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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด

จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า น ภาษาและการสื่ อ สาร ทัก ษะการคิ ด
และการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจและสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การบริ หารและจั ด การวิ ช าชี พ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลัก การของงานอาชี พที่ สัมพัน ธ์เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
วิ ช าชี พ การตลาดให้ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและความก้า วหน้า ของเศรษฐกิ จ สัง คมและ
เทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นการตลาดในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
งานด้านการตลาด
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานการตลาด ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ คุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชา
บริ หารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคมภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้ า นคุ ณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ ได้แ ก่ ความมี วิ นัย ความรั บ ผิด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทนพึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่อสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตตามหลักศาสนาวัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
2.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อสารโดยใช้ ภ าษาไทยภาษาต่ างประเทศ และเทคโนโลยี ส ารสน เ ท ศ
ในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิ ยมคุณธรรมจริ ยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพสุ ข อนามัย และคุ ณ ลัก ษณะเหมาะสมกับการปฏิ บัติ ง านอาชี พ
และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนางานอาชีพ
3.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทัก ษะการวางแผน การบริ หารจัด การ การประสานงานและการประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3.2.5 ทัก ษะด้า นสุ ข ภาวะและความปลอดภัย ตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่ เ ชื่ อ มโยงกัน
ในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดาเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ
การอนุ รัก ษ์พลัง งาน ทรั พยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานอาชีพการตลาดตามหลักการและแบบแผนที่กาหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรั บใช้
กระบวนการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
3.3.3 เลื อ กใช้ แ ละบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การ
และกระบวนการโดยคานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 พร้อมรับและปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเรี ยนรู ้ตลอดชีพ
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สาขางานการตลาด
3.3.6 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที่ ไ ม่คุ ้น เคยหรื อซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพการตลาด ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.7 ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานการตลาด
3.3.8 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพการตลาดด้วยตนเอง
3.3.9 ปฏิบตั ิการด้านการตลาดตามหลักการ และกระบวนการโดยใช้เทคนิคและวิธีการวิจยั
การตลาด
สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3.3.6 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที่ ไ ม่คุ ้น เคยหรื อซับ ซ้อ นและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.7 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิงานธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3.3.8 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ด้วยตนเอง
3.3.9 ปฏิบัติ ก ารด้านธุ รกิจการค้าสมัยใหม่ ตามหลักการ และกระบวนการโดยใช้เทคนิ ค
และวิธีการวิจยั การตลาด
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่ วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
( 21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ างนี้ สาหรั บผูส้ าเร็ จ การศึก ษาระดับประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรมหรื อเทียบเท่า
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ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึก ษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ย บเท่ าที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ย นรายวิชาปรั บพื้นฐาน
วิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
30200-0001
30200-0002
30200-0003
30202-0001
30202-0002

ชื่ อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การหาข้อมูลทางการตลาด
การจัดหน่ายสินค้าและบริ การ

ท-ป-น
2-2-3
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต

ให้เ ลื อ กเรี ยนรายวิ ช าจากทุ ก กลุ่ ม วิช า ตามเงื่ อ นไขและจ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ก ลุ่ ม วิ ชาก าหนด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 30000-1201 จานวน 3 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เรี ยนจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202
30000-1203

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

ท-ป-น
2-2-3
1-2-2
1-2-2
สาขาวิชาการตลาด
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รหัสวิชา
30000-1204
30000-1205
30000-1207
30000-1208
30000-1214
30000-1216

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทลั
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริ การ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน

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

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236

ชื่ อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
สาขาวิชาการตลาด
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบื้องต้น
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริ การ
30000-1315 ฟิ สิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1401 คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
30000-1402 คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
30000-1404 แคลคูลสั 1
30000-1405 แคลคูลสั 2
30000-1406 แคลคูลสั 3
30000-1408 คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจและบริ การ
30000-1411 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการบิน
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

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

สาขาวิชาการตลาด
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1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
30000-1502 ศาสตร์พระราชา
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต
30000-1604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทางาน
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
30000-1606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
30000-1608 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
30000-1609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการอาชีพ

ท-ป-น
2-2-3

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
30200-1002 หลักการตลาด

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
30202-2001
30202-2002
30202-2003
30202-2004
30202-2005
30202-2006
30202-2007

ชื่ อวิชา
การจัดการการขาย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์และราคา
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การจัดจาหน่ายทางการตลาด
การวิจยั การตลาด
กลยุทธ์การตลาด

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

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.3.1 สาขางานการตลาด
รหัสวิชา
30202-2101
30202-2102
30202-2103
30202-2104
30202-2105
30202-2106
30202-2107
30202-2108

ชื่ อวิชา
การจัดการร้านค้าสมัยใหม่
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
การตลาดดิจิทลั
เทคนิคการนาเสนอ
สัมมนาการตลาด
การตลาดบริ การ
การบริ หารการจัดซื้อ
การสร้างตราสินค้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30202-2109 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
30202-2110 การนาเข้าและการส่งออก
30202*2101 ถึง 30202*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
30202-5101
30202-5102
30202-5103
30202-5104

ชื่ อวิชา
งานการตลาด 1
งานการตลาด 2
งานการตลาด 3
งานการตลาด 4

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30202-2201 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
30202-2202 ธุรกิจแฟรนไชส์
30202-2203 การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
30202-2204 การตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
30202-2205 สัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
30202-2206 การจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
30202-2207 การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
30202-2208 การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
30202*2201 ถึง 30202*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
30202-5201
30202-5202
30202-5203
30202-5204
30202-52xx

ชื่ อวิชา
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ x

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะงาน
ของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชาทวิภ าคี
ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิตเพื่อนาไป
จัดทาแผนการฝึ กอาชีพและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ
ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30202-8001 จานวน 4 หน่ วยกิตหรื อรายวิชา 30202-8002 และ 30202-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30202-8001
30202-8002
30202-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30202-8501 จานวน 4 หน่ วยกิตหรื อรายวิชา 30202-8502 และ 30202-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30202-8501
30202-8502
30202-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
พุทธศักราช 2563 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละการสื่ อ สารภาษาต่ างประเทศในศตวรรษที่ 21
สถานศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปนี้ หรื อจากรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
การอ่านอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

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

สาขาวิชาการตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาชีพปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สาขาวิชาการตลาด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
30200-0001
30200-0002
30200-0003
30202-0001
30202-0002

การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การหาข้อมูลทางการตลาด
การจัดหน่ายสินค้าและบริ การ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

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

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
30200-0001

การบัญชีเบื้องต้น
(Basic Accounting)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามเข้า ใจหลัก การวิธี ก ารและขั้น ตอนการจัด ท าบัญ ชี ส าหรั บ กิ จ การเจ้า ของคนเดี ย ว
ประเภทธุรกิจบริ การ
2. มีทัก ษะปฏิบัติ งานบัญ ชี ต ามหลัก การบัญ ชี ที่รั บรองทัว่ ไปสาหรั บกิ จ การเจ้าของคนเดี ย ว
ประเภทธุรกิจบริ การ
3. มีกิจนิสยั มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริ การตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี
ความหมายของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ ตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของธุรกิจบริ การ
เจ้าของคนเดี ย วในสมุด รายวัน ทัว่ ไป สมุด เงิ น สด 2 ช่ อง ผ่านรายการไปสมุด บัญชี แ ยกประเภททัว่ ไป
งบทดลอง กระดาษทาการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุ ง ปิ ดบัญชีและสรุ ปวงจรบัญชี

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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30200-0002

การขายเบื้องต้น
(Basic Selling)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้พ้นื ฐานของงานขายและกระบวนการขาย
2. มีทกั ษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเชื่อมัน่
ในตนเองและความมีมนุษย์สมั พันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินค้าและบริ การ
3. ปฏิบตั ิงานขายตามกระบวนการขาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒั นาการการขาย หน้าที่ทางการขาย
ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู ้เกี่ยวกับตนเอง ความรู ้เกี่ยวกับกิจการ ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความรู ้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู ้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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30200-0003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
(Business and Entrepreneurs)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลัก การวางแผนเป้ าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุ ณภาพ ธุ รกิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัด ท าแผนธุ ร กิ จ อย่ า งง่ า ย โดยประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ปรั ช ญาของเศร ษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ นผูป้ ระกอบการ และมี กิ จ นิ สัย ในการทางานด้ว ยความรั บผิด ชอบ
รอบคอบ ขยัน ประหยัด และอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทาแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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30202-0001

การหาข้ อมูลทางการตลาด
(Marketing Information)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการหาข้อมูลการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ข้อมูลการตลาด
2. สามารถออกแบบเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุ ปและ
รายงานผลข้อมูลการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้/การปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
ความมีระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์สุจริ ต และความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการหาข้อมูลทางการตลาด
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลการตลาด วางแผน ออกแบบเครื่ องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุ ปและรายงานผลข้อมูลการตลาด
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในกระบวนการหาข้อมูลการตลาด
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ยวกับ หลัก การหาข้อ มู ล การตลาดประเภทและแหล่ ง ข้อ มูล การตลาด
เครื่ องมือการเก็บข้อมูล กระบวนการหาข้อมูลการตลาด การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล
การรายงานผลข้อมูล การนาข้อมูลไปใช้ทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในกระบวนการ
หาข้อมูลการตลาด
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30202-0002

การจัดจาหน่ ายสินค้าและบริการ
(Goods and Service Distribution)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดจาหน่ายสินค้าและบริ การ
2. สามารถกาหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนการจัดจาหน่ายสินค้าและบริ การ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สัย ที่ ดี ต่ อ การศึ ก ษาเรี ยนรู ้ / การปฏิ บัติ ง านด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ
ความมีระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์สุจริ ต และความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดจาหน่ายสินค้าและบริ การ
2. กาหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนการจัดจาหน่ายสินค้าและบริ การ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการจาหน่ายสินค้าและบริ การ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า และบริ การ ลัก ษณะตลาดสิ น ค้า และบริ ก าร
สถานการณ์ ท างการตลาด ตลาดเป้ า หมาย ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย การขนส่ ง สิ น ค้า การคลังสิ น ค้า
สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจาหน่าย การขนส่งสินค้า การคลังสินค้า กฎหมาย
และองค์ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้าและบริ ก าร เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าและบริ การ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101
30000-1102
30000-1103
30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30000-1202 ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
30000-1203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
30000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
30000-1205 การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทลั
30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
30000-1208 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริ การ
30000-1214 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
30000-1216 ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน

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

กลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
สาขาวิชาการตลาด
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30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240
30000-1241
30000-1242
30000-1243

การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301
30000-1302
30000-1308
30000-1315

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การวิจยั เบื้องต้น
วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริ การ
ฟิ สิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สถิติและการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั 2
แคลคูลสั 3
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจและบริ การ
คณิ ตศาสตร์เพื่อการบิน

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401
30000-1402
30000-1403
30000-1404
30000-1405
30000-1406
30000-1408
30000-1411

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501
30000-1502
30000-1503

ชีวิตกับสังคมไทย
ศาสตร์พระราชา
การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601
30000-1602
30000-1603
30000-1604
30000-1605
30000-1606
30000-1607
30000-1608
30000-1609
30000-1610

การพัฒนาสุขภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สุขภาวะกายและจิต
คุณภาพชีวิตเพื่อการทางาน
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
(Occupational Thai Language Skills)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือสื่อสารในวิชาชีพ
ตามหลักภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์
3. พูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
4. เขี ย นเพื่ อ ติ ด ต่ อ กิ จ ธุ ร ะ บัน ทึ ก ข้อ มู ล และรายงานการปฏิ บัติ ง านเชิ ง วิ ช าชี พ ตามหลัก
การใช้ภาษาไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับหลัก การฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขี ยนภาษาไทย การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนาเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสาร
ในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
เชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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30000-1102

การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
(Occupational Writing and Speaking)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิ คการเขียนและพูด
เชิงวิชาชีพ การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพรู ปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1103

การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
(Listening and Speaking for Personality Development)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถฟังอย่างลึกซึ้งและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ฟังอย่างลึกซึ้งและสรุ ปใจความสาคัญจากการฟัง
พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ
ใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึ้ง
และสรุ ปใจความสาคัญจากการฟัง เทคนิ คและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง
และการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
(Creative Thai Language Skills)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์
2. สามารถแสดงความคิดผ่านทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
3. วิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรื อเพลงพื้นบ้านจากการฟัง
การดู และการอ่าน
4. นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
การฟั ง การดู และการอ่ า นเพื่ อ วิ เ คราะห์ สุ น ทรี ยภาพทางภาษาจากวรรณคดี ว รรณกรรม เพลงไทย
หรื อเพลงพื้นบ้าน การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ การนาความรู ้
ที่ได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
(English for Communication)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
อ่าน และสรุ ปใจความสาคัญของข้อมูลจากสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อออนไลน์
เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ ทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อสาร
ในชีวิตประจาวัน การสอบถามและให้ขอ้ มูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์
การอ่ า นข้อ มู ล จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ ออนไลน์ การเขี ย นข้อ มู ล บุ ค คล บัน ทึ ก และข้อ ความบนสื่ อ
สั ง คมออนไลน์ และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ในชีวิตประจาวัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30
30000-1202

ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบัตงิ าน
(English-on-the-Job)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
2. พูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบตั ิงาน
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. นาเสนอขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติง าน การให้
ข้อ มู ล หรื อค าแนะน าเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ง าน การอ่ า นเอกสาร คู่ มื อ การอ่ า นและโต้ต อบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อสื่อสังคมออนไลน์ การนาเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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31
30000-1203

การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
(English Conversation in the Workplace)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวิธีการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในสถานประกอบการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ให้ขอ้ มูลทางธุรกิจ สินค้าหรื อบริ การของสถานประกอบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการสนทนาในสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่ องราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที่
ตาแหน่ ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้อมูลทางธุรกิจ สิ นค้าและบริ การ การรายงานข้อมูล การอธิบายขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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32
30000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน
(English Project Work)

0-2-1

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดทาโครงงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทาโครงงาน
เขียนโครงร่ างของโครงงาน
เขียนรายงานผลของโครงงาน
นาเสนอโครงงานโดยใช้สื่อประกอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการจัดทาโครงงาน การเลือกหัวข้อ
การศึกษา สืบค้น และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่ าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทาโครงงาน
การรายงานผล การจัดทาสื่ อประกอบการนาเสนอ การนาเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทาโครงงาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1205

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจทิ ัล
(English Learning through Digital Media)

0-2-1

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทลั
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทลั
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ อดิจิทลั
3. เลือกใช้และเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทลั ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ยนภาษาอังกฤษผ่า นสื่ อ ดิ จิ ทัล ที่ ห ลากหลาย
การเรี ยนจากแอพพลิเคชัน่ เว็บไซต์ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ หลักสู ตรออนไลน์ และสื่ อสังคมออนไลน์
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

34
30000-1207

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในงานอาชีพทางธุรกิจ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ
2. พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าและบริ การ
3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านทางธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพทางธุรกิจ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษในงานอาชี พ ทางธุ ร กิ จ
คาศัพท์เทคนิคทางธุรกิจและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ ก าร
การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านเอกสาร โฆษณา ประกาศ ตาราง
แผนภูมิ กราฟ กาหนดการ การสื บค้นข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบตั ิงาน ข้อความ
ทางโทรศัพท์ ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ ทางธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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30000-1208

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ
(English for Service Business)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริ การ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในธุรกิจบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพด้านธุรกิจบริ การ
สนทนาในสถานการณ์งานบริ การตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
พูดนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานบริ การและกิจกรรมบันเทิง
สรุ ปใจความสาคัญเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับธุรกิจบริ การจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพด้านธุรกิจบริ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจบริ การ

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟั ง พูด อ่ าน และเขี ยนภาษาอังกฤษในงานอาชี พด้านธุรกิจบริ การ
การสนทนาในสถานการณ์ ก ารให้บ ริ ก าร การให้ข ้อมูลเกี่ ย วกับที่ พกั สิ่ งอานวยความสะดวก อาหาร
และเครื่ องดื่ม สินค้าและบริ การ การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว การนาเสนองานบริ การและกิจกรรมบัน เทิง
การอ่านข้อมูลเอกสาร คู่มือ ประกาศ ตาราง ป้ าย สัญลักษณ์ กาหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม
การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบตั ิงาน ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1214

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
(English for Information Technology)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาศัพท์เทคนิค การให้ขอ้ มูล สาธิตและนาเสนอเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนทนาในสถานการณ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ่านเรื่ อง เอกสาร คู่มือ ข้อมูลและปฏิบตั ิตามคาสัง่ การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
และนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบตั ิงาน ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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3000-1216

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
(English for Aviation)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานกิจการการบิน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในงานกิจการการบิน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานกิจการการบิน
สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับงานกิจการการบิน
เขียนบันทึกและรายงานการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน
สนทนาในสถานการณ์งานกิจการการบินตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
พูดติดต่อสื่อสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานกิจการการบิน

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ยวกับ การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ใ นงานกิ จ การการบิ น
ค าศัพท์เทคนิ ค การอ่านข้อความ รายงาน เอกสาร คู่ มือการปฏิบัติ งาน เครื่ องมือ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
กิจการการบิน การเขียนบันทึกข้อมูล รายงานการปฏิบตั ิงาน การซ่อมบารุ ง การสนทนาในสถานการณ์
งานกิ จ การการบิ น การน าเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งาน การติ ด ต่ อสื่ อสารในสถานการณ์ การบิน
ตามมาตรฐานสากล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานกิจการการบิน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น
30000-1218

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. ใช้ภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์
ภาษาจีนกลาง ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน
และการเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทัก ษะ
ภาษาจีน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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30000-1219
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
(Chinese Conversation for Work)
30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนเพื่อการทางาน
2. สามารถนาภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาจีนเพื่อการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ นื่
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับหน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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30000-1220

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(Japanese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ น ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาญี่ปนุ่
การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

41
30000-1221
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
(Japanese Conversation for Work)
30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. เจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

42
30000-1222

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเกาหลี ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษาเกาหลี ปฏิบัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเกาหลี การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

43
30000-1223
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
(Korean Conversation for Work)
30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเกาหลีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเกาหลีเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

44
30000-1224

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเวี ยดนาม ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร คา วลี และประโยค
ภาษาเวีย ดนาม การสนทนาในชี วิต ประจาวัน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

45
30000-1225
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
(Vietnamese Conversation for Work)
30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเวียดนามในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ื่น การให้ข ้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ
สิ น ค้า และบริ ก าร ขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

46
30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Indonesian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซีย

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนี เซี ย ระบบเสี ยง
และไวยากรณ์ภาษาอินโดนี เซี ย ปฏิบัติ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนอักษร ค า วลี และประโยค
ภาษาอินโดนี เซี ย การสนทนาในชี วิตประจ าวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
อินโดนีเซีย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

47
30000-1227
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
(Indonesian Conversation for Work)
30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซียสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ื่น การให้ข ้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ
สิ นค้าและบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

48
30000-1228

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Malaysian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. สามารถนาภาษามาเลเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษามาเลเซียในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาวัน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย ระบบเสี ยง
และไวยากรณ์ ภ าษามาเลเซี ย ปฏิบัติ ก ารฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษามาเลเซี ย การสนทนาในชี วิต ประจาวัน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษามาเลเซีย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

49
30000-1229
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
(Malaysian Conversation for Work)
30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามาเลเซียสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษามาเลเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษามาเลเซียในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ นื่
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษามาเลเซียเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

50
30000-1230

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมพม่า
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่า

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมพม่า ระบบเสี ย งและ
ไวยากรณ์ภาษาพม่า ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาพม่า
การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาพม่า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

51
30000-1231
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
(Burmese Conversation for Work )
30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาพม่าในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาพม่าเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

52
30000-1232

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเขมร

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเขมร ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ภาษาเขมร ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คา วลี และประโยคภาษาเขมร
การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาเขมร

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

53
30000-1233
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
(Khmer Conversation for Work)
30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเขมรในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ นื่
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเขมรเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

54
30000-1234

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Laotian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมลาว
2. อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาลาว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์
ภาษาลาว ปฏิบัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนอัก ษร ค า วลี และประโยคภาษาลาว การอ่าน
และเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาลาว

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

55
30000-1235
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
(Laotian Conversation for Work)
30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาลาวในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาลาวเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

56
30000-1236

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมฟิ ลิปปิ นส์ ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษาฟิ ลิปิโน ปฏิบัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

57
30000-1237
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
(Filipino Conversation for Work)
30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ นื่
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

58
30000-1238

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. สามารถนาภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมรั ส เซี ย ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษารั สเซี ย ปฏิบัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

59
30000-1239
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
(Russian Conversation for Work)
30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซียสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษารัสเซียในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น
การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ ยวกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ กฎ ระเบี ยบ สิ น ค้า
และบริ การ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คาแนะนา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษารัสเซียเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

60
30000-1240

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนลีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมเยอรมัน ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษาเยอรมัน ปฏิบัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเยอรมัน การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

61
30000-1241
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
(German Conversation for Work)
30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาเยอรมันในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ื่น การให้ข ้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ
สิ น ค้า และบริ ก าร ขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

62
30000-1242

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ ให้
1. เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2. สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
อ่านอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
เขียนอักษร คา วลี ประโยค และข้อความ
สนทนาในชีวิตประจาวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมฝรั่ ง เศส ระบบเสี ย ง
และไวยากรณ์ ภ าษาฝรั่ งเศส ปฏิบัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟัง พูด อ่านและเขี ย นอัก ษร ค า วลี และประโยค
ภาษาฝรั่งเศส การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

63
30000-1243
วิชาบังคับก่อน :

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
(French Conversation for Work)
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและสถานที่ทางาน
สนทนาในสถานการณ์การทางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการสนทนาภาษาฝรั่ งเศสเพื่อการทางาน การถามตอบเกี่ยวกับตนเอง
และผูอ้ ื่น การให้ข ้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ทางาน การสนทนาเกี่ย วกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ
สิ น ค้า และบริ ก าร ขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน ค าแนะน า การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Natural Resource, Energy and Environmental Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. สามารถคานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม นิ เวศวิทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบ
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
และการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
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30000-1302

การวิจยั เบื้องต้น
(Introduction to Research)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจยั เบื้องต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจยั วางแผนดาเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มีเจตคติที่ดีต่อการวิจยั และและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานวิจยั
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจยั เบื้องต้น
เขียนโครงร่ างการวิจยั
วางแผนการดาเนินการวิจยั
รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
สรุ ปผลการวิจยั
เขียนรายงานการวิจยั

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิข้ นั ตอนและวิธีการดาเนิ นการวิจยั เบื้องต้น เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญ
ของการวิ จ ัย ประเภทของงานวิ จ ัย การเลื อ กหัว ข้อ ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละขอบเขตของงานวิจ ัย
การกาหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่ างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเครื่ องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั
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30000-1308

วิทยาศาสตร์ งานธุรกิจและบริการ
(Science for Business and Services)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริ การ
2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุก ต์ใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในงานอาชีพธุรกิจและบริ การ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริ การ และกิจนิสยั ที่ดีในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสานักงาน การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง
การอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และสานักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสานักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี
ตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริ การในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ งานธุ รกิ จ และบริ ก ารเกี่ ยวกับไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้า น
และสานักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีในชีวิตประจาวันและสานักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง การอนุ รั ก ษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และการประยุก ต์ใช้ในงานอาชี พ
ที่เกี่ยวข้อง
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30000-1315

ฟิ สิกส์ และเคมีเพื่อกิจการการบิน
(Physics and Chemistry for Aviation)

2-2-3

Course Objectives
1. The trainees will receive instructions on pertinent information on aviation physics.
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the scientific
principles of Physics.
3. The trainees will display a good understanding of principles and also displaying some
understanding of the context of practical applications.
Course Competencies
1. Perform precision measurements.
2. Use and understand the principles of simple machines; Sound, fluid, and heat dynamics, basic
aerodynamics, aircraft structures, and theory of flight.
3. Inspect, identify, remove and treat aircraft corrosion and perform aircraft cleaning.
4. Identify and select cleaning materials.
5. Perform basic heat-treating processes.
6. Identify and select appropriate non-destructive testing methods.
7. Perform dye penetrate, ultrasonic and eddy current and magnetic participle inspections.
Course Description
Fundamentals of Aviation Physics and Chemistry, Cleaning and Corrosion Control, Materials
and Processes, non-destructive testing and precision measurement techniques. Basic concepts of matter,
the principles of simple machines, statics, dynamics, motion fluid dynamics, heat and sound, optics (light)
and wave motion of physics. Nature of matter: the chemical elements, solutions and solvents, hardness
and ductility.
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401

คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่องานอาชีพ
(Mathematics and Statistics for Careers)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสถิติพ้นื ฐาน ตรรกศาสตร์ และกาหนดการเชิงเส้น
2. สามารถน าความรู ้ เกี่ ยวกับสถิติ พ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิ งเส้น ไปประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ใช้ค่ากลาง และการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
ใช้ค่ามาตรฐานในการเปรี ยบเทียบข้อมูล
ประยุกต์ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่กาหนด
ประยุกต์กาหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับสถิติพ้นื ฐาน ตรรกศาสตร์ และกาหนดการ
เชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

69
30000-1402

คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(Mathematics for Thinking Skills Development)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
สื่อสารสื่อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนาเสนอข้อมูลในงานอาชีพ
เชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
ประยุกต์ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การให้เหตุผล ทักษะในการสื่ อสารและสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะในการเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ และทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1403

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Design)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสถิติพ้นื ฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การ
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลอง
2. สามารถนาความรู ้ เกี่ยวกับ สถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลอง
ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร
ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร
วิเคราะห์ความแปรปรวนของประชากร
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่กาหนด
ประยุกต์การวางแผนการทดลองในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับ สถิติพ้นื ฐาน การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผน
การทดลอง และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1404

แคลคูลสั 1
(Calculus 1)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ ทฤษฏี บ ททวิ น ามเศษส่ ว นย่ อ ย ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อง
ของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ ฟังก์ชนั พีชคณิ ตอนุพนั ธ์ ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์อิน ทิกรัล
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตอินทิกรัล ฟังก์ชนั อดิศยั และอินทิกรัลจากัดเขต
2. สามารถน าความรู ้ เรื่ องทฤษฏีบททวิน ามเศษส่ ว นย่อย ลิมิต และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชัน
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรัลจากัดเขตไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดาเนินการเกี่ยวกับการกระจายทวินาม และเศษส่วนย่อย
ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิต และตรวจสอบความต่อเนื่อง และอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชนั
ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์อนั ดับสูง และประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจากัดเขต และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับ ทฤษฏี บ ททวิ น ามเศษส่ ว นย่อย
ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟังก์ชนั อนุ พนั ธ์ ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์
อิน ทิ ก รั ล ฟั งก์ชัน พีชคณิ ตและฟั งก์ชันอดิ ศยั อิน ทิ กรั ลจากัดเขต และการประยุก ต์ และการประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพ
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30000-1405
วิชาบังคับก่อน :

แคลคูลสั 2
(Calculus 2)
30000-1404 แคลคูลสั 1

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับเทคนิ ค การอินทิ เกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์
ในปริ ภู มิ สามมิ ติ ฟั งก์ชัน หลายตัว แปร ลิ มิ ต และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชัน หลายตัว แปร
การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ยและอินทิกรัลหลายชั้น
2. สามารถนาความรู ้เรื่ องเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิติ
ฟั งก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุ พ ัน ธ์ย่อย
และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ดาเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ดาเนินการเกี่ยวกับระบบพิกดั ฉากในปริ ภูมิสามมิติ
ดาเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์ยอ่ ยของฟังก์ชนั หลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลหลายชั้น และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับเทคนิ ค การอิน ทิ เกรทอิน ทิ ก รั ล
ไม่ตรงแบบเลขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชนั
หลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1406
วิชาบังคับก่อน :

แคลคูลสั 3
(Calculus 3)
30000-1405 แคลคูลสั 2

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ลาดับ อนุ กรม สมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ ง สมการ
เชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับ n และการแปลงลาปลาซ
2. สามารถนาความรู ้เรื่ องลาดับ อนุ กรม สมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ ง สมการเชิงอนุ พนั ธ์
เชิงเส้นอันดับ n และการแปลงลาปลาซไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ดาเนินการเกี่ยวกับลาดับ
ดาเนินการเกี่ยวกับอนุกรม
ดาเนินการเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งและอันดับ n
ดาเนินการเกี่ยวกับการแปลงลาปลาซ
ประยุกต์สมการเชิงอนุพนั ธ์ในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิดคานวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับลาดับ อนุ กรม สมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิง
เส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับ n การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1408

คณิตศาสตร์ ธุรกิจและบริการ
(Mathematics for Business and Service)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความคิ ด รวบยอดเกี่ ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ ก ซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ ก าหนดการเชิ งเส้น
และความน่าจะเป็ น
2. สามารถดาเนินการเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ กาหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็ น
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประยุกต์ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ที่กาหนด
ดาเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์จากเงื่อนไขที่กาหนด
คานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์จากเงื่อนไขที่กาหนด
ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ในงานอาชีพ
ประยุกต์กาหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ
คานวณค่าความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่เป็ นอิสระต่อกันและแบบมีเงื่อนไข

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและฝึ กทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ ก ซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์
กาหนดการเชิงเส้น และความน่าจะเป็ น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1411

คณิตศาสตร์ เพื่อการบิน
(Mathematics for Aviation)

3-0-3

Course Objectives
1. The trainees will study the principle of Arithmetic.
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the mathematics
calculations by using correct aviation nomenclature and mathematics.
3. The trainees will display a good understanding of the principles and make required
calculations quickly and accurately.
Course Competencies
1. Describe the basic principle of Mathematics. Methods of multiplication and division; fractions
and decimals; factors and multiples; weights, measures and conversion factors.
2. Extract roots and raise numbers to a given power.
3. Determine areas and volumes of various geometrical shapes.
4. Solve ratio, proportion, and percentage problems.
5. Perform algebraic operations involving addition, subtraction, multiplication, and division
of positive and negative numbers.
6. Perform trigonometrical relationships and use of tables.
Course Description
Arithmetic, Algebra, Geometry, Trigonometry and Logarithms, electronic calculators for
logarithmic and trigonometric applications.
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501

ชีวติ กับสังคมไทย
(Life and Thai Society)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ สัง คม วัฒ นธรรมไทย ภู มิ ปั ญ ญาไทย หลัก ธรรมาภิ บ าล หลัก ธรรม
ในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง
ปั ญหาการทุ จ ริ ต และความร่ ว มมือกับประเทศต่ า ง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม ศาสนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย
เศรษฐกิ จ พอเพียง ในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการทุ จ ริ ต ปั ญหาสังคม การด าเนิ น ชี วิต
ตามบทบาทหน้าที่การเป็ นพลเมืองดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
หลัก ธรรมาภิ บาล หลัก ธรรมเพื่อพัฒ นาคน พัฒนางานและสังคม สัน ติ ว ฒ
ั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริ ต ความร่ วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก
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30000-1502

ศาสตร์ พระราชา
(The King’s Philosophy)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์พระราชา
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์พระราชา
2. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง วิ ธี ก ารของศาสตร์ พ ระราชา การประยุก ต์
ศาสตร์ พ ระราชาในการด าเนิ น ชี วิ ต หลัก การทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิ ธ าน
ตามรอยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
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30000-1503

การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3

(Thai Politics and Administration)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปั ญหาทางการเมือง ปั ญหาการทุจ ริ ต
แนวทางการแก้ไ ข และการพัฒ นาประเทศ ตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. สามารถปฏิ บั ติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี ต ามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ภายใต้หลักสุจริ ตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการมี ส่ ว นร่ วมทางการเมื อ งการปกครอง การแก้ไ ขปั ญ หา
ทางการเมือง ปัญหาการทุจริ ต และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ วิ ว ัฒ นาการการเมื อ งการปกครองไทย สภาพปั ญ หาทางการเมื อ ง
ปั ญหาการทุ จ ริ ต แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศตามหลัก การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริ ต และการพัฒนา
ประเทศตามสิทธิ บทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
3. ปฏิบัติ ต นเป็ นพลเมืองดี ต ามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อัน มีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ภายใต้หลักสุจริ ต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวฒั นาการการเมืองการปกครองไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ถึงปั จ จุ บัน วิก ฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปั จ จุ บัน การบริ หารราชการแผ่นดิน
นโยบายการบริ หารประเทศของรั ฐ บาล พรรคการเมื อ ง การเลื อ กตั้ง องค์ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แนวนโยบายพื้น ฐานแห่ งรั ฐ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาประเทศ
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักสุจริ ต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหา
การทุจริ ต
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601

การพัฒนาสุ ขภาพ
(Health Improvement)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุขภาพในการดารงชีวิต
2. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและจัดการกับปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดาเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุขภาพในการดารงชีวิต
วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบกับสุขภาพของตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
แก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบในการทางาน

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เทคนิ ค วิธี แ ละทัก ษะการพัฒ นาสุ ข ภาพ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข อนามัย ในการด ารงชี วิต
และการท างาน การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน สารเสพติ ด โภชนาการกับการเกิ ด กลุ่ ม โรค NCD
ปฏิ บัติ ก ารช่ ว ยฟื้ นคื น ชี พ ขั้น พื้ น ฐาน ภัย คุ ก คามรู ปแบบใหม่ สิ ท ธิ แ ละระบบการบริ การสุ ข ภาพ
สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ทักษะการแก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งอย่างสันติวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรอง
อย่างเป็ นระบบ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1602

การคิดอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Thinking)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถคิ ด อย่า งเป็ นระบบในการจัด ล าดับ งาน การตัด สิ น ใจ การจัด การกับ ความเสี่ ยง
และการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติ และกิจนิสยั ที่ดีในการดาเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์การตัดสินใจและผลที่ตามมา
ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการพื้ น ฐานในการคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ ประเภทและ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องค าถามที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ขั้น ตอนและแนวคิ ด ของกระบวนการประเมิน
สถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม และการตั้งคาถาม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

81
30000–1603

สุ ขภาวะกายและจิต
(Healthy Body and Mind)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการที่ส่งเสริ มสุขภาวะกายและจิต
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ
ของตนเอง
3. มีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จิ ต สาธารณะและหลักการดาเนิ นชี วิตตามหลัก ของปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลัก การทางพลศึก ษา สุ ข ศึก ษาและนัน ทนาการที่ ส่งเสริ ม สุ ข ภาวะ
กายและจิต
2. เลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพเหมาะสมกับตนเอง
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. ปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
5. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสุขภาพที่สมั พันธ์กบั ชุมชน
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับหลัก การทางพลศึก ษา สุ ข ศึก ษาและนัน ทนาการ การเลือกกิ จกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตและสุ ขภาพ การจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสัมพัน ธภาพที่ดีก ับครอบครัว เพื่อนและสังคม
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สุ ข ภาพ กระบวนการเรี ยนรู ้ เ รื่ องเพศ สารเสพติ ด อุ บัติ ภ ัย โภชนาการ
กับการเกิดกลุ่มโรค NCD สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค การปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริ มสุขภาพที่สมั พันธ์กบั ชุมชน
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30000-1604

คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
(Quality of Life at Work)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถจัดการปัญหาโดยสันติวิธีและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดาเนิ นชีวิต สอดคล้องตามหลักของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับปัจจัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวิต
มีทกั ษะการเป็ นผูน้ า
จัดการกับปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
วางแผนดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับปั จ จัย สุ ข อนามัย และสิ่ งแวดล้อ มในการท างานที่ ถู ก สุ ข ลัก ษณะและปลอดภัย
แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลักษณะของงาน ทักษะการเป็ นผูน้ า การจัดการกับปั ญหา/ข้ อขัดแย้ง
โดยสันติวิธี การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุ นแรงและสิ่งเสพติด
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30000–1605

มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
(Human Relations at Work)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
2. สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทางาน
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
นากระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับความหมายและความสาคัญของมนุ ษยสัมพัน ธ์ ธรรมชาติ ข องมนุ ษย์
กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิตและการทางาน การนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
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30000-1606

ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับมนุษย์
(Human Factors)

2-0-2

Course Objectives
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the
performance of their role-playing duties and responsibility.
Course Competencies
1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors.
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors
interactions and the “Dirty Dozen”.
3. Perform communication skills.
4. Perform team work skills.
Course Description
Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors :
- Human Factors and Maintenance Resource Management,
- Human Factors: Awareness Phase,
- Human Factors: Practice and Feedback Phase,
- Human Factors: Continual Reinforcement Phase.
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30000–1607

จิตวิทยาสังคมว่าด้ วยคนพิการ
(Social Phychology of Disability)

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย
2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอันเป็ นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุของและการจัดประเภทของความพิการในประเทศไทย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการให้คาปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบาบัดสาหรับคนพิการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สาเหตุ แ ละประเภทของความพิ ก าร สถานการณ์ ค วามพิ ก ารในประเทศไทย
ปั ญหาสุ ขภาพจิตและโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเมื่อเกิดความสูญเสีย
ในคนพิก าร การปกป้ องรั ก ษาสิ ทธิ ข องคนพิก าร พระราชบัญญัติ ที่เกี่ ยวข้อง เทคนิ ค การให้ค าปรึ ก ษา
การประเมินและกิจกรรมบาบัดสาหรับคนพิการ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000–1608

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
(Exercises for Health)

0-2-1

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่นด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์
ทางกาย
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามลักษณะงานได้อย่างปลอดภัย
3. จัดทาโครงการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ
4. วางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับหลัก การและกิ จกรรมทางพลศึก ษา การเล่น กี ฬาเพื่อส่ งเสริ มสุ ข ภาพ
การจัดทาโครงการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายของตนเองและผูอ้ ื่น ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย การส่ งเสริ มบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผูน้ า และการมีน้ าใจนักกีฬา

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1609

ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
(Social Dance for Health and Personality Development)

0-2-1

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบื้องต้น
2. สามารถเต้นลีลาศเพื่อเข้าสังคมและนันทนาการ
3. มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการเข้าสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบื้องต้น
เต้นลีลาศได้อย่างมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
เตรี ยมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพและมารยาทในการการเข้าสังคม
เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ย วกับประวัติและความรู ้พ้ืนฐานของกิ จกรรมลีลาศ การลีลาศเพื่อเข้าสังคม
การลีลาศเพื่อนันทนาการ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการปรับปรุ งบุคลิกภาพ
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30000–1610

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(Recreation for Life Quality Development)

0-2-1

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการนากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ
ใช้กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม
ปฏิบตั ิการฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
มีทกั ษะในการสื่อสาร
วางแผนด าเนิ น ชี วิต อย่างมีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจิ ต สาธารณะสอดคล้องตามหลัก ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับความสาคัญ ขอบข่ าย ประโยชน์ ประเภท และรู ปแบบของกิ จ กรรม
นันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวันให้สอดคล้องกับสุขลักษณะและปลอดภัย
เหมาะสมกับตนและสังคม ปฏิบตั ิการฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทักษะในการสื่อสาร การวางแผนดาเนินชีวติ
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
สาขาการตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
กลุ่มการจัดการอาชีพ
30001-1002
30001-1055

องค์การและการจัดการสมัยใหม่
กฎหมายธุ รกิจ

3-0-3
3-0-3

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001-2003

เทคโนโลยีดิจิทลั เพือ่ การจัดการอาชีพ

2-2-3

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
30200-1001
30200-1002

หลักเศรษฐศาสตร์
หลักการตลาด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

3-0-3
2-2-3

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

91

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
30001-1002

องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(Organization and Modern Management)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการจัดองค์การ เทคนิ คการจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง จริ ยธรรมในองค์การ
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริ หารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเสริ มสร้างจริ ยธรรมในองค์การสาหรับการจัดการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดองค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพขององค์การ การบริ หารงานคุ ณภาพ การจัด การความเสี่ ย ง จริ ย ธรรม
ในองค์การ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่
3. ประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริ หารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การ
4. เสริ มสร้างจริ ยธรรมในองค์การสาหรับการจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดองค์การ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การเปลี่ย นแปลงและพัฒนาองค์การ
ตามหลักการบริ หารงานคุณภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การและการจัดการความเสี่ยง
การใช้ก รณี ศึกษาและเหตุ การณ์จริ งวิเคราะห์ต ัดสิ นใจเพื่อการจัดการ การเสริ มสร้ างจริ ยธรรม
ในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
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30001-1055

กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ
เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุรกิจ
มีทกั ษะในการร่ างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา
มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ
2. ร่ างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระสาคัญของสัญญา
3. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิ ติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สาคัญ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
จ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน ฝากทรัพย์ ยืม ค้ าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้า ประนี ประนอม
การพนัน ขัน ต่ อ บัญ ชี เ ดิ น สะพัด ตั๋ว เงิ น หุ ้น ส่ ว นและบริ ษัท สมาคม กฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
และกฎหมายการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
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30001-2003

เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการอาชีพ
(Digital Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทาธุรกรรมโดยไม่ตอ้ งผ่าน
บุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทลั หรื อ
คริ ปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทลั บนสื่อสังคมออนไลน์
2. กรณี ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทลั เชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในอาชีพยุคดิจิทลั
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการเป็ นพลเมืองดิจิทลั

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทาธุรกรรมโดยไม่ตอ้ งผ่าน
บุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทัล หรื อ
คริ ปโทเคอร์ เรนซี (CryptoCurrency) ธุ รกิ จ ดิ จิ ทัลบนสื่ อสังคมออนไลน์ และการเชื่ อมโยง
เทคโนโลยีดิจิทลั ในอาชีพ
2. กรณี ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั ในจัดการอาชีพ
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการอาชีพ และการเป็ นพลเมืองดิจิทลั

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความรู ้พ้ืนฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) อินเทอร์ เน็ตทุกสรรพสิ่ ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทาธุรกรรมโดยไม่ตอ้ งผ่าน
บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทลั หรื อ คริ ปโท
เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) การทาธุรกิจดิจิทลั บนสื่อสังคมออนไลน์ กรณี ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทลั เชื่อมโยง
อาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในอาชีพของการเป็ นพลเมืองยุคดิจิทลั
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30200–1001

หลักเศรษฐศาสตร์
(Principles of Economics)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายได้ประชาชาติ การเงิ น การธนาคาร นโยบายการเงิ น การคลัง การค้าระหว่างประเทศ
และวัฏจักรเศรษฐกิจ
2. สามารถน าแนวทางคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในชี วิต ประจ าวัน ตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของหลักเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลัก เศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค การผลิ ต
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
การค้าระหว่างประเทศ และวัฏจักรเศรษฐกิจ
2. ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความมีคุณธรรมจริ ยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกับความรู ้ ทั่ว ไปทางหลัก เศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุ ลยภาพของตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฏจัก รเศรษฐกิ จ การพัฒนาเศรษฐกิ จ ตามหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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30200-1002

หลักการตลาด
(Principle of Marketing)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.
5.

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการตลาด
สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
สามารถกาหนดส่วนประสมการตลาด
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทางการตลาด
มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีวินยั สนใจใฝ่ รู ้
มีความคิดสร้างสรรค์ และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามสถานการณ์
กาหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทางการตลาด

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับหลัก การการตลาด แนวความคิ ด ทางการตลาด หน้าที่ ทางการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบ่งส่วนตลาด
ตลาดเป้ า หมาย ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ การก าหนดราคา การจัด จ าหน่ า ย
และการส่งเสริ มการตลาด เทคโนโลยีดิจิทลั ทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาการตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30202-2001
30202-2002
30202-2003
30202-2004
30202-2005
30202-2006
30202-2007

การจัดการการขาย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์และราคา
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การจัดจาหน่ายทางการตลาด
การวิจยั การตลาด
กลยุทธ์การตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30202-2001

การจัดการการขาย
(Sales Management)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการการขาย
2. สามารถจัดการการขาย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ความขยัน ความอดทน ความประหยัดความเชื่อมัน่ ในตนเอง มี
ความสนใจใฝ่ รู ้และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการการขาย
2. จัดการการขายตามกระบวนการและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการการขาย จริ ยธรรมการขายการจัดรู ปแบบองค์กรขายการสรรหาและ
การคัดเลือก การฝึ กอบรม การสร้างแรงจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนการกาหนดอาณาเขตขาย การกาหนด
โควตาขาย การพยากรณ์ยอดขายการปฏิบตั ิงานขายการควบคุมและประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยคุ ดิจิทลั
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30202-2002

พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความขยัน ความอดทน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเองความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตามหลักการและสถานการณ์
3. กาหนดกลยุทธ์การตลาดตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุค ดิจิทัล การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
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30202-2003
วิชาบังคับก่อน :

ผลิตภัณฑ์และราคา
(Products and Prices)
30200-1002 หลักการตลาด

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของผลิตภัณฑ์และราคา
2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และกาหนดราคาผลิตภัณฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตภัณฑ์และราคา
2. วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการและสถานการณ์
3. กาหนดราคาผลิตภัณฑ์ตามหลักการและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ การวางต าแหน่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ว งจรชี วิต
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้านโยบายและกลยุทธ์ราคา ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกาหนดราคา วิธีการกาหนดราคาและจริ ยธรรมในการกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

101
30202-2004
วิชาบังคับก่อน :

การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
30200-1002 หลักการตลาด

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
2. สามารถวางแผนการใช้เครื่ องมือสื่อสารการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความอดทน ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื่อสารการตลาด
2. วางแผนและประยุกต์ใช้เครื่ องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการตามหลักการและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการการสื่ อสารการตลาด กระบวนการสื่ อสารการตลาด เครื่ องมือ
สื่ อสารการตลาดการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบออนไลน์ (On-line) และ
ออฟไลน์ (Off-line) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาดการวัดผลและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

102
30202-2005

การจัดจาหน่ ายทางการตลาด
3-0-3
(Distribution Channel Management)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการการจัดจาหน่ายทางการตลาด
สามารถเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดจาหน่าย
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความอดทน ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการการจัดจาหน่ายทางการตลาด
2. เลือกช่องทางการจัดจาหน่ายตามหลักการและสถานการณ์
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดจาหน่าย
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ยวกับหลัก การการจัด จ าหน่ ายทางการตลาด ช่ องทางการจัด จ าหน่ าย สถาบัน คนกลาง
ทางการตลาด การจัดการสิ นค้าคงคลัง คลังสิ นค้า การขนส่ ง การกระจายสิ นค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดจาหน่าย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

103
30202-2006

การวิจยั การตลาด
(Marketing Research)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการวิจยั การตลาด
2. สามารถออกแบบและวิจยั การตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิจยั การตลาด
2. ออกแบบวิธีการวิจยั และวิจยั การตลาดตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การวิ จ ัย การตลาดในการตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
ทางการตลาด การออกแบบการวิจยั การสร้างเครื่ องมือการวิจยั การกาหนดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้สถิติและโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิจยั การสรุ ปผล การรายงานผล
และการสร้างประสบการณ์จริ งในการวิจยั การตลาด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

104
30202-2007
วิชาบังคับก่อน :

กลยุทธ์ การตลาด
(Marketing Strategy)
30200-1002 หลักการตลาด

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการกลยุทธ์การตลาด
2. สามารถวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกลยุทธ์การตลาด
2. วิเคราะห์ วางแผนและกาหนดกลยุทธ์การตลาดตามหลักการและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิบัติ เ กี่ ยวกับหลัก การตลาดสมัยใหม่ การวางแผนการตลาด การแบ่ ง ส่ ว นตลาด
ตลาดเป้ าหมาย กลยุทธ์ผลิต ภัณ ฑ์ และการวางต าแหน่ งผลิต ภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ก ารจัด จาหน่ าย
กลยุทธ์ก ารสื่ อสารการตลาดเชิ งบู ร ณาการ การปฏิบัติ ก ารและการควบคุ มทางการตลาด จรรยาบรรณ
ทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

105

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขาวิชาการตลาด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

106

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการตลาด
30202-2101
30202-2102
30202-2103
30202-2104
30202-2105
30202-2106
30202-2107
30202-2108
30202-2109
30202-2110

การจัดการร้านค้าสมัยใหม่
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
การตลาดดิจิทลั
เทคนิคการนาเสนอ
สัมมนาการตลาด
การตลาดบริ การ
การบริ หารการจัดซื้อ
การสร้างตราสินค้า
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
การนาเข้าและการส่งออก

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

งานการตลาด 1
งานการตลาด 2
งานการตลาด 3
งานการตลาด 4

*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30202-5101
30202-5102
30202-5103
30202-5104

สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่
30202-2201
30202-2202
30202-2203
30202-2204
30202-2205
30202-2206
30202-2207
30202-2208

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจแฟรนไชส์
การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
การตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

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

107
รายวิชาทวิภาคี
30202-5201
30202-5202
30202-5203
30202-5204

งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

108

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการตลาด
30202-2101

การจัดการร้ านค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการการจัดการร้านค้าสมัยใหม่
สามารถจัดการร้านค้าสมัยใหม่
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าสมัยใหม่
มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการจัดการร้านค้าสมัยใหม่
2. จัดการร้านค้าสมัยใหม่
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการจัดการร้านค้าสมัยใหม่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการการจัดการร้านค้าสมัยใหม่ ร้านค้าออนไลน์ แนวโน้มธุรกิจ
สมัยใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับร้านค้าสมัยใหม่ การออกแบบตกแต่งร้านค้า การจัดการผลิตภัณฑ์
ราคา และการส่ งเสริ มการตลาดยุคดิจิทลั เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การและการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

109
30202-2102

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
สามารถเขียนแผนธุรกิจ
สามารถปฏิบตั ิงานบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
2. เขียนแผนธุรกิจ
3. ปฏิบตั ิงานบริ หารธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลัก การบริ หารธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม การ บริ หารธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
การวางแผนทางธุรกิจ การหาโอกาสในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการการเงินและการบัญชี หน่ วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จ
ขนาดย่อม และการเขียนแผนธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

110
30202-2103

การตลาดดิจทิ ลั
(Digital Marketing)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการดาเนินกิจกรรมผ่านการตลาดดิจิทลั
สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทลั
สามารถออกแบบและสร้างร้านค้าดิจิทลั
มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการดาเนินกิจกรรมผ่านการตลาดดิจิทลั
2. กาหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทลั ตามหลักการและสถานการณ์
3. ออกแบบและสร้างร้านค้าดิจิทลั ตามหลักการและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของการตลาดดิจิทลั สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์
ความต้องการและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุคดิจิทลั บทบาทของการตลาดดิจิทลั กับการสื่อสาร กลยุทธ์การตลาด
ดิ จิ ทัลแบบบู ร ณาการ การออกแบบและสร้ างร้ านค้าดิ จิ ทัล การบริ หารลูก ค้าสัมพัน ธ์ยุค ดิ จิ ทัล การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์และสื่อใหม่

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

111
30202-2104

เทคนิคการนาเสนอ
(Presentation Technique)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.
5.

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนาเสนอ
สามารถเลือกวิธีการนาเสนอตามหลักการ
สามารถนาเสนอตามหลักการและสถานการณ์
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในการนาเสนอ
มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความขยัน ความอดทน ความประหยัดความเชื่อมัน่ ในตนเอง และ
มีมนุษยสัมพันธ์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนาเสนอ
เลือกวิธีการนาเสนอตามหลักการ
นาเสนอตามหลักการและสถานการณ์
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในการนาเสนอ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการการนาเสนอ กระบวนการการนาเสนอ เครื่ องมือและเทคนิค
การนาเสนอ การประเมินผลการนาเสนอ เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในการนาเสนอ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

112
30202-2105
วิชาบังคับก่อน :

สัมมนาการตลาด
2-2-3
(MarketingSeminar)
1. 30200-1002 หลักการตลาด
3. 30202-2002 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

2. 30202-2007 กลยุทธ์การตลาด
4. 30202-2001 การจัดการการขาย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาการตลาด
2. สามารถจัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ต่ อ การศึ ก ษาเรี ยนรู ้ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ด ้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ความซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง
ความขยัน ความอดทน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาการตลาด
2. จัดกิจกรรมสัมมนาการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การสัม มนาการตลาด กระบวนการสัม มนาทางการตลาด
การจัด การเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ในงานสัมมนาการตลาด แหล่ ง เรี ยนรู ้ ก ารสัมมนาการตลาด กรณี ศึก ษา
สถานการณ์จริ ง และจัดสัมมนาทางการตลาด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

113
30202-2106

การตลาดบริการ
(Services Marketing)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการตลาดบริ การ
2. สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาดบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการตลาดบริ การ
2. กาหนดกลยุทธ์การตลาดบริ การ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดบริ การ คุณสมบัติของพนักงานบริ การ ส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ประเภทของธุรกิจบริ การ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริ การ คุณภาพบริ การ ตลาดเป้ าหมาย พฤติกรรม
ความต้องการของลูกค้า กระบวนการตัดสินใจซื้อ และการสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

114
30202-2107

การบริหารการจัดซื้อ
(Purchasing Management)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ หารการจัดซื้อ
2. สามารถบริ หารการจัดซื้อ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารการจัดซื้อ
2. บริ หารการจัดซื้อและจัดซื้อตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริ หารการจัดซื้อ นโยบายและการวางแผนการจัดซื้อ งบประมาณการจัดซื้อ
ระเบี ย บและระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้าง ขั้น ตอนการจัด ซื้ อ แหล่ ง จัด ซื้ อ วิ ธี ก ารจัด ซื้ อ การเจรจาต่ อรอง
การควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพการจัด ซื้ อ การสร้ า งความสัม พัน ธ์ก ับ ซัพ พลายเออร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดซื้อ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

115
30202-2108

การสร้ างตราสินค้า
(Brand Building)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างตราสินค้า
2. สามารถออกแบบตราสินค้า
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์
สุจริ ต ความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสร้างตราสินค้า
2. ออกแบบตราสินค้าตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างตราสินค้า แนวคิดการสร้างสรรค์ตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
การสร้ างตราสิ น ค้า ปั จ จัยที่ มี อิทธิ พลในการสร้ างตราสิ นค้า เครื่ องมือทางการตลาดการประเมินคุณค่า
ของตราสินค้ากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับตราสินค้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

116
30202-2109
วิชาบังคับก่อน :

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Marketing for the Environment and Society)
30200-1002 หลักการตลาด

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. สามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. ประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ยวกับ หลักการการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม การดู แลเอาใจใส่ แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจต่อสภาพแวดล้อมและสังคม แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่ องมือ
การตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม การจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยองค์กร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

117
30202-2110

การนาเข้ าและการส่ งออก
(Import and Export)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการนาเข้าและการส่งออก
2. สามารถกาหนดวิธีการนาเข้าและการส่งออก
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุ จริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัดความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการนาเข้าและการส่งออก
2. กาหนดวิธีการนาเข้าและการส่งออกตามกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ ยวกับหลักการของการน าเข้าและการส่ งออก สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ ที่ มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจการนาเข้าและส่ งออก การเงินระหว่างประเทศ ระบบข้อมูล การเข้าสู่ ตลาดสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การนาเข้าและการส่ งออก กระบวนการนาเข้าและการส่ งออก เอกสารการนาเข้าและการส่ งออก พิธีการ
ศุลกากร การขนส่ง การประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและการส่งออก

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

118
รายวิชาทวิภาคี
30202-5101

งานการตลาด 1
(Marketing Work 1)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านการตลาดในสถานประกอบการตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านการตลาดตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่รับผิดชอบ
บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นการตลาดในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพือ่ จัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

119
30202-5102

งานการตลาด 2
(Marketing Work 2)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านการตลาดในสถานประกอบการตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านการตลาดตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่รับผิดชอบ
บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นการตลาดในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

120
30202-5103

งานการตลาด 3
(Marketing Work 3)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านการตลาดในสถานประกอบการตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านการตลาดตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่รับผิดชอบ
บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นการตลาดในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

121
30202-5104

งานการตลาด 4
(Marketing Work 4)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านการตลาดในสถานประกอบการตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านการตลาดตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่รับผิดชอบ
บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นการตลาดในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพือ่ จัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

122
30202-510x

งานการตลาด …
(Marketing Work …)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาใน
การด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ ค ทางด้านการตลาดในสถานประกอบการตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตลาด
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านการตลาดตามหลักการกระบวนการและภาระงานที่รับผิดชอบ
บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นการตลาดในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

123
สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่
30202-2201

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(Retail Mix for Modern Trade Management)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
2. สามารถจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
2. จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การจัดการด้านผลิตภัณฑ์
การจัด ประเภทและแบ่ งกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ การจัด การด้านราคา การวิเคราะห์ตน้ ทุ นและการกาหนดราคา
การจัดการด้านสถานที่จาหน่าย ทาเลที่ต้งั การเลือกทาเลที่ต้งั การออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การตกแต่ง
และการจัด วางสิ น ค้า การจัด การพื้น ที่ ร้ านค้าและพื้น ที่ ร้ านค้า และพื้น ที่ ข าย การจัด การสิ น ค้าคงคลัง
การจัด การด้านการส่ งเสริ มการตลาด การจัด การด้านการบริ ก ารและการสร้ างความสัมพัน ธ์ก ับ ลูกค้า
การบริ การลูกค้าด้วยเครื อข่ายความร่ วมมือสาหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

124
30202-2202

ธุรกิจแฟรนไชส์
(Franchise Business)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการธุรกิจแฟรนไชส์
2. สามารถวิเคราะห์ธุรกิจแฟรนไชส์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์
2. วิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของธุรกิจแฟรนไชส์ รู ปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดตั้งธุรกิจแฟรนไชส์
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาดของธุ รกิจแฟรนไชส์ การจัดการธุรกิจ การจัดหาเงินทุน
ธุรกิจแฟรนไชส์ กฎหมายของธุรกิจแฟรนไชส์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

125
30202-2203

การค้าปลีกแบบไม่มรี ้ านค้า
(Non-store Retailing)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
2. สามารถวางแผนธุรกิจการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
2. วางแผนธุรกิจการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการธุรกิจแบบไม่มีร้านค้า ประเภทของการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
องค์ ป ระกอบของการค้ า ปลี ก แบบไม่ มี ร้ า นค้า กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดการค้ า ปลี ก แบบไม่ มี ร้ า นค้า
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริ หารการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ
ของลู ก ค้า แบบไม่ มี ร้ า นค้า กระบวนการด าเนิ น การเปิ ดธุ ร กิ จ ส าหรั บ การค้า ปลี ก แบบไม่ มี ร้ า นค้า
แผนธุ รกิ จแบบไม่มีร้านค้า แนวโน้มและศักยภาพการตลาดการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

126
30202-2204

การตลาดพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Marketing)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ออกแบบกลยุทธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การการตลาดพาณิ ชย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ อ งทางการขาย
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ กลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับการตลาดพาณิ ชย์
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การชาระเงิ น แบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เทคนิ ค การสร้ างเว็บไซต์ การประยุก ต์ใช้เครื อข่ าย
สารสนเทศเพื่อการตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

127
30202-2205
วิชาบังคับก่อน :

สัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Seminar for Modern Trade Management)
30200-1002 หลักการตลาด

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการสัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถจัดสัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. จัดสัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับหลัก การการจัด สัมมนาธุ รกิ จ การค้า สมัย ใหม่ การศึก ษากรณี ศึก ษา
ปั ญหาธุ รกิ จ การค้าสมัยใหม่ การศึก ษาสถานการณ์ จ ริ งและแหล่งเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัด การสัมมนา
กระบวนการจัดสัมมนาทางธุรกิจ การสรุ ปผลและรายงานผลการจัดสัมมนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

128
30202-2206

การจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
(Purchasing and Inventory)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
สามารถจัดซื้อสาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สามารถบริ หารสินค้าคงคลังสาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดซื้อและสินค้าคงคลังสาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. จัดซื้อสาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3. วางแผนสินค้าคงคลังสาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ยวกับหลักการการจัดซื้ อสิ นค้าและสิ นค้าคงคลังสาหรั บธุ รกิจการค้าสมัย ใหม่ กลยุทธ์
การดาเนินงานการจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ การตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า การเจรจาการต่อรอง การกาหนด
ปริ มาณและเวลาในการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

129
30202-2207

การจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
(Supply Chain Management of Retail Business)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
2. สามารถจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
2. จัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจค้าปลีก การบริ หารการจัดซื้อ การบริ หาร
สิ น ค้าคงคลังและการกระจายสิ น ค้า การออกแบบระบบโลจิ สติ ก ส์ ระบบซัพพลายเชน ธุ รกิ จ ค้าปลีก
และการบริ หารซัพพลายเชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

130
30202-2208

การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Customer Retention in Modern Trade Business)

3-0-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความขยัน ความประหยัด ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
และมีมนุษยสัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. รักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การสร้าง
ความสัมพัน ธ์ก ับลูก ค้าโดยใช้เครื่ องมือดิ จิ ทัล คุ ณ ค่ าและการรั ก ษาความสัมพัน ธ์ก ับลูก ค้า การสร้ าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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รายวิชาทวิภาคี
30202-5201

งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
(................................... Work 1)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหา
ในการด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ คทางด้านธุ รกิ จการค้าสมัยใหม่ ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการกระบวนการและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนินงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30202-5202

งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
(................................... Work 2)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหา
ในการด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ คทางด้านธุ รกิ จการค้าสมัยใหม่ ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการกระบวนการและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนินงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30202-5203

งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
(................................... Work 3)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหา
ในการด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ คทางด้านธุ รกิ จการค้าสมัยใหม่ ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการกระบวนการและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิ คทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30202-5204

งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
(................................... Work 4)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหา
ในการด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ คทางด้านธุ รกิ จการค้าสมัยใหม่ ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการกระบวนการและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิ คทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30202-520x

งานธุรกิจการค้าสมัยใหม่…
(................................... Work …)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหา
ในการด าเนิ น งานอาชี พ ระดับเทคนิ คทางด้านธุ รกิ จการค้าสมัยใหม่ ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ตรงต่อเวลา ขยันซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เตรี ยมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกาหนด
วางแผนเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามหลักการกระบวนการและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิ คทางด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาในการดาเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ตอ้ งการและเวลา
ที่ใช้ฝึก เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัด
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
30202-8001
30202-8002
30202-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
30202-8001

ฝึ กงาน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ ง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง ให้เกิ ดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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30202-8002

ฝึ กงาน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิ ด ความชานาญ มีทัก ษะและประสบการณ์ น าไปประยุก ต์ใช้ในการปฏิบัติ งานอาชี พ
ระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้ว ยความรั บผิ ด ชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ ง วิ ท ยาการ ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้อ ยกว่ า 160 ชั่ว โมง ให้เ กิ ด ความช านาญ มี ทัก ษะและ
ประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บผิด ชอบการฝึ กงาน
ในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30202-8003

ฝึ กงาน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิ ด ความชานาญ มีทัก ษะและประสบการณ์ น าไปประยุก ต์ใช้ในการปฏิบัติ งานอาชี พ
ระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้ว ยความรั บผิด ชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ ง วิท ยาการ ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้อ ยกว่ า 160 ชั่ว โมง ให้เ กิ ด ความช านาญ มี ทัก ษะและ
ประสบการณ์ งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บผิด ชอบการฝึ กงาน
ในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 30202-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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คาอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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คาอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
30202-8501
30202-8502
30202-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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คาอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
30202-8501

โครงงาน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงาน สร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงาน
เชิ ง ระบบ การเลื อ กหัว ข้อ โครงงาน การศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล และเอกสารอ้า งอิ ง การเขี ย นโครงงาน
การดาเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอ
ผลงานโครงงาน โดยด าเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลา
ที่กาหนด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด
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30202-8502

โครงงาน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พ
อย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงงาน สร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงาน
เชิ ง ระบบ การเลื อ กหัว ข้อ โครงงาน การศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล และเอกสารอ้า งอิ ง การเขี ย นโครงงาน
การดาเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอ
ผลงานโครงงาน โดยด าเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้ แล้วเสร็ จในระยะเวลา
ที่กาหนด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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30202-8503

โครงงาน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดาเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงาน
เชิ ง ระบบ การเลื อ กหัว ข้อ โครงงาน การศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล และเอกสารอ้า งอิ ง การเขี ย นโครงงาน
การดาเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอ
ผลงานโครงงาน โดยด าเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลา
ที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงงาน สร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 30202-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
การอ่านอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริ การ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

สาขาวิชาการตลาด
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
30000-9201

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อมเพื่อการทางาน
(English for Career Preparation)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนัก ถึงความสาคัญและเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการสมัค รงานและ
การปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับการสมัค รงาน
และการปฏิบัติ งานอาชี พ การอ่านประกาศรั บสมัค รงาน การเขี ยนจดหมายสมัค รงานและประวัติ ย่อ
การกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน การสมัค รงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน ค าศัพท์ สานวนประโยค
ที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บัติ ง าน การสนทนาตามสถานการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ง านอาชี พ และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ
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149
30000-9202

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
(English for Presentation)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอโดยใช้สื่อประกอบ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ
เขียนโครงร่ างเรื่ องที่นาเสนอ
ผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการนาเสนอ
พูดนาเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อประกอบ
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่นาเสนอ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนาเสนอ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ คาศัพท์ สานวนที่ใช้ การเขียนโครงร่ าง
(Outline) เรื่ องที่นาเสนอ การผลิตสื่ อรู ปแบบต่ าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนาเสนอ การพูดนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับหน่วยงาน การปฏิบตั ิงาน ผลงาน สินค้าหรื อบริ การโดยใช้สื่อประกอบ การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
เรื่ องที่ น าเสนอ การใช้ภ าษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนาเสนอ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

150
30000-9203

การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
(English Reading for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
ใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการหรื อจับประเด็นสาคัญ
เดาความหมายของคาหรื อข้อความจากบริ บทที่กาหนด
สรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านเกี่ยวกับงานอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การอ่านข้อความ ขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสื่อสิ่ งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การใช้กลยุทธ์
การอ่ า นอย่า งเร็ ว เพื่ อ หาข้อ มู ล เฉพาะที่ ต ้อ งการ (Scanning) การอ่ า นอย่า งเร็ ว เพื่ อ จับ ประเด็ น ส าคัญ
(Skimming) การเดาความหมายจากบริ บท (Context Clues) การอนุ มาน (Inference) การบอกใจความหลัก
(Main Idea) การสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องเกี่ยวกับงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริ หารธุรกิ จ

สาขาวิชาการตลาด

151
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การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
(English Writing for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
เขียนข้อมูลส่วนตัว
เขียนข้อความในงานอาชีพตามรู ปแบบที่กาหนด
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การเขียนข้อมูลส่ วนตัว
บันทึกข้อความ ป้ ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบตั ิงาน (Job Report) จดหมายสอบถาม
(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซื้ อ (Order Letter) ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ
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30000-9205

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
(English for Service Sectors)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้บริ การ
3. ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
ฟังและสรุ ปเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การ
สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานบริ การ
อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารที่ใช้ในงานบริ การ
เขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานบริ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานบริ การ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ การฟังและสรุ ปเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริ ก าร การสนทนาในสถานการณ์ การต้อนรั บ การให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับหน่ วยงาน สิ น ค้าหรื อบริ การ
การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ การให้ค าแนะน า การประชาสัม พัน ธ์ การตอบค าถามลู ก ค้า หรื อผูม้ าติ ด ต่ อ
การอ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารที่ใช้ในงานบริ การ การเขียนข้อความที่เกี่ยวข้อง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริ การ
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001
30000-2002
30000-2003
30000-2004
30000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
(Vocational Organization Activity 1)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-2002

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
(Vocational Organization Activity 2)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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30000-2003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
(Vocational Organization Activity 3)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
(Vocational Organization Activity 4)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตย
ในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethics Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิจนิ สัยที่ ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินัย ซื่อสัต ย์
สุจริ ต และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบตั ิในสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิ จ กรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจ กรรมเพื่อประโยชน์ ต่ อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสานึกความเป็ นคนดี กิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
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