ZEG01
Lean for Work Improvement
ระบบลีนเพื่อการปรับปรุงงาน

คำอธิบายชุดวิชา
กรอบแนวคิดของการผลิตแบบลีน
การวิเคราะห์ความสูญเปล่า ระบบผลัก
และดึง การเฉลี่ยปริมาณงาน งานตาม
มาตรฐานไคเซ็น การผลิตแบบทันเวลา
พอดี เทคนิคป้องกันความผิดพลาด วิธี
การของการศึกษาความเคลื่อนไหวและ
เวลา การใช้ไดอะแกรมและแผนภูมิชนิด
ต่างๆ แผนภูมิการไหลของกระบวนการ
แผนภูมิการทำงานหลายแบบ ความ
สำคัญและนิยามของผลิตภาพ แนวคิด
การจัดการตามวัตถุประสงค์ แนวคิด
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบบริหาร
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

6

หน่วยกิต

รายละเอียดชุดวิชา
1.การศึกษาการปฏิบัติงาน
ทางอุตสาหกรรม
2.การจัดการผลิตภาพ
3.การผลิตแบบลีน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลาได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
3. สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงานได้

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม

(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZEG02
Young Plastic Industrial
Entrepreneurs in Digital Age
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล

คำอธิบายชุดวิชา
ความรู้พอลิเมอร์พื้นฐานพร้อมหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ซอฟต์แวร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับงาน
ทางวิศวกรรม ประเภทของพลาสติก
การคัดเลือกวัสดุ การทดสอบคุณลักษณะของ
พลาสติก กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และ
แปรรูปพลาสติก การจัดการอุตสาหกรรม
พลาสติก การประเมินและการควบคุมวัสดุ
คงคลัง ระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบ
ลีน การประเมินต้นทุนทางอุตสาหกรรมและ
จุดคุ้มทุน การควบคุมคุณภาพการผลิต
หลักการตลาดและแบบจำลองทางธุรกิจ
สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก จริยธรรมของ
การเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายแรงงาน
และกฎหมายธุรกิจ

6

หน่วยกิต

รายละเอียดชุดวิชา
1.เทคโนโลยีพอลิเมอร์และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
พลาสติกขั้นพื้นฐาน
2.การขึ้นรูปและเทคนิคการ
หาลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
3.การจัดการและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้
2. สามารถคัดเลือกวัสดุ วิธีการแปรรูปและชนิดของสารเติมแต่งที่เหมาะสมพร้อมและ
วิเคราะห์สมบัติของผลิตภัณฑ์พลาสติกได้
3. สามารถประเมินต้นทุนการผลิตตลอดสร้างแบบจำลองทางธุรกิจโดยยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

40 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม

(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZEG03

Internet of Things
for Smart Technology
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
สำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ

6

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
การพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้วย
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและการ
เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในงาน IoT ไมโคร
คอนโทรลเลอร์และหลักการทำงานของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งในการใช้งาน
และควบคุมอุปกรณ์ การเขียน
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
เซ็นเซอร์ในแต่ละชนิด การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับระบบโครงข่ายและการ
เขียนแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการ
ควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล

รายละเอียดชุดวิชา
1.การเขียนโปรแกรมสำหรับ
งาน IoT
2.ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
เซนเซอร์
3.แอปพลิเคชั่นบนมือถือ
สำหรับงาน IoT

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถทำการออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในรูปแบบ Black code ได้
2. สามารถทำการเขียนโปรแกรมในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย บอร์ดไมโคร
คอนโทรลเลอร์และประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ที่ต้องการได้
3. สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้

จำนวนผู้เรียน

2 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

IT (Computer, Mathematics, Statistics)

ZEG04
Development and apply
innovation for health and security
of all age

การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับ
ทุกช่วงวัย

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
หลักการในการทำงานของระบบ
อุปกรณ์ การออกแบบพัฒนาระบบ
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ และ
ความปลอดภัยของบุคคล ในสถาน
บริการสุขภาพ ในบ้านเรือน ชุมชน
กรณีศึกษาการออกแบบพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การฝึกการนำเสนอ
ออกแบบ พัฒนาระบบอุปกรณ์ที่น่า
สนใจ การทดสอบประยุกต์ใช้งาน

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.หลักการออกแบบและพัฒนา
ระบบอุปกรณ์
2.การพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบอุปกรณ์สำหรับสุขภาพ
ความปลอดภัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถเข้าใจหลักการทำงานของระบบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ
2. สามารถออกแบบ พัฒนา อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ และประยุกต์ใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ
(ยาสมุนไพร ความงาม บุคลิกภาพ การออกกำลังกาย กีฬาการดูแลรักษาสุขภาพ)

ZEG05
Image and Signal
for Biomedical Engineering
การประมวลผลภาพและสัญญาณ
สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพื้นฐานในการมองเห็นของ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ลักษณะเด่น
ของภาพ การเกิดขึ้นของภาพ การ
ตรวจจับลักษณะเด่นภายในภาพ
การแยกแยะภาพ และการประมวลผล
สัญญาณทางการแพทย์ชั้นสูง
สเปคตรัมและการได้มาซึ่งสัญญาณ
การรบกวน กรณีศึกษาการวิเคราะห์
สัญญาณโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.การมองเห็นทางคอมพิวเตอร์
2.การวิเคราะห์สัญญาณ
ชีวการแพทย์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถแยกแยะแนวคิดพื้นฐานในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ และทฤษฎี
ประมวลผลภาพกับการประยุกต์ใช้งานได้
2. สามารถนำทฤษฎีประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ไปประยุกต์ใช้งานได้

จำนวนผู้เรียน

ห้องเรียน

รวม

คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ZEG06

Principle of Rehabilitation
Engineering and Finite
Element Analysis for Biomechanics
Applications

หลักการวิศวกรรมฟื้ นฟูและ
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเม้นต์สำหรับ
ปัญหาทางชีวกลศาสตร์

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพและการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงกายอุปกรณ์
เสริมและกายอุปกรณ์เทียมของแขนขาและกระดูกสัน
หลัง การวิเคราะห์การเดินเครื่องช่วยประสาทสัมผัส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์ การ
สร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาใน 1 2
และ 3 มิติ ชนิดของเอลิเมนต์ การกำหนดคุณสมบัติ
ของวัสดุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพและการทำงานที่ดีขึ้น
รวมถึง
กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมของแขนขา
และกระดูกสันหลัง การวิเคราะห์การเดิน เครื่องช่วย
ประสาทสัมผัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีไฟไนต์
เอลิเมนต์
การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับ
ปัญหาใน 1 2 และ 3 มิติ ชนิดของเอลิเมนต์ การ
กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ และการสร้างแบบจำลอง
ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทาง
ชีวกลศาสตร์

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.หลักการวิศวกรรมฟื้ นฟูและ
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก
2.การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรม
ชีวภาพการแพทย์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถวัดหลักชีวกลศาสตร์ในการวัดและวิเคราะห์มนุษย์ การเคลื่อนที่เพื่อคำนวณแรงความเร่ง ฯลฯ
การกระทำต่อข้อต่อหรือแขนขาได้
2. สามารถวิเคราะห์ความเค้น/ความเครียดที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ของร่างกายและส่วนประกอบเทียมและประเมิน
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านความปลอดภัย
3. ระบุและอภิปรายองค์ประกอบสำคัญและประเด็นของเทคโนโลยีการฟื้ นฟู/ช่วยเหลือ
4. สามารถนำทฤษฎีเบื้องต้นของไฟไนต์เอลิเมนต์ไปประยุกต์ใช้งานได้
5. สามารถสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของชีวกลศาสตร์
6. สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อทำโครงการและแบ่งปันผลลัพธ์ผ่านการนำเสนอด้วยวาจา

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน รวม

100 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การจัดการทางวิศวกรรม

(Production, Manufacturing, Building and Ground)

ZEG07
Technological Finance and
Investment in Digital Era
เทคโนโลยีการเงินและ
การลงทุนในยุคดิจิตอล

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
แนะนำพื้นฐานความรู้การออมและ
การลงทุน พื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชน
และคริปโตเคอร์เรนซี ระบบการเงินไร้ศูนย์
กลาง การวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและเทคนิค
ของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

รายละเอียดชุดวิชา
1.พื้นฐานบล็อกเชนและ
คริปโตเคอร์เรนซี
2.การวิเคราะห์เชิงเทคนิค
สำหรับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. สามารถอธิบายพื้นฐานความรู้การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัลได้
2. สามารถนำการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีไป
ประยุกต์ใช้งานได้
3. สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน
(งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZEG08
First Step to Computational
Thinking and Coding
ก้าวแรกสู่การคิดเชิงคำนวณ
และโค้ดดิ้ง

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
แนะนำการทำงานของสมองในเชิงตรรกะ
คลื่นสมอง กระบวนการคิดเชิงคำนวณ
รูปแบบการพัฒนา โปรแกรมในยุคดิจิทัล
แนะนำวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
วิธีทางการสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง
การสร้างมโนภาพของข้อมูล กรณีศึกษา
และหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริง

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.การคิดเชิงคำนวณ
2.พื้นฐานวิทยาการข้อมูล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. สามารถนำหลักการพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณและวิทยาการข้อมูลไปประยุกต์
ใช้งานได้
2. สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงได้
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน รวม

40 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
IT
(Computer, Mathematics, Statistics)

ZEG09
Systems,Devices and
Instruments for Medical
Personnel in Health Care Center
ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
หลักการในการทำงานของระบบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.หลักการของระบบ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในสถานบริการ
สุขภาพ
2.การประยุกต์ใช้ระบบ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในสถานบริการสุขภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. สามารถนำหลักการทำงานของระบบ อุปกรณ์ ในสถานบริการสุขภาพ
ไปประยุกต์ใช้งานได้
2. สามารถใช้งาน บำรุงรักษา บริหารจัดการได้เหมาะสม

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ
(ยาสมุนไพร ความงาม บุคลิกภาพ การออกกำลังกาย กีฬาการดูแลรักษาสุขภาพ)

ZEG010

Basic Creation of
Medical Innovation

6

พื้นฐานการสร้างนวัตกรรม
ทางการแพทย์

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการสร้างแนวคิดและการออกแบบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยให้ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาต้นแบบภายใต้
มาตรฐานสากลและการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาของอุปกรณ์
ทางการแพทย์

รายละเอียดชุดวิชา
1.การออกแบบอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เฉพาะบุคคล
2.มาตรฐานสากลและ
ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. นิสิตสามารถพัฒนาแนวคิดและการออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยให้ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลางได้
2. นิสิตสามารถออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐาน
สากลได้
3. นิสิตสามารถจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาของอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้

จำนวนผู้เรียน

ห้องเรียน

รวม

คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ZEG11
Learn and Play
Ceramic and Bakery
เรียนสนุกกับเซรามิคและขนม

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
สร้างสรรค์ผลงานเซรามิค
สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่
และการทำหลักการธุรกิจเบื้องต้น

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.ขนมอบและเครื่องดื่ม
2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
เซรามิคด้วยมือ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. ผู้เรียนสามารถผลิตเบเกอรี่และเครื่องดื่มสำหรับครอบครัว
2. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานเซรามิคสำหรับใช้ในอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่
3. ผู้เรียนนำหลักการธุรกิจเบื้องต้นไปใช้งานกับธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การท่องเที่ยวและบริการ
(Tourism, Food, Services)

ZEG12
Green Pottery
Clay Packaging

6

บรรจุภัณฑ์ดินเผา
รักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
สร้างสรรค์ผลงานเซรามิค
สำหรับบรรจุภัณฑ์ และการทำหลัก
การธุรกิจเบื้องต้น

รายละเอียดชุดวิชา
1.ผลิตภัณฑ์เซรามิค
จากดินเผา
2.การผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืนสำหรับบรรจุภัณฑ์
อาหารและเซรามิค

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. ผู้เรียนสามารถนำทฤษฎีกรรมวิธีการผลิตและสร้างบรรจุภัณฑ์เซรามิคดินเผา
ไปประยุกต์ใช้งานได้
2. ผู้เรียนสามารถนำหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้
3. ผู้เรียนนำหลักการธุรกิจเบื้องต้นไปใช้งานกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ดินเผาได้

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ชุมชนและบริการทางสังคม
(Culture, Community, Social Service)

ZEG13
Design Thinking and
Sales for Startups
การคิดเชิงออกแบบและ
การขายสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ชุดวิชามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต มีความเข้าใจในวิธี
คิดเชิงสร้างสรรค์ และเสริมทักษะการจัดการความ
คิดสร้างสรรค์นิสิตจะได้เรียนรู้ขั้นตอนทั้งหมดของ
Design Thinking รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้
Design Thinking ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่
และแก้ไขปัญหาต่างๆ และที่สำคัญที่สุด คอร์สนี้จะ
สอนวิธีการนำ Design Thinking ไปคิดค้นสร้าง
นวัตกรรมและใช้ความรู้เกี่ยวกับการขาย จิตวิทยา
ของการขาย ลักษณะของการขาย ทักษะที่ต้องการ
ขายและการตลาด นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์นำเสนอ
การขายและเปิดการขายในชีวิตการทำงานหรือในการ
เริ่มธุรกิจใหม่ Startup (สตาร์อัพ)

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.การคิดเชิงออกแบบสำหรับ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ
2.การขายสำหรับธุรกิจ
สตาร์ทอัพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถนำหลักการการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผ่านช่วงสัมภาษณ์ไปใช้ในการกำหนดปัญหา
ความคิด และสร้างต้นแบบและประเมินผลได้
2. สามารถวิเคราะห์ ตั้งคำถาม ศึกษาปัญหาทางธุรกิจหรือสังคม และจะได้รับโอกาสในการดำเนินการที่
แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ทางแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมา
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเทคนิคต่างๆ
3. สามารถนำทฤษฎีของการขาย จิตวิทยาของการขาย ทักษะที่ต้องการทางการขาย
และบทบาทของการขายไปประยุกต์ใช้ได้
4. สามารถนำเสนอการขายและเปิดการขายในการเริ่มธุรกิจใหม่ Startup ได้ผ่านการนำเสนอด้วยวาจา

จำนวนผู้เรียน

2 ห้องเรียน รวม

200 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน
(งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

