
คําอธิบายชุดวชิา 
 
10103   ทักษะชีวติ 
                Life Skills 
 ทักษะในการดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม  ความใฝรู  การแสวงหาและพฒันาความรูใหม  ความสามารถใน
ดานการจดัการ  การใชเทคโนโลย ี การใชเหตุผล  การคดิวิเคราะห  การแกปญหา  การเจรจาตอรอง  การ
ประนีประนอม  การขจัดความเครียด  คุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  มารยาท  และการสมาคม 
10111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
                English for Communication 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  
10141  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
                Science, Technology and Environment for Life 

แนวคดิ  ทฤษฎี  ความคิดเชิงวิเคราะห  กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เก่ียวของกับมนุษย  องคประกอบของรางกายมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัยและโภชนาการ  
การประยุกต   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนการดํารงชีวติ 
10151  ไทยศึกษา 
            Thai Studies 

ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน  การรับวฒันธรรมจากภายนอก  และกาประยุกตผสมผสาน  
การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคด ี 
ศิลปกรรม    
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
            Thai for Communication  

ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม  ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา  หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  การพัฒนาทกัษะ  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ  
30201   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบรหิาร  
                Introduction to Administration 
 ความหมายและสาระสําคญัของวิชาการบริหาร  ขอบขายและพัฒนาการของการบริหารทฤษฎ ีและแนวคิด
สําคญัเก่ียวกับการบริหาร  ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางการบริหารรูปแบบตางๆ โครงสราง  องคประกอบ  
และบทบาทหนาที่ของระบบบรหิารโดยทั่วไป  ความสัมพันธระหวางระบบบรหิารกับสภาพแวดลอม  รวมตลอดถึงหลัก
ปรัชญาการจดัองคการ กลไก  กระบวนการและกิจกรรมสําคญัในการบริหารงานโดยทั่วไป 
30202   หลักการบัญช ี
              Principles of Accounting 
 แนวความคดิเบื้องตนทางการบัญช ี งบการเงิน  การบันทึกรายการบัญชตีามวงจรบญัชสีาํหรับธุรกิจบริการ  
พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  การบัญชีเพ่ือการจัดการ  ทัง้ในดานการวางแผนควบคุมและตดัสินใจในระยะสั้นและ 
ระยะยาว  รวมทั้งแนวความคดิและหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับการบัญชภีาษีอากร  การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร  
และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
96101 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
            Introduction to Computer                                        

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสวนประกอบที่สําคัญและขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร หลักการใชเลขรหสัแบบ
ตางๆ ลักษณะของขอมูลและแฟมขอมูล ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟทแวร คอมพิวเตอร
ชนิดตางๆ หลักการประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ข้ันตอนการประมวลผลการกําหนดกระบวนการประมวลผล  และ
การออกแบบวิธีปฏิบัติการของระบบงาน การใชคอมพิวเตอรทํางานในธรุกิจ งานวางแผนและตดัสินใจ และการใช
คอมพิวเตอรทาํงานในสาํนักงาน ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักการเขียนโปรแกรม ความรู
เก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูป การใชโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือบรหิารฐานขอมูลและการจัดทําตารางตัวเลข 
96102   คณิตศาสตรและสถติสิําหรับวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
            Mathematics and Statistics for Science and Technology 
           เซต ตรรกศาสตร  เซต  ระบบจาํนวนจริง  เรขาคณิตวิเคราะห  ความสัมพันธ ฟงกชัน  ลําดับ  อนุกรม  
ฟงกชันพีชคณิต  ฟงกชันอดิสยั  เมทริกซ  ดีเทอรมินันต  เวกเตอร  อนุพันธ  อินทิกรัล  การเรียงสับเปลีย่น  การจดั
หมวดหมู  ความนาจะเปน ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสถิตศิาสตร การแจกแจงตัวแปรสุม  สถิติศาสตรอิงพารามิเตอร
เบ้ืองตน  สถิตศิาสตรไมอิงพารามิเตอรเบ้ืองตน  การวิเคราะหสหสมัพันธ  การถดถอยเชิงเสนอยางงาย และการ
ประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิตทิางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
 
 



96301   คอมพิวเตอรกับงานธุรกิจดานพณิชยกรรม 
            Computer Applications in Commercial Business 
           บทบาทของคอมพิวเตอรภายในองคการธุรกิจ แยกเปนงานปฏิบัติการทางพณิชยกรรม การควบคมุการ
ดําเนินการ และการวางแผน แนวคิดของการนําคอมพิวเตอรมาใชชวยการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ะดับปฏิบัติในธรุกิจ
ประเภทตางๆ ตลอดจนธรุกิจประเภทซื้อมาขายไป ประเภทบริการและธุรกิจประเภทขายสง แนวทางกําหนดการใช
ประโยชนจากคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับการควบคุมภายในตั้งแตงานดานบญัช ีงานดานการพนักงาน  งานดานการจดัซื้อ 
และงานดานการผลติ บทบาทของคอมพิวเตอรในการชวยผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับดานกําหนดยทุธวิธีและกลยทุธการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาธุรกิจแนวใหมเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบดานการแขงขัน  
96302  สารสนเทศธุรกิจเบื้องตน 
           Introduction to Business Information   
           ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจ การกําหนดนโยบายระบบสารสนเทศธรุกิจ การวางแผน การวิเคราะห 
และการควบคุมระบบโครงสรางของการบริหารงาน หลักและเทคนิค   การบริหารระบบสารสนเทศงานการผลิต งาน
การตลาด   งานจัดซื้อ งานบัญชีและการเงิน  งานบุคคล งานสํานักงาน   งานบริการ    ความหมายและวิวฒันาการ
ของการนําเทคโนโลย ี มาใชในการจัดการสารสนเทศธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจตอการดําเนิน
ธุรกิจการใช  สารสนเทศธรุกิจเพ่ือการบริหารและการจัดการ 
96401 ระบบสาํนักงานอัตโนมัต ิ
            Office Automation Systems  
           ระบบสํานักงานกับการจัดองคการทีเ่หมาะสม  การใชวทิยาการใหมที่เก่ียวของกับการประมวลผลขอมูล การ
ประมวลผลคําและภาพ การสือ่สารที่เกิดข้ึนในสํานักงาน การผลติภาพในสาํนักงาน  การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
นํามาใช การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการพฒันาองคการในรูปแบบใหม   การดูแลองคการและ
ประสทิธิผลขององคการในรูปแบบใหม งานที่เหมาะสมกับการใชการประมวลผลคํา ฐานขอมูลและการวเิคราะหขอมูล
ระบบสาํนักงานเบ็ดเสร็จ การพิจารณาความคุมคาในการลงทนุ 
96402   คอมพิวเตอรกับการบัญช ี
           Computer Applications in Accounting  

ความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรที่เก่ียวกับขอมูลและสารสนเทศบัญชี  และการใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานบัญชี 
การกําหนดเลขรหสับัญชี  คุณสมบัติของบัญชีและการเงินทีใ่ชคอมพิวเตอร ตัวอยางระบบบัญชีแยกประเภทที่ใช
คอมพิวเตอร  การสรางระบบบัญชียอยดวยคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรกับระบบบัญชีและการเงินตามความรับผดิชอบ 
คอมพิวเตอรกับการทํางบประมาณ  และการวิเคราะหขอมูลบัญชีและการเงนิ แนวทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
เพ่ืองานบัญชี  การเงินและการควบคุม 
96403   คอมพิวเตอรกับการตลาด 
            Computer Applications in Marketing  
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการตลาด หลักการของสวนประสมการตลาด หลักการบริหารงานเกีย่วกับการตลาด   
พฤติกรรมของผูบรโิภค และความเขาใจผลกระทบดานการตลาดจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลีย่นไป การพิจารณา
ผลการเปลีย่นแปลงของการตลาดจากอทิธิพลภายนอกองคการ ประเภทและประโยชนของขอมูลการตลาด วิธีการและ
เทคนิคในการจดัหาขอมูลทางการตลาดโดยการวิจยัการตลาด การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและวิธีการอ่ืนๆ วิธีการ
จัดระบบสารสนเทศการตลาดการใชคอมพิวเตอรในการจดัเก็บประมวลและประเมินขอมูลการตลาด เทคนิคการ
ประเมินผลของการขายและการวัดผลงานของพนักงานขาย วเิคราะหตนทุนและคาใชจายของการตลาด การวางแผน  
การตลาดดวยเครื่องคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการกําหนดราคา การวิเคราะหการใชเงินทุนและการหา
ทุนเพ่ือการขายการศึกษาจุดคุมทุนและการประมาณกําไรขาดทุนดวยแบบจําลองทีใ่ชคอมพิวเตอร 
96404   การตรวจสอบระบบงานคอมพวิเตอรและการควบคุมภายใน 
            Computer Systems Auditing and Internal Control 
 บทบาทของคอมพิวเตอรในการดําเนินการทางธุรกิจ ผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรทีม่ีตอการควบคมุ 
ภายในและการตรวจสอบ ระเบียบวิธีการควบคมุภายในทีด่ ีการควบคุมการจัดการ  การควบคมุการพัฒนาระบบงาน  
การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร การควบคมุเก่ียวกับความปลอดภยัของระบบงานคอมพวิเตอร ระเบียบวิธีการทาง 
การตรวจสอบ วิธีการสรางระบบตรวจสอบผานคอมพิวเตอร   วิธีปองกันการทุจรติ และวิธีการปองกันความเสียหายจาก
คอมพิวเตอร   ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลากรและกรณศีึกษา 
96405   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
            Business Decision Support Systems 
 ความหมายและองคประกอบของการตดัสินใจทางธรุกิจ และการใชระบบสนบัสนนุเพ่ือตดัสนิใจในธรุกิจ เทคนิค
การจัดระบบสารสนเทศ การใชคุณสมบัติของระบบฐานขอมูลการสรางระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ และเทคนิคในการ
คนหาขอมูล กรณีศึกษาเก่ียวกับการใชและการสรางแบบจําลองเพื่อใชในการตดัสินใจทางการเงินและการตลาด 
96406   คอมพิวเตอรกับการบัญชีบริหาร 
            Computer Applications in Managerial Accounting   
 ความรูเก่ียวกับบัญชีเพ่ือการบริหาร รูปแบบและประเภทของบัญชีเพ่ือการบริหาร ประโยชนของบัญชีเพ่ือการ
บริหาร เทคนคิในการวิเคราะหขอมูลบัญชีและการเงิน ตนทนุ จุดคุมทุน ผลตอบแทนตางๆ เพ่ือการวางแผน การจดัการ  
การควบคุมและการติดตามประเมินผล ระบบและการสรางสารสนเทศเพื่อบัญชีบริหาร ประโยชนและการใชคอมพิวเตอรกับ
งานบัญชีบริหารเพื่องานงบประมาณและอื่นๆ การตนแบบเพือ่การวางแผนและเพื่อสนับสนนุการตัดสินใจ 



96407   การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
            Business Information Systems Development  

การประมวลผลขอมูลทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาความเหมาะสม
และความเปนไปได ระเบียบวธีิการวิเคราะหระบบสารสนเทศ การวิเคราะหคาใชจาย การวิเคราะหความตองการใช
ขอมูล ระเบียบวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิคการทําตนแบบการพัฒนาชดุโปรแกรมคําสัง่ การ
ทดสอบชดุโปรแกรมคําสั่ง การจัดทําเอกสารการติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ การติดตามและประเมินผล
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนการวิเคราะหโครงการระบบสารสนเทศ 
96408   การจัดการระบบฐานขอมูล 
            Database Systems Management  

ความหมายของระบบฐานขอมลู ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล คุณสมบัติและโครงสรางของระบบ
ฐานขอมูล ลักษณะและความสัมพันธซึ่งกันและกันของขอมูล โครงสรางทางตรรกภาพและกายภาพของขอมูล    
คุณสมบตัิทีด่ีของขอมูลและสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ วิธีการเรียกใชสารสนเทศ พจนานุกรม
ขอมูล กรณีศึกษาและสถานการณจําลองเกี่ยวกับการใชประโยชนของฐานขอมูล 
96409   ประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ 
            Professional Experience in Business Information Technology  
 การประยุกตหลกัการของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจสูภาคปฏิบัติ การใชกรณีศึกษาและสถานการณจาํลอง
ในการวิเคราะหและการแกปญหา การประยุกตเทคโนโลยีในธุรกิจ การกําหนดปจจยัแหงความสําเร็จในการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทําความเขาใจถึงศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศที่มตีอองคกร และ
สังคมจรรยาวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมคีุณธรรม จรยิธรรม และ
ภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
97101   ความรูทั่วไปเก่ียวกับการพิมพ 
            General Studies  in Printing  

การพิมพและววิัฒนาการของการพิมพ  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  วัสดุใชพิมพ  หมึกพิมพ  ความรูเก่ียวกับ
กระบวนการผลติสิ่งพิมพ  ตั้งแตงานกอนกระบวนการพิมพและงานในกระบวนการพิมพ  ประกอบดวยงานกอนพิมพ  
งานพิมพดวยการพิมพระบบตางๆ  ในดานหลักการพิมพ  วธีิการพิมพ  แมพิมพ  เครื่องพิมพ  และสิ่งพิมพที่ผลิตได  
งานหลังพิมพ  เทคโนโลยสีารสนเทศในอุตสาหกรรมการพิมพ  ธุรกิจการจดัพิมพและธุรกิจการพิมพ  การจัดการ
ทางการพิมพ  อุตสาหกรรมการพิมพไทย  กฎหมายและระเบยีบตางๆ ที่เก่ียวของ  
 97102  การถายภาพงานพิมพ 
            Reprography  

ความรูเก่ียวกับทัศนศาสตร  การถายภาพงานพิมพ  คาความดํา  ตนฉบับสาํหรับการถายภาพงานพิมพ     
วัสดุไวแสงในการถายภาพงานพิมพ การใชกราฟแสดงคุณลกัษณะประเมินสมบัติของวสัดไุวแสง  อุปกรณในการถาย
งานพิมพ หองปฎิบัติการถายภาพงานพิมพ  เคมีสําหรับการถายภาพงานพมิพ   การผลติภาพลายเสน  การผลติภาพ
ฮาลฟโทน  การแยกสี  การแยกสีดวยเครื่องกราด  การประเมนิและการควบคมุคุณภาพของการถายภาพงานพิมพ    
การทําปรูฟ  และตรวจสอบคณุภาพกอนงานพิมพ 
97301   วัสดทุางการพมิพ 
            Printing Materials  

ความรูเก่ียวกับมาตรฐานและคณุสมบัติของวสัดุพิมพประเภทตาง ๆ ที่ใชในการพิมพและการบรรจุภัณฑ  
ไดแก หมึกพิมพ วัสดุพิมพ โลหะแผน สารโพลีเมอรและพลาสติก สารไวแสงและวสัดุอ่ืนที่ใชในการพมิพ การรูจัก
เลือกใชประเภทของวัสดุทีส่อดคลองกับการนําไปใชงาน รวมทั้งการทดสอบคุณภาพของวสัดุพิมพ การวิเคราะห
ปญหาที่เกิดในทางการพิมพ อันเนื่องมาจากวัสดุพิมพและวิธีการแกไข  
97302   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพ 
            Science and Technology in Printing  

ความรูเบ้ืองตนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการพิมพ อาทิ ความรูทางเคมี ฟสิกส         
กลศาสตร อิเลก็ทรอนิกส คอมพิวเตอรและเทคโนโลยทีี่เก่ียวของกับหลักการพิมพ รวมทัง้ความรูวิทยาศาสตรทางดาน
เสียงและแสง วิทยาศาสตรทางภาพถายและการประยุกตใชในทางการพิมพโดยเฉพาะการพิมพสอดสี ระบบเลนสและ
สารไวแสง เทคโนโลยทีางดานแสงเลเซอร  ตลอดจนความรูเก่ียวกับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการพิมพที่มีตอสภาวะ
แวดลอมพรอมทั้งระบบควบคมุ 
97401   การจัดการทางการพิมพ 
            Printing  Management 

ความรูเก่ียวกับการจัดการทัว่ไป การจัดองคการ การบริหารเงินทุน การบริหารงานบุคคลและพัสดุทางการ
พิมพ   ความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวกับธุรกิจทางการพิมพ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบบัญชี 
การจัดทํางบประมาณ การควบคุมและตรวจสอบบัญชีการประเมินราคา การคิดตนทุนการตลาด การวิจัยและการพัฒนา
ทางการพิมพ  รวมทั้งการแกปญหาในการจดัการ 
 
 
 



97402   การออกแบบทางการพิมพ 
            Graphic Design in Printing  

ความรูเก่ียวกับพัฒนาการและหลักการออกแบบทางการพมิพที่สมัพันธกับระบบการพิมพ หลักและทฤษฎีการ   
ออกแบบทั่วไป การออกแบบตวัอักษร การออกแบบงานพิมพ หนังสือเลมงานโฆษณา สิ่งพิมพทางธุรกิจ การออกแบบ
งานบรรจภุัณฑ การวางรูปแบบ การจัดทําอารตเวอรก  การตัดตอภาพ และตัวอักษร การใชสี และความรูทางดาน
กราฟก 
97403   เทคโนโลยีกอนพิมพ 
            Pre-press Technology   

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีกอนพิมพ  การออกแบบและการบรรณาธกิร  งานพิมพ  การเรียงพิมพ  
การสรางภาพ  การนําเขาขอมูลภาพ  การจัดการน้ําหนักสีและการแกสีของภาพ  การปรับแตงภาพ  การจัดและ
ประกอบหนา  การวางหนาเพือ่ทําแมพิมพ  การจัดรูปแบบแฟมขอมูล  การพิมพผลออก  การทําปรูฟ  การทาํแมพิมพ
พ้ืนนูน  พ้ืนราบ  พ้ืนลึก  ฉลุลายผา  และการควบคุมคุณภาพกอนพิมพ  โดยเนื้อหาในแตละสวนมุงเสนอเทคนคิวิธีการ
ในการดาํเนินงาน  ปญหาและแนวทางแกไข  รวมทั้งการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
97404   กระบวนการพิมพพ้ืนนูนและพืน้ราบ 
            Relief and Planographic Printing Processes 

ความรูเก่ียวกับหลักการและเทคนิคการพมิพพ้ืนนูน อันไดแก การพิมพเลตเตอรเพรสและเฟล็กโซกราฟ  
รวมทั้งการพิมพพ้ืนราบหรือออฟเซต ความรูเก่ียวกับการทํางานของเครื่องพิมพทั้งสองระบบ การทําแมพิมพ การใช
เครื่องพิมพ ตลอดจนปญหาที่เกิดในการพิมพทั้งสองระบบพรอมวิธีการแกไขรวมทั้งการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ  
97405   กระบวนการพิมพพ้ืนลึก การพิมพพ้ืนฉลุลายผาและการพิมพไรแรงกด 
            Recess, Screen and Non-impact Printing Processes  

ความรูเก่ียวกับระบบและเทคนคิการพิมพพ้ืนลกึ อันไดแก การพิมพอินทาลิโอและการพิมพกราวัวร   การพิมพ
ฉลุลายผา และการพิมพไรแรงกด อาทิ การพิมพโดยใชระบบพนหมึก การพิมพระบบประจุไฟฟาสถิตย และอ่ืนๆ 
ความรูเก่ียวกับการทํางานของเครื่องพิมพ การทําแมพิมพ การใชเครื่องพิมพ รวมทั้งหลักการในการวิเคราะหปญหาที่
เกิดในการพิมพดังกลาวพรอมวธีิการแกไข รวมทั้งการฝกปฏบิัติเสริมทักษะ  
97406   เทคนิคหลังพิมพ 
            Post-Press Techniques 

ความรูเรื่องกระดาษที่เก่ียวกับการทํารูปเลม การนําสิ่งพิมพไปทําเปนรูปแบบตางๆ หลังการพิมพ 
ความสัมพันธระหวางการวางรปูแบบงานกอนพิมพ กับการพับและการเขาเลม เทคนคิการพับดวยเครื่อง วิธีการเขาเลม   
การทําเลมแบบตาง ๆ การเคลอืบปก การเดินทอง การเจาะ การปม ดุนนูน ฯลฯ ความรูในหลักการ เทคนิคและรูปแบบ
การบรรจุภัณฑ การใชประโยชนจากบรรจุภัณฑในการเพิ่มคณุคาใหกับสินคา รวมทั้งการฝกปฏิบัติเสริมทกัษะ 
97407   การจัดการทางการผลติและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ 
           Printing Production Management and Quality Control  

ความรูเก่ียวกับการจัดองคกรทางการผลิต ความรูทางดานเครื่องจักรและอุปกรณการพิมพ รวมทั้งความรูใน
การบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการทํางาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การ
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ การพัฒนาคณุภาพและกําหนดมาตรฐานของงาน  
97408   ธุรกิจการพิมพและการจัดพิมพ 
            Printing and Publishing Business 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดพิมพ การพิมพ การจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล และการเงินของ
สํานักพิมพ เทคนิคการสรางและคดัเลือกหนังสือเพ่ือจัดพิมพ เกณฑการจายคาตอบแทนความรูเก่ียวกับลิขสทิธ์ิและ 
ขอจํากัดทางกฎหมาย การจดัจําหนายในรปูแบบตางๆ รวมทัง้ความสมัพันธกับธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของ 
97409   ประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีการพิมพ 
            Professional Experience in Printing Technology  

ความรูเก่ียวกับการใชเทคนคิการพิมพ สิ่งพิมพประเภทตางๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ กรณีศึกษาการแกไข
ปญหาในการประกอบอาชีพทางการพิมพ การพัฒนาตนเองและการพฒันากิจการที่เก่ียวกับการพิมพ ความสามารถใน
การจัดการ จรรยาวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมคีุณธรรม จรยิธรรม และ 
ภาวะการเปนผูนําที่ม ีประสทิธิภาพ 
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