÊ¹e·È ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
·Õè»Ã ึ¡ÉÒ   Ão§o¸i¡ÒÃº´Õ½�ÒÂ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ æÅa¼Ù�oíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 
¡o§ºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ  ºu¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
ÊÒÁÒÃ¶æÊ´§¤ÇÒÁ¤i´eËç¹æÅaãË�¢�oeÊ¹oæ¹ae¾ièÁeµiÁä´ �·Õè E-mail : qa@ku.ac.th  ËÃืo o·Ã. 0 2942 8299 ÀÒÂã¹ 4923-24 µ �o 41 - 43 

                    พบกับจดหมายขาวสํานักงานประกันคุณภาพอีกเชนเคย กับเดือนของเทศกาล 
                  ลอยกระทงที่เวียนมาถึงอีกแลว ซึ่งจดหมายขาวฉบับนี้ก็ไดมีเรื่องที่นาสนใจเวียนมา 
    ฝากกันเหมือนเดิม เริ่มดวยเรื่องของผลการจัดอันดับโลกตามเกณฑ QS-WUR ประจําป 2013/2014 
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจํ าปการศึกษา 2555 
    ตลอดจนภาพกิจกรรม และขาวประชาสัมพันธที่นาสนใจคะ 

» �·Õè 1 ©ºaº·Õè 11 »Ãa¨íÒe´ ืo¹¾ÄÈ¨i¡ÒÂ¹ 2556 

 

 

 

µÒÁ·ÕèË¹ �ÇÂ§Ò¹ Quacquarelli Symonds (QS) ¢o§»Ãae·ÈÊËÃÒªoÒ³Ò ä¡Ã ä �́ í́Òe¹i¹¡ÒÃ ä´oa¹ áºÁËÒÇi·ÂÒÅaÂoÅ¡ 

(QS-WUR) ÁÒµaé§æµ�»� 2003 ¹aé¹ ºa´¹Õé ä´�»Ãa¡ÒÈ¼Å¡ÒÃ ä´oa¹ áº»Ãa í̈Ò»� 2013/2014 ¨íÒ¹Ç¹ 800 oa¹ áºæÃ¡ ¾ºÇ �Ò 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ�ä �́Ãaº¡ÒÃ ä´oa¹ áºoÂÙ�ã¹oa¹ áºä·Â·Õè 5 oa¹ áºeoeªÕÂ·Õè 127 æÅaoa¹ áºoÅ¡·Õè 651-700 ´a§¹Õé 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ 
2013 2012 

¤aæ¹¹ oa¹´aºoÅ¡ ¤aæ¹¹ oa¹´aºoÅ¡ 

üÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ 46.1 239 49.11 201= 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁËi´Å 41.6 283 41.63 255 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂeªÕÂ§ãËÁ � N/A 551-600 N/A 501-550 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ� N/A 601-650 N/A 551-600 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ � 21.4 651-700 17.7 601+ 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¢o¹æ¡�¹ N/A 701+ N/A 601+ 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe·¤o¹oÅÂÕ¾Ãa¨oÁe¡Å�Ò¸¹º uÃÕ N/A 701+ N/A 601+ 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÊ§¢ÅÒ¹¤Ãi¹·Ã� N/A 701+ N/A 601+ 
 

         สํานักงานประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อย (Working Group) กลุ่มที่ 4 เพื่อทําหน้าที่ในการระดมความคิด เพื่อเสนอ
ตัวชี้วัดที่เสนอผลประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ด้านศิษย์ ด้านคณาจารย์ บุคลากร ด้านอธิการบดี ด้านคณบดี ด้านสภามหาวิทยาลัย และสถาบัน
ศึกษา ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ที่สืบเนื่องมาจากการประชุม
พัฒนาตัวบ่งชี้รอบที่ 4 โดย Working Group กลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum ครั้งที่ 5/2556 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะทํางานฯ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 13 คน      

ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÃaºÃo§ÁÒµÃ°Ò¹æÅa»ÃaeÁi¹¤ u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ (o§¤ �¡ÒÃÁËÒª¹) ÊÁÈ. ä �́ ä´o¤Ã§¡ÒÃ»ÃaªuÁÇiªÒ¡ÒÃ
¹Ò¹ÒªÒµi �¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤ u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ� »Ãa í̈Ò» � ¾.È. 2556 Ça¹·Õè 7�8 ¾ÄÈ ï¡ÒÂ¹ ¾.È. 2556 ³ ÈÙ¹Â �¹i·ÃÃÈ¡ÒÃæÅa¡ÒÃ»ÃaªuÁäºe·¤ ºÒ§¹Ò  
¨.¡Ãu§e·¾ÁËÒ¹¤Ã «ึè§ËÒ¡·�Ò¹ã´Ê¹ã¨¢oeªie¢ �ÒÃ �ÇÁo¤Ã§¡ÒÃ «ึè§ÊÒÁÒÃ¶Êoº¶ÒÁÃÒÂÅaeoÕÂ´e¾ièÁeµiÁä �́·Õè ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÃaºÃo§ÁÒµÃ°Ò¹æÅa»ÃaeÁi¹¤ u³ÀÒ¾
¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ (o§¤�¡ÒÃÁËÒª¹) ÊÁÈ.  

¼Å¡ÒÃ¨á o a¹´aºoÅ¡µÒÁe¡³± � QS-WUR »Ãa¨íÒ» � 2013/2014 
(QS-WUR 2013/2014) 

o¤Ã§¡ÒÃ»Ãaª uÁÇiªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµi �¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤ u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ¡ึÉÒ�  
»Ãa¨íÒ» � ¾.È. 2556 ขอเชิญเขารวม 

        สํานักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 
บทเรี ยนจากการรั บประ เ มินคุณภาพภาย ใน  ปี ก า รศึ กษา  2555  ระ ดับคณะ วิชา  ใน วัน ที่ศุ ก ร์ ที่  11  ตุ ล าคม  พ .ศ .  2556 
เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับคณะวิชา และคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 58 คน 

       ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤ u³ÀÒ¾ ¢oeªiªÇ¹·�Ò¹e¢ �ÒÃ �ÇÁo¤Ã§¡ÒÃÃÒ§ÇaÅ¤ u³ÀÒ¾ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ � 
¤Ãaé§·Õè 7 ã¹Ça¹È u¡Ã�·Õè 22 ¾ÄÈ ï¡ÒÂ¹ 2556 eÇÅÒ 08.30�16.30 ¹. ³ Ë�o§»ÃaªuÁÊ u¸ÃÃÁ oÒÃÕ¡uÅ o´ÂÁÕ¼Ù�¹íÒeÊ¹o
¼Å§Ò¹·aé§ÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ æÅaÀÒ¤o»ÊeµoÃ �e¾ืèoãË�¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Òµa´Êi¹ÃÒ§ÇaÅ¤ u³ÀÒ¾ 

ขอเชิญเขารวม 
o¤Ã§¡ÒÃÃÒ§ÇaÅ¤ u³ÀÒ¾  
ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ � ¤Ãaé§·Õè 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Ò¡¼Å¡ÒÃ ä´oa¹ áº»Ãa í̈ Ò»� 2013 æÁ�Ç�Ò oa¹ áºoÅ¡¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ�¨aÅ´µèíÒÅ§eÁืèoe·ÕÂº¡aº»� 2012  
æµ�¼Å¤aæ¹¹ÃÇÁ¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ�ÁÕÃa áº¤aæ¹¹·ÕèÊÙ§¢ึé¹ «ึè§ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ �ÒÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ�ÁÕ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ 
µÒÁµaÇªÕéÇa´¢o§e¡³±�·Õè Ṍ¢ึé¹ Â¡eÇ�¹µaÇªÕéÇa´ í̈Ò¹Ç¹¹iÊiµµ�ooÒ¨ÒÃÂ�»Ãa í̈Ò á§¹Õé 

Indices 
2013 2012 

Rank  Score Rank Score 

Overall Rank 651-700 21.4  601+ 17.7 

Academic Reputation (40%) 386 33.1  301+ 25.9 

Employer Reputation (10%) 401+  35.7  301+ 22.7 

Faculty Student (20%) 401+ 15.2  301+ 18.5 

Citations/Faculty (20%) 401+ 3.4  301+ 2.8 

International Faculty (5%) 401+ 14.2  301+ 10.1 

International Students (5%) 401+ 2.1  301+ 1.9 
      ¢ �oÁÙÅo´Â : oÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.¾ÕÃa¾§È � µÃiÂe¨Ãi ¼Ù�ª�ÇÂo i̧¡ÒÃº´Õ½�ÒÂ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 

 
ปรับแกไขคะแนน   µÒÁ·ÕèÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ �ä �́Ãaº¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹  

Ãa áºÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ »Ãa¨íÒ»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 ¢o§¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃaeÁi¹Ï Ãa áºÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ eÁืèoÇa¹·Õè 3-6 
¡a¹ÂÒÂ¹ 2556 µÒÁ 9 o§¤ �»Ãa¡oº 23 µaÇº �§ªÕé ¢o§ Ê¡o. æÅa 15 µaÇº �§ªÕé¢o§ ÊÁÈ. æÅaÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å
¡ÒÃ»ÃaeÁi¹ �́ÇÂÇÒ¨Ò·ÕèÃa áº 4.62 ¤aæ¹¹ æÅ�Ç¹aé¹ e¹ืèo§¨Ò¡ÁÕºÒ§µaÇº �§ªÕé¤íÒ¹Ç³äÁ �µÃ§µÒÁÃaºº°Ò¹¢ �oÁÙÅ
»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ ¨ ึ§ä �́ÁÕ¡ÒÃ»Ãaºæ¡ �ä¢ãË�¶Ù¡µ�o§ Ê�§¼ÅãË�¤aæ¹¹¶Ù¡»ÃaºãËÁ � á§¹Õé 
 

o§¤ �»Ãa¡oº 

¨íÒ¹Ç¹µaÇº �§ªÕé ¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ ¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹ 

Ê¡o. ÊÁÈ. ÃÇÁ 

Ê¡o. ÊÁÈ. ÃÇÁ 

»ÃaeÁi¹
µ¹eo§ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃaeÁi¹
µ¹eo§ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃaeÁi¹
µ¹eo§ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ »ÃaeÁi¹
µ¹eo§ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

1  »ÃaªÒ »³i¸Ò¹ 
   Çaµ¶u»ÃaÊ§¤� æÅa 
   æ¼¹´íÒe¹i¹¡ÒÃ 

1 - 1 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ 

2  ¡ÒÃ¼Åiµºa³±iµ 8 5 13 4.27 4.27 4.46 4.35 4.30 4.30 ´Õ ´Õ 

3  ¡i¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾a²¹Ò 
   ¹a¡È ึ¡ÉÒ 

2 - 2 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ 

4  ¡ÒÃÇi äÂ 3 3 6 5.00 4.82 3.95 3.68 4.48 4.25 ´ÕÁÒ¡ ´Õ 

5  ¡ÒÃºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃ 
    æ¡ �Êa§¤Á 

2 2 4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ 

6  ¡ÒÃ·íÒ¹uºíÒÃu§ÈiÅ»a 
    æÅaÇa²¹¸ÃÃÁ 

1 2 3 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.67 ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ 

7  ¡ÒÃºÃiËÒÃæÅa 
   ¡ÒÃ ä´¡ÒÃ 

4 2 6 5.00 5.00 4.57 4.57 4.86 4.86 ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ 

8  ¡ÒÃe§i¹æÅa 
   §º»ÃaÁÒ³ 

1 - 1 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ 

9  ÃaººæÅa¡Åä¡ 
   ¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 

1 1 2 4.00 4.00 4.70 4.68 4.35 4.34 ´Õ ´Õ 

¤aæ¹¹¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹ 23 15 38 4.70 4.68 4.53 4.37 4.62 * 4.55 * ´ÕÁÒ¡ ´ÕÁÒ¡ 

  ËÁÒÂeËµu : * äÁ�ÃÇÁµaÇº �§ªÕé ÊÁÈ. ·Õè 15 

¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤ u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ¡ึÉÒÀÒÂã¹ Ãa´aºÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ »Ãa¨íÒ» �¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555  

     

      

 

¼Å¡ÒÃ¨a´o a¹´aºoÅ¡µÒÁe¡³± � QS-WUR »Ãa¨íÒ» � 2013/2014 (QS-WUR 2013/2014) (µ �o) 

                                       ÊÁÈ. ä �́¹íÒ¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂ¹o¡·Õè¼ �Ò¹ÁÒÁÒÈึ¡ÉÒÇie¤ÃÒaË �e»�¹ÃÒÂ 
µaÇº�§ªÕé ËÒ¤ �Ò¤ÇÒÁÊo´¤Å�o§ã¹¡ÒÃ»¯iºaµi¢o§Ê¶Ò¹È ึ¡ÉÒµÒÁµaÇº�§ªÕé Ù́¼Å¤aæ¹¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢o§Ê¶Ò¹È ึ¡ÉÒ¹íÒÁÒÊa§e¤ÃÒaË �e¾ ืèoãª�e»�¹
æ¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÊÃ �Ò§µaÇº�§ªÕéæÅae¡³±�¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂ¹o¡ÃoºÊÕè (¾.È. 2559-2563) o´Â ÊÁÈ. ä´ �eÃièÁ¾a²¹ÒµaÇº�§ªÕé 
¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂ¹o¡ã¹ÃoºÊÕè µaé§æµ �»ÅÒÂ» � 2555 ·Õè¼ �Ò¹ÁÒ e¾ ืèo·Õè¨aÊÒÁÒÃ¶»Ãa¡ÒÈãË �Ê¶Ò¹Èึ¡ÉÒä �́Ãaº·ÃÒº¡ �o¹Å�Ç§Ë¹�Ò 
oÂ �Ò§¹�oÂ 2 » � ¡�o¹e¢�ÒÊÙ�Ãoº¢o§¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¨Ãi§ 

¡Å�ÒÇä �́Ç �Ò¢³a¹Õé (Ã�Ò§) ¡Ãoº¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂ¹o¡ÃoºÊÕè (¾.È. 2559-2563) ·aé§ 3 Ãa áº¡ÒÃÈึ¡ÉÒ ä �́¹íÒe¢�Ò 
·Õè»ÃaªuÁ¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃiËÒÃ ÊÁÈ. ¾i¨ÒÃ³ÒæÅaÁÕÁµieËç¹ªoº¡Ãoº¡ÒÃ´íÒe¹i¹¡ÒÃäÇ � 5 »Ãae ḉ¹ ¤ ืo 

  ãË �¤§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂ¹o¡ (ÁÒµÃ°Ò¹µÒÁ¡®¡Ãa·ÃÇ§È ึ¡ÉÒ i̧¡ÒÃ) 
  ãª�ËÅa¡¡ÒÃ Better, Together, Simplify ã¹¡ÒÃ¾a²¹ÒµaÇº�§ªÕé æÅaãË �e¡i´¤ÇÒÁeªืèoÁoÂ§ÃaËÇ �Ò§¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

     (IQA) æÅa¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂ¹o¡ (EQA) 
  µaÇº�§ªÕé¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¡íÒË¹´e»�¹µaÇº�§ªÕéÊÒÁÁiµi (Three Dimensional KPIs) ä �́æ¡� µaÇº�§ªÕé¾ ืé¹°Ò¹ µaÇº�§ªÕéo aµÅa¡É³ �  

     æÅaµaÇº�§ªÕéÁÒµÃ¡ÒÃÊ �§eÊÃiÁ 
  ¡ÒÃ»ÃaeÁi¹µ �o§äÁ �e¾ièÁÀÒÃa¡aºÊ¶Ò¹È ึ¡ÉÒe¹�¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¼Å¼ÅiµæÅa¼ÅÅa¾ �̧ (output and outcome) ¢o§Ê¶Ò¹È ึ¡ÉÒ 
  ¤§ªืèoµaÇº�§ªÕée íÁ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂ¹o¡ ÃoºÊÒÁ æµ �»Ãaºe¡³±�¡ÒÃ»ÃaeÁi¹ãË �e¢�Á¢ึé¹ 

¨Ò¡¡Ãoº·aé§ 5 »Ãae ḉ¹ e»�¹o¨·Â �ÊíÒ¤a·Õè ÊÁÈ. ¹íÒÁÒ¾a²¹Òã¹ÃÒÂµaÇº�§ªÕé æº�§e»�¹µaÇº�§ªÕé·Õèe¡ÕèÂÇ¢�o§¡aº¤u³ÀÒ¾ÈiÉÂ � ¤u³ÀÒ¾
oÒ¨ÒÃÂ � æÅaµaÇº�§ªÕé·Õèe¡ÕèÂÇ¡aºÈiÅ»Ça²¹¸ÃÃÁ eÃièÁµ �¹ ÊÁÈ. ä �́¨a´·íÒ¤íÒ¹iÂÒÁ �¤u³ÀÒ¾ÈiÉÂ �� ãË �ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂe´ÕÂÇ¡a¹·aé§Ãa áº¡ÒÃÈึ¡ÉÒ 
¢aé¹¾ ืé¹°Ò¹ �́Ò¹¡ÒÃoÒªÕÇÈึ¡ÉÒ æÅaÃa áºo u´ÁÈึ¡ÉÒ o´Â¼Å¼Åiµã¹æµ �ÅaÃa áº¨aµ �o§Ê �§µ �o¡a¹ ¤íÒ¹iÂÒÁ¨a¡íÒ¡aºäÁ �ãË �e»�ÒËÁÒÂºi´eºÕéÂÇËÃืo
¼i´·iÈ¼i´·Ò§ä»¨Ò¡·Õè¡íÒË¹´äÇ� ã¹µaÇº�§ªÕée¡ÕèÂÇ¡aº �¤u³ÀÒ¾oÒ¨ÒÃÂ �� ä �́¨a´»ÃaªuÁÃ�ÇÁ¡aºo i̧¡ÒÃº´Õ oÒ¨ÒÃÂ � æÅaºu¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 
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