หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พที่ สัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พการตลาด ให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
4. เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในงานอาชีพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงาน เป็ นนักการตลาด นักขาย นักวิจยั การตลาด เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานการตลาด ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พ มี ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบี ยบวินัย เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุ ณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ เช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญ�ู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้า นพฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย เช่ น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มีมนุ ษยสัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิ บตั ิงานโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จัด การและพั ฒ นางานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการด้านการตลาดในงานอาชีพ
สาขางานการตลาด
3.4 กําหนดกลยุทธ์การตลาด โดยใช้กระบวนการวิจยั การตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค
3.5 วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานด้านการตลาด
3.6 ปฏิบตั ิการด้านการตลาดตามหลักการและกระบวนการประสานงาน แก้ปัญหาและหรื อ
พัฒนางาน ติดตามและประเมินผล
3.7 เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจัย เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานด้านการตลาด
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
3.4 วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานให้บริ การยานยนต์
3.5 ตรวจวิเคราะห์สภาพรถยนต์และสภาพปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไข
และบํารุ งรักษาก่อนและหลังการซ่อมบํารุ งรักษารถยนต์
3.6 ให้บริ การยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการประสานงาน แก้ปัญหาและหรื อ
พัฒนางาน ติดตามและประเมินผล
3.7 เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิควิธีการในการปฏิบตั ิงานให้บริ การยานยนต์
โดยคํานึงถึงสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้า
สาขางาน ธุรกิจนายหน้ าอสั งหาริมทรัพย์
3.4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการ
ดําเนินงาน มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพนายหน้า
3.5 ตรวจสอบทําเล สํารวจที่ต้งั ของทรัพย์ สํารวจเส้นทาง สํารวจจุดเด่นของทรัพย์ และสามารถ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม สํารวจสภาพใกล้เคียง สํารวจสภาพเส้นทางของทรัพย์ และมีความสามารถตรวจ
ทรัพย์ สํารวจสภาพทรัพย์
3.6 ใช้เทคนิคปฏิบตั ิงานต่าง ๆได้ มีความเข้าใจในเอกสารสิ ทธิ์ มีทกั ษะในด้านการวิเคราะห์การ
ขาย การวิเคราะห์ลูกค้า ทักษะในด้านการวิเคราะห์การตลาด การนําเสนอลูกค้า และสรุ ปการขาย
3.7 กําหนดแนวทางการดําเนิ นงานได้โดยอิสระ มีส่วนร่ วมในด้านการวางแผน บริ หารจัดการ
กําหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน มีความเข้าใจในจรรยาบรรณ
ในอาชีพ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

ผูส้ ํ าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ประเภทวิ ช า
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชี วติ ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

21 หน่ วยกิต

56 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนี้สาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรมหรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่ น
หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่า ที่ ไม่มี พ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บ พื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3200-0001
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
2-2-3
3200-0002
หลักการขาย
3-0-3
3200-0003
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3-0-3
3200-0006
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
3-0-3
3200-0007
การค้าปลีกและการค้าส่ ง
3-0-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผู ้ เ รี ยน ให้ มี ทั ก ษ ะใน การป รั บ ตั ว และดํ า เนิ น ชี วิ ต ใน สั ง คมส มั ย ให ม่ เห็ น คุ ณ ค่ า ของตน แล ะ
การพัฒนาตนมีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม ในสั ด ส่ ว น
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

สาขาวิชาการตลาด

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุ รกิจบริ การ
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1305
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุ รกิจและบริ การ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

สาขาวิชาการตลาด

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชี วติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000–1501 ชีวติ กับสังคมไทย
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3000–1503 มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
สาขาวิชาการตลาด

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3200-1001
3200-1002
3200-1003

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
หลักเศรษฐศาสตร์
หลักการจัดการ
หลักการตลาด

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3202-2001
การจัดการขาย
3202-2002
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3202-2003
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3202-2004
การสื่ อสารการตลาด
3202-2005
การวิจยั การตลาด
3202-2006
กลยุทธ์การตลาด
3202-2007
การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาํ หนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้สาขา
งานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่นๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

2.3.1 สาขางานการตลาด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3202-2101
การบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
2-2-3
3202-2102
การตลาดบริ การ
3-0-3
3202-2103
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2-2-3
3202-2104
สัมมนาการตลาด
2-2-3
3202-2105
การนําเข้าและการส่ งออก
3-0-3
3202-2106
การสร้างตราสิ นค้า
3-0-3
3202-2107
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
3-0-3
3202*2101 ถึง 3202*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ *-*-*
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3202-5101
งานการขายสิ นค้าและบริ การ
*-*-*
3202-5102
งานบริ การลูกค้า
*-*-*
3202-5103
งานการจัดการงานการตลาด
*-*-*
3202-5104
งานส่ งเสริ มการตลาด
*-*-*
2.3.2 สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3202-2201
การขับรถยนต์
1-3-2
3202-2202
การดําเนิ นงานในศูนย์บริ การยานยนต์
1-3-2
3202-2203
งานบริ การพนักงานรับรถ
1-3-2
3202-2204
งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์เบื้องต้น
1-3-2
3202-2205
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
1-3-2
3202-2206
การบริ หารคลังเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์
1-3-2
3202-2207
การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็ นผูน้ าํ
1-2-2
3202-2208
ศิลปะการต้อนรับและบริ การ
1-2-2
3202*2201 ถึง 3202*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ *-*-*
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3202-5201
งานธุ รกิจการบริ การยานยนต์ 1
3202-5202
งานธุ รกิจการบริ การยานยนต์ 2
3202-5203
งานธุ รกิจการบริ การยานยนต์ 3
3202-5204
งานธุ รกิจการบริ การยานยนต์ 4

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานธุรกิจนายหน้ าอสั งหาริมทรัพย์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3202-2301
หลักธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3202-2302
การตลาดอสังหาริ มทรัพย์
3202-2303
กฎหมายธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3202-2304
การวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3202-2305
สัมมนางานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3202-2306
การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
3202-2307
การบริ หารงานขายโครงการจัดสรร
3202-2308
ธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างประเทศ
3202*2301 ถึง 3202*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้าน
ของสถานประกอบการ หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3202-5301
งานธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ 1
3202-5302
งานธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ 2
3202-5303
งานธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ 3
3202-5304
งานธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ 4

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพื่ อนํามากําหนดจุ ดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชาที่ ส อดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิ บ ตั ิ งานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ ใช้ในการฝึ กอาชี พ
ในแต่ละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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สาขาวิชาการตลาด

2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3202-8001 หรื อรายวิชา 3202-8002 และ 3202-8003
รหัสวิชา
3202-8001
3202-8002
3202-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3202-8501 หรื อรายวิชา 3202-8502 และ 3202-8503
รหัสวิชา
3202-8501
3202-8502
3202-8503

ชื่ อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชาใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้อง
ไม่ เป็ นรายวิช าที่ เคยศึ ก ษามาแล้ว และต้อ งไม่ เป็ นรายวิ ช าที่ ก ํา หนดให้ ศึ ก ษาโดยไม่ นับ หน่ ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3200-9001
3202-9001
3202-9002
3202-9003
3202-9004
3202-9005
3202-9006
3202-9007
3202-9008
3202-9009

ชื่ อวิชา
กฎหมายธุ รกิจ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
การตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
การตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ
เทคนิคการนําเสนอ
การบริ หารการจัดซื้อ
การตลาดทางตรง
การบริ หารธุ รกิจขายตรง
การบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
สาขาวิชาการตลาด

รหัสวิชา
3202-9010
3202-9011
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่ อวิชา
การตลาดออนไลน์
เทคนิคการตกแต่งร้านค้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
การสนทนาภาษารัสเซี ยสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

สาขาวิชาการตลาด

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา

วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
3200-0001
3200-0002
3200-0003
3200-0006
3200-0007

ชื่ อวิชา
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
หลักการขาย
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
การค้าปลีกและการค้าส่ ง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

สาขาวิชาการตลาด

3200-0001

หลักการบัญชี เบื้องต้ น 1
(Principles of Accounting 1)

2-2 -3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชี ของกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุ รกิจบริ การ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุ รกิจบริ การ
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจบริ การตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์
รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทํา
งบทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุ ง การปิ ดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุ รกิจบริ การ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3200-0002

หลักการขาย
(Principle of Selling)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรู ้พ้นื ฐานงานขาย
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขายและความรู ้พ้นื ฐานงานขาย
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย การแสวงหา
ลูกค้า การเตรี ยมตัวก่อนการเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขายและการสาธิ ต การตอบข้อโต้แย้ง การปิ ด
การขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริ การก่อนและหลังการขาย โอกาสความก้าวหน้าของนัก
ขาย และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับงานขาย

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3200–0003

การเป็ นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนเป้ าหมายชีวติ การเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดการทางการเงิน
รู ปแบบธุ รกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. มีทกั ษะในการจัดทําแผนธุ รกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชีวิต การเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดการทางการเงิน
รู ปแบบธุ รกิจ แผนธุ รกิจ จรรยาบรรณนักธุ รกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุ รกิจอย่างง่ายตามรู ปแบบธุ รกิจ
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนิ นงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชีวติ คุณลักษณะและทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุ รกิจรู ปแบบต่างๆ การจัดทําแผนธุ รกิจ จรรยาบรรณของ
นักธุ รกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3200-0006

การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
(Marketer Personality Development)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
2. มีทกั ษะการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
2. พัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาดตามหลักการ และกระบวนการ
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับหลักการพัฒนาบุ คลิ กภาพนักการตลาด จิ ตวิทยาและทฤษฎี บุคลิ กภาพ
คุณสมบัติของนักการตลาด กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการสื่ อสาร มารยาททางสังคม และการ
สร้างความประทับใจต่อลูกค้า

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3200-0007

การค้ าปลีกและการค้ าส่ ง
(Retailing and Wholesaling)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. มีทกั ษะการดําเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่ ง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานการค้าและการค้าส่ ง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. ดําเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่ งตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานการค้าปลีกและการค้าส่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและการค้าส่ ง ประเภทของการค้าปลีกและการค้าส่ ง โครงสร้างของ
หน่ วยงานธุ รกิ จการค้าปลี กและการค้าส่ ง การเลื อกทําเลที่ ต้ งั การจัดซื้ อสิ นค้า การควบคุ มสิ นค้าคงคลัง
การกําหนดราคาขายปลี กและราคาขายส่ ง การให้บริ การลู กค้า กฎหมายและองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการค้า
ปลีกและการค้าส่ ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ ง เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก
และการค้าส่ ง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
• กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชี พ
3001–1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
• กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน ประเภทวิชา บริ หารธุรกิจ
3200-1001
หลักเศรษฐศาสตร์
3200-1002
หลักการจัดการ
3200-1003
หลักการตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

3-0-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

สาขาวิชาการตลาด

• กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริ หารงานคุณภาพในองค์ การ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน
ประหยัดอดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจัด องค์ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก าร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและ
เพิ่ม ผลผลิ ตการจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์ก าร กลยุท ธ์ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการ
ทํางานการนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชี พ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสาร
ข้อมู ลสารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ป ที่
เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด
การอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนินการและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ แ ละ
สารสนเทศ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมู ลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมู ลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

• กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3200–1001

หลักเศรษฐศาสตร์
(Principles of Economics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่สาํ คัญต่อการดําเนิ นธุ รกิจ
2. ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในงานอาชีพและชีวติ ประจําวัน
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ทว่ั ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ อุปทาน
และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี
การผลิ ต ต้น ทุ น รายรั บ และกํา ไรจากการผลิ ต การกํา หนดราคาสิ น ค้า ในตลาดประเภทต่ า ง ๆ รายได้
ประชาชาติ องค์ประกอบและการกําหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้า
ระหว่างประเทศ เงินเฟ้ อ เงินฝื ด และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิ จ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3200–1002

หลักการจัดการ
(Principles of Management)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริ ยธรรมในการจัดการ
2. มีทกั ษะในการจัดการมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่างๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนา
องค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริ ยธรรมในการจัดการ
2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริ ยธรรม
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
4. เห็นคุณค่าของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพัฒนา
องค์การ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ จริ ยธรรมในการจัดการ กรณี ศึกษาการจัดการ การ
ประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3200-1003

หลักการตลาด
(Principle of Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานการตลาด
2. มีทกั ษะในการกําหนดส่ วนประสมการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามสถานการณ์
3. กําหนดส่ วนประสมการตลาดตามหลักการ
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ การแบ่ง
ส่ วนตลาด ตลาดเป้ าหมาย ผลิ ตภัณฑ์และการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย
และการส่ งเสริ มการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3202-2001
3202-2002
3202-2003
3202-2004
3202-2005
3202-2006
3202-2007

สาขาวิชาการตลาด

การจัดการขาย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
การสื่ อสารการตลาด
การวิจยั การตลาด
กลยุทธ์การตลาด
การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางานการตลาด
3202-2101
การบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
3202-2102
การตลาดบริ การ
3202-2103
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3202-2104
สัมมนาการตลาด
3202-2105
การนําเข้าและการส่ งออก
3202-2106
การสร้างตราสิ นค้า
3202-2107
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
3202-2201
การขับรถยนต์
3202-2202
การดําเนิ นงานในศูนย์บริ การยานยนต์
3202-2203
งานบริ การพนักงานรับรถ
3202-2204
งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์เบื้องต้น
3202-2205
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3202-2206
การบริ หารคลังเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์
3202-2207
การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็ นผูน้ าํ
3202-2208
ศิลปะการต้อนรับและบริ การ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3

2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-2-2

สาขาวิชาการตลาด

สาขางานธุรกิจนายหน้ าอสั งหาริมทรัพย์
3202-2301
หลักธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3202-2302
การตลาดอสังหาริ มทรัพย์
3202-2303
กฎหมายธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3202-2304
การวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
3202-2305
สัมมนางานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3202-2306
การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
3202-2307
การบริ หารงานขายโครงการจัดสรร
3202-2308
ธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างประเทศ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

สาขาวิชาการตลาด

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3202-2001

การจัดการขาย
(Sales Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการขาย
2. มีทกั ษะการจัดการขาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดการขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการขาย
2. จัดการขายตามกระบวนการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดการขายตามจริ ยธรรมการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการขาย การจัดรู ปแบบองค์กรขาย การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หารงานขาย เทคนิ ค การบริ หารงานขาย การจัดการงานขาย อาณาเขตขาย โควตาขาย การพยากรณ์
ยอดขาย การปฏิ บตั ิ งานของนักขาย การควบคุ มและประเมินผล การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้า และ
จริ ยธรรมการขาย

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2002

พฤติกรรมผู้บริ โภค
(Consumer Behavior)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. มีทกั ษะการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามหลักการและสถานการณ์
3. กําหนดกลยุทธ์การตลาดตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลั ก การและทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับกลยุทธ์
ส่ วนประสมการตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2003

นโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา
(Product and Price Policy)
วิชาบังคับก่อน : หลักการตลาด

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
2. มีทกั ษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. มีทกั ษะการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามหลักการและสถานการณ์
3. กําหนดราคาผลิตภัณฑ์ตามหลักการและสถานการณ์
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การกําหนดนโยบายผลิ ต ภัณ ฑ์ และราคาการตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ ส่ ว นประสม
ผลิ ตภัณฑ์ วงจรชี วิตผลิ ตภัณฑ์ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า นโยบายและกลยุทธ์
ราคาการกําหนดราคา จริ ยธรรมด้านผลิตภัณฑ์และราคา

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2004

การสื่ อสารการตลาด
(Marketing Communication)
วิชาบังคับก่อน : หลักการตลาด

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื่ อสารการตลาด
2. มีทกั ษะการวางแผนสื่ อสารการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการสื่ อสารการตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื่ อสารการตลาด
2. วางแผนสื่ อสารการตลาดตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการสื่ อสารการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการสื่ อสารการตลาด กระบวนการสื่ อสารการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์
การตลาด การวางแผนและการกําหนดกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด ปั จจัยที่ มีผลต่อการสื่ อสารการตลาด
งบประมาณการสื่ อสารการตลาดเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด การวัดผลและประเมินผลการสื่ อสารการตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2005

การวิจัยการตลาด
(Marketing Research)
วิชาบังคับก่อน : 1. หลักการตลาด
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิจยั การตลาด
2. มีทกั ษะการออกแบบวิธีการวิจยั การตลาด
3. มีทกั ษะการวิจยั การตลาด
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการวิจยั การตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิจยั การตลาด
2. ออกแบบวิธีการวิจยั การตลาดตามหลักการ
3. วิจยั การตลาดตามหลักการและกระบวนการ
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิการวิจยั การตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวิจยั การตลาด การออกแบบการวิจยั วิธีการวิจยั การสร้างเครื่ องมือ
เก็บข้อมูล การสุ่ มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้สถิ ติและโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
ประมวลผล การสรุ ปผล และการรายงานผลการวิจยั การตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2006

กลยุทธ์ การตลาด
(Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : หลักการตลาด

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกลยุทธ์การตลาด
2. มีทกั ษะการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์การตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกลยุทธ์การตลาด
2. วางแผนและกําหนดกลยุทธ์การตลาดตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์การตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการตลาดสมัยใหม่ การวางแผนการตลาดการแบ่งส่ วนตลาด ตลาดเป้ าหมาย
กลยุท ธ์ผลิ ตภัณฑ์และการกําหนดตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ ายและห่ วงโซ่ อุปทาน
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การปฏิ บตั ิการและการควบคุ มการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า จรรยาบรรณทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2007

การจัดการช่ องทางการจัดจําหน่ ายและห่ วงโซ่ อุปทาน
(Distribution Channel and Supply Chain Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่ อุปทาน
2. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย
และห่วงโซ่อุปทาน
3. มีทกั ษะการกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายและจัดการห่วงโซ่อุปทาน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
3. เลือกช่องทางการจัดจําหน่ายและจัดการห่วงโซ่อุปทานตามหลักการและสถานการณ์
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและห่ วงโซ่ อุปทาน ช่องทางการจัดจําหน่าย
ระบบการขนส่ ง การจัดการคลังสิ นค้า การจัดการต้นทุน เทคโนโลยีที่สนับสนุ นช่องทางการจัดจําหน่ายและ
ห่วงโซ่อุปทาน พันธมิตรธุ รกิจกับห่วงโซ่อุปทาน

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางานการตลาด
3202-2101
การบริ หารธุรกิจขนาดย่ อม
(Small and Medium Enterprises Management)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
2. มีทกั ษะการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบตั ิงานธุ รกิจขนาดย่อม
3. มีความตระหนักถึงความสําคัญของการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดย่อม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
2. เขียนแผนธุ รกิจขนาดย่อมตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการบริ หารธุ รกิจขนาดย่อม การประกอบธุ รกิจขนาดย่อม แหล่งข้อมูล
ธุ รกิจขนาดย่อม การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการการเงินและ
การบัญชีปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจขนาดย่อม

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2102

การตลาดบริการ
(Services Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกลยุทธ์ตลาดบริ การ
2. มีทกั ษะการกําหนดกลยุทธ์การตลาดบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดการตลาดบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตลาดบริ การ
2. กําหนดกลยุทธ์การตลาดบริ การตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดการตลาดบริ การ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการตลาดบริ การ คุณสมบัติของพนักงานบริ การ ส่ วนประสมการตลาดบริ การ
คุ ณ ภาพบริ ก ารตลาดเป้ าหมาย พฤติ ก รรมความต้อ งการของลู ก ค้า กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ กลยุท ธ์
การตลาดบริ การ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2103

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(E-Marketing)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2. มีทกั ษะการทําธุ รกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการทําธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2. กําหนดกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อธุ รกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการธุ รกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การกําหนดตลาดเป้ าหมาย กลยุทธ์การตลาด
อิ เล็กทรอนิ กส์ จริ ยธรรมธุ รกรรมตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ ยวกับธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2104

สั มมนาการตลาด
(Marketing Seminar)
วิชาบังคับก่อน : หลักการตลาด

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาการตลาด
2. มีทกั ษะการวางแผนและจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาการตลาด
2. วางแผนและจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการสัมมนาการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาการตลาดจากกรณี ศึกษา
สถานการณ์ จ ริ ง และแหล่ ง เรี ย นรู ้ กระบวนการจัด สั ม มนาการตลาด การวางแผน การปฏิ บ ัติ ง านและ
การควบคุมงานการตลาด การสรุ ปผลการจัดสัมมนาการตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2105

การนําเข้ าและการส่ งออก
(Import and Export)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนําเข้าและการส่ งออก
2. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนําเข้าและการส่ งออก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการนําเข้าและการส่ งออก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการนําเข้าและการส่ งออก
2. กําหนดวิธีการนําเข้าและการส่ งออกตามกระบวนการ
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการนําเข้าและการส่ งออก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการนําเข้าและการส่ งออก สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจการ
นําเข้าและส่ งออก องค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับการนําเข้าและส่ งออก การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ กระบวนการ
นําเข้า และการส่ ง ออก เอกสารการนําเข้า และการส่ ง ออก การชํา ระเงิ น และเงื่ อ นไขการส่ ง มอบ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางการค้า การขนส่ ง การประกันภัย สิ ทธิ พิเศษทางการค้า ภาษี และการศุลกากร การนําเข้าและ
การส่ งออกกับกลุ่มการค้า

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2106

การสร้ างตราสิ นค้ า
(Brand Building)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างตราสิ นค้า
2. มีทกั ษะการสร้างตราสิ นค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการสร้างตราสิ นค้า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างตราสิ นค้า
2. สร้างตราสิ นค้าตามหลักการและสถานการณ์
3. ประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางการตลาดในการสร้างตราสิ นค้า
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการสร้างตราสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การสร้ า งตราสิ น ค้า กระบวนการสร้ างตราสิ น ค้า แนวคิ ด การสร้ า งสรรค์
ตราสิ นค้า วิธีการสร้ างตราสิ นค้า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อความสําเร็ จในการสร้ างตราสิ นค้า เครื่ องมือทาง
การตลาดในการสร้างตราสิ นค้า ข้อบังคับและกฎหมายการสร้างตราสิ นค้า

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2107

การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้ อม
(Green Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
2. มีทกั ษะการพัฒนากลยุทธ์ตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา :
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
2. พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการตลาดเพื่ อสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบและการแก้ปั ญหาการประกอบธุ รกิ จต่อ
สิ่ งแวดล้อม กลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม การจัดการด้านชี วอนามัยและความปลอดภัย องค์กรและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
3202 - 2201
การขับรถยนต์
(Car Driving)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร หลักการเตรี ยมการก่อน-หลังการขับรถยนต์ และ
หลักการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมการก่อนการขับรถยนต์และปฏิบตั ิหลังการขับรถยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีมารยาทในการขับรถยนต์ตามกฎจราจรและหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎจราจร หลักการเตรี ยมการก่อน-หลังการขับรถยนต์ และหลักการ
การขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
2. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งานตามคู่มือประจํารถ
3. บํารุ งรักษารถยนต์ประจําวันตามคู่มือประจํารถ
4. ขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ อย่างปลอดภัยตามกฎจราจร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กฎจราจร เครื่ องหมายจราจร การควบคุ มบังคับรถยนต์ การตรวจสอบ
สภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน การขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ การออกรถ ชะลอความเร็ วรถ หยุดรถ จอดรถ
ขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎจราจร มารยาทในการขับรถยนต์ การบํารุ งรักษารถยนต์ประจําวันและการขอมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2202

การดําเนินงานในศู นย์ บริ การยานยนต์
(Automotive Service Center Operations)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดําเนินงานของศูนย์บริ การยานยนต์
และกฎหมายธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
2. มีทกั ษะในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในศูนย์บริ การยานยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบและมีระเบียบวินยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการดําเนินงานของศูนย์บริ การยานยนต์และกฎหมายธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการดําเนินงานในศูนย์บริ การยานยนต์ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. วางแผนการสร้างความพึงพอใจต่อการรับบริ การของลูกค้า และการสร้างความภักดีของลูกค้า
ต่อตัวแทนจําหน่ายและผลิตภัณฑ์
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของศูนย์บริ การยานยนต์
5. วางแผนพัฒนาและควบคุมคุณภาพของงานในศูนย์บริ การยานยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ ศู นย์บ ริ ก ารยานยนต์และตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์ บทบาทหน้าที่ และ
การดําเนิ นงานของศูนย์บริ การยานยนต์ รู ปแบบการบริ หารศูนย์บริ การยานยนต์แต่ละขนาด บทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละตําแหน่ง หลักการให้บริ การลูกค้า หลักการสร้างความพึงพอใจ
ต่ อ การรั บ บริ ก ารของลู ก ค้า หลัก การสร้ า งความภัก ดี ข องลู ก ค้า ต่ อ ตัว แทนจํา หน่ า ยและผลิ ต ภัณ ฑ์
การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของศู นย์บ ริ ก ารยานยนต์ การพัฒนาและควบคุ ม คุ ณ ภาพของศู นย์บ ริ การ
ยานยนต์และกฎหมายธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2203

งานบริการพนักงานรับรถ
(Automotive Service Receptionists)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานรับรถ หลักการและกระบวนการ
ติดต่อ สื่ อสาร ดูแล ให้บริ การและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
2. มีทกั ษะในการติดต่อ สื่ อสาร ดูแล ให้บริ การและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีระเบียบวินยั ตรงต่อ
เวลาและมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานรับรถ หลักการและกระบวนการติดต่อ
สื่ อสาร ดูแล ให้บริ การและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
2. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของลูกค้าที่มารับบริ การในศูนย์บริ การยานยนต์
3. สื่ อสารกับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์บริ การยานยนต์
4. สื่ อสารกับลูกค้าในการติดต่อ นัดหมาย ต้อนรับ ให้ขอ้ มูล ให้คาํ แนะนําและเจรจาต่อรอง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. บันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับการนัดหมาย ให้บริ การและติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานรับรถ การสื่ อสารภายในศูนย์บริ การยานยนต์
การดู แลและให้บริ การลูกค้า การติดต่อและการนัดหมายลูกค้า การต้อนรับ การบันทึกความต้องการในการซ่ อม
การติดตามความก้าวหน้าของงานซ่ อม การตรวจสอบครั้งสุ ดท้ายก่อนการส่ งมอบ การอธิ บายเหตุผลของ
การซ่ อม การติ ดตามผลการซ่ อม การสร้ างความพึ งพอใจแก่ ลูก ค้า การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปั ญหา
การต่อว่า การร้องเรี ยนของลูกค้าและวิธีการคลายความเครี ยดของลูกค้า
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2204

งานตรวจวิเคราะห์ ยานยนต์ เบื้องต้ น
(Basic Vehicle Diagnosis)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของยานยนต์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของยานยนต์โดยใช้ประสาทสัมผัสและเครื่ องมือ
พื้นฐาน
3. มีทกั ษะในการประมาณราคาและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องยานยนต์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด สนใจใฝ่ รู ้ มีวนิ ยั
ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของยานยนต์เบื้องต้น
2. วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาและระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องยานยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของยานยนต์ โดยการใช้ประสาทสัมผัสและ
ใช้เครื่ องมือพื้นฐาน การประมาณราคาและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องยานยนต์
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2205

เทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่
(Modern Vehicle Technology)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ ส่ วนประกอบและการทํางานของ
ระบบต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ เครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ระบบควบคุมในยาน
ยนต์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ทาํ งานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน อุปกรณ์อาํ นวย
ความสะดวก ระบบควบคุมในยานยนต์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด สนใจใฝ่ รู ้ มีวนิ ยั
ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ ส่ วนประกอบและการทํางานของ
ระบบต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ เครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ระบบควบคุมใน
ยานยนต์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ทาํ งานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3. ตรวจเช็คระบบการทํางานของเครื่ องยนต์ ระบบอํานวยความสะดวก ระบบควบคุมและ
อุปกรณ์ความปลอดภัยตามคู่มือ
4. วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ระบบ
ควบคุมในยานยนต์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การทํา งานของเครื่ อ งยนต์ ร ะบบแก๊ ส โซลี น เครื่ อ งยนต์ดี เซล
เครื่ องยนต์ใช้ก๊าซและระบบเครื่ องยนต์ผสมผสาน (ไฮบริ ดจ์) ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
ยานยนต์ เครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน ระบบห้ามล้อ อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
และอุ ป กรณ์ เพื่ อความปลอดภัย เครื่ องมื อตรวจวัด รวมทั้งระบบควบคุ ม ต่าง ๆ ของยานยนต์ที่ ท าํ งาน
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยียานยนต์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2206

การบริ หารคลังเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์
(Auto Parts Warehouse Management)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริ หารคลังเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์
2. มี ท ัก ษะในการบริ ห ารคลัง เก็ บ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการสั่ ง ซื้ อ จัด ทํา
ฐานข้อมูลและสื บค้นข้อมูลของคลังชิ้นส่ วนรถยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบและมีระเบียบวินยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริ หารคลังเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์
2. วิเคราะห์การตลาดและการวางแผนจัดซื้อจัดหาชิ้นส่ วนรถยนต์
3. จัดเก็บและควบคุมสต็อกชิ้นส่ วนรถยนต์ตามข้อกําหนด
4. ใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดระบบฐานข้อมูล สื บค้นข้อมูลและสั่งซื้อชิ้นส่ วนรถยนต์
แบบออนไลน์
5. ติดตามและควบคุมเป้ าหมายการบริ หารคลังเก็บชิ้นส่ วนรถยนต์ตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับธุ รกิจจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์ คลังเก็บชิ้นส่ วน ระบบการบริ หารคลังเก็บ
ชิ้นส่ วนรถยนต์ การวิเคราะห์การตลาดและการวางแผนจัดซื้อจัดหาชิ้นส่ วนรถยนต์ การจัดเก็บและการควบคุม
สต็อกชิ้นส่ วน ระบบการรับเข้าและจ่ายออกของชิ้นส่ วน บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเบิกจ่ายชิ้นส่ วน
รถยนต์ ระบบการสั่งสิ นค้าปกติและการสั่งสิ นค้าพิเศษ การสั่งซื้อชิ้นส่ วนด้วยระบบออนไลน์ การจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการสื บค้นข้อมูลของชิ้นส่ วน การติดตามและควบคุมเป้ าหมายการบริ หารคลังเก็บชิ้นส่ วน
รถยนต์
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2207

การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็ นผู้นํา
(Personality and Leadership Development)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท การสมาคม
อุปนิสัย สุ ขภาพอนามัย ความเป็ นผูน้ าํ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. มีทกั ษะในการสื่ อสารสัมพันธ์ในสังคมและงานอาชีพด้วยบุคลิกภาพ มารยาท อุปนิสัยและ
สุ ขภาพอนามัย ความเป็ นผูน้ าํ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีระเบียบวินยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท การสมาคม
อุปนิสัย สุ ขภาพอนามัย ความเป็ นผูน้ าํ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพ มารยาทและอุปนิสัยที่ดีในสังคมและงานอาชีพ
3. บํารุ งรักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนบุคคลตามข้อกําหนด
4. แสดงพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าํ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ บุ คลิ กภาพภายในและภายนอกที่พึ งปรารถนาของสังคมและงานอาชี พ
หลักและวิธีการปรับปรุ งพัฒนาบุ คลิ กภาพทางกายและทางจิต ศิลปะการแต่งกาย การพูด การวางตัวใน
สังคม มารยาทและการสมาคม การพัฒนาลักษณะอุปนิ สัย การบํารุ งรักษาสุ ขภาพอนามัยส่ วนบุคคลการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2208

ศิลปะการต้ อนรับและบริการ
(Arts of Welcoming and Service)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของงานบริ การ พฤติกรรมและความต้องการของ
ลูกค้า กลยุทธ์ในการต้อนรับและให้บริ การลูกค้า
2. มีทกั ษะในการต้อนรับ สื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์ จูงใจ สร้างความพึงพอใจและให้บริ การลูกค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีระเบียบวินยั และ
มีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของงานบริ การ พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์ในการต้อนรับและให้บริ การลูกค้า
2. วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าตามหลักการ
3. ดําเนินการให้บริ การลูกค้าตามหลักการและกลยุทธ์ในการต้อนรับ สื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์
จูงใจ และสร้างความพึงพอใจ
4. วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาในการให้บริ การลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของงานบริ การ พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า กลยุทธ์
การต้อนรับและให้บริ การลู กค้า เทคนิ คการสื่ อสารและสร้ างความสัมพันธ์กบั ลู กค้า เทคนิ คการจูงใจและ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า กลวิธีในการพิชิตใจลูกค้า กลยุทธ์ในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

สาขางานธุรกิจนายหน้ าอสั งหาริมทรัพย์
3202-2301
หลักธุรกิจนายหน้ าอสั งหาริ มทรัพย์
(Principles of Real Estate Brokers Business)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรู ้พ้นื ฐานของงานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย และจัดการลงมือทํา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขายและความรู ้พ้นื ฐานของงานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
2. วางแผนการขายตามกระบวนการหลักธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การขายและความรู ้ พ้ื น ฐานของงานนายหน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของอาชีพนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ กระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า
การเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอหลักการและขั้นตอนการทํางาน และการสาธิ ต การตอบข้อโต้แย้ง
การปิ ดการขาย การติดตามและประเมินผลการขาย การบริ การก่อนและหลังการขาย โอกาสความก้าวหน้า
ของนักขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
อสังหาริ มทรัพย์

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2302

การตลาดอสั งหาริมทรัพย์
(Real Estate Marketing)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานการตลาดอสังหาริ มทรัพย์
2. มีทกั ษะในการกําหนดส่ วนประสมการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาดอสังหาริ มทรัพย์
2. ดําเนินงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามสถานการณ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ ความรู ้ พ้ืน ฐานการตลาดอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ แนวความคิ ดทางการตลาด
และการวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู บ้ ริ โ ภคในการตัด สิ น ใจซื้ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ
ทั้งปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอก ซึ่ งเน้นทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรม ตลอดจนการนําเอาผลที่ได้
จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมาประยุกต์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2303

กฎหมายธุรกิจนายหน้ าอสั งหาริมทรัพย์
(Real Estate Brokers–related Laws and Regulations)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
2. มีทกั ษะในการดําเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อกฎหมายธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจให้เกิดความปลอดภัย
2. ดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
และการประกอบธุ รกิจด้วยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับกฎหมายธุ รกิ จที่เกี่ยวข้องกับงานนายหน้าออสังหาริ มทรัพย์และการประกอบธุ รกิ จ
นายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยเกี่ยวกับ
การควบคุ ม อาคารและการก่ อ สร้ า ง กฎหมายผัง เมื อ ง กฎหมายสิ่ งแวดล้ อ ม ภาษี เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2304

การวิเคราะห์ ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
(Real Estate Business Analysis)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. มีทกั ษะในการนําหลักแนวทางการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะงานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ เห็นภาพความสัมพันธ์ของ
ขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน
2. ดําเนินการตามหลักการไปใช้ในงานอาชีพนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์และการดําเนินธุ รกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประเมิน และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ
วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม ความรู ้ ท ั่ ว ไปทางอุ ป สงค์ อุ ป ทาน และการเปลี่ ย นแปลง ภาวะดุ ล ยภาพ
ความยืดหยุ่นของตลาด สามารถที่จะสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายอสังหาริ มทรัพย์
และกําหนดราคาขายอสังหาริ มทรัพย์

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2305

สั มมนางานนายหน้ าอสั งหาริ มทรัพย์
(Seminar on Real Estate Brokers Practices)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท หลักการ และกระบวนการจัดสัมมนา
2. มีทกั ษะในการตรี ยมการจัดสัมมนา การวางแผน การเตรี ยมการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่
การดําเนินการ การประเมินผล การแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
3. เจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการสัมมนางานนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนโครงการจัดสัมมนาได้ถูกต้องตามหลักการเขียนโครงการ
2. จัดเตรี ยมและจัดสัมมนารู ปแบบต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและหลักการการสัมมนาทางการศึกษา
ตลอดจนการจัดสั ม มนาทางธุ รกิ จ ขั้นตอนและกระบวนการของการสั ม มนา เทคนิ ค และวิธี ก ารจัดการ
สัมมนา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาและ
เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงฝึ กปฏิบตั ิการจัดสัมมนาทางการศึกษา
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2306

การเจรจาต่ อรองเชิ งกลยุทธ์
(Strategic Negotiation Skills)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับหลักการเจรจาต่อรอง และนําไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพนายหน้า
อสังหาริ มทรัพย์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีและแนวคิดที่วา่ ด้วยการ
เจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกิจ
2. ดําเนินการตามหลักและวิธีการเจรจาต่อรองให้เหมาะสมกับผูม้ ีส่วนส่ วนเสี ยหลายๆฝ่ าย
และดําเนินการเจรจาต่อรองในประเด็นสําคัญๆ ทางธุ รกิจ โดยก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย
(Win-Win Situation)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการเจรจาต่อรอง วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน
จุดแข็งของสถานการณ์ ในการเจรจาต่อรอง การวางแผนและการเลื อกใช้เทคนิ คและทฤษฏี ในการเจรจา
ต่อรอง เพื่อให้การเจรจาต่อรองเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจ
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2307

การบริ หารงานขายโครงการจัดสรร
(Real Estate Project Sales Administration)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารงานขายโครงการจัดสรร
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการบริ หารงานขายโครงการจัดสรรทั้งแนวราบและแนวสู ง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารงานขายโครงการจัดสรร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริ หารงานขายโครงการจัดสรร
2. ดําเนินงานตามกระบวนการและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการบริ หารงานขายโครงการจัดสรร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารจัดการงานขายโครงการจัดสรรทั้งแนวราบและแนวสู ง
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ทางด้านกฎหมาย การตลาด การกําหนด
หน้าที่ ความรั บผิดชอบของผูบ้ ริ หารงานขาย เทคนิ คการบริ หารงานขาย การพยากรณ์ ยอดขาย การสร้ าง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ ลู ก ค้า โดยศึ ก ษาผลกระทบของอุ ป สงค์อุ ป ทาน ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อต่ างๆ ที่ ใ ช้ใ นการ
วางแผน การตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ การประเมินผล รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีแก้ไข
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-2308

ธุรกิจนายหน้ าอสั งหาริมทรั พย์ ระหว่ างประเทศ
(International Real Estate Brokers Business)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ พื้ นฐานการซื้ อ การขาย และการตลาดธุ รกิ จนายหน้าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ระหว่าง
ประเทศ
2. มี ท ัก ษะเกี่ ย วกับ การนํา หลัก การและเทคโนโลยีม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และ
ชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อธุ รกิจนายหน้าอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างประเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ การกําหนดสั ดส่ วน หรื อกลยุท ธ์ ท างการตลาด ให้ ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการ ของลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย
2. ดําเนิ นการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุ ดแข็ง โอกาส อุ ป สรรคของตลาดต่างประเทศ ให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยประยุกต์ใช้งานด้านการตลาดที่เข้าถึงประเทศกลุ่มเป้ าหมาย
ให้เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดการขายระหว่างประเทศ ปั จจัยแวดล้อม
การดําเนิ นงานโดยมุ่งเน้นปั จจัยด้านวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างประเทศที่ มี ผลกระทบต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ การติ ดต่ อสื่ อสาร การตลาด การเงิ น ระหว่างประเทศ ด้านเอกสาร กฎระเบี ยบการซื้ อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างประเทศและการถือครองอสังหาริ มทรัพย์ของคนต่างชาวชาติ รวมถึงจริ ยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ข้ามชาติ ตลอดจนการศึกษาเปรี ยบเทียบระบบการจัดการธุ รกิจระหว่าง
ประเทศของประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั คุณธรรม
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3202-8001
3202-8002
3202-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-8001

ฝึ กงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-8002

ฝึ กงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-8003

ฝึ กงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิ งานใหม่ หรื องานที่ ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3202-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3202-8501
3202-8502
3202-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบมีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับ เทคนิ ค ที่ ส อดคล้องกับ สาขา
วิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลอง สํ า รวจ ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น หรื อ
การปฏิ บ ัติ งานเชิ ง ระบบ การเลื อกหัวข้อ โครงการการศึ ก ษาค้น คว้าข้อมู ล และเอกสารอ้างอิ ง การเขี ย น
โครงการ การดําเนิ นงานโครงการ การเก็บ รวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ป จัดทํารายงาน
การนํา เสนอผลงานโครงการดํา เนิ น การเป็ นรายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ตามลัก ษณะของงานให้ แ ล้ว เสร็ จใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-8502

โครงการ 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบมีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับ เทคนิ ค ที่ ส อดคล้องกับ สาขา
วิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลอง สํ า รวจ ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น หรื อ
การปฏิ บ ัติ งานเชิ ง ระบบการเลื อกหัวข้อโครงการ การศึ ก ษาค้น คว้าข้อมู ล และเอกสารอ้างอิ ง การเขี ย น
โครงการการดําเนิ นงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ป จัดทํารายงาน
การนํา เสนอผลงานโครงการดํา เนิ น การเป็ นรายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ตามลัก ษณะของงานให้ แ ล้ว เสร็ จใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบมีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การบู รณาการความรู ้ และทักษะในระดับ เทคนิ ค ที่ ส อดคล้องกับ สาขา
วิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งและหรื อ พัฒ นางานด้ว ยกระบวนการทดลอง สํ า รวจ ประดิ ษ ฐ์คิ ด ค้น หรื อ
การปฏิ บ ัติ งานเชิ ง ระบบการเลื อกหัวข้อโครงการการศึ ก ษาค้น คว้า ข้อมู ล และเอกสารอ้างอิ ง การเขี ย น
โครงการการดําเนิ นงานโครงการ การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ป จัดทํารายงาน
การนํา เสนอผลงานโครงการดํา เนิ น การเป็ นรายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ตามลัก ษณะของงานให้ แ ล้ว เสร็ จใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3202-8502 หรื อเป็ น
โครงการใหม่)

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
3200-9001
3202-9001
3202-9002
3202-9003
3202-9004
3202-9005
3202-9006
3202-9007
3202-9008
3202-9009
3202-9010
3202-9011

หมวดวิชาเลือกเสรี

กฎหมายธุ รกิจ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
การตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
การตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ
เทคนิคการนําเสนอ
การบริ หารการจัดซื้อ
การตลาดทางตรง
การบริ หารธุ รกิจขายตรง
การบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง
การตลาดออนไลน์
เทคนิคการตกแต่งร้านค้า

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

สาขาวิชาการตลาด

3200-9001

กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุ รกิจ
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุ รกิจ
3. มีทกั ษะในการร่ างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุ รกิจ
2. ร่ างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิ ติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สําคัญ ได้แก่ ซื้ อขาย แลกเปลี่ยน เช่ าทรัพย์
เช่าซื้ อจ้างแรงงาน จ้างทําของ ฝากทรัพย์ ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนี ประนอม
ยอมความ ตัว๋ เงิ น และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็ ค การจัดตั้ง การดําเนิ นงาน
ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จํากัด และบริ ษทั มหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9001

การโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย
(Advertising and Sales Promotion)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
2. มีทกั ษะการเลือกใช้สื่อโฆษณาและเครื่ องมือการส่ งเสริ มการขาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
2. เลือกใช้สื่อโฆษณาและเครื่ องมือการส่ งเสริ มการขายตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ หลัก การโฆษณาและการส่ งเสริ ม การขาย การวางแผนการโฆษณาและ
การส่ งเสริ มการขาย ประเภทของการโฆษณา เครื่ องมือการส่ งเสริ มการขายสื่ อโฆษณา การประเมินผลการ
โฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศกับการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายจรรยาบรรณ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9002

การตลาดสิ นค้ าอุตสาหกรรม
(Industrial Product Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะการกําหนดกลยุทธ์การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินงานการตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
2. กําหนดกลยุทธ์การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรมตามหลักการและตามสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินงานการตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางการตลาด ข้อกําหนดมาตรฐาน
สิ นค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม กลยุทธ์
การตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม แนวโน้มตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม องค์กรที่เกี่ยวข้อง และบทบาทของรัฐบาล
ต่อการตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรม

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9003

การตลาดสิ นค้ าเกษตรกรรม
(Agricultural Product Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
2. มีทกั ษะการกําหนดกลยุทธ์การตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินงานการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
2. กําหนดกลยุทธ์การตลาดสิ นค้าเกษตรกรรมตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินงานการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม ประเภทและลักษณะสิ นค้าเกษตรกรรม ตลาดซื้ อ
ขายสิ น ค้าเกษตรกรรมล่ วงหน้า กลยุท ธ์ ก ารตลาดสิ น ค้าเกษตรกรรม ปั ญ หาและการแก้ปั ญ หาเกี่ ยวกับ
การตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม องค์กรทางการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม บทบาทและนโยบายของรัฐบาลต่อ
การตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9004

การตลาดสิ นค้ าแฟชั่ นและสิ่ งทอ
(Marketing for Fashion Merchandise and Fabric)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ
2. มีทกั ษะการกําหนดกลยุทธ์การตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินงานการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ
2. กําหนดกลยุทธ์การตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอตามหลักการและตามสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินงานการตลาดแฟชัน่ และสิ่ งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลั ก การตลาดสิ นค้า แฟชั่ น และสิ่ งทอ ประวัติ ข องสิ นค้า แฟชั่ น และสิ่ งทอ
สภาพแวดล้อมของตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ กลยุทธ์การตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ แนวโน้มของ
ตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ องค์กรที่เกี่ยวข้องและนโยบายของรัฐบาลต่อการตลาดสิ นค้าแฟชัน่ และสิ่ งทอ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9005

เทคนิคการนําเสนอ
(Presentation Technique)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนําเสนอ
2. มีทกั ษะการเลือกวิธีการและการนําเสนอ
3. มีบุคลิกภาพและทักษะการนําเสนอ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อเทคนิคการนําเสนอ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนําเสนอ
2. เลือกวิธีการและนําเสนอตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการนําเสนอ หลักการสื่ อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย การเตรี ยม
ข้อมูล ประเภทของสื่ อการเลือกใช้สื่อ เครื่ องมือและอุปกรณ์การนําเสนอ วิธีการนําเสนอ การแก้ปัญหา และ
การประเมินผลการนําเสนอ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9006

การบริ หารการจัดซื้อ
(Purchasing Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารการจัดซื้อ
2. มีทกั ษะการบริ หารการจัดซื้ อ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารการจัดซื้ อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารการจัดซื้อ
2. วางแผนการจัดซื้อตามหลักการและกระบวนการ
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารการจัดซื้อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การบริ ห ารการจัด ซื้ อ คุ ณ สมบัติ ข องผู ้จ ัด ซื้ อ นโยบายและการวางแผน
การจัดซื้อ หลักการจัดซื้ อ แหล่งจัดซื้ อ ระเบียบการจัดซื้ อ วิธีการจัดซื้ อ งบประมาณการจัดซื้ อ กลยุทธ์การ
เจรจาต่อรอง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการจัดซื้อ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9007

การตลาดทางตรง
(Direct Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาดทางตรง
2. มีทกั ษะการเลือกเครื่ องมือการตลาดทางตรง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตลาดทางตรง
2. เลือกเครื่ องมือการตลาดทางตรงตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการตลาดทางตรง ระบบการตลาดทางตรง ตลาดเป้ าหมาย เครื่ องมือการตลาด
ทางตรง กระบวนการวางแผน การควบคุ ม และการประเมิ น ผลการตลาดทางตรง ระบบสารสนเทศ
การตลาดทางตรง องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9008

การบริ หารธุรกิจขายตรง
(Direct Sales Management)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารธุ รกิจขายตรง
2. มีทกั ษะการวางแผนสร้างและบริ หารทีมงานขายตรง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารธุ รกิจขายตรง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินงานของธุ รกิจขายตรง
2. วางแผนสร้างและบริ หารทีมงานขายตรงตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารธุ รกิจขายตรง
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับหลักการบริ หารธุ รกิ จขายตรง การวางแผนสร้ างเครื อข่าย การบริ หาร
ที มงาน การสร้ างแรงจู งใจ การสอนงานและการฝึ กอบรมทีมงาน เทคนิ คการขายตรง การสาธิ ตสิ นค้า
การบริ หารเวลา แนวโน้มของตลาดธุ รกิจขายตรง จรรยาบรรณของนักธุ รกิจขายตรง องค์กรและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจขายตรง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9009

การบริ หารการค้ าปลีกและการค้ าส่ ง
(Retailing and Wholesaling Management)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบการบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง
3. มีทกั ษะการกําหนดกลยุทธ์การบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. วางแผนกลยุทธ์การบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ งตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการบริ หารการค้าปลีกและการค้าส่ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การบริ ห ารการค้ า ปลี ก และการค้า ส่ ง การเลื อ กทํา เลที่ ต้ ัง การวิ เคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ ง การออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก
การจัดซื้ อ การจัดระบบควบคุ มบัญชี และการเงิ น การจัดจําหน่ ายและการจัดการคลังสิ นค้า การกําหนด
ราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน การส่ งเสริ มการตลาด การให้บริ การ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าปลีกและการค้าส่ ง

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9010

การตลาดออนไลน์
(Online Marketing)
วิชาบังคับก่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์
2. มีทกั ษะการกําหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิการตลาดออนไลน์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกิจกรรมการตลาดออนไลน์
2. กําหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ตามหลักการและสถานการณ์
3. ออกแบบและการสร้างร้านค้าออนไลน์ตามหลักการและสถานการณ์
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการและกิ จกรรมการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ การตลาดออนไลน์องค์ประกอบ
ธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การออกแบบและการสร้างร้ านค้าออนไลน์ ปั ญหาและอุ ปสรรคการตลาด
ออนไลน์

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3202-9011

เทคนิคการตกแต่ งร้ านค้ า
(Shop Decoration Technique)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตกแต่งร้านค้าและการจัดแสดงสิ นค้า
2. มีทกั ษะการตกแต่งร้านค้าและการจัดแสดงสิ นค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการตกแต่งร้านค้าและการจัดแสดงสิ นค้า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตกแต่งร้านค้าและการจัดแสดงสิ นค้า
2. ตกแต่งร้านค้าและจัดแสดงสิ นค้าตามหลักการและสถานการณ์
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการตกแต่งร้านค้าและการจัดแสดงสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการตกแต่งร้านค้าและการจัดแสดงสิ นค้า การวางแผนตกแต่งร้าน การ
วางผังร้ านค้า เทคนิ คการตกแต่งร้ านค้าและการจัดแสดงสิ นค้าการกําหนดงบประมาณการจัดตกแต่งร้ าน
การประเมินผลการตกแต่งร้านค้าและการจัดแสดงสิ นค้า

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004
3000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาการตลาด

3000-2001

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ 1
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชี พการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3000-2002

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ 2
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชี พการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3000-2003

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ 3
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชี พการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3000-2004

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ 4
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน

องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์

ของกิจกรรม

3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชี พการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

3000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรม
0-2-0
(Moral and Ethical Promotion Activity)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม
อันดี งามของสังคม มี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิกิจกรรมทําความดี ตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวนิ ยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอย
พระยุคลบาท กิ จกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิ ลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุ มชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการ
ทํางาน
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