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หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการตลาด 
 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 
1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาและ

ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการตลาด ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการตลาด    
4. เพื่อใหส้ามารถนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นงานอาชีพ  
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังาน เป็นนักการตลาด นักขาย นักวิจยัการตลาด เจา้หน้าท่ีส่ือสารการตลาด 

เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ ผูป้ระกอบการธุรกิจ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานการตลาด ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้      

ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 
คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการตลาด ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญู

กตเวที  อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสงัคม เป็นตน้ 
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เช่น   ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ   ความรักสามัคคี              

มีมนุษยสัมพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั    
อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั 
3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันางานอาชีพ 
3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการดา้นการตลาดในงานอาชีพ 

สาขางานการตลาด 
3.4 กาํหนดกลยทุธ์การตลาด โดยใชก้ระบวนการวิจยัการตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรม 

ผูบ้ริโภค 
3.5 วางแผน เตรียมการดาํเนินงานดา้นการตลาด  
3.6 ปฏิบติัการดา้นการตลาดตามหลกัการและกระบวนการประสานงาน แกปั้ญหาและหรือ 

พฒันางาน ติดตามและประเมินผล 
3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยั เทคนิควิธีการและเทคโนโลยใีนการปฏิบติังานดา้นการตลาด 
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สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ 
3.4 วางแผน เตรียมการดาํเนินงานใหบ้ริการยานยนต ์
3.5 ตรวจวเิคราะห์สภาพรถยนตแ์ละสภาพปัญหาเบ้ืองตน้ เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ข

และบาํรุงรักษาก่อนและหลงัการซ่อมบาํรุงรักษารถยนต ์
3.6 ใหบ้ริการยานยนตต์ามหลกัการและกระบวนการประสานงาน แกปั้ญหาและหรือ 

พฒันางาน ติดตามและประเมินผล 
3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควิธีการในการปฏิบติังานใหบ้ริการยานยนต ์

โดยคาํนึงถึงสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ 
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โครงสร้าง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการตลาด 
 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกว่า  83 หน่วยกิต  
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1. หมวดวชิาทักษะชีวติ ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต          (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 

2.  หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
  

โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวิชา 
พาณิชยกรรมหรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-0001 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 1 2-2-3 
3200-0002 หลกัการขาย  3-0-3 
3200-0003 การเป็นผูป้ระกอบการ 3-0-3 
3200-0006 การพฒันาบุคลิกภาพนกัการตลาด 3-0-3 
3200-0007 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง 3-0-3 
 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา  หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา  เพื่อพฒันา
ผู ้เรียน ให้ มีทักษะในการป รับตัวและดํา เนิ น ชีวิตในสั งคมสมัยให ม่  เห็ น คุณ ค่ าของตนและ 
การพฒันาตนมีความใฝ่รู้  แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใชเ้หตุผล  การคิดวิเคราะห์ 
การแกปั้ญหาและการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต  รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
   1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 1.2 กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000–1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสงัคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพือ่ภาวะผูน้าํ  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0-2-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทาํงาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
3200-1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 
3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 

 2.2 กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-2001 การจดัการขาย 3-0-3 
3202-2002 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3-0-3 
3202-2003 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 3-0-3 
3202-2004 การส่ือสารการตลาด 3-0-3 
3202-2005 การวิจยัการตลาด 2-2-3 
3202-2006 กลยทุธ์การตลาด 3-0-3 
3202-2007 การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-3 

 

2.3 กลุ่มทักษะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกาํหนดในกรณีท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดส้าขา
งานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืนๆ รวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
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 2.3.1 สาขางานการตลาด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 
3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3 
3202-2103 การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 2-2-3 
3202-2104 สมัมนาการตลาด 2-2-3 
3202-2105 การนาํเขา้และการส่งออก 3-0-3 
3202-2106 การสร้างตราสินคา้ 3-0-3 
3202-2107 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3-0-3 
3202*2101 ถึง 3202*2199   รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-5101 งานการขายสินคา้และบริการ *-*-* 
3202-5102 งานบริการลูกคา้ *-*-* 
3202-5103 งานการจดัการงานการตลาด *-*-* 
3202-5104 งานส่งเสริมการตลาด *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-2201 การขบัรถยนต ์ 1-3-2 
3202-2202 การดาํเนินงานในศูนยบ์ริการยานยนต ์ 1-3-2 
3202-2203 งานบริการพนกังานรับรถ 1-3-2 
3202-2204 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนตเ์บ้ืองตน้ 1-3-2 
3202-2205 เทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 1-3-2 
3202-2206 การบริหารคลงัเกบ็ช้ินส่วนรถยนต ์ 1-3-2 
3202-2207 การพฒันาบุคลิกภาพและการเป็นผูน้าํ 1-2-2 
3202-2208 ศิลปะการตอ้นรับและบริการ 1-2-2 
3202*2201 ถึง 3202*2299 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาค ี
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3202-5201 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์1 *-*-* 
3202-5202 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์2 *-*-* 
3202-5203 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์3 *-*-* 
3202-5204 งานธุรกิจการบริการยานยนต ์4 *-*-* 
 
สาํหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากาํหนดจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบั
ลกัษณะการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใช้ในการฝึกอาชีพ     
ในแต่ละรายวิชาเพ่ือนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3202-8001  หรือรายวิชา 3202-8002  และ 3202-8003 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3202-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5  โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 3202-8501  หรือรายวิชา 3202-8502  และ 3202-8503 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3202-8501 โครงการ *-*-4 
3202-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3202-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

   ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอ้ง
ไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวม          
ในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
3202-9001 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-2-3 
3202-9002 การตลาดสินคา้อุตสาหกรรม 3-0-3 
3202-9003 การตลาดสินคา้เกษตรกรรม 3-0-3 
3202-9004 การตลาดสินคา้แฟชัน่และส่ิงทอ 3-0-3 
3202-9005 เทคนิคการนาํเสนอ 2-2-3 
3202-9006 การบริหารการจดัซ้ือ 3-0-3 
3202-9007 การตลาดทางตรง 3-0-3 
3202-9008 การบริหารธุรกิจขายตรง 2-2-3 
3202-9009 การบริหารการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 3-0-3 
3202-9010 การตลาดออนไลน์ 3-0-3 
3202-9011 เทคนิคการตกแต่งร้านคา้ 2-2-3 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2-0-2 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2   0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0 

 



 

   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 
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 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

 
 
 
 
 
 

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 
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• 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 การ
ประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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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 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  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 การสรางเครื่องมือ
เก็บขอมูล การสุมตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ประมวลผล  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 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลอืก 

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 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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  กลยุทธการตลาด
อิเล็กทรอนิกส จริยธรรมธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส 
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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  
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
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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 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลอืก 

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต 
 

3202-2201 การขับรถยนต 1-3-2 
3202-2202 การดําเนนิงานในศนูยบริการยานยนต 1-3-2 
3202-2203 งานบริการพนกังานรับรถ 1-3-2 
3202-2204 งานตรวจวิเคราะหยานยนตเบื้องตน 1-3-2 
3202-2205 เทคโนโลยียานยนตสมยัใหม 1-3-2 
3202-2206 การบริหารคลังเก็บชิ้นสวนรถยนต 1-3-2 
3202-2207 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเปนผูนํา 1-2-2 
3202-2208 ศิลปะการตอนรับและบริการ 1-2-2 
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3202 - 2201 การขับรถยนต 1-3-2 
 (Car Driving) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจร  หลักการเตรียมการกอน-หลังการขับรถยนต และ 
หลักการขับรถยนตอยางปลอดภัย 

2. มีทักษะในการเตรียมการกอนการขับรถยนตและปฏิบัติหลังการขับรถยนต 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีมารยาทในการขับรถยนตตามกฎจราจรและหลักความปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎจราจร หลักการเตรียมการกอน-หลังการขับรถยนต และหลักการ 
การขับรถยนตอยางปลอดภยั 

2. ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนการใชงานตามคูมือประจํารถ 
3. บํารุงรักษารถยนตประจําวันตามคูมือประจํารถ 
4. ขับรถยนตในสภาวะตาง ๆ อยางปลอดภัยตามกฎจราจร 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนต การตรวจสอบ
สภาพรถยนตกอนการใชงาน  การขับรถยนตในสภาวะตาง ๆ การออกรถ  ชะลอความเร็วรถ หยุดรถ จอดรถ
ขับรถอยางปลอดภัยตามกฎจราจร  มารยาทในการขับรถยนต  การบํารุงรักษารถยนตประจําวันและการขอมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคล 
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3202-2202 การดําเนินงานในศูนยบริการยานยนต 1-3-2 
 (Automotive Service Center Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดําเนินงานของศูนยบริการยานยนต 
และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ 

2. มีทักษะในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ในศูนยบริการยานยนต   
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบและมีระเบียบวินัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและการดําเนินงานของศูนยบริการยานยนตและกฎหมายธุรกิจ 
ที่เกี่ยวของ 

2. วางแผนการดาํเนินงานในศูนยบริการยานยนตตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
3. วางแผนการสรางความพึงพอใจตอการรับบริการของลูกคา และการสรางความภักดีของลูกคา 

ตอตัวแทนจําหนายและผลิตภัณฑ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยบริการยานยนต 
5. วางแผนพัฒนาและควบคุมคุณภาพของงานในศูนยบริการยานยนต 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศูนยบริการยานยนตและตัวแทนจําหนายรถยนต   บทบาทหนาที่และ       
การดําเนินงานของศูนยบริการยานยนต  รูปแบบการบริหารศูนยบริการยานยนตแตละขนาด   บทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานแตละตําแหนง  หลักการใหบริการลูกคา   หลักการสรางความพึงพอใจ
ตอการรับบริการของลูกคา  หลักการสรางความภักดีของลูกคาตอตัวแทนจําหนายและผลิตภัณฑ                 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยบริการยานยนต  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพของศูนยบริการ       
ยานยนตและกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ 
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3202-2203 งานบริการพนกังานรับรถ 1-3-2 
 (Automotive Service Receptionists) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของพนักงานรับรถ  หลักการและกระบวนการ 
ติดตอ ส่ือสาร ดูแล ใหบริการและสรางความพึงพอใจแกลูกคา   

2. มีทักษะในการติดตอ ส่ือสาร ดูแล ใหบริการและสรางความพึงพอใจแกลูกคา  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  มีระเบียบวินัย  ตรงตอ 

เวลาและมีมนุษยสัมพันธ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของพนักงานรับรถ  หลักการและกระบวนการติดตอ 
ส่ือสาร  ดูแล  ใหบริการและสรางความพึงพอใจแกลูกคา   

2. วิเคราะหปญหาและความตองการของลูกคาที่มารับบริการในศูนยบริการยานยนต 
3. ส่ือสารกับบุคคลและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของภายในศูนยบริการยานยนต   
4. ส่ือสารกับลูกคาในการติดตอ นัดหมาย ตอนรับ ใหขอมูล ใหคําแนะนําและเจรจาตอรอง 

ในสถานการณตาง ๆ  
5.  บันทึกขอมูลเกี่ยวของกับการนัดหมาย ใหบริการและติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของพนักงานรับรถ การสื่อสารภายในศูนยบริการยานยนต  
การดูแลและใหบริการลูกคา การติดตอและการนัดหมายลูกคา การตอนรับ การบันทึกความตองการในการซอม  
การติดตามความกาวหนาของงานซอม  การตรวจสอบครั้งสุดทายกอนการสงมอบ  การอธิบายเหตุผลของ  
การซอม  การติดตามผลการซอม  การสรางความพึงพอใจแกลูกคา  การเจรจาตอรอง  การแกไขปญหา      
การตอวา  การรองเรียนของลูกคาและวิธีการคลายความเครียดของลูกคา  
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3202-2204 งานตรวจวิเคราะหยานยนตเบื้องตน 1-3-2 
 (Basic Vehicle Diagnosis) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตรวจวิเคราะหขอขัดของของยานยนตเบื้องตน 
2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะหขอขัดของของยานยนตโดยใชประสาทสัมผัสและเครื่องมือ 

พื้นฐาน 
3. มีทักษะในการประมาณราคาและระยะเวลาที่ใชในการแกไขปญหาขอขัดของยานยนต 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด สนใจใฝรู  มีวินัย  

ตรงตอเวลา  ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจวิเคราะหขอขัดของของยานยนตเบื้องตน 
2.  วิเคราะหปญหาขอขัดของยานยนตตามหลักการและกระบวนการ 
3.  ประมาณราคาและระยะเวลาในการแกไขปญหาขอขัดของยานยนต 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหขอขัดของของยานยนต  โดยการใชประสาทสัมผัสและ
ใชเครื่องมือพื้นฐาน  การประมาณราคาและระยะเวลาที่ใชในการแกไขปญหาขอขัดของยานยนต 
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3202-2205 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 1-3-2 
 (Modern Vehicle Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต   สวนประกอบและการทํางานของ 
ระบบตาง ๆ ของเครื่องยนต เครื่องยนตระบบผสมผสาน  อุปกรณอํานวยความสะดวก  ระบบควบคุมในยาน
ยนตและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 

2. มีทักษะในการวิเคราะหปญหาขอขัดของของเครื่องยนตระบบผสมผสาน อุปกรณอํานวย 
ความสะดวก  ระบบควบคุมในยานยนตและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย 

2. มีเจตคติและกิจนสัิยที่ดีในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  ประหยัด  สนใจใฝรู  มีวินัย 
ตรงตอเวลา  ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต   สวนประกอบและการทํางานของ 
ระบบตาง ๆ ของเครื่องยนต เครื่องยนตระบบผสมผสาน  อุปกรณอํานวยความสะดวก  ระบบควบคุมใน 
ยานยนตและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 

3. ตรวจเช็คระบบการทํางานของเครื่องยนต  ระบบอํานวยความสะดวก  ระบบควบคุมและ 
อุปกรณความปลอดภัยตามคูมือ 

4. วิเคราะหปญหาขอขัดของของเครื่องยนตระบบผสมผสาน  อุปกรณอํานวยความสะดวก  ระบบ 
ควบคุมในยานยนตและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย   
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนตระบบแกสโซลีน  เครื่องยนตดีเซล  
เครื่องยนตใชกาซและระบบเครื่องยนตผสมผสาน (ไฮบริดจ)  ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ    
ยานยนต เครื่องยนตระบบผสมผสาน ระบบหามลอ อุปกรณประกอบยานยนต อุปกรณอํานวยความสะดวก
และอุปกรณเพื่อความปลอดภัย  เครื่องมือตรวจวัด  รวมทั้งระบบควบคุมตาง ๆ  ของยานยนตที่ทํางาน     
โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เทคโนโลยียานยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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3202-2206 การบริหารคลังเก็บชิ้นสวนรถยนต 1-3-2 
 (Auto Parts Warehouse Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารคลังเก็บชิ้นสวนรถยนต   
2. มีทักษะในการบริหารคลังเก็บชิ้นสวนรถยนต การใชคอมพิวเตอรในการสั่งซื้อ จัดทํา

ฐานขอมูลและสืบคนขอมูลของคลังชิ้นสวนรถยนต    
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบและมีระเบียบวินัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารคลังเก็บชิ้นสวนรถยนต   
2. วิเคราะหการตลาดและการวางแผนจัดซื้อจัดหาชิ้นสวนรถยนต 
3. จัดเก็บและควบคุมสต็อกชิ้นสวนรถยนตตามขอกําหนด   
4. ใชคอมพิวเตอรในการจัดระบบฐานขอมูล สืบคนขอมูลและสั่งซื้อช้ินสวนรถยนต 

แบบออนไลน 
5. ติดตามและควบคุมเปาหมายการบริหารคลังเก็บชิ้นสวนรถยนตตามขอกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจจําหนายชิน้สวนรถยนต  คลังเก็บชิ้นสวน  ระบบการบริหารคลังเก็บ
ช้ินสวนรถยนต การวิเคราะหการตลาดและการวางแผนจดัซื้อจัดหาชิ้นสวนรถยนต การจดัเก็บและการควบคุม
สต็อกชิ้นสวน ระบบการรับเขาและจายออกของชิ้นสวน บทบาทและหนาที่ของพนักงานเบิกจายชิน้สวน
รถยนต ระบบการสั่งสินคาปกติและการสั่งสินคาพิเศษ การสั่งซื้อช้ินสวนดวยระบบออนไลน การจัดระบบ
ฐานขอมูลและการสืบคนขอมูลของชิ้นสวน การตดิตามและควบคุมเปาหมายการบริหารคลังเก็บชิ้นสวน
รถยนต 
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3202-2207 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเปนผูนาํ 1-2-2 
 (Personality and Leadership Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1.   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาท  การสมาคม 
อุปนิสัย  สุขภาพอนามัย  ความเปนผูนําและความเชื่อมั่นในตนเอง 

2. มีทักษะในการสื่อสารสัมพันธในสังคมและงานอาชีพดวยบุคลิกภาพ  มารยาท  อุปนิสัยและ 
สุขภาพอนามัย  ความเปนผูนําและความเชื่อมั่นในตนเอง 

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  และมีระเบียบวินัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาท  การสมาคม 
อุปนิสัย  สุขภาพอนามัย  ความเปนผูนําและความเชื่อมั่นในตนเอง 

2. ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีบุคลิกภาพ  มารยาทและอุปนิสัยที่ดีในสังคมและงานอาชีพ 
3. บํารุงรักษาสุขภาพอนามัยสวนบุคคลตามขอกําหนด 
4. แสดงพฤติกรรมความเปนผูนําและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่พึงปรารถนาของสังคมและงานอาชีพ  

หลักและวิธีการปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพทางกายและทางจิต  ศิลปะการแตงกาย  การพูด  การวางตัวใน
สังคม  มารยาทและการสมาคม  การพัฒนาลักษณะอุปนิสัย  การบํารุงรักษาสุขภาพอนามัยสวนบุคคลการ
พัฒนาความเปนผูนําและความเชื่อมั่นในตนเอง 
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3202-2208 ศิลปะการตอนรับและบริการ 1-2-2 
 (Arts of Welcoming and Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1.   มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของงานบริการ พฤติกรรมและความตองการของ 
ลูกคา กลยุทธในการตอนรับและใหบริการลูกคา 

2. มีทักษะในการตอนรับ ส่ือสาร สรางความสัมพันธ จูงใจ สรางความพึงพอใจและใหบริการลูกคา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีระเบียบวินัยและ 

มีมนุษยสัมพันธ  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของงานบริการ  พฤติกรรมและความตองการของลูกคา  
กลยุทธในการตอนรับและใหบริการลูกคา 

2. วิเคราะหพฤติกรรมและความตองการของลูกคาตามหลักการ 
3. ดําเนินการใหบริการลูกคาตามหลักการและกลยุทธในการตอนรับ ส่ือสาร สรางความสัมพันธ 

จูงใจ  และสรางความพึงพอใจ 
4. วิเคราะหปญหาและวิธีการแกไขปญหาในการใหบริการลูกคาในสถานการณตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของงานบริการ พฤติกรรมและความตองการของลูกคา กลยุทธ 
การตอนรับและใหบริการลูกคา เทคนิคการสื่อสารและสรางความสัมพันธกับลูกคา เทคนิคการจูงใจและ
สรางความพึงพอใจแกลูกคา กลวิธีในการพิชิตใจลูกคา กลยุทธในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  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 

 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 

 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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) 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

 
3202-8501 โครงการ *-*-4 
3202-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3202-8503 โครงการ 2 *-*-2 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 

 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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) 
 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 

 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการโฆษณาและการสงเสริมการขายจรรยาบรรณ
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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  ประวัติของสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 
สภาพแวดลอมของตลาดสินคาแฟช่ันและสิ่งทอ กลยุทธการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ แนวโนมของ
ตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ  องคกรที่เกี่ยวของและนโยบายของรัฐบาลตอการตลาดสินคาแฟชั่นและสิ่งทอ 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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  กลยุทธการ
เจรจาตอรอง  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการจัดซื้อ 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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  องคกรและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจขายตรง    
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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  
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 การ
วางผังรานคา เทคนิคการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคาการกําหนดงบประมาณการจัดตกแตงราน 
การประเมินผลการตกแตงรานคาและการจัดแสดงสินคา 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

 
 

 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 

  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 

 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 

 
  



   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 

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 
 

 

 


