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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด 

 
จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหาและ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาด ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ฐานดานการตลาด    
4. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในงานอาชีพ  
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน เปนนักการตลาด นักขาย นักวิจัยการตลาด เจาหนาที่ส่ือสารการตลาด 

เจาหนาที่จัดซื้อ ผูประกอบการธุรกิจ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานการตลาด ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช

ความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี      

ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการตลาด ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที  อดกล้ัน ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เชน  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี              

มีมนุษยสัมพันธ  เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 วิเคราะหพฤตกิรรมผูบริโภค 
3.4 วิจัยการตลาด 
3.5 กําหนดกลยุทธการตลาด 
3.6 ปฏิบัติการดานการตลาด  
3.7 ประสานงานและเจรจาตอรองในงานการตลาด 
3.8 สรางสัมพันธภาพที่ดกีับลูกคา  
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โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา  83 หนวยกิต  
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต          (ไมนอยกวา 6 หนวยกติ)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

 รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
  

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวิชา 
พาณิชยกรรมหรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย  3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนกัการตลาด 3-0-3 
3200-0007 การคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผู เ รี ยนใหมีทั กษะในการปรับตั วและดํ า เนินชี วิ ตในสั งคมสมั ยใหม  เห็นคุณค าของตนและ 
การพัฒนาตนมีความใฝรู  แสวงหาและพัฒนาความรูใหม  มีความสามารถในการใชเหตุผล  การคิดวิเคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
   1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพันธ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบื้องตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชวีิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชวีิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา  56  หนวยกิต 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3202-2001 การจัดการขาย 3-0-3 
3202-2002 พฤติกรรมผูบริโภค 3-0-3 
3202-2003 นโยบายผลิตภณัฑและราคา 3-0-3 
3202-2004 การสื่อสารการตลาด 3-0-3 
3202-2005 การวิจยัการตลาด 2-2-3 
3202-2006 กลยุทธการตลาด 3-0-3 
3202-2007 การจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 3-0-3 

 

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดยอม 2-2-3 
3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3202-2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 2-2-3 
3202-2104 สัมมนาการตลาด 2-2-3 
3202-2105 การนําเขาและการสงออก 3-0-3 
3202-2106 การสรางตราสินคา 3-0-3 
3202-2107 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 3-0-3 
3202*2201 ถึง 3202*2299   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3202-5101 งานการขายสนิคาและบริการ *-*-* 
3202-5102 งานบริการลูกคา *-*-* 
3202-5103 งานการจัดการงานการตลาด *-*-* 
3203-5104 งานสงเสริมการตลาด *-*-* 
 
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห

ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพ     
ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
  

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3202-8001  หรือรายวิชา 3202-8002  และ 3202-8003 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3202-8001 ฝกงาน *-*-4  
3202-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3202-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี (4 หนวยกิต) 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3202-8501  หรือรายวิชา 3202-8502  และ 3202-8503 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3202-8501 โครงการ *-*-4 
3202-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3202-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

   ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
3202-9001 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 2-2-3 
3202-9002 การตลาดสินคาอุตสาหกรรม 3-0-3 
3202-9003 การตลาดสินคาเกษตรกรรม 3-0-3 
3202-9004 การตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 3-0-3 
3202-9005 เทคนิคการนําเสนอ 2-2-3 
3202-9006 การบริหารการจัดซื้อ 3-0-3 
3202-9007 การตลาดทางตรง 3-0-3 
3202-9008 การบริหารธุรกิจขายตรง 2-2-3 
3202-9009 การบริหารการคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
3202-9010 การตลาดออนไลน 3-0-3 
3202-9011 เทคนิคการตกแตงรานคา 2-2-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซยีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2   0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนกัการตลาด 3-0-3 
3200-0007 การคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2 -3 
 (Principles of Accounting 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบญัชีของกิจการเจาของคนเดยีว  
ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกจิบริการ  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกจิการเจาของคนเดยีวประเภทธุรกิจบรกิารตามหลักการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห

รายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตน  ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  การจัดทํา 
งบทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุง การปดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจาของคน
เดียว ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย    
2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย   การแสวงหา
ลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ  การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง การปด 
การขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนาของนัก
ขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานขาย 
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3200–0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
 (Entrepreneurship) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชวีิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวของ 
2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ขยัน ประหยดัและอดทน  

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีทีเ่กีย่วของ 
2. จัดทําแผนธุรกจิอยางงายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชวีิต คณุลักษณะและทักษะทีจ่ําเปนสําหรับการเปนผูประกอบการ

การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบตางๆ การจัดทําแผนธุรกิจ จรรยาบรรณของ 
นักธุรกิจ กฎหมาย และภาษทีี่เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ในการเปนผูประกอบการ 
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3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-3 
 (Marketer Personality Development) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 
2. มีทักษะการพฒันาบุคลิกภาพนักการตลาด 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด  
2. พัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาดตามหลักการ และกระบวนการ 
3. แสดงเจตคตแิละกิจนิสัยที่ดตีอการพัฒนาบคุลิกภาพนกัการตลาด 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ  
คุณสมบัติของนักการตลาด กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะการสื่อสาร  มารยาททางสังคม  และการ
สรางความประทับใจตอลูกคา 
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3200-0007 การคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
 (Retailing and Wholesaling) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนนิงานการคาปลีกและการคาสง 
2. มีทักษะการดําเนินงานการคาปลีกและการคาสง 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงานการคาและการคาสง 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานการคาปลีกและการคาสง 
2. ดําเนินงานการคาปลีกและการคาสงตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคตแิละกจินิสัยที่ดตีอการปฏิบัติงานการคาปลีกและการคาสง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคาปลีกและการคาสง  ประเภทของการคาปลีกและการคาสง  โครงสรางของ
หนวยงานธุรกิจการคาปลีกและการคาสง  การเลือกทําเลที่ตั้ง  การจัดซื้อสินคา การควบคุมสินคาคงคลัง  
การกําหนดราคาขายปลีกและราคาขายสง  การใหบริการลูกคา  กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับการคา
ปลีกและการคาสง  แนวโนมการคาปลีกและการคาสง เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการคาปลีก
และการคาสง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชพี 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ     3-0-3 
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี    2-2-3 
 

• กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร       3-0-3 
3200-1002 หลักการจัดการ       2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด       3-0-3 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 

 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานการนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 

สารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสื่อสาร 

ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 
การอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผาน 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเกบ็ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 
 (Principles of Economics) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
2. ประยุกตหลักเศรษฐศาสตรไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. ปฏิบัติงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎี 
การผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดประเภทตาง ๆ รายได
ประชาชาติ องคประกอบและการกําหนดรายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การคา
ระหวางประเทศ เงินเฟอ เงินฝด และการแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ  
2. มีทักษะในการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตางๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

องคการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ 
2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4. เห็นคุณคาของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ  หลักการจัดการสมัยใหม  การเปลี่ยนแปลงพัฒนา

องคการ  การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจดัการ 
การประยกุตหลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  
2. มีทักษะในการกําหนดสวนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตามสถานการณ 
3. กําหนดสวนประสมการตลาดตามหลักการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การแบง 
สวนตลาด ตลาดเปาหมาย ผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

3202-2001 การจัดการขาย       3-0-3 
3202-2002  พฤติกรรมผูบริโภค      3-0-3 
3202-2003 นโยบายผลิตภณัฑและราคา     3-0-3 
3202-2004 การสื่อสารการตลาด      3-0-3 
3202-2005 การวิจยัการตลาด       2-2-3 
3202-2006 กลยุทธการตลาด       3-0-3 
3202-2007 การจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน   3-0-3 
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3202-2001 การจัดการขาย 3-0-3 
 (Sales Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการขาย 
2. มีทักษะการจัดการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการขาย 
2. จัดการขายตามกระบวนการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการขายตามจริยธรรมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการขาย การจัดรูปแบบองคกรขาย การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูบริหารงานขาย เทคนิคการบริหารงานขาย การจัดการงานขาย อาณาเขตขาย โควตาขาย การพยากรณ
ยอดขาย การปฏิบัติงานของนักขาย การควบคุมและประเมินผล การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และ
จริยธรรมการขาย 
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3202-2002 พฤติกรรมผูบริโภค 3-0-3 
 (Consumer Behavior) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  
2. มีทักษะการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 
2. วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคตามหลักการและสถานการณ  
3. กําหนดกลยุทธการตลาดตามพฤติกรรมผูบริโภค   
4. แสดงเจตคติและกิจนสัิยที่ดีตอการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  การวิ เคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมผูบริโภคกับกลยุทธ
สวนประสมการตลาด   
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3202-2003 นโยบายผลิตภณัฑและราคา 3-0-3 
 (Product and Price Policy) 
 วิชาบังคับกอน :  หลักการตลาด 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายผลิตภัณฑและราคา 
2. มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
3. มีทักษะการกําหนดราคาผลิตภัณฑ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมตามหลักการและสถานการณ 
3. กําหนดราคาผลิตภัณฑตามหลักการและสถานการณ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคาการตัดสินใจเกี่ยวกับสวนประสม
ผลิตภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การบรรจุภัณฑ ตราสินคา นโยบายและกลยุทธ
ราคาการกําหนดราคา  จริยธรรมดานผลิตภัณฑและราคา 
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3202-2004 การสื่อสารการตลาด 3-0-3 
 (Marketing Communication) 
 วิชาบังคับกอน :  หลักการตลาด 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื่อสารการตลาด 
2. มีทักษะการวางแผนสื่อสารการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการสื่อสารการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื่อสารการตลาด   
2. วางแผนสื่อสารการตลาดตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการสื่อสารการตลาด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสื่อสารการตลาด กระบวนการสื่อสารการตลาด  การวิเคราะหสถานการณ
การตลาด การวางแผนและการกําหนดกลยุทธการสื่อสารการตลาด ปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารการตลาด 
งบประมาณการสื่อสารการตลาดเครื่องมือส่ือสารการตลาด การวัดผลและประเมินผลการสื่อสารการตลาด  
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3202-2005 การวิจัยการตลาด 2-2-3 
 (Marketing  Research) 
 วิชาบังคับกอน :  1. หลักการตลาด 
            2. พฤติกรรมผูบริโภค 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยการตลาด 
2. มีทักษะการออกแบบวิธีการวิจัยการตลาด 
3. มีทักษะการวิจัยการตลาด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการวิจัยการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิจัยการตลาด 
2. ออกแบบวิธีการวิจัยการตลาดตามหลักการ 
3. วิจัยการตลาดตามหลักการและกระบวนการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติการวิจัยการตลาด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยการตลาด การออกแบบการวิจัย วิธีการวิจัย การสราง
เครื่องมือเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การใชสถิติและโปรแกรม
สําเร็จรูปในการประมวลผล  การสรุปผล และการรายงานผลการวิจัยการตลาด 
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3202-2006 กลยุทธการตลาด 3-0-3 
 (Marketing Strategy) 

 วิชาบังคับกอน :  หลักการตลาด 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกลยุทธการตลาด 
2. มีทักษะการวางแผนและกําหนดกลยุทธการตลาด 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการกําหนดกลยุทธการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกลยุทธการตลาด 
2. วางแผนและกําหนดกลยุทธการตลาดตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการวางแผนและกําหนดกลยุทธการตลาด 

 
คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดสมัยใหม การวางแผนการตลาดการแบงสวนตลาด ตลาดเปาหมาย        
กลยุทธผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน  
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การปฏิบัติการและการควบคุมการตลาด การพัฒนาความสัมพันธกับ
ลูกคา จรรยาบรรณทางการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม 
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3202-2007 การจัดการชองทางการจัดจาํหนายและหวงโซอุปทาน 3-0-3 
 (Distribution Channel and Supply Chain Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการชองทางการจัดจําหนาย 

และหวงโซอุปทาน   
3. มีทักษะการกําหนดชองทางการจัดจําหนายและจัดการหวงโซอุปทาน   
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 
3. เลือกชองทางการจัดจําหนายและจัดการหวงโซอุปทานตามหลักการและสถานการณ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน ชองทางการจัดจําหนาย
ระบบการขนสง การจัดการคลังสินคา การจัดการตนทุน เทคโนโลยีที่สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายและ
หวงโซอุปทาน พันธมิตรธุรกิจกับหวงโซอุปทาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการตลาด 
3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดยอม 2-2-3 
3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3 
3202-2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 2-2-3 
3202-2104 สัมมนาการตลาด 2-2-3 
3202-2105 การนําเขาและการสงออก 3-0-3 
3202-2106 การสรางตราสินคา 3-0-3 
3202-2107 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 3-0-3 
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3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดยอม 2-2-3 
 (Small and Medium Enterprises Management) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจขนาดยอม 
2. มีทักษะการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบัติงานธุรกิจขนาดยอม 
3. มีความตระหนักถึงความสําคัญของการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม  
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารธุรกิจขนาดยอม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจขนาดยอม 
2. เขียนแผนธุรกิจขนาดยอมตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารธุรกิจขนาดยอม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจขนาดยอม การประกอบธุรกิจขนาดยอม แหลงขอมูล
ธุรกิจขนาดยอม การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการการเงินและ
การบัญชีปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจขนาดยอม 
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3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3 
 (Services Marketing) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกลยุทธตลาดบริการ 
2. มีทักษะการกําหนดกลยุทธการตลาดบริการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการตลาดบริการ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการตลาดบริการ 
2. กําหนดกลยุทธการตลาดบริการตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการตลาดบริการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดบริการ คุณสมบัติของพนักงานบริการ สวนประสมการตลาดบริการ 
คุณภาพบริการตลาดเปาหมาย พฤติกรรมความตองการของลูกคา กระบวนการตัดสินใจซื้อ กลยุทธ
การตลาดบริการ และการสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา 
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3202-2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 2-2-3 
 (E-Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
2. มีทักษะการทําธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการทําธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส  
2. กําหนดกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกสตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด 
พฤติกรรมผูบริโภค  กระบวนการธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส การกําหนดตลาดเปาหมาย  กลยุทธ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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3202-2104 สัมมนาการตลาด 2-2-3 
 (Marketing Seminar) 
 วิชาบังคับกอน :  หลักการตลาด 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาการตลาด 
2. มีทักษะการวางแผนและจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาการตลาด 
2. วางแผนและจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาดตามหลักการและกระบวนการ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสัมมนาการตลาด การวิเคราะหปญหาการตลาดจากกรณีศึกษา
สถานการณจริงและแหลงเรียนรู  กระบวนการจัดสัมมนาการตลาด การวางแผน การปฏิบัติงานและ 
การควบคุมงานการตลาด  การสรุปผลการจัดสัมมนาการตลาด  
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3202-2105 การนําเขาและการสงออก 3-0-3 
 (Import and Export) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการนําเขาและการสงออก 
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนําเขาและการสงออก  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการนําเขาและการสงออก 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการนําเขาและการสงออก   
2. กําหนดวิธีการนําเขาและการสงออกตามกระบวนการ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการนําเขาและการสงออก 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนําเขาและการสงออก  สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอธุรกิจการ
นําเขาและสงออก องคกรที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  กระบวนการ
นําเขาและการสงออก เอกสารการนําเขาและการสงออก การชําระเงินและเงื่อนไขการสงมอบ สิทธิ
ประโยชนทางการคา การขนสง การประกันภัย  สิทธิพิเศษทางการคา ภาษี และการศุลกากร การนําเขาและ
การสงออกกับกลุมการคา 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3202-2106 การสรางตราสินคา 3-0-3 
 (Brand Building) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางตราสินคา 
2. มีทักษะการสรางตราสินคา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการสรางตราสินคา 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางตราสินคา 
2. สรางตราสินคาตามหลักการและสถานการณ 
3. ประยุกตใชเครื่องมือทางการตลาดในการสรางตราสินคา 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการสรางตราสนิคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสรางตราสินคา กระบวนการสรางตราสินคา  แนวคิดการสรางสรรค         
ตราสินคา  วิธีการสรางตราสินคา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการสรางตราสินคา  เครื่องมือทาง
การตลาดในการสรางตราสินคา ขอบังคับและกฎหมายการสรางตราสินคา 
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3202-2107 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม 3-0-3 
 (Green Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 
2. มีทักษะการพัฒนากลยุทธตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 

 
สมรรถนะรายวิชา : 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม  
2. พัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม ผลกระทบและการแกปญหาการประกอบธุรกิจตอ
ส่ิงแวดลอม   กลยุทธการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม การจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัย   องคกรและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสร ี

3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
3202-9001 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 2-2-3 
3202-9002 การตลาดสินคาอุตสาหกรรม 3-0-3 
3202-9003 การตลาดสินคาเกษตรกรรม 3-0-3 
3202-9004 การตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 3-0-3 
3202-9005 เทคนิคการนําเสนอ 2-2-3 
3202-9006 การบริหารการจัดซื้อ 3-0-3 
3202-9007 การตลาดทางตรง 3-0-3 
3202-9008 การบริหารธุรกิจขายตรง 2-2-3 
3202-9009 การบริหารการคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
3202-9010 การตลาดออนไลน 3-0-3 
3202-9011 เทคนิคการตกแตงรานคา 2-2-3 
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3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาตาง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทักษะในการรางและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติที่ดี มคีวามรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. รางและเขียนสัญญาตาง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา 
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมายตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพย
เชาซื้อจางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอม
ยอมความ  ตั๋วเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน   
หางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน 
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3202-9001 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 2-2-3 
 (Advertising and Sales Promotion) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
2. มีทักษะการเลือกใชส่ือโฆษณาและเครื่องมือการสงเสริมการขาย   
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
2. เลือกใชส่ือโฆษณาและเครื่องมือการสงเสริมการขายตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการสงเสริมการขาย การวางแผนการโฆษณาและ         
การสงเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา  เครื่องมือการสงเสริมการขายสื่อโฆษณา การประเมินผลการ
โฆษณาและการสงเสริมการขาย   เทคโนโลยีสารสนเทศกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย
จรรยาบรรณการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
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3202-9002 การตลาดสนิคาอุตสาหกรรม 3-0-3 
 (Industrial Product Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะการกําหนดกลยุทธการตลาดสินคาอุตสาหกรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินงานการตลาดสินคาอุตสาหกรรม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาอุตสาหกรรม  
2. กําหนดกลยุทธการตลาดสินคาอุตสาหกรรมตามหลักการและตามสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินงานการตลาดสินคาอุตสาหกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมทางการตลาด ขอกําหนดมาตรฐาน
สินคาอุตสาหกรรม กลุมสินคาอุตสาหกรรม  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตลาดสินคาอุตสาหกรรม  กลยุทธ
การตลาดสินคาอุตสาหกรรม   แนวโนมตลาดสินคาอุตสาหกรรม องคกรที่เกี่ยวของ และบทบาทของรัฐบาล
ตอการตลาดสินคาอุตสาหกรรม 
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3202-9003 การตลาดสนิคาเกษตรกรรม 3-0-3 
 (Agricultural  Product Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาเกษตรกรรม 
2. มีทักษะการกําหนดกลยุทธการตลาดสินคาเกษตรกรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินงานการตลาดสินคาเกษตรกรรม 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาเกษตรกรรม  
2. กําหนดกลยุทธการตลาดสินคาเกษตรกรรมตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินงานการตลาดสินคาเกษตรกรรม 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาเกษตรกรรม ประเภทและลักษณะสินคาเกษตรกรรม ตลาดซื้อ
ขายสินคาเกษตรกรรมลวงหนา กลยุทธการตลาดสินคาเกษตรกรรม ปญหาและการแกปญหาเกี่ยวกับ
การตลาดสินคาเกษตรกรรม องคกรทางการตลาดสินคาเกษตรกรรม บทบาทและนโยบายของรัฐบาลตอ
การตลาดสินคาเกษตรกรรม 
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3202-9004 การตลาดสนิคาแฟชัน่และสิ่งทอ 3-0-3 
 (Marketing for Fashion Merchandise and Fabric) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 
2. มีทักษะการกําหนดกลยุทธการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินงานการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 
2. กําหนดกลยุทธการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอตามหลักการและตามสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินงานการตลาดแฟชั่นและสิ่งทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ  ประวัติของสินคาแฟช่ันและสิ่งทอ 
สภาพแวดลอมของตลาดสินคาแฟช่ันและสิ่งทอ กลยุทธการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ แนวโนมของ
ตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ  องคกรที่เกี่ยวของและนโยบายของรัฐบาลตอการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 
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3202-9005 เทคนิคการนําเสนอ 2-2-3 
 (Presentation Technique) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนําเสนอ 
2. มีทักษะการเลือกวิธีการและการนําเสนอ 
3. มีบุคลิกภาพและทักษะการนําเสนอ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอเทคนิคการนําเสนอ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนําเสนอ 
2. เลือกวิธีการและนําเสนอตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการนําเสนอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการนําเสนอ หลักการสื่อสาร การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การเตรียม
ขอมูล ประเภทของสื่อการเลือกใชส่ือ เครื่องมือและอุปกรณการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ  การแกปญหา และ
การประเมินผลการนําเสนอ 
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3202-9006 การบริหารการจัดซื้อ 3-0-3 
 (Purchasing Management) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดซื้อ 
2. มีทักษะการบริหารการจัดซื้อ   
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารการจัดซื้อ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดซื้อ   
2. วางแผนการจัดซื้อตามหลักการและกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารการจัดซื้อ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดซื้อ  คุณสมบัติของผูจัดซื้อ  นโยบายและการวางแผน           
การจัดซื้อ  หลักการจัดซื้อ แหลงจัดซื้อ  ระเบียบการจัดซื้อ  วิธีการจัดซื้อ  งบประมาณการจัดซื้อ  กลยุทธ
การเจรจาตอรอง  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการจัดซื้อ 
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3202-9007 การตลาดทางตรง 3-0-3 
 (Direct Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตลาดทางตรง 
2. มีทักษะการเลือกเครื่องมือการตลาดทางตรง  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาดทางตรง 
2. เลือกเครื่องมือการตลาดทางตรงตามหลักการและสถานการณ   
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดทางตรง ระบบการตลาดทางตรง  ตลาดเปาหมาย  เครื่องมือการตลาด
ทางตรง  กระบวนการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการตลาดทางตรง  ระบบสารสนเทศ
การตลาดทางตรง  องคกรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตลาดทางตรง 
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3202-9008 การบริหารธุรกิจขายตรง 2-2-3 
 (Direct Sales Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจขายตรง 
2. มีทักษะการวางแผนสรางและบริหารทีมงานขายตรง  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารธุรกิจขายตรง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานของธุรกิจขายตรง 
2. วางแผนสรางและบริหารทีมงานขายตรงตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารธุรกิจขายตรง 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจขายตรง  การวางแผนสรางเครือขาย  การบริหาร
ทีมงาน  การสรางแรงจูงใจ  การสอนงานและการฝกอบรมทีมงาน  เทคนิคการขายตรง  การสาธิตสินคา  
การบริหารเวลา  แนวโนมของตลาดธุรกิจขายตรง  จรรยาบรรณของนักธุรกิจขายตรง  องคกรและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจขายตรง    
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3202-9009 การบริหารการคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
 (Retailing and Wholesaling Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการบริหารการคาปลีกและการคาสง 
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธการบริหารการคาปลีกและการคาสง 
3. มีทักษะการกําหนดกลยุทธการบริหารการคาปลีกและการคาสง 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารการคาปลีกและการคาสง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารการคาปลีกและการคาสง  
2. วางแผนกลยุทธการบริหารการคาปลีกและการคาสงตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารการคาปลีกและการคาสง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการคาปลีกและการคาสง  การเลือกทําเลที่ตั้ง การวิเคราะห
สถานการณทางการตลาด  การวางแผนกลยุทธธุรกิจคาปลีกและคาสง  การออกแบบและตกแตงรานคาปลีก  
การจัดซื้อ  การจัดระบบควบคุมบัญชีและการเงิน  การจัดจําหนายและการจัดการคลังสินคา  การกําหนด
ราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน   การสงเสริมการตลาด  การใหบริการ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับการคาปลีกและการคาสง  
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3202-9010 การตลาดออนไลน 3-0-3 
 (Online Marketing) 
 วิชาบังคับกอน :  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและการดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน 
2. มีทักษะการกําหนดกลยุทธการตลาดออนไลน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการปฏิบัติการตลาดออนไลน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกิจกรรมการตลาดออนไลน  
2. กําหนดกลยุทธการตลาดออนไลนตามหลักการและสถานการณ 
3. ออกแบบและการสรางรานคาออนไลนตามหลักการและสถานการณ 
4. แสดงเจตคติและกจินิสัยที่ดีตอการดําเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกิจกรรมการตลาดออนไลน กลยุทธการตลาดออนไลนองคประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การออกแบบและการสรางรานคาออนไลน  ปญหาและอุปสรรคการตลาด
ออนไลน 
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3202-9011 เทคนิคการตกแตงรานคา 2-2-3 
 (Shop Decoration Technique) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา 
2. มีทักษะการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา 
2. ตกแตงรานคาและจัดแสดงสินคาตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา การวางแผนตกแตงราน 
การวางผังรานคา เทคนิคการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคาการกําหนดงบประมาณการจัดตกแตงราน 
การประเมินผลการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 

3202-8001 ฝกงาน *-*-4 
3202-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3202-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3202-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3.  พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง 

วิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
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3202-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ 

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
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3202-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค 
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3202-8002 ในสถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3202-8501 โครงการ *-*-4 
3202-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3202-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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3202-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 
รวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐคิดคนหรือ           
การปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียน
โครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน       
การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
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3202-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 
รวมกบัผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐคิดคนหรือ           
การปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียน
โครงการการดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหและแปลผล  การสรุปจัดทํารายงาน        
การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
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3202-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวย 

ความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางาน 
รวมกบัผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐคิดคนหรือ              
การปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียน
โครงการการดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน       
การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด  
 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3202-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชพี 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชพี 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชพี 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชพี 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด 

ริเร่ิมสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 

2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 
ของกิจกรรม 

3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 

 

 


