คําอธิบายชุดวิชา
10103 ทักษะชีวต
ิ
Life Skills
ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การแสวงหาและพัฒนาความรูใหม ความสามารถใน
ดานการจัดการ การใชเทคโนโลยี การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การ
ประนีประนอม การขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาท และการสมาคม
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพือ
่ ชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและโภชนาการ
การประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกตผสมผสาน
การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี
ศิลปกรรม
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษากับการสือ
่ สาร บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตา งๆ
30201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร
Introduction to Administration
ความหมายและสาระสําคัญของวิชาการบริหาร ขอบขายและพัฒนาการของการบริหารทฤษฎี และแนวคิด
สําคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางการบริหารรูปแบบตางๆ โครงสราง องคประกอบ
และบทบาทหนาที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธระหวางระบบบริหารกับสภาพแวดลอม รวมตลอดถึงหลัก
ปรัชญาการจัดองคการ กลไก กระบวนการและกิจกรรมสําคัญในการบริหารงานโดยทั่วไป
30202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
แนวความคิดเบื้องตนทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามวงจรบัญชีสาํ หรับธุรกิจบริการ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม การบัญชีเพือ
่ การจัดการ ทัง้ ในดานการวางแผนควบคุมและตัดสินใจในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งแนวความคิดและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร
และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
96101 คอมพิวเตอรเบือ
้ งตน
Introduction to Computer
ความรูพน
ื้ ฐานเกี่ยวกับสวนประกอบที่สําคัญและขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร หลักการใชเลขรหัสแบบ
ตางๆ ลักษณะของขอมูลและแฟมขอมูล ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและซอฟทแวร คอมพิวเตอร
ชนิดตางๆ หลักการประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ขั้นตอนการประมวลผลการกําหนดกระบวนการประมวลผล และ
การออกแบบวิธีปฏิบัติการของระบบงาน การใชคอมพิวเตอรทํางานในธุรกิจ งานวางแผนและตัดสินใจ และการใช
คอมพิวเตอรทาํ งานในสํานักงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักการเขียนโปรแกรม ความรู
เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อบริหารฐานขอมูลและการจัดทําตารางตัวเลข
96102 คณิตศาสตรและสถิตส
ิ ําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Mathematics and Statistics for Science and Technology
เซต ตรรกศาสตร เซต ระบบจํานวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห ความสัมพันธ ฟงกชัน ลําดับ อนุกรม
่ น การจัด
ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิสย
ั เมทริกซ ดีเทอรมินันต เวกเตอร อนุพันธ อินทิกรัล การเรียงสับเปลีย
หมวดหมู ความนาจะเปน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิตศ
ิ าสตร การแจกแจงตัวแปรสุม สถิติศาสตรอิงพารามิเตอร
เบื้องตน สถิตศ
ิ าสตรไมอิงพารามิเตอรเบื้องตน การวิเคราะหสหสัมพันธ การถดถอยเชิงเสนอยางงาย และการ
ประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิตท
ิ างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

96301 คอมพิวเตอรกบ
ั งานธุรกิจดานพณิชยกรรม
Computer Applications in Commercial Business
บทบาทของคอมพิวเตอรภายในองคการธุรกิจ แยกเปนงานปฏิบัติการทางพณิชยกรรม การควบคุมการ
ดําเนินการ และการวางแผน แนวคิดของการนําคอมพิวเตอรมาใชชวยการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ ะดับปฏิบัติในธุรกิจ
ประเภทตางๆ ตลอดจนธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ประเภทบริการและธุรกิจประเภทขายสง แนวทางกําหนดการใช
ประโยชนจากคอมพิวเตอรที่เกีย
่ วกับการควบคุมภายในตั้งแตงานดานบัญชี งานดานการพนักงาน งานดานการจัดซื้อ
และงานดานการผลิต บทบาทของคอมพิวเตอรในการชวยผูบ
 ริหารระดับสูงเกี่ยวกับดานกําหนดยุทธวิธแ
ี ละกลยุทธการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาธุรกิจแนวใหมเพื่อใหเกิดความไดเปรียบดานการแขงขัน
96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business Information
ความรูพ
 ื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจ การกําหนดนโยบายระบบสารสนเทศธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห
และการควบคุมระบบโครงสรางของการบริหารงาน หลักและเทคนิค การบริหารระบบสารสนเทศงานการผลิต งาน
ั นาการ
การตลาด งานจัดซื้อ งานบัญชีและการเงิน งานบุคคล งานสํานักงาน งานบริการ ความหมายและวิวฒ
ของการนําเทคโนโลยี มาใชในการจัดการสารสนเทศธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจตอการดําเนิน
ธุรกิจการใช สารสนเทศธุรกิจเพื่อการบริหารและการจัดการ
96401 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Office Automation Systems
ระบบสํานักงานกับการจัดองคการทีเ่ หมาะสม การใชวท
ิ ยาการใหมที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูล การ
ประมวลผลคําและภาพ การสือ
่ สารที่เกิดขึ้นในสํานักงาน การผลิตภาพในสํานักงาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
นํามาใช การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการพัฒนาองคการในรูปแบบใหม การดูแลองคการและ
ประสิทธิผลขององคการในรูปแบบใหม งานที่เหมาะสมกับการใชการประมวลผลคํา ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ระบบสํานักงานเบ็ดเสร็จ การพิจารณาความคุม
 คาในการลงทุน
96402 คอมพิวเตอรกบ
ั การบัญชี
Computer Applications in Accounting
ความรูพน
ื้ ฐานดานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศบัญชี และการใชคอมพิวเตอรเพื่องานบัญชี
การกําหนดเลขรหัสบัญชี คุณสมบัติของบัญชีและการเงินทีใ่ ชคอมพิวเตอร ตัวอยางระบบบัญชีแยกประเภทที่ใช
คอมพิวเตอร การสรางระบบบัญชียอยดวยคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรกับระบบบัญชีและการเงินตามความรับผิดชอบ
คอมพิวเตอรกบ
ั การทํางบประมาณ และการวิเคราะหขอมูลบัญชีและการเงิน แนวทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
เพื่องานบัญชี การเงินและการควบคุม
96403 คอมพิวเตอรกบ
ั การตลาด
Computer Applications in Marketing
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาด หลักการของสวนประสมการตลาด หลักการบริหารงานเกีย
่ วกับการตลาด
่ นไป การพิจารณา
พฤติกรรมของผูบริโภค และความเขาใจผลกระทบดานการตลาดจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลีย
ผลการเปลีย
่ นแปลงของการตลาดจากอิทธิพลภายนอกองคการ ประเภทและประโยชนของขอมูลการตลาด วิธีการและ
เทคนิคในการจัดหาขอมูลทางการตลาดโดยการวิจย
ั การตลาด การศึกษาพฤติกรรมของผูบ
 ริโภคและวิธีการอื่นๆ วิธีการ
จัดระบบสารสนเทศการตลาดการใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บประมวลและประเมินขอมูลการตลาด เทคนิคการ
ประเมินผลของการขายและการวัดผลงานของพนักงานขาย วิเคราะหตนทุนและคาใชจา ยของการตลาด การวางแผน
การตลาดดวยเครื่องคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยการกําหนดราคา การวิเคราะหการใชเงินทุนและการหา
ทุนเพื่อการขายการศึกษาจุดคุมทุนและการประมาณกําไรขาดทุนดวยแบบจําลองทีใ่ ชคอมพิวเตอร
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรและการควบคุมภายใน
Computer Systems Auditing and Internal Control
บทบาทของคอมพิวเตอรในการดําเนินการทางธุรกิจ ผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรทม
ี่ ีตอการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ ระเบียบวิธีการควบคุมภายในทีด
่ ี การควบคุมการจัดการ การควบคุมการพัฒนาระบบงาน
การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร การควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร ระเบียบวิธีการทาง
การตรวจสอบ วิธีการสรางระบบตรวจสอบผานคอมพิวเตอร วิธีปองกันการทุจริต และวิธีการปองกันความเสียหายจาก
คอมพิวเตอร ตลอดจนการเตรียมตัวและการพัฒนาบุคลากรและกรณีศึกษา
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
Business Decision Support Systems
ความหมายและองคประกอบของการตัดสินใจทางธุรกิจ และการใชระบบสนับสนุนเพื่อตัดสินใจในธุรกิจ เทคนิค
การจัดระบบสารสนเทศ การใชคุณสมบัติของระบบฐานขอมูลการสรางระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ และเทคนิคในการ
คนหาขอมูล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใชและการสรางแบบจําลองเพื่อใชในการตัดสินใจทางการเงินและการตลาด
96406 คอมพิวเตอรกบ
ั การบัญชีบริหาร
Computer Applications in Managerial Accounting
ความรูเกี่ยวกับบัญชีเพื่อการบริหาร รูปแบบและประเภทของบัญชีเพื่อการบริหาร ประโยชนของบัญชีเพื่อการ
บริหาร เทคนิคในการวิเคราะหขอมูลบัญชีและการเงิน ตนทุน จุดคุมทุน ผลตอบแทนตางๆ เพื่อการวางแผน การจัดการ
การควบคุมและการติดตามประเมินผล ระบบและการสรางสารสนเทศเพื่อบัญชีบริหาร ประโยชนและการใชคอมพิวเตอรกับ
งานบัญชีบริหารเพื่องานงบประมาณและอื่นๆ การตนแบบเพือ
่ การวางแผนและเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Systems Development
การประมวลผลขอมูลทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาความเหมาะสม
และความเปนไปได ระเบียบวิธีการวิเคราะหระบบสารสนเทศ การวิเคราะหคา ใชจา ย การวิเคราะหความตองการใช
ขอมูล ระเบียบวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิคการทําตนแบบการพัฒนาชุดโปรแกรมคําสัง่ การ
ทดสอบชุดโปรแกรมคําสั่ง การจัดทําเอกสารการติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ การติดตามและประเมินผล
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนการวิเคราะหโครงการระบบสารสนเทศ
96408 การจัดการระบบฐานขอมูล
Database Systems Management
ความหมายของระบบฐานขอมูล ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล คุณสมบัติและโครงสรางของระบบ
ฐานขอมูล ลักษณะและความสัมพันธซึ่งกันและกันของขอมูล โครงสรางทางตรรกภาพและกายภาพของขอมูล
คุณสมบัติทด
ี่ ีของขอมูลและสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ วิธีการเรียกใชสารสนเทศ พจนานุกรม
ขอมูล กรณีศึกษาและสถานการณจําลองเกี่ยวกับการใชประโยชนของฐานขอมูล
96409 ประสบการณวช
ิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Professional Experience in Business Information Technology
การประยุกตหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจสูภาคปฏิบัติ การใชกรณีศึกษาและสถานการณจาํ ลอง
ในการวิเคราะหและการแกปญหา การประยุกตเทคโนโลยีในธุรกิจ การกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จในการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทําความเขาใจถึงศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มต
ี อองคกร และ
สังคมจรรยาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ กิจกรรมกลุม
 สัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมค
ี ุณธรรม จริยธรรม และ
ภาวะการเปนผูน
 ําที่มีประสิทธิภาพ
97101 ความรูท
 ั่วไปเกีย
่ วกับการพิมพ
General Studies in Printing
การพิมพและวิวัฒนาการของการพิมพ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วัสดุใชพม
ิ พ หมึกพิมพ ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ ตั้งแตงานกอนกระบวนการพิมพและงานในกระบวนการพิมพ ประกอบดวยงานกอนพิมพ
งานพิมพดวยการพิมพระบบตางๆ ในดานหลักการพิมพ วิธีการพิมพ แมพิมพ เครื่องพิมพ และสิ่งพิมพที่ผลิตได
งานหลังพิมพ เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการพิมพ ธุรกิจการจัดพิมพและธุรกิจการพิมพ การจัดการ
ทางการพิมพ อุตสาหกรรมการพิมพไทย กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
97102 การถายภาพงานพิมพ
Reprography
ความรูเกี่ยวกับทัศนศาสตร การถายภาพงานพิมพ คาความดํา ตนฉบับสําหรับการถายภาพงานพิมพ
วัสดุไวแสงในการถายภาพงานพิมพ การใชกราฟแสดงคุณลักษณะประเมินสมบัติของวัสดุไวแสง อุปกรณในการถาย
งานพิมพ หองปฎิบัติการถายภาพงานพิมพ เคมีสําหรับการถายภาพงานพิมพ การผลิตภาพลายเสน การผลิตภาพ
ฮาลฟโทน การแยกสี การแยกสีดวยเครื่องกราด การประเมินและการควบคุมคุณภาพของการถายภาพงานพิมพ
การทําปรูฟ และตรวจสอบคุณภาพกอนงานพิมพ
97301 วัสดุทางการพิมพ
Printing Materials
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุพิมพประเภทตาง ๆ ที่ใชในการพิมพและการบรรจุภัณฑ
ไดแก หมึกพิมพ วัสดุพิมพ โลหะแผน สารโพลีเมอรและพลาสติก สารไวแสงและวัสดุอน
ื่ ที่ใชในการพิมพ การรูจัก
เลือกใชประเภทของวัสดุทส
ี่ อดคลองกับการนําไปใชงาน รวมทั้งการทดสอบคุณภาพของวัสดุพิมพ การวิเคราะห
ปญหาที่เกิดในทางการพิมพ อันเนื่องมาจากวัสดุพิมพและวิธก
ี ารแกไข
97302 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพิมพ
Science and Technology in Printing
ความรูเบื้องตนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพิมพ อาทิ ความรูท
 างเคมี ฟสิกส
กลศาสตร อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับหลักการพิมพ รวมทัง้ ความรูว ิทยาศาสตรทางดาน
เสียงและแสง วิทยาศาสตรทางภาพถายและการประยุกตใชในทางการพิมพโดยเฉพาะการพิมพสอดสี ระบบเลนสและ
สารไวแสง เทคโนโลยีทางดานแสงเลเซอร ตลอดจนความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการพิมพที่มีตอสภาวะ
แวดลอมพรอมทั้งระบบควบคุม
97401 การจัดการทางการพิมพ
Printing Management
ความรูเกี่ยวกับการจัดการทัว่ ไป การจัดองคการ การบริหารเงินทุน การบริหารงานบุคคลและพัสดุทางการ
พิมพ ความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการพิมพ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบัญชี
การจัดทํางบประมาณ การควบคุมและตรวจสอบบัญชีการประเมินราคา การคิดตนทุนการตลาด การวิจัยและการพัฒนา
ทางการพิมพ รวมทั้งการแกปญ
 หาในการจัดการ

97402 การออกแบบทางการพิมพ
Graphic Design in Printing
ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการและหลักการออกแบบทางการพิมพที่สม
ั พันธกับระบบการพิมพ หลักและทฤษฎีการ
ออกแบบทั่วไป การออกแบบตัวอักษร การออกแบบงานพิมพ หนังสือเลมงานโฆษณา สิ่งพิมพทางธุรกิจ การออกแบบ
งานบรรจุภัณฑ การวางรูปแบบ การจัดทําอารตเวอรก การตัดตอภาพ และตัวอักษร การใชสี และความรูทางดาน
กราฟก
97403 เทคโนโลยีกอนพิมพ
Pre-press Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกอ
 นพิมพ การออกแบบและการบรรณาธิกร งานพิมพ การเรียงพิมพ
การสรางภาพ การนําเขาขอมูลภาพ การจัดการน้ําหนักสีและการแกสีของภาพ การปรับแตงภาพ การจัดและ
ประกอบหนา การวางหนาเพือ
่ ทําแมพิมพ การจัดรูปแบบแฟมขอมูล การพิมพผลออก การทําปรูฟ การทําแมพิมพ
พื้นนูน พื้นราบ พื้นลึก ฉลุลายผา และการควบคุมคุณภาพกอนพิมพ โดยเนื้อหาในแตละสวนมุงเสนอเทคนิควิธีการ
ในการดําเนินงาน ปญหาและแนวทางแกไข รวมทั้งการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
97404 กระบวนการพิมพพื้นนูนและพืน
้ ราบ
Relief and Planographic Printing Processes
ความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพิมพพน
ื้ นูน อันไดแก การพิมพเลตเตอรเพรสและเฟล็กโซกราฟ
รวมทั้งการพิมพพื้นราบหรือออฟเซต ความรูเ กี่ยวกับการทํางานของเครื่องพิมพทั้งสองระบบ การทําแมพิมพ การใช
เครื่องพิมพ ตลอดจนปญหาที่เกิดในการพิมพทั้งสองระบบพรอมวิธีการแกไขรวมทั้งการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
97405 กระบวนการพิมพพื้นลึก การพิมพพื้นฉลุลายผาและการพิมพไรแรงกด
Recess, Screen and Non-impact Printing Processes
ความรูเกี่ยวกับระบบและเทคนิคการพิมพพื้นลึก อันไดแก การพิมพอินทาลิโอและการพิมพกราวัวร การพิมพ
ฉลุลายผา และการพิมพไรแรงกด อาทิ การพิมพโดยใชระบบพนหมึก การพิมพระบบประจุไฟฟาสถิตย และอื่นๆ
ความรูเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องพิมพ การทําแมพิมพ การใชเครื่องพิมพ รวมทั้งหลักการในการวิเคราะหปญหาที่
เกิดในการพิมพดังกลาวพรอมวิธีการแกไข รวมทั้งการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
97406 เทคนิคหลังพิมพ
Post-Press Techniques
ความรูเรื่องกระดาษที่เกี่ยวกับการทํารูปเลม การนําสิ่งพิมพไปทําเปนรูปแบบตางๆ หลังการพิมพ
ความสัมพันธระหวางการวางรูปแบบงานกอนพิมพ กับการพับและการเขาเลม เทคนิคการพับดวยเครื่อง วิธีการเขาเลม
การทําเลมแบบตาง ๆ การเคลือบปก การเดินทอง การเจาะ การปม ดุนนูน ฯลฯ ความรูใ นหลักการ เทคนิคและรูปแบบ
การบรรจุภัณฑ การใชประโยชนจากบรรจุภัณฑในการเพิ่มคุณคาใหกับสินคา รวมทั้งการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ
Printing Production Management and Quality Control
ความรูเกี่ยวกับการจัดองคกรทางการผลิต ความรูท
 างดานเครื่องจักรและอุปกรณการพิมพ รวมทั้งความรูใน
การบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการทํางาน การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การ
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพและกําหนดมาตรฐานของงาน
97408 ธุรกิจการพิมพและการจัดพิมพ
Printing and Publishing Business
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดพิมพ การพิมพ การจัดการองคกร การบริหารงานบุคคล และการเงินของ
สํานักพิมพ เทคนิคการสรางและคัดเลือกหนังสือเพื่อจัดพิมพ เกณฑการจายคาตอบแทนความรูเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และ
่ ที่เกีย
่ วของ
ขอจํากัดทางกฎหมาย การจัดจําหนายในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ ความสัมพันธกับธุรกิจอืน
97409 ประสบการณวช
ิ าชีพเทคโนโลยีการพิมพ
Professional Experience in Printing Technology
ความรูเกี่ยวกับการใชเทคนิคการพิมพ สิ่งพิมพประเภทตางๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ กรณีศึกษาการแกไข
ปญหาในการประกอบอาชีพทางการพิมพ การพัฒนาตนเองและการพัฒนากิจการที่เกี่ยวกับการพิมพ ความสามารถใน
การจัดการ จรรยาวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมค
ี ุณธรรม จริยธรรม และ
ภาวะการเปนผูน
 ําที่มี ประสิทธิภาพ

