
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 (E-SAAN-Software Park)



บทที่ 1 บทนำ

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(E-SAAN-Software Park) ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จัดตั้งเมื่อ 17 เมษายน 2546 

 

ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอ

ฟต์แวร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในด้านบุคลากร 

การตลาดการลงทุนรวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒ

นาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 

ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย  

ส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์ภายในประเทศประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ตลอดจนการส่งเสริมด้าน E-Government ของรัฐ



พันธกิจ (Mission)



โครงสร้างการบริหาร



วัตถุประสงค์

เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการขยายช่องทางการตลาด 

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย  

สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ  

ผลักดันให้เกิดพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศปร

ะสานงานด้านแหล่งเงินทุนภายในและนอกประเทศ  

ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและร่วมทุนธุรกิจซอฟต์แวร์



ลักษณะงานของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออ

กเฉียงเหนือ

• สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการขยายช่องทางการตลาด

• ผลักดันให้เกินพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

• สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

• ประสานงานด้านแหล่งเงินทุนทั้งภายในและนอกประเทศ

• ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนแร้วร่วมทุนในธุรกิจซอฟต์แวร์

• เปิดบริการให้เช้าพื้นที่สำนักงาน สำหรับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเป็นแหล่งรวมของ Cluster 

ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

• บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งบริเวณ



ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

• งานเกี่ยวกับเอกสาร จัดเอกสารเข้าแฟ้ม ส่งเอกสารไปตามบริษัทต่างๆ 

และมหาลัยต่างๆ คัดแยกเอกสารออกเป็นหมวดหมู่ 

ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร ตรวจเช็คแฟ้มบัญชีการเงิน ทำแผ่นพับ 

จัดเอกสารเกี่ยวการอบรมต่างๆ

• งานเกี่ยวกับการเขียนโค้ด PHP ภาษา JSON การใช้คำสั่งต่างๆ

• งานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร,์เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร,์ 

เช็คความเรียบร้อยคอมพิวเตอร์

• งานเกี่ยวกับคีย์ข้อมูล, สืบค้นข้อมูลต่างๆตามที่หน่วยงานต้องการ 

• ดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้



ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย(ต่อ)

• เตรียมงานให้บุคลากรจากภายนอก จัดเตรียมงานเกี่ยวกับการอบรม

• เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

• ตรวจเช็ควัสดุประจำปี, เดือน, ตัดยอดคงเหลือของวัสดุ

• ทดสอบแอพพลิเคชั่นต่างๆ

• แค็บหน้าจอเว็บไซต์ MBA 

มหาลัยขอนแก่นโดยมีรูปเล่มคำอธิบายเกี่ยวกับเมนูการใช้งานแต่ละอย่าง 

พร้อมทำรูปเล่มรายงาน

• เตรียมห้องประชุม, จัดห้องอบรม

• ติดป้ายประกาศเกี่ยวกับการอบรมเรื่องต่างๆ



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานที่ประกอบการจริง  

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

2. ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน การกล้าแสดงออก 

และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

4. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานในองค์กร

5. สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

6. ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทำงานของตน

7. เพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน

8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ที่องค์กรนำมาใช้ในการทำงาน



ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

• ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 

ถึง วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 12 สัปดาห์ 450 ชั่วโมง 



บทที่ 2 

 วิธีการดำเนินงาน

• ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

• 2.1.1 หาสถานที่ฝึกงานและสอบถามรายละเอียดและสอบถามว่ารับนักศึกษาฝึกงานไหม

• 2.1.2 ไปติดต่อคุณนิตยา สายทอง ที่บริษัท E-SAAN-Software Park

• 2.1.3 แจ้งสถานที่ที่จะไปฝึกงานกับอาจารย์ที่รับผิดชอบ

• 2.1.4 อาจารย์ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานส่งให้กับทางบริษัท E-SAAN-

Software Park

• 2.1.5 ทางE-SAAN-Software Park ตอบรับให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน

• 2.1.6 อาจารย์ทำหนังสือส่งตัวให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท E-SAAN-Software 

Park

• 2.1.7 เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เริ่มตั้งแต่ วัน จันทร์ ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึง 

วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557



วิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท E-SAAN-Software Park เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เข้างาน 08.30-16.30 

น. งานที่ทำในแต่ละวันของข้าพเจ้าคือ ถ่ายเอกสาร จัดทำแฟ้มและจัดเก็บเอกสาร 

พับแผ่นพับ พิมพ์หนังสือราชการ ส่งแฟกซ์ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จัดเบรก 

เปิดห้องประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คบัญชีรายรับ - รายจ่าย 

ตรวจเช็คและนับพัสดุ ถ่ายรูป ดูงานนอกสถานที่ ออกนอกสถานที่คีย์ข้อมูล 

เขียนโค้ด PHP สร้าง Form โครงงาน แค็บหน้าจอเว็บไซต์ 

และทดสอบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ



การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1) จุดแข็งขององค์กร (Strengths) เป็นจุดเด่นของ E-SAAN-Software Park ค 

ซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. 

เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แ

วร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เปิดบริการให้เช้าพื้นที่สำนักงาน 

สำหรับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเป็นแหล่งรวมของ Cluster 

ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

3. บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งบริเวณ

4. สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการขยายช่องทางการตลาด



การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5. ผลักดันให้เกิดพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

6. บุคลากรมีความสามารถ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

7. ประสานงานด้านแหล่งเงินทุนทั้งภายในและนอกประเทศ

8. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนแล้วร่วมทุนในธุรกิจซอฟต์แวร์

9. สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ

10. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย



การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2) จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses) เป็นจุดอ่อนของ E-SAAN-Software Park ค 

ซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลล่าช้าทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

2. การเชื่อมต่อ Internet ยังมีความขัดคล้องทำให้การเชื่อมต่อเข้าใช้ Internet 

ยากลำบาก

3. ขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน



การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3) โอกาส (Opportunities) ข้อได้เปรียบของE-SAAN-Software Park ค 

ซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แนวโน้มผู้เข้าใช้ห้องประชุมสูงขึ้นทำให้มีคนรู้จักองค์กรมากขึ้น

2. องค์กรมีคุณภาพและบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี

3. มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

4. 

มุ่งพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของ

ลูกค้า

5.พัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการใช้บริการของลูกค้า



การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4) อุปสรรค (Threats) ข้อเสียเปรียบของE-SAAN-Software Park  

ซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. 

ความจุของห้องประชุมมีขนาดจำกัดทำให้สถาบันสามารถให้บริการได้เฉพาะกลุ่มซึ่งท

ำให้เสียโอกาส

2. ขาดความทันสมัยในการเปิดให้บริการห้องประชุม

3. ขาดการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน



บทที่ 3 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย

1. ออกนอกสถานที่ คีย์ข้อมูลที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหลัก 4 เกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีค้าไม้ 

มีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง (ไม้พยูง)

2. แค๊บหน้าจอเว็บไซต์ MBA ภาษาอังกฤษ มหาลัยขอนแก่น 

โดยมีรูปภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับเมนูการใช้งานแต่ละอย่าง พร้อมรูปเล่มรายงาน

3. คีย์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศซอฟต์แวร์ 

โลจิสติกส์และห่วงโซอุ่ปทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ได้รับมอบหมายงานให้ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์ถึงท่านรองผู้อำนวยการอสิานซอฟต์แวร์ปาร์ค 

และได้รับคำแนะนำกลับมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป

5.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการติวรายวิชา Software-DevelopmantFundmentals และงานอื่นๆ



รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย

 6.เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คความเรียบร้อย เพื่อรองรับผู้เข้าสอบ 

และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

7.ดูงานนอกสถานที่ กับท่านรอง ผอ. อสิานซอฟต์แวร์ปาร์ค และพี่ๆที่บริษัท เป็นงานของ 

Echelon  Thailand  2004 KhonKaen

8.ตรวจเช็คแฟ้มบัญชีการเงินรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน 

ตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อความโปร่งใส

9. จัดทำเอกสารและแยกเอกสารส่งไปตามบริษัทต่างๆ และส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ

10.จัดทำแผ่นพับโครงการเรื่อง 

ศูนย์ความรู้เลิศซอฟต์แวร์โลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 500แผ่น

11.จัดเอกสารใส่แฟ้ม เพื่อเตรียมงานอบรม 

12.เช็ควัสดุ ทำความสะอาด เพื่อทำการบริจาคให้กับมูลนิธิผู้พิการทางการเคลื่อนไหว



รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย

13.จัดอบรบสัมมนาในหัวข้อ พัฒนาการ Software ให้สนุกและสำเร็จผลด้วย 

Agile, An Alternative Software Development Methodology 

กิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Spin Roadshow 2014 

14.ติดป้ายประกาศเกี่ยวกับการอบรมเรื่องต่างๆ

15.งานเอกสารและงานอื่นๆ เช่น ส่งแฟกต ์รีไซเคิลกระดาษ ถ่ายรูป



Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)



Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)



Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย)



 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิชาการที่ได้เรียนมานำมาได้นำมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทุกด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงาน ด้านจริยธรรม คุณธรรม รวมถึงด้านเทคโนโลยี 

จุดมุ่งหมายของ การฝึกงาน เพี่อตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา 

โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในหน่วยงานเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเ

หมาะสม ได้ฝึกทักษะ มีความรับผิดชอบ 

มีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวมในงานอาชีพและสภาพความเป็นจริงในสถานปร

ะกอบการ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

และนำความรู้ที่เรียนมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 4 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัท E-SAAN-Software Park ตามหลักสูตรของทาง

มหาวิทยาลัย ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 

ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ต้องผ่านการฝึกประสบการวิชาชีพ 

เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่วัน จันทร์ 4สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557 

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้วิชาชีพทำให้ได้รับประโยชน์หลายๆด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ได้ความรู้จากการทำงานจริง ของหน่วยงานราชการ

4.1.2 ได้ใช้ความรู้ที่เรียนจากในห้องเรียนมาประใช้ในการทำงานจริงอย่างเต็มที่

4.1.3 ได้พบปะพูดคุยเปิดวิสัยทัศกับพี่ๆที่ร่วมงาน

4.1.4 เรียนรู้การบริหารงานในองค์การ

4.1.5 ได้ฝึกความอดทนและความรับผิดชอบต่อตัวเอง หน้าที่ สังคม



การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4.2.1 

สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริ

หารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

4.2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามา 

ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.3 สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาอื่นๆได้



สรุปปัญหาและอุปสรรค์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.ปัญหาเรื่องของระยะทางในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ต้องตื่นแต่เช้าเวลาปฏิบัติงานเลยรู้สึกเพลียต้องหาวิธีบรรเทา

2.อุปกรณ์สำนักงานบางอย่างมีการใช้งานที่ค่อยข้างซับซ้อนและตัวนักศึกษาไม่

ทราบวิธีใช้งานเลยทำให้งานล่าช้ากว่าที่สมควรจะเป็น

3.ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน 

มาสายหรือเข้ามาทำงานช้าและออกไปข้างนอกเวลาทำงาน

4.พนักงานมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 

ทำให้เกิดความล่าช้าในเวลาทำงานในกรณีมีปัญหา

5.ขาดความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องFax 

ทำให้เสียเวลาในการทำงาน



 ข้อเสนอแนะ

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเราสามารถใช้วิชาที่เราเรียนมาไปพัฒนาตนเอ

งในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติตนต่อสังคม 

ด้านการบริหารงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับคนอื่น 

ทำให้เราต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา 

โดยเราต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น  เราต้องทันต่อเหตุการณ์ 

และมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

เพื่อเราจะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงาน

ดังนั้น 

จึงอยากให้รุ่นน้องหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา 

และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มาก 

เพื่อที่จะได้ออกไปฝึกงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ภาคผนวก 



ออกนอกสถานที่ คีย์ข้อมูลที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหลัก 4 

เกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีค้าไม้ มีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง (ไม้พยูง



แค๊บหน้าจอเว็บไซต์ MBA ภาษาอังกฤษ มหาลัยขอนแก่น 

โดยมีรูปภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับเมนูการใช้งานแต่ละอย่าง 

พร้อมรูปเล่มรายงาน



คีย์ข้อมูล แบบประเมินความพึงพอใจ 

ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เป็นเลิศซอฟต์แวร์ 

โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล์ถึงท่านรองผู้อำนวยการอิสานซอฟต์แวร์ปาร์ค



เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการติวรายวิชา Software-DevelopmantFundmentals 

และงานอื่นๆ



เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คความเรียบร้อย เพื่อรองรับผู้เข้าสอบ 
และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย



ดูงานนอกสถานที่ กับท่านรอง ผอ. อิสานซอฟต์แวร์ปาร์ค และพี่ๆที่บริษัท 

เป็นงานของ Echelon  Thailand  2004 KhonKaen



จัดทำแผ่นพับโครงการเรื่อง 

ศูนย์ความรู้เลิศซอฟต์แวร์โลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จำนวน 500แผ่น



ผู้จัดทำ

นางสาวปรียาวรรณ ฤทธิธรรม รหัส 544705122 บ.5412



จบการนำเสนอ


