
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการตลาด 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาและ

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการตลาด ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและ

ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการตลาด    

4. เพื่อใหส้ามารถนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นงานอาชีพ  

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังาน เป็นนักการตลาด นกัขาย นักวิจยัการตลาด เจา้หน้าท่ีส่ือสารการตลาด 

เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ ผูป้ระกอบการธุรกิจ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานการตลาด ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้      

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ   สาขาวชิาการตลาด ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่  

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญั�ู

กตเวที  อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม เป็นตน้ 

1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เช่น  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี              

มีมนุษยสัมพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั    

อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 

2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 

3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการดา้นการตลาดในงานอาชีพ 

สาขางานการตลาด 

3.4 กาํหนดกลยทุธ์การตลาด โดยใชก้ระบวนการวจิยัการตลาดและการวเิคราะห์พฤติกรรม 

ผูบ้ริโภค 

3.5 วางแผน เตรียมการดาํเนินงานดา้นการตลาด  

3.6 ปฏิบติัการดา้นการตลาดตามหลกัการและกระบวนการประสานงาน แกปั้ญหาและหรือ 

พฒันางาน ติดตามและประเมินผล 

3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยั เทคนิควธีิการและเทคโนโลยีในการปฏิบติังานดา้นการตลาด 
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สาขางานธุรกจิการบริการยานยนต์ 

3.4 วางแผน เตรียมการดาํเนินงานใหบ้ริการยานยนต ์

3.5 ตรวจวเิคราะห์สภาพรถยนตแ์ละสภาพปัญหาเบ้ืองตน้ เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ข

และบาํรุงรักษาก่อนและหลงัการซ่อมบาํรุงรักษารถยนต ์

3.6 ใหบ้ริการยานยนตต์ามหลกัการและกระบวนการประสานงาน แกปั้ญหาและหรือ 

พฒันางาน ติดตามและประเมินผล 

3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการในการปฏิบติังานใหบ้ริการยานยนต ์

โดยคาํนึงถึงสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ 

 

สาขางาน ธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์  

3.4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อตนเอง และต่อลูกคา้ มีความเขา้ใจในกระบวนการของการ

ดาํเนินงาน มีความเขา้ใจในจรรยาบรรณของวชิาชีพนายหนา้ 

3.5 ตรวจสอบทาํเล สาํรวจท่ีตั้งของทรัพย ์สาํรวจเส้นทาง สาํรวจจุดเด่นของทรัพย ์และสามารถ

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม สาํรวจสภาพใกลเ้คียง สาํรวจสภาพเส้นทางของทรัพย ์และมีความสามารถตรวจ

ทรัพย ์สาํรวจสภาพทรัพย ์

3.6 ใชเ้ทคนิคปฏิบติังานต่าง ๆได ้มีความเขา้ใจในเอกสารสิทธ์ิ มีทกัษะในดา้นการวเิคราะห์การ

ขาย การวเิคราะห์ลูกคา้ ทกัษะในดา้นการวิเคราะห์การตลาด การนาํเสนอลูกคา้ และสรุปการขาย 

3.7 กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานไดโ้ดยอิสระ มีส่วนร่วมในดา้นการวางแผน บริหารจดัการ 

กาํหนดนโยบายขององคก์รโดยใชท้ฤษฎีและเทคนิคในการแกปั้ญหาอยา่งอิสระ สามารถพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ได ้สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังาน มีความเขา้ใจในจรรยาบรรณ

ในอาชีพ 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการตลาด 

 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  83 หน่วยกิต  

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกติ 

1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิต          (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
  

โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวชิา 

พาณิชยกรรมหรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพ ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 

3200-0002 หลกัการขาย  3-0-3 

3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 

3200-0006 การพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด 3-0-3 

3200-0007 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง 3-0-3 
 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา  หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา  เพื่อพฒันา

ผู ้เรี ยน ให้ มี ทัก ษ ะ ใน ก ารป รับ ตัวแล ะ ดํา เนิ น ชี วิต ใน สั งค ม ส มัยให ม่  เห็ น คุ ณ ค่ าข อ งต น แล ะ 

การพฒันาตนมีความใฝ่รู้  แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใชเ้หตุผล  การคิดวเิคราะห์ 

การแกปั้ญหาและการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วน 

ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ  รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    

 

 1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 

   1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 

3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3-0-3 

3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 

3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 

3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทย *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  

3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 

3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 

3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0-2-1 

3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 

3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 

3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 

3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3-0-3 

3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-1305 วทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติ 2-2-3 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 

3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 

3000-1317 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 

3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3  

3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  

3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  

3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3-0-3 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 

3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000–1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 

3000–1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 

3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 

3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  

3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพื่อภาวะผูน้าํ  3-0-3 

3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3-0-3  

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 

3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 

3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 

3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 

3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 1-0-1 

3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ *-*-* 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 

 2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 

3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 

 2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-2001 การจดัการขาย 3-0-3 

3202-2002 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3-0-3 

3202-2003 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 3-0-3 

3202-2004 การส่ือสารการตลาด 3-0-3 

3202-2005 การวจิยัการตลาด 2-2-3 

3202-2006 กลยทุธ์การตลาด 3-0-3 

3202-2007 การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-3 
 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือกตามท่ีกาํหนดในกรณีท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดส้าขา

งานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืนๆ รวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

 2.3.1 สาขางานการตลาด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 

3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3 

3202-2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-3 

3202-2104 สัมมนาการตลาด 2-2-3 

3202-2105 การนาํเขา้และการส่งออก 3-0-3 

3202-2106 การสร้างตราสินคา้ 3-0-3 

3202-2107 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3-0-3 

3202*2101 ถึง 3202*2199   รายวชิาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-5101 งานการขายสินคา้และบริการ *-*-* 

3202-5102 งานบริการลูกคา้ *-*-* 

3202-5103 งานการจดัการงานการตลาด *-*-* 

3202-5104 งานส่งเสริมการตลาด *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานธุรกจิการบริการยานยนต์ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-2201 การขบัรถยนต ์ 1-3-2 

3202-2202 การดาํเนินงานในศูนยบ์ริการยานยนต ์ 1-3-2 

3202-2203 งานบริการพนกังานรับรถ 1-3-2 

3202-2204 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนตเ์บ้ืองตน้ 1-3-2 

3202-2205 เทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 1-3-2 

3202-2206 การบริหารคลงัเก็บช้ินส่วนรถยนต ์ 1-3-2 

3202-2207 การพฒันาบุคลิกภาพและการเป็นผูน้าํ 1-2-2 

3202-2208 ศิลปะการตอ้นรับและบริการ 1-2-2 

3202*2201 ถึง 3202*2299 รายวชิาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-5201 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์1 *-*-* 

3202-5202 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์2 *-*-* 

3202-5203 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์3 *-*-* 

3202-5204 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์4 *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-2301 หลกัธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3  

3202-2302 การตลาดอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3  

3202-2303 กฎหมายธุรกิจนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ 3-0-3  

3202-2304 การวเิคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

3202-2305 สัมมนางานนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

3202-2306 การเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์  2-2-3 

3202-2307 การบริหารงานขายโครงการจดัสรร 2-2-3 

3202-2308 ธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 2-2-3 

3202*2301 ถึง 3202*2399 รายวชิาตามความชาํนาญเฉพาะดา้น *-*-* 

  ของสถานประกอบการ  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค    

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-5301 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์1 *-*-* 

3202-5302 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์2 *-*-*  

3202-5303 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์3 *-*-*  

3202-5304 งานธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์4 *-*-* 

 

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากาํหนดจุดประสงค์

รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาท่ีสอดคล้องกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบั

ลกัษณะการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใช้ในการฝึกอาชีพ     

ในแต่ละรายวชิาเพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั 

สมรรถนะรายวชิา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 3202-8001  หรือรายวชิา 3202-8002  และ 3202-8003 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-8001 ฝึกงาน *-*-4  

3202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

3202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 3202-8501  หรือรายวชิา 3202-8502  และ 3202-8503 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-8501 โครงการ *-*-4 

3202-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3202-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

   ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวชิา สาขาวชิาและหมวดวชิา  โดยตอ้ง

ไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวม          

ในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-2-3 

3202-9002 การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 3-0-3 

3202-9003 การตลาดสินคา้เกษตรกรรม 3-0-3 

3202-9004 การตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 3-0-3 

3202-9005 เทคนิคการนาํเสนอ 2-2-3 

3202-9006 การบริหารการจดัซ้ือ 3-0-3 

3202-9007 การตลาดทางตรง 3-0-3 

3202-9008 การบริหารธุรกิจขายตรง 2-2-3 

3202-9009 การบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 3-0-3 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-9010 การตลาดออนไลน์ 3-0-3 

3202-9011 เทคนิคการตกแต่งร้านคา้ 2-2-3 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน  2-0-2 

3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2   0-2-0 

3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0-2-0 

3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0 

 



 

   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

คาํอธิบายรายวชิา 

วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 

3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 

3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 

3200-0006 การพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด 3-0-3 

3200-0007 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง 3-0-3 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200-0001 หลกัการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2 -3 

 (Principles of Accounting 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ วธีิการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว  

ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบญัชีของกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ  

3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางการบญัชี แม่บทการบญัชี  สมการบญัชี  การวิเคราะห์

รายการคา้ การบนัทึกบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท  การจดัทาํ 

งบทดลอง กระดาษทาํการ รายการปรับปรุง การปิดบญัชี และการจดัทาํงบการเงินของกิจการเจา้ของคนเดียว 

ประเภทธุรกิจบริการ 

 



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 

 (Principle of Selling) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย    

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการวางแผนกระบวนการขาย  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในอาชีพขาย 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานงานขาย     

2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในอาชีพขาย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการขาย คุณสมบติัและจรรยาบรรณของนกัขาย กระบวนการขาย   การแสวงหา

ลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนการเขา้พบ  การเขา้พบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอ้โตแ้ยง้ การปิด 

การขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการก่อนและหลงัการขาย โอกาสความกา้วหน้าของนกั

ขาย และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังานขาย 



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200–0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-3 

 (Entrepreneurship) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบั การวางแผนเป้าหมายชีวติ การเป็นผูป้ระกอบการ การจดัการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการจดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย โดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ขยนั ประหยดัและอดทน  

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิต การเป็นผูป้ระกอบการ การจดัการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนกัธุรกิจ กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่ายตามรูปแบบธุรกิจ 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดาํเนินงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวติ คุณลกัษณะและทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ

การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจดัตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ การจดัทาํแผนธุรกิจ จรรยาบรรณของ 
นกัธุรกิจ กฎหมาย และภาษีท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการเป็นผูป้ระกอบการ 
  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200-0006 การพฒันาบุคลกิภาพนักการตลาด 3-0-3 

 (Marketer Personality Development) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและการพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด 

2. มีทกัษะการพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด  

2. พฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาดตามหลกัการ และกระบวนการ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพฒันาบุคลิกภาพนักการตลาด จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ  

คุณสมบติัของนกัการตลาด กระบวนการพฒันาบุคลิกภาพ  ศิลปะการส่ือสาร  มารยาททางสังคม  และการ

สร้างความประทบัใจต่อลูกคา้ 



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200-0007 การค้าปลกีและการค้าส่ง 3-0-3 

 (Retailing and Wholesaling) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

2. มีทกัษะการดาํเนินงานการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานการคา้และการคา้ส่ง 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

2. ดาํเนินงานการคา้ปลีกและการคา้ส่งตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  ประเภทของการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  โครงสร้างของ

หน่วยงานธุรกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง  การจดัซ้ือสินคา้ การควบคุมสินคา้คงคลงั  

การกาํหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง  การให้บริการลูกคา้  กฎหมายและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้

ปลีกและการคา้ส่ง  แนวโนม้การคา้ปลีกและการคา้ส่ง เทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ปลีก

และการคา้ส่ง 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการตลาด 

 
  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 
 

• กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 

3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร     3-0-3 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ    2-2-3 
 

• กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิา บริหารธุรกจิ  

3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์       3-0-3 

3200-1002 หลกัการจดัการ       2-2-3 

3200-1003 หลกัการตลาด       3-0-3 
 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

• กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลกัการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวนิยั ขยนั 

ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้  การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์าร และเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 

3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียง และความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 

4. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับ การจดัองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิตการจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทาํงานการนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 

 (Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

สารสนเทศการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่น จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและส่ือสาร 

ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดั 

การอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  และโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่น 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  

การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 

 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

• กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 
 

3200–1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

 (Principles of Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์ 

2. สามารถนาํแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 

2. ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นงานอาชีพและชีวติประจาํวนั 

3. ปฏิบติังานดว้ยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกั 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และการเปล่ียนแปลงอุปสงค ์อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎี 

การผลิต ต้นทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้

ประชาชาติ องคป์ระกอบและการกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลงัรัฐบาล การคา้

ระหวา่งประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแกปั้ญหาเศรษฐกิจมหภาค วฎัจกัรเศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจ

และการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200–1002 หลกัการจัดการ 2-2-3 

 (Principles of Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันาองคก์าร 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ  

2. มีทกัษะในการจดัการมาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพสาขาต่างๆ  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ หลกัการจดัการสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงพฒันา 

องคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ และจริยธรรมในการจดัการ 

2. จดัการงานอาชีพตามหลกัการ กระบวนการ และจริยธรรม 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการ 

4. เห็นคุณค่าของการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีการจดัการ  หลกัการจดัการสมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงพฒันา

องคก์าร  การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจดัการ การ

ประยกุตห์ลกัการจดัการในงานอาชีพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 

 (Principle of Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด  

2. มีทกัษะในการกาํหนดส่วนประสมการตลาด  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาด 

2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 

3. กาํหนดส่วนประสมการตลาดตามหลกัการ 

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด  

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หนา้ท่ีทางการตลาด 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  การแบ่ง 

ส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย ผลิตภณัฑ์และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยทีางการตลาด และจรรยาบรรณนกัการตลาด 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

สาขาวชิาการตลาด 

กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ 

3202-2001 การจดัการขาย 3-0-3 

3202-2002  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3-0-3 

3202-2003 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 3-0-3 

3202-2004 การส่ือสารการตลาด 3-0-3 

3202-2005 การวจิยัการตลาด 2-2-3 

3202-2006 กลยทุธ์การตลาด 3-0-3 

3202-2007 การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-3 

กลุ่มทักษะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการตลาด 

3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 

3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3 

3202-2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-3 

3202-2104 สัมมนาการตลาด 2-2-3 

3202-2105 การนาํเขา้และการส่งออก 3-0-3 

3202-2106 การสร้างตราสินคา้ 3-0-3 

3202-2107 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3-0-3 

สาขางานธุรกจิการบริการยานยนต์ 

3202-2201 การขบัรถยนต ์ 1-3-2 

3202-2202 การดาํเนินงานในศูนยบ์ริการยานยนต ์ 1-3-2 

3202-2203 งานบริการพนกังานรับรถ 1-3-2 

3202-2204 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนตเ์บ้ืองตน้ 1-3-2 

3202-2205 เทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 1-3-2 

3202-2206 การบริหารคลงัเก็บช้ินส่วนรถยนต ์ 1-3-2 

3202-2207 การพฒันาบุคลิกภาพและการเป็นผูน้าํ 1-2-2 

3202-2208 ศิลปะการตอ้นรับและบริการ 1-2-2 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

3202-2301 หลกัธุรกิจนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

3202-2302 การตลาดอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3  

3202-2303 กฎหมายธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 3-0-3 

3202-2304 การวเิคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

3202-2305 สัมมนางานนายหนา้อสงัหาริมทรัพย ์ 2-2-3 

3202-2306 การเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 2-2-3 

3202-2307 การบริหารงานขายโครงการจดัสรร 2-2-3 

3202-2308 ธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 2-2-3 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ 

3202-2001 การจัดการขาย 3-0-3 

 (Sales Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการขาย 

2. มีทกัษะการจดัการขาย  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการขาย 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการขาย 

2. จดัการขายตามกระบวนการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการขายตามจริยธรรมการขาย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัการขาย การจดัรูปแบบองคก์รขาย การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

ผูบ้ริหารงานขาย เทคนิคการบริหารงานขาย การจดัการงานขาย อาณาเขตขาย โควตาขาย การพยากรณ์

ยอดขาย การปฏิบติังานของนกัขาย การควบคุมและประเมินผล การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และ

จริยธรรมการขาย 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-3 

 (Consumer Behavior) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

2. มีทกัษะการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัการและสถานการณ์  

3. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค   

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บ ริโภค การวิ เคราะห์พฤติกรรมผู ้บ ริโภค  

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักลยุทธ์

ส่วนประสมการตลาด   

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2003 นโยบายผลติภัณฑ์และราคา 3-0-3 

 (Product and Price Policy) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  หลกัการตลาด 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 

2. มีทกัษะการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

3. มีทกัษะการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการกาํหนดนโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกาํหนดนโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 

2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. กาํหนดราคาผลิตภณัฑต์ามหลกัการและสถานการณ์ 

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการกาํหนดนโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการกําหนดนโยบายผลิตภณัฑ์และราคาการตัดสินใจเก่ียวกับส่วนประสม

ผลิตภณัฑ์ วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ นโยบายและกลยุทธ์

ราคาการกาํหนดราคา  จริยธรรมดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2004 การส่ือสารการตลาด 3-0-3 

 (Marketing Communication) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  หลกัการตลาด 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการส่ือสารการตลาด 

2. มีทกัษะการวางแผนส่ือสารการตลาด  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการส่ือสารการตลาด 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการส่ือสารการตลาด   

2. วางแผนส่ือสารการตลาดตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการส่ือสารการตลาด 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการส่ือสารการตลาด กระบวนการส่ือสารการตลาด  การวิเคราะห์สถานการณ์

การตลาด การวางแผนและการกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารการตลาด 

งบประมาณการส่ือสารการตลาดเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด การวดัผลและประเมินผลการส่ือสารการตลาด  

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2005 การวจัิยการตลาด 2-2-3 

 (Marketing  Research) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  1. หลกัการตลาด 

            2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวจิยัการตลาด 

2. มีทกัษะการออกแบบวธีิการวจิยัการตลาด 

3. มีทกัษะการวจิยัการตลาด 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการวจิยัการตลาด 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวจิยัการตลาด 

2. ออกแบบวธีิการวจิยัการตลาดตามหลกัการ 

3. วจิยัการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ 

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติัการวจิยัการตลาด 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการวจิยัการตลาด การออกแบบการวจิยั วธีิการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือ

เก็บขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่ง วิธีการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การใช้สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

ประมวลผล  การสรุปผล และการรายงานผลการวจิยัการตลาด 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2006 กลยุทธ์การตลาด 3-0-3 

 (Marketing Strategy) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  หลกัการตลาด 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกลยทุธ์การตลาด 

2. มีทกัษะการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกลยทุธ์การตลาด 

2. วางแผนและกาํหนดกลยทุธ์การตลาดตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลกัการตลาดสมยัใหม่ การวางแผนการตลาดการแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย        

กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์และการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน  

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  การปฏิบติัการและการควบคุมการตลาด การพฒันาความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ จรรยาบรรณทางการตลาดและความรับผดิชอบต่อสังคม 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2007 การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-3 

 (Distribution Channel and Supply Chain Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

2. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และห่วงโซ่อุปทาน   

3. มีทกัษะการกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายและจดัการห่วงโซ่อุปทาน   

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

3. เลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายและจดัการห่วงโซ่อุปทานตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน ช่องทางการจดัจาํหน่าย

ระบบการขนส่ง การจดัการคลงัสินคา้ การจดัการตน้ทุน เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

ห่วงโซ่อุปทาน พนัธมิตรธุรกิจกบัห่วงโซ่อุปทาน 
 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

กลุ่มทักษะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการตลาด 

3202-2101 การบริหารธุรกจิขนาดย่อม 2-2-3 

 (Small and Medium Enterprises Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

2. มีทกัษะการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบติังานธุรกิจขนาดยอ่ม 

3. มีความตระหนกัถึงความสาํคญัของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม  

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

2. เขียนแผนธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม การประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม แหล่งขอ้มูล

ธุรกิจขนาดยอ่ม การจดัการการตลาด การจดัการการผลิต การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการการเงินและ

การบญัชีปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ หน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขนาดยอ่ม 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3 

 (Services Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกลยทุธ์ตลาดบริการ 

2. มีทกัษะการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการตลาดบริการ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตลาดบริการ 

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดบริการตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการตลาดบริการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการตลาดบริการ คุณสมบติัของพนกังานบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ 

คุณภาพบริการตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า กระบวนการตัดสินใจซ้ือ กลยุทธ์

การตลาดบริการ และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2103 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 2-2-3 

 (E-Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

2. มีทกัษะการทาํธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการทาํธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  กระบวนการธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  กลยทุธ์การตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์  พระราชบญัญติัว่าด้วยความผิดเก่ียวกบัธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2104 สัมมนาการตลาด 2-2-3 

 (Marketing Seminar) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  หลกัการตลาด 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสัมมนาการตลาด 

2. มีทกัษะการวางแผนและจดักิจกรรมสัมมนาการตลาด  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดักิจกรรมสัมมนาการตลาด 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสัมมนาการตลาด 

2. วางแผนและจดักิจกรรมสัมมนาการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดักิจกรรมสัมมนาการตลาด 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการสัมมนาการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาการตลาดจากกรณีศึกษา

สถานการณ์จริงและแหล่งเรียนรู้  กระบวนการจดัสัมมนาการตลาด การวางแผน การปฏิบัติงานและ 

การควบคุมงานการตลาด  การสรุปผลการจดัสัมมนาการตลาด  

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2105 การนําเข้าและการส่งออก 3-0-3 

 (Import and Export) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการนาํเขา้และการส่งออก 

2. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการนาํเขา้และการส่งออก  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการนาํเขา้และการส่งออก 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการนาํเขา้และการส่งออก   

2. กาํหนดวธีิการนาํเขา้และการส่งออกตามกระบวนการ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการนาํเขา้และการส่งออก 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการนาํเขา้และการส่งออก  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจการ

นาํเขา้และส่งออก องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนําเขา้และส่งออก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  กระบวนการ

นําเข้าและการส่งออก เอกสารการนําเข้าและการส่งออก การชําระเงินและเง่ือนไขการส่งมอบ สิทธิ

ประโยชน์ทางการคา้ การขนส่ง การประกนัภยั  สิทธิพิเศษทางการคา้ ภาษี และการศุลกากร การนาํเขา้และ

การส่งออกกบักลุ่มการคา้ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2106 การสร้างตราสินค้า 3-0-3 

 (Brand Building) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างตราสินคา้ 

2. มีทกัษะการสร้างตราสินคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการสร้างตราสินคา้ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างตราสินคา้ 

2. สร้างตราสินคา้ตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในการสร้างตราสินคา้ 

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการสร้างตราสินคา้ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้า  แนวคิดการสร้างสรรค ์        

ตราสินคา้  วิธีการสร้างตราสินคา้  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการสร้างตราสินคา้  เคร่ืองมือทาง

การตลาดในการสร้างตราสินคา้ ขอ้บงัคบัและกฎหมายการสร้างตราสินคา้ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2107 การตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อม 3-0-3 

 (Green Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะการพฒันากลยทุธ์ตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะรายวชิา : 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  

2. พฒันากลยทุธ์การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบและการแกปั้ญหาการประกอบธุรกิจต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม   กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยั   องค์กรและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

สาขางานธุรกจิการบริการยานยนต์ 

3202 - 2201 การขับรถยนต์ 1-3-2 

 (Car Driving) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร  หลกัการเตรียมการก่อน-หลงัการขบัรถยนต ์และ 

หลกัการขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

2. มีทกัษะในการเตรียมการก่อนการขบัรถยนตแ์ละปฏิบติัหลงัการขบัรถยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี มีมารยาทในการขบัรถยนตต์ามกฎจราจรและหลกัความปลอดภยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎจราจร หลกัการเตรียมการก่อน-หลงัการขบัรถยนต ์และหลกัการ 

การขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

2. ตรวจสอบสภาพรถยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือประจาํรถ 

3. บาํรุงรักษารถยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือประจาํรถ 

4. ขบัรถยนตใ์นสภาวะต่าง ๆ อยา่งปลอดภยัตามกฎจราจร 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักฎจราจร เคร่ืองหมายจราจร การควบคุมบงัคบัรถยนต์ การตรวจสอบ

สภาพรถยนตก่์อนการใชง้าน  การขบัรถยนตใ์นสภาวะต่าง ๆ การออกรถ  ชะลอความเร็วรถ หยดุรถ จอดรถ

ขบัรถอยา่งปลอดภยัตามกฎจราจร  มารยาทในการขบัรถยนต ์ การบาํรุงรักษารถยนตป์ระจาํวนัและการขอมี

ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล 

 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2202 การดําเนินงานในศูนย์บริการยานยนต์ 1-3-2 

 (Automotive Service Center Operations) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการดาํเนินงานของศูนยบ์ริการยานยนต ์

และกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะในการดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีในศูนยบ์ริการยานยนต ์  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบและมีระเบียบวนิยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการดาํเนินงานของศูนยบ์ริการยานยนตแ์ละกฎหมายธุรกิจ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วางแผนการดาํเนินงานในศูนยบ์ริการยานยนตต์ามบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

3. วางแผนการสร้างความพึงพอใจต่อการรับบริการของลูกคา้ และการสร้างความภกัดีของลูกคา้ 

ต่อตวัแทนจาํหน่ายและผลิตภณัฑ ์

4. ประเมินผลการปฏิบติังานของศูนยบ์ริการยานยนต ์

5. วางแผนพฒันาและควบคุมคุณภาพของงานในศูนยบ์ริการยานยนต ์

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศูนยบ์ริการยานยนต์และตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์   บทบาทหน้าท่ีและ       

การดาํเนินงานของศูนยบ์ริการยานยนต ์ รูปแบบการบริหารศูนยบ์ริการยานยนต์แต่ละขนาด   บทบาทและ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละตาํแหน่ง  หลกัการให้บริการลูกคา้   หลกัการสร้างความพึงพอใจ

ต่อการรับบริการของลูกค้า  หลักการสร้างความภักดีของลูกค้าต่อตัวแทนจําหน่ายและผลิตภัณฑ ์                

การประเมินผลการปฏิบติังานของศูนยบ์ริการยานยนต์  การพฒันาและควบคุมคุณภาพของศูนยบ์ริการ       

ยานยนตแ์ละกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3202-2203 งานบริการพนักงานรับรถ 1-3-2 

 (Automotive Service Receptionists) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานรับรถ  หลกัการและกระบวนการ 

ติดต่อ ส่ือสาร ดูแล ใหบ้ริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้   

2. มีทกัษะในการติดต่อ ส่ือสาร ดูแล ใหบ้ริการและสร้างความพงึพอใจแก่ลูกคา้  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ  มีระเบียบวนิยั  ตรงต่อ 

เวลาและมีมนุษยสัมพนัธ์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานรับรถ  หลกัการและกระบวนการติดต่อ 

ส่ือสาร  ดูแล  ใหบ้ริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้   

2. วเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมารับบริการในศูนยบ์ริการยานยนต ์

3. ส่ือสารกบับุคคลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในศูนยบ์ริการยานยนต ์  

4. ส่ือสารกบัลูกคา้ในการติดต่อ นดัหมาย ตอ้นรับ ใหข้อ้มูล ใหค้าํแนะนาํและเจรจาต่อรอง 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  บนัทึกขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการนดัหมาย ใหบ้ริการและติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานรับรถ การส่ือสารภายในศูนยบ์ริการยานยนต ์ 

การดูแลและให้บริการลูกคา้ การติดต่อและการนดัหมายลูกคา้ การตอ้นรับ การบนัทึกความตอ้งการในการซ่อม  

การติดตามความกา้วหนา้ของงานซ่อม  การตรวจสอบคร้ังสุดทา้ยก่อนการส่งมอบ  การอธิบายเหตุผลของ  

การซ่อม  การติดตามผลการซ่อม  การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้  การเจรจาต่อรอง  การแก้ไขปัญหา      

การต่อวา่  การร้องเรียนของลูกคา้และวธีิการคลายความเครียดของลูกคา้  
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3202-2204 งานตรวจวเิคราะห์ยานยนต์เบื้องต้น 1-3-2 

 (Basic Vehicle Diagnosis) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของยานยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะในการตรวจวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของยานยนตโ์ดยใชป้ระสาทสัมผสัและเคร่ืองมือ 

พื้นฐาน 

3. มีทกัษะในการประมาณราคาและระยะเวลาท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งยานยนต ์

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบ ประหยดั สนใจใฝ่รู้  มีวนิยั  

ตรงต่อเวลา  ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของยานยนตเ์บ้ืองตน้ 

2.  วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งยานยนตต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ประมาณราคาและระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งยานยนต ์

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจวิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของยานยนต ์ โดยการใชป้ระสาทสัมผสัและ

ใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน  การประมาณราคาและระยะเวลาท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งยานยนต ์
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3202-2205 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-3-2 

 (Modern Vehicle Technology) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์  ส่วนประกอบและการทาํงานของ 

ระบบต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต ์เคร่ืองยนตร์ะบบผสมผสาน  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  ระบบควบคุมในยาน

ยนตแ์ละอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัท่ีทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 

2. มีทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนตร์ะบบผสมผสาน อุปกรณ์อาํนวย 

ความสะดวก  ระบบควบคุมในยานยนตแ์ละอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั 

2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ประหยดั  สนใจใฝ่รู้  มีวนิยั 

ตรงต่อเวลา  ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์  ส่วนประกอบและการทาํงานของ 

ระบบต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต ์เคร่ืองยนตร์ะบบผสมผสาน  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  ระบบควบคุมใน 

ยานยนตแ์ละอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัท่ีทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 

3. ตรวจเช็คระบบการทาํงานของเคร่ืองยนต ์ ระบบอาํนวยความสะดวก  ระบบควบคุมและ 

อุปกรณ์ความปลอดภยัตามคู่มือ 

4. วเิคราะห์ปัญหาขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนตร์ะบบผสมผสาน  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  ระบบ 

ควบคุมในยานยนตแ์ละอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั   

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองยนต์ระบบแก๊สโซลีน  เคร่ืองยนต์ดีเซล  

เคร่ืองยนต์ใช้ก๊าซและระบบเคร่ืองยนต์ผสมผสาน (ไฮบริดจ์)  ตลอดจนความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีของ    

ยานยนต ์เคร่ืองยนตร์ะบบผสมผสาน ระบบห้ามลอ้ อุปกรณ์ประกอบยานยนต ์อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก

และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั  เคร่ืองมือตรวจวดั  รวมทั้งระบบควบคุมต่าง ๆ  ของยานยนต์ท่ีทาํงาน     

โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  เทคโนโลยยีานยนตท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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3202-2206 การบริหารคลงัเกบ็ช้ินส่วนรถยนต์ 1-3-2 

 (Auto Parts Warehouse Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหารคลงัเก็บช้ินส่วนรถยนต ์  

2. มีทักษะในการบริหารคลังเก็บช้ินส่วนรถยนต์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งซ้ือ จัดทํา

ฐานขอ้มูลและสืบคน้ขอ้มูลของคลงัช้ินส่วนรถยนต ์   

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบและมีระเบียบวนิยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหารคลงัเก็บช้ินส่วนรถยนต ์  

2. วเิคราะห์การตลาดและการวางแผนจดัซ้ือจดัหาช้ินส่วนรถยนต ์

3. จดัเก็บและควบคุมสตอ็กช้ินส่วนรถยนตต์ามขอ้กาํหนด   

4. ใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัระบบฐานขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูลและสั่งซ้ือช้ินส่วนรถยนต ์

แบบออนไลน์ 

5. ติดตามและควบคุมเป้าหมายการบริหารคลงัเก็บช้ินส่วนรถยนตต์ามขอ้กาํหนด 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์ คลงัเก็บช้ินส่วน  ระบบการบริหารคลงัเก็บ

ช้ินส่วนรถยนต ์การวิเคราะห์การตลาดและการวางแผนจดัซ้ือจดัหาช้ินส่วนรถยนต ์การจดัเก็บและการควบคุม

สตอ็กช้ินส่วน ระบบการรับเขา้และจ่ายออกของช้ินส่วน บทบาทและหนา้ท่ีของพนกังานเบิกจ่ายช้ินส่วน

รถยนต ์ระบบการสั่งสินคา้ปกติและการสั่งสินคา้พิเศษ การสั่งซ้ือช้ินส่วนดว้ยระบบออนไลน์ การจดัระบบ

ฐานขอ้มูลและการสืบคน้ขอ้มูลของช้ินส่วน การติดตามและควบคุมเป้าหมายการบริหารคลงัเก็บช้ินส่วน

รถยนต ์
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3202-2207 การพฒันาบุคลกิภาพและการเป็นผู้นํา 1-2-2 

 (Personality and Leadership Development) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาบุคลิกภาพ  มารยาท  การสมาคม 

อุปนิสัย  สุขภาพอนามยั  ความเป็นผูน้าํและความเช่ือมัน่ในตนเอง 

2. มีทกัษะในการส่ือสารสัมพนัธ์ในสังคมและงานอาชีพดว้ยบุคลิกภาพ  มารยาท  อุปนิสัยและ 

สุขภาพอนามยั  ความเป็นผูน้าํและความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ  และมีระเบียบวนิยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาบุคลิกภาพ  มารยาท  การสมาคม 

อุปนิสัย  สุขภาพอนามยั  ความเป็นผูน้าํและความเช่ือมัน่ในตนเอง 

2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้บุคลิกภาพ  มารยาทและอุปนิสัยท่ีดีในสังคมและงานอาชีพ 

3. บาํรุงรักษาสุขภาพอนามยัส่วนบุคคลตามขอ้กาํหนด 

4. แสดงพฤติกรรมความเป็นผูน้าํและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับุคลิกภาพภายในและภายนอกท่ีพึงปรารถนาของสังคมและงานอาชีพ  

หลกัและวิธีการปรับปรุงพฒันาบุคลิกภาพทางกายและทางจิต  ศิลปะการแต่งกาย  การพูด  การวางตวัใน

สังคม  มารยาทและการสมาคม  การพฒันาลกัษณะอุปนิสัย  การบาํรุงรักษาสุขภาพอนามยัส่วนบุคคลการ

พฒันาความเป็นผูน้าํและความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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3202-2208 ศิลปะการต้อนรับและบริการ 1-2-2 

 (Arts of Welcoming and Service) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัพื้นฐานของงานบริการ พฤติกรรมและความตอ้งการของ 

ลูกคา้ กลยทุธ์ในการตอ้นรับและใหบ้ริการลูกคา้ 

2. มีทกัษะในการตอ้นรับ ส่ือสาร สร้างความสัมพนัธ์ จูงใจ สร้างความพึงพอใจและใหบ้ริการลูกคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ  มีระเบียบวนิยัและ 

มีมนุษยสัมพนัธ์  

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัพื้นฐานของงานบริการ  พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้  

กลยทุธ์ในการตอ้นรับและใหบ้ริการลูกคา้ 

2. วเิคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ตามหลกัการ 

3. ดาํเนินการใหบ้ริการลูกคา้ตามหลกัการและกลยทุธ์ในการตอ้นรับ ส่ือสาร สร้างความสมัพนัธ์ 

จูงใจ  และสร้างความพึงพอใจ 

4. วเิคราะห์ปัญหาและวธีิการแกไ้ขปัญหาในการใหบ้ริการลูกคา้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัพื้นฐานของงานบริการ พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ กลยทุธ์ 

การตอ้นรับและให้บริการลูกคา้ เทคนิคการส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เทคนิคการจูงใจและ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ กลวธีิในการพิชิตใจลูกคา้ กลยทุธ์ในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
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สาขางานธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

3202-2301 หลกัธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 2-2-3 

 (Principles of Real Estate Brokers Business) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานของงานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการวางแผนกระบวนการขาย และจดัการลงมือทาํ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขายและความรู้พื้นฐานของงานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

2. วางแผนการขายตามกระบวนการหลกัธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการขายและความรู้พื้นฐานของงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

คุณสมบติัและจรรยาบรรณของอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์กระบวนการขาย การแสวงหาลูกคา้ 

การเตรียมตวัก่อนเขา้พบ การเขา้พบ การเสนอหลกัการและขั้นตอนการทาํงาน และการสาธิต การตอบขอ้โตแ้ยง้ 

การปิดการขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริการก่อนและหลงัการขาย โอกาสความกา้วหนา้ 

ของนกัขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบังานนายหนา้อสงัหาริมทรัพยแ์ละสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบันายหนา้

อสังหาริมทรัพย ์
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3202-2302 การตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2-2-3 

 (Real Estate Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการตลาดอสังหาริมทรัพย ์ 

2. มีทกัษะในการกาํหนดส่วนประสมการตลาด  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินงานการตลาด  

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาดอสังหาริมทรัพย ์ 

2. ดาํเนินงานการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้พื้นฐานการตลาดอสังหาริมทรัพย์ แนวความคิดทางการตลาด           

และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจซ้ือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ปัจจัยต่าง ๆ                   

ทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอก ซ่ึงเนน้ทฤษฎีทางจิตวทิยาและพฤติกรรม ตลอดจนการนาํเอาผลท่ีได้

จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาประยกุตเ์พื่อกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
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3202-2303 กฎหมายธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 3-0-3 

 (Real Estate Brokers–related Laws and Regulations) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

2. มีทกัษะในการดาํเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อกฎหมายธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนายหนา้อสังหาริมทรัพยไ์ปใชใ้นการ 

ประกอบธุรกิจใหเ้กิดความปลอดภยั  

 2.   ดาํเนินการตามวธีิการและขั้นตอนของกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนายหนา้อสงัหาริมทรัพย์

และการประกอบธุรกิจดว้ยความปลอดภยั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนายหน้าออสังหาริมทรัพยแ์ละการประกอบธุรกิจ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย ์ประมวลกฎหมายท่ีดิน กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน กฎหมายว่าดว้ยการดูแล

ผลประโยชน์ของคู่สัญญา กฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ กฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด กฎหมายวา่ดว้ยเก่ียวกบั 

การควบ คุมอาคารและการก่อสร้าง กฎห มายผังเมือง กฎหมายส่ิงแวดล้อม ภาษี เก่ี ยวกับ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์และหลกักฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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3202-2304 การวเิคราะห์ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 2-2-3 

 (Real Estate Business Analysis) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวเิคราะห์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

2. มีทกัษะในการนาํหลกัแนวทางการคิดวเิคราะห์ เพื่อแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการวเิคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัลกัษณะงานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์เห็นภาพความสมัพนัธ์ของ 

ขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงาน 

2. ดาํเนินการตามหลกัการไปใชใ้นงานอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรัพยแ์ละการดาํเนินธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมิน และวเิคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่างๆ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความรู้ทั่วไปทางอุปสงค์ อุปทาน และการเปล่ียนแปลง ภาวะดุลยภาพ                     

ความยืดหยุ่นของตลาด สามารถท่ีจะสํารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูซ้ื้อและผูข้ายอสังหาริมทรัพย ์

และกาํหนดราคาขายอสงัหาริมทรัพย ์ 
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3202-2305 สัมมนางานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 2-2-3 

 (Seminar on Real Estate Brokers Practices) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ประเภท หลกัการ และกระบวนการจดัสัมมนา 

2. มีทกัษะในการตรียมการจดัสัมมนา การวางแผน การเตรียมการ จดัหาวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี 

การดาํเนินการ การประเมินผล การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 

3. เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการสัมมนางานนายหนา้อสังหาริมทรัพย ์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการจดัสมัมนาไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนโครงการ 

2. จดัเตรียมและจดัสัมมนารูปแบบต่างๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสําคญั แนวคิดและหลกัการการสัมมนาทางการศึกษา

ตลอดจนการจดัสัมมนาทางธุรกิจ ขั้นตอนและกระบวนการของการสัมมนา เทคนิคและวิธีการจดัการ

สัมมนา คน้ควา้ วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาโดยการแสวงหาและ

เลือกใชข้อ้มูลข่าวสารความรู้เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงฝึกปฏิบติัการจดัสัมมนาทางการศึกษา  
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3202-2306 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2-2-3 

 (Strategic Negotiation Skills) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์  

2. มีทกัษะเก่ียวกบัหลกัการเจรจาต่อรอง และนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการประกอบอาชีพนายหนา้ 

อสังหาริมทรัพย ์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีและแนวคิดท่ีวา่ดว้ยการ 

เจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจ  

2. ดาํเนินการตามหลกัและวธีิการเจรจาต่อรองใหเ้หมาะสมกบัผูมี้ส่วนส่วนเสียหลายๆฝ่าย 

และดาํเนินการเจรจาต่อรองในประเด็นสาํคญัๆ ทางธุรกิจ โดยก่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  

(Win-Win Situation) 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของการเจรจาต่อรอง วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน  

จุดแข็งของสถานการณ์ในการเจรจาต่อรอง การวางแผนและการเลือกใช้เทคนิคและทฤษฏีในการเจรจา

ต่อรอง เพื่อใหก้ารเจรจาต่อรองเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2307 การบริหารงานขายโครงการจัดสรร 2-2-3 

 (Real Estate Project Sales Administration) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานขายโครงการจดัสรร 

2.    มีทกัษะเก่ียวกบัการบริหารงานขายโครงการจดัสรรทั้งแนวราบและแนวสูง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารงานขายโครงการจดัสรร 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหารงานขายโครงการจดัสรร 

2. ดาํเนินงานตามกระบวนการและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานขายโครงการจดัสรร 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการงานขายโครงการจดัสรรทั้งแนวราบและแนวสูง    

การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการขายโครงการอสังหาริมทรัพย ์ทางดา้นกฎหมาย การตลาด   การกาํหนด

หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารงานขาย เทคนิคการบริหารงานขาย การพยากรณ์ยอดขาย การสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า โดยศึกษาผลกระทบของอุปสงค์อุปทาน ศึกษาเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการ

วางแผน การตดัสินใจ การวิเคราะห์ การประเมินผล รวมทั้งการประสานงานกบัหน่วยงานของภาครัฐและ

เอกชน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนพร้อมวธีิแกไ้ข 

 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-2308 ธุรกจินายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ 2-2-3 

 (International Real Estate Brokers Business) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับพื้นฐานการซ้ือ การขาย และการตลาดธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง

ประเทศ 

2. มีทักษะเก่ียวกับการนําหลักการและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจและ

ชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อธุรกิจนายหนา้อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับการกาํหนดสัดส่วน หรือกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการ ของลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย 

2. ดาํเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของตลาดต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั และใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัประยกุตใ์ชง้านดา้นการตลาดท่ีเขา้ถึงประเทศกลุ่มเป้าหมาย 

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวปฏิบติัดา้นการจดัการขายระหวา่งประเทศ ปัจจยัแวดลอ้ม

การดาํเนินงานโดยมุ่งเน้นปัจจยัด้านวฒันธรรม และความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การติดต่อส่ือสาร การตลาด การเงินระหว่างประเทศ  ด้านเอกสาร กฎระเบียบการซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งประเทศและการถือครองอสังหาริมทรัพยข์องคนต่างชาวชาติ  รวมถึงจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัขา้มชาติ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบระบบการจดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศของประเทศต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัคุณธรรม  

 
  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 

3202-8001 ฝึกงาน *-*-4 

3202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

3202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวทิยาการกาํหนด 

3.  พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง 

วทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 

โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ

ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

(On-the-Job Training 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 

โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ

ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

(On-the-Job Training 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค 

โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการ

ปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3202-8002 ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม)่ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

 

3202-8501 โครงการ *-*-4 

3202-8502 โครงการ 1 *-*-2 

3202-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-8501 โครงการ * - * - 4 

(Project) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบมีวนิยัคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เก็บขอ้มูลวเิคราะห์สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่างๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐ์คิดค้นหรือ           

การปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียน

โครงการ การดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน       

การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

(Project 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบมีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่างๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐ์คิดค้นหรือ           

การปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียน

โครงการการดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน        

การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

(Project 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ย 

ความรับผดิชอบมีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงาน 

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่างๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐ์คิดค้นหรือ              

การปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียน

โครงการการดาํเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน       

การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3202-8502 หรือเป็น

โครงการใหม่) 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 

3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-2-3 

3202-9002 การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 3-0-3 

3202-9003 การตลาดสินคา้เกษตรกรรม 3-0-3 

3202-9004 การตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 3-0-3 

3202-9005 เทคนิคการนาํเสนอ 2-2-3 

3202-9006 การบริหารการจดัซ้ือ 3-0-3 

3202-9007 การตลาดทางตรง 3-0-3 

3202-9008 การบริหารธุรกิจขายตรง 2-2-3 

3202-9009 การบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 3-0-3 

3202-9010 การตลาดออนไลน์ 3-0-3 

3202-9011 เทคนิคการตกแต่งร้านคา้ 2-2-3 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 

 (Business Law) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 

2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 

3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 

4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 

2. ร่างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระสาํคญัของสัญญา 

3. จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาท่ีสําคญั  ไดแ้ก่  ซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  เช่าทรัพย์

เช่าซ้ือจา้งแรงงาน จา้งทาํของ ฝากทรัพย ์ยืม คํ้าประกนั  จาํนอง  จาํนาํ  ตวัแทน  นายหน้า  ประนีประนอม

ยอมความ  ตัว๋เงิน  และพระราชบญัญัติว่าด้วยความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค  การจดัตั้ง  การดาํเนินงาน   

หา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั และบริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัลม้ละลาย พระราชบญัญติัโรงงาน 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-2-3 

 (Advertising and Sales Promotion) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

2. มีทกัษะการเลือกใชส่ื้อโฆษณาและเคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย   

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

2. เลือกใชส่ื้อโฆษณาและเคร่ืองมือการส่งเสริมการขายตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การวางแผนการโฆษณาและ         

การส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา  เคร่ืองมือการส่งเสริมการขายส่ือโฆษณา การประเมินผลการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายจรรยาบรรณ

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9002 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3-0-3 

 (Industrial Product Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินงานการตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้อุตสาหกรรม  

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดสินคา้อุตสาหกรรมตามหลกัการและตามสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินงานการตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้อุตสาหกรรม สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ขอ้กาํหนดมาตรฐาน

สินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดสินคา้อุตสาหกรรม  กลยุทธ์

การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม   แนวโนม้ตลาดสินคา้อุตสาหกรรม องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และบทบาทของรัฐบาล

ต่อการตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9003 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3-0-3 

 (Agricultural  Product Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้เกษตรกรรม 

2. มีทกัษะการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดสินคา้เกษตรกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินงานการตลาดสินคา้เกษตรกรรม 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้เกษตรกรรม  

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดสินคา้เกษตรกรรมตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินงานการตลาดสินคา้เกษตรกรรม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้เกษตรกรรม ประเภทและลกัษณะสินคา้เกษตรกรรม ตลาดซ้ือ

ขายสินค้าเกษตรกรรมล่วงหน้า กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตรกรรม ปัญหาและการแก้ปัญหาเก่ียวกับ

การตลาดสินคา้เกษตรกรรม องค์กรทางการตลาดสินคา้เกษตรกรรม บทบาทและนโยบายของรัฐบาลต่อ

การตลาดสินคา้เกษตรกรรม 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9004 การตลาดสินค้าแฟช่ันและส่ิงทอ 3-0-3 

 (Marketing for Fashion Merchandise and Fabric) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 

2. มีทกัษะการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินงานการตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอตามหลกัการและตามสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินงานการตลาดแฟชัน่และส่ิงทอ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการตลาดสินค้าแฟชั่นและส่ิงทอ ประวัติของสินค้าแฟชั่นและส่ิงทอ 

สภาพแวดล้อมของตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ กลยุทธ์การตลาดสินคา้แฟชั่นและส่ิงทอ แนวโน้มของ

ตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ  องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายของรัฐบาลต่อการตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9005 เทคนิคการนําเสนอ 2-2-3 

 (Presentation Technique) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคการนาํเสนอ 

2. มีทกัษะการเลือกวธีิการและการนาํเสนอ 

3. มีบุคลิกภาพและทกัษะการนาํเสนอ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อเทคนิคการนาํเสนอ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคการนาํเสนอ 

2. เลือกวธีิการและนาํเสนอตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการนาํเสนอ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการนาํเสนอ หลกัการส่ือสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเตรียม

ขอ้มูล ประเภทของส่ือการเลือกใชส่ื้อ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การนาํเสนอ วธีิการนาํเสนอ  การแกปั้ญหา และ

การประเมินผลการนาํเสนอ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9006 การบริหารการจัดซ้ือ 3-0-3 

 (Purchasing Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารการจดัซ้ือ 

2. มีทกัษะการบริหารการจดัซ้ือ   

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารการจดัซ้ือ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารการจดัซ้ือ   

2. วางแผนการจดัซ้ือตามหลกัการและกระบวนการ  

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารการจดัซ้ือ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการบริหารการจัดซ้ือ  คุณสมบัติของผู ้จ ัดซ้ือ  นโยบายและการวางแผน           

การจดัซ้ือ  หลกัการจดัซ้ือ แหล่งจดัซ้ือ  ระเบียบการจดัซ้ือ  วิธีการจดัซ้ือ  งบประมาณการจดัซ้ือ  กลยทุธ์การ

เจรจาต่อรอง  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการจดัซ้ือ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9007 การตลาดทางตรง 3-0-3 

 (Direct Marketing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตลาดทางตรง 

2. มีทกัษะการเลือกเคร่ืองมือการตลาดทางตรง  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตลาดทางตรง 

2. เลือกเคร่ืองมือการตลาดทางตรงตามหลกัการและสถานการณ์   

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการตลาดทางตรง ระบบการตลาดทางตรง  ตลาดเป้าหมาย  เคร่ืองมือการตลาด

ทางตรง  กระบวนการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการตลาดทางตรง  ระบบสารสนเทศ

การตลาดทางตรง  องคก์รและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดทางตรง 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9008 การบริหารธุรกจิขายตรง 2-2-3 

 (Direct Sales Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจขายตรง 

2. มีทกัษะการวางแผนสร้างและบริหารทีมงานขายตรง  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารธุรกิจขายตรง 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดาํเนินงานของธุรกิจขายตรง 

2. วางแผนสร้างและบริหารทีมงานขายตรงตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารธุรกิจขายตรง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการบริหารธุรกิจขายตรง  การวางแผนสร้างเครือข่าย  การบริหาร

ทีมงาน  การสร้างแรงจูงใจ  การสอนงานและการฝึกอบรมทีมงาน  เทคนิคการขายตรง  การสาธิตสินคา้  

การบริหารเวลา  แนวโนม้ของตลาดธุรกิจขายตรง  จรรยาบรรณของนกัธุรกิจขายตรง  องคก์รและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขายตรง    

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9009 การบริหารการค้าปลกีและการค้าส่ง 3-0-3 

 (Retailing and Wholesaling Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบการบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

2. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนกลยทุธ์การบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

3. มีทกัษะการกาํหนดกลยทุธ์การบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  

2. วางแผนกลยทุธ์การบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่งตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการบริหารการค้าปลีกและการค้าส่ง  การเลือกทําเลท่ีตั้ ง การวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการตลาด  การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง  การออกแบบและตกแต่งร้านคา้ปลีก  

การจดัซ้ือ  การจดัระบบควบคุมบญัชีและการเงิน  การจดัจาํหน่ายและการจดัการคลงัสินคา้  การกาํหนด

ราคาและเง่ือนไขการชาํระเงิน   การส่งเสริมการตลาด  การให้บริการ เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9010 การตลาดออนไลน์ 3-0-3 

 (Online Marketing) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและการดาํเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์ 

2. มีทกัษะการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดออนไลน์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติัการตลาดออนไลน์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกิจกรรมการตลาดออนไลน์  

2. กาํหนดกลยทุธ์การตลาดออนไลน์ตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. ออกแบบและการสร้างร้านคา้ออนไลน์ตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการดาํเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกิจกรรมการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์องค์ประกอบ

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การออกแบบและการสร้างร้านคา้ออนไลน์  ปัญหาและอุปสรรคการตลาด

ออนไลน์ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3202-9011 เทคนิคการตกแต่งร้านค้า 2-2-3 

 (Shop Decoration Technique) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

2. มีทกัษะการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

2. ตกแต่งร้านคา้และจดัแสดงสินคา้ตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ การวางแผนตกแต่งร้าน การ

วางผงัร้านคา้ เทคนิคการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้การกาํหนดงบประมาณการจดัตกแต่งร้าน 

การประเมินผลการตกแต่งร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

 

 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

3000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0-2-0 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3000-2001 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 

(Vocational Activities 1) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3000-2002 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 

(Vocational Activities 2) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3000-2003 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 

(Vocational Activities 3) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3000-2004 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 

(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ

เพื่อพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและ

พฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยใน

การจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

 

  



   

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด 

3000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0-2-0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัในการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม 

อนัดีงามของสังคม  มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

3. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ มีวนิยั ซ่ือสัตย ์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม 

3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอย 

พระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ  

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการ

ทาํงาน 
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