
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพ
การตลาดใหเจริญกาวหนา 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในดานการเปนพนักงานการตลาด  พนักงานขาย  พนักงานจัดซื้อ  
พนักงานวิจัยและสถิติ  พนักงานวิจัยและสถิติ  และเปนผูประกอบการธุรกิจ  สามารถ
บริหารงานดานการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงการตลาดระบบเครือขายสื่อสาร 
5. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหทันตอ

สถานการณ  สํานึกในจรรยาบรรณและหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1 ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2 จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3 แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
4 การจัด  ควบคมุ  และพัฒนาคุณภาพ 
5 แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ 
6 วางแผนงานและกําหนดกลยุทธ 
7 วิเคราะหตลาดและวิจยัเบื้องตน 
8 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานอาชพี 
9 ปฏิบัติงานในหนาที่พนกังานขายและประกอบอาชีพอิสระ 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ      และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต ) 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต ) 
 2. หมวดวิชาชพี  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน ( 15  หนวยกิต ) 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 24  หนวยกิต ) 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต ) 
 2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต ) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง 
 รวม  ไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 

 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  ตอไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 0001 ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
3200 – 0002 บัญชีเบื้องตน  1 3 (4) 
3200 – 0003 บัญชีเบื้องตน  2 3 (4) 
3200 – 0004 การขายเบื้องตน 3 (3) 
3200 – 0005 การใชเครื่องใชสํานักงาน 3 (5) 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญท่ัวไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  ภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1101  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
3000 – 1102  การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
3000 – 1103  ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
3000 – 1104  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

 

 (2)  ภาษาอังกฤษ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3000 – 1301  จํานวน  1  หนวย
กิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ  อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 1302  ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
3000 – 1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1304  การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
3000 – 1305  ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
3000 – 1306  เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
3000 – 1307  ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
3000 – 1308  มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
3000 – 1309  คุณภาพชวีิตกบัเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 

 

1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601  จํานวน  1 หนวยกติ  
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 1602  นันทนาการเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
3000 – 1603  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
3000 – 1604  ทักษะชวีิต 2 (2) 
3000 – 1605  พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
3000 – 1606  มนุษยสัมพนัธในการทํางาน 2 (2) 
3000 – 1607  สุขภาพชุมชน 2 (2) 
3000 – 1608  การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
3000 – 1609  จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 

  

        1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
 1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223  การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224 การใชส่ือผสมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสาํหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1228  ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธรุกิจคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสาํหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1234  ภาษาอังกฤษสาํหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1238  ภาษาอังกฤษธรุกิจเกษตร 1 (2) 
3000 – 1239 ภาษาองักฤษธรุกิจประมง 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1241  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 1 (2) 
3000 – 1242  ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจนีเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1251  ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมอืวัด  1 3 (6) 
3000 – 1252  ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมอืวัด  2 2 (4) 
3000 – 1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  1 3 (6) 
3000 – 1254  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 2 (4) 
3000 – 1255  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  3 2 (4) 
3000 – 1256  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  4 2 (4) 
3000 – 1257  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม  5 2 (4) 
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1) วิชาวิทยาศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1420  วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
3000 – 1421  วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
3000 – 1422  วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
3000 – 1423  วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
3000 – 1425  วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
3000 – 1426  วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
3000 – 1427  วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
3000 – 1428  โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1520  คณิตศาสตร  1  3 (3) 
3000 – 1521  คณิตศาสตร  2  3 (3) 
3000 – 1522  คณิตศาสตร  3  3 (3) 
3000 – 1523  คณิตศาสตร  4  3 (3) 
3000 – 1524  สถิติ 3 (3) 
3000 – 1525  แคลคูลัส  1 3 (3) 
3000 – 1526  แคลคูลัส  2 3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102  การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 3 (3) 
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2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเลือกเรียน  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1001  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกจิ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3200 – 1011  กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา 3 (3) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3202 – 2001  การจัดการขาย 3 (3) 
3202 – 2002  การวิจยัตลาด 3 (3) 
3202 – 2003  กลยุทธการตลาด 3 (3) 
3202 – 2004  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด 3 (3) 
3202 – 2005  การสงเสริมการขาย 3 (3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3202 – 2006  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3) 
3202 – 2007  การบริหารธุรกิจคาปลีกขนาดยอม 3 (3) 
3202 – 2008  การตลาดเพื่อการสงออก 3 (3) 
3202 – 2009  เทคนิคการนําเสนอ 3 (3) 
3202 – 2010  การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 3 (3) 
3202 – 2011 การบริหารการจัดซื้อ 3 (3) 
3202 – 2012  ศิลปการขายชั้นสูง 3 (3) 
3202 – 2013  การสรางตราสินคา 3 (3) 
3202 – 2014  หลักการจัดการการกระจายสินคา 3 (3) 
3202 – 2015  บริหารการขายตรง 3 (3) 
3202 – 2016  การบริหารการตลาด 3 (3) 
3202 – 2017  การตลาดทางตรง 3 (3) 
3202 – 2018  การบริหารการจัดจําหนาย 3 (3) 
3202 – 2019  การบริหารการคาปลีก 3 (3) 
3202 – 2020  การคาสง 3 (3) 
3202 – 2021  ระบบการตลาดและสภาพแวดลอม 3 (3) 
3202 – 2022  นโยบายผลิตภณัฑและราคา 3 (3) 
3202 – 2023 การสื่อสารทางการตลาด 3 (3) 
3202 – 2024  การบริหารธุรกิจเครือขาย 3 (3) 
3202 – 2025  ความรูเกี่ยวกบัสินคา 3 (3) 
3202 – 2026  การตลาดอิเล็กทรอนิกส 3 (3) 
3202 – 2027  การตลาดสินคาเกษตร 3 (3) 
3202 – 4001  การตลาด  1 * (*) 
3202 – 4002  การตลาด  2 * (*) 
3202 – 4003  การตลาด  3 * (*) 
3202 – 4004  การตลาด  4 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงค

รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด  หรือรายวิชาจาก

สาขางานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท  ใหเลือก
รายวิชาในสาขางานนั้น ๆ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3202 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  
ช่ัวโมง 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
3202 – 2001 การจัดการขาย             3  (3) 
  (Sales  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจวิธีการจัดการขายอยางมีระบบ 
2. มีทักษะในการประกอบอาชีพงานขาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนภูมิโครงสรางการจดัองคการฝายขาย 
2. ฝกอบรมพนักงานขาย กําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขายและจัดทํารายงานการขาย 
3. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย  บทบาทความสําคัญของโครงสราง  และ การจัดรูป
องคการฝายขาย  เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย  การฝกอบรมพนักงานขาย  การจาย
คาตอบแทน  การกําหนดอาณาเขตขาย  โควตาการขาย  การทํารายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขาย  การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 
 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Research) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัย 
2. มีทักษะจัดทําเครื่องมือการวิจยั  การวางแผน  การเก็บรวบรวมขอมูล  การแปลความหมายและ

การนําเสนอ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุรกจิ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเครื่องมือ  วางแผนการวิจยั  เก็บรวบรวมขอมูล  การแปลความหมาย 
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจัย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวจิัยตลาด  ประเภทของการวจิัยตลาด  หลักการและ
ข้ันตอนในกระบวนการวิจัย  เครื่องมือทางการวิจยั  ขอบเขตการวิจัย  การวางแผนการวจิยั  การเก็บรวบรวม
ขอมูล  การวิเคราะหการอานและแปลความหมายของขอมลู  การนําเสนอและการติดตามผลการวจิัยโดยเนน
การปฏิบัติงานจริง 
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3202 – 2003  กลยุทธการตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Strategies) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจหลักการและกลยทุธทางการตลาด 
2. มีทักษะการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 
3. มีจริยธรรมการใชกลยุทธการตลาดตอกลุมเปาหมายทางการตลาด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนสวนผสมกลยุทธทางการตลาด 
2. เขียนแผนงานปฏิบัติการทางการตลาด 
3. วิเคราะหตลาดเปาหมายไดชัดเจน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของกลยุทธการตลาด  หลักการและกลยุทธทางการตลาด  
แนวความคิดทางการตลาดแบบผสม  วิเคราะหตลาด  การกําหนดกลุมเปาหมาย  การกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ  การกําหนดกลยุทธดานการตั้งราคาและนโยบายราคา  การกําหนดกลยุทธดานการจัดจําหนาย  การ
กําหนดกลยุทธดานการสงเสรมิการจําหนาย 
 
3202 – 2004 สัมมนาเชิงปฏบัิติการทางการตลาด              3  (3) 
  (Marketing  Workshop) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความสามารถบูรณาการความรูท่ีเกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติงานดานการตลาด 
2. มีทักษะการปฏิบัติงานเปนทีมงาน 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในอาชีพงานดานการตลาด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการตลาด 
2. เขียนโครงการ  1  โครงการและนําเสนอ 
3. แกปญหากรณีศึกษาทางการตลาด  1  เรื่อง  (Case  Study)  ปฏิบัติงานเปนทีมงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติงานดานการตลาด  เทคนิคการ
ดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ  การดูงานนอกสถานที่  การจัดการบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคล
ตางๆ  ในวงการธุรกิจ  การศึกษากรณีศึกษา  และกําหนดการปฏิบัติงานจริงตามโครงงานที่กําหนดขึ้นรวมกัน
ระหวางผูเรียน  ซึ่งจัดแยกเปนกลุมและผูสอนตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น 
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3202 – 2005 การสงเสริมการขาย               3  (3) 
  (Sales  Promotions) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย  (Sales  Promotions  Mix) 
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสรมิการขาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
2. เลือกเครื่องมือท่ีใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ออกแบบเครื่องมือประเมินการสงเสริมการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย  วัตถุประสงคและ
ประโยชนของการสงเสริมการขาย  อุปสรรคและปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมการขาย  การวางแผนสงเสริมการ
ขาย  เครื่องมือในการสงเสริมการขาย    แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ  ในการสงเสริมการขาย  การสงเสริมการ
ขายมุงสูผูบริโภค  คนกลางและพนักงานขาย  การทดสอบและประเมินผลการสงเสริมการขาย 
 
3202 – 2006 พฤติกรรมผูบริโภค            3  (3) 
  (Customer  Behavior) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
2. มีทักษะกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค 
3. ตระหนักถึงมูลเหตุและแจงจูงใจในการซื้อของผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรูปแบบพฤติกรรมผูบรโิภคที่เปนสาเหตุจูงใจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  
2. ประยุกตการใชทฤษฎีแหงความตองการและทฤษฎีการจูงใจ  
3. เขียนกระบวนการยอมรับและการเผยแพรนวัตกรรม   

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค  รูปแบบตาง ๆ  ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  มูลเหตุจูงใจการซื้อท้ังทางตรงและทางออม  อิทธิพล
ของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการซื้อ 
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3202 – 2007 การบริหารธุรกิจคาปลีกขนาดยอม             3  (3) 
  (Small  Retail  Business  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจกระบวนการการจัดตั้งรานคาปลีกขนาดยอม 
2. มีทักษะการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงการมีจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจคาปลีก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโครงการจัดตั้งรานคาปลีกขนาดยอม 
2. เขียนแผนธุรกิจ  (Business  Plan)  การคาปลีกขนาดยอม 
3. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม  (SMEs) 
4. จัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหเลือกทําเลที่ต้ังรานคาปลีกขนาดยอม  กลุมเปาหมาย  รายได  
จํานวนประชากรในชุมชน  การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา  คูแขงขัน  ขอมูลจากแหลงเงินทุน  เงินลงทุนจาก
สถาบันการเงิน  การฝกอบรมจากสมาคมคาปลีก  รูปแบบของธุรกิจคาปลีก  การขออนญุาตการจัดตั้งรานคา
ปลีก  การจัดกิจกรรมสวนผสม  การสงเสรมิการขาย  การนาํเทคโนโลยมีาใชในรานคาปลีก  จริยธรรมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีก 
 
3202 – 2008 การตลาดเพื่อการสงออก               3  (3) 
  (Marketing  for  Export) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจบทบาทและความสําคัญของการตลาดระหวางประเทศ 
2. มีทักษะการบริหารจัดการเอกสารเพื่อการสงออกและการ  Packing 
3. มีทักษะการติดตอสื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงออก เชน กรมการสงเสริมการ

สงออก  กรมศลุกากร  บริษัทตัวแทน / นายหนา  วารสารผูสงออก  Directory  ธนาคาร  B.O.I. ฯ 
4. มีทักษะในการคนหาขอมูลกลุมเปาหมายจาก  Internet 
5. มีทักษะในการคํานวณคิดตนทุนการกําหนดราคา  การเสนอราคา 
6. มีทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาด  แผนการขาย   
2. บริหารและจัดการเอกสารเพือ่การสงออก 
3. พิมพเอกสารเพือ่การสงออกดวยคอมพิวเตอร 
4. จัดเกรดและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
5. เขียน  อาน  พูด  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดี  จัดนิทรรศการ / Booth 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการตลาดเพื่อการสงออก  ประโยชนของการสงออกตอระบบเศรษฐกิจ
สวนรวม  ลักษณะของตลาดตางประเทศ  ความตองการของตลาดแยกตามกลุมการเลือกและการพฒันา
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก  การวิเคราะหชองทางการจําหนายและการเลือกชองทางจําหนาย
ตางประเทศ  เทคนิคการหาตลาดตางประเทศ  การคิดตนทุนและการกําหนดราคาสินคาเพื่อการสงออก การ
สงเสริมการตลาดสินคาเพื่อการสงออกในตลาดตางประเทศ  การสงเสริมและการพัฒนาการสงออกของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
 
3202 – 2009  เทคนิคนําเสนอ                3  (3) 
  (Presentation  Techniques) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจวิธีการนําเสนอแนวความคิดและผลงาน 
2. มีทักษะการพูด  การเขียน  และการใชเครื่องมือโสตทัศนอุปกรณ 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและเคารพตอผูฟง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดทําแฟมเอกสาร  (กําหนดการ  หัวขอเรือ่ง  สรุปสาระสําคัญหาเนื้อหา  บทสรุป  แบบสอบถาม  

จดหมายของคุณ) 
2. จัดทําสื่อท่ีใชในการนําเสนอ 
3. เขียนโครงการการนําเสนอ 
4. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการนําเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคนิคการนําเสนอ  หลักการนําเสนอ  
จิตวิทยาในการนําเสนอ  ประเภทตาง ๆ ของการนําเสนอ  การจดัทําเครื่องมือและอุปกรณในการ
นําเสนอ  วิธีการนําเสนอ  การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ  งบประมาณในการจัดทํา  
ปญหาและอุปสรรคในการนําเสนอและวิธีการแกปญหา   
 
3202 – 2010 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ               3  (3) 
  (Marketing  for  Service  Industry) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
2. มีทักษะในงานการขายและการตลาดในธุรกิจบริการ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของตลาดธุรกิจบริการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนการตลาดธุรกิจบริการ 
2. รวบรวมขอมูลธุรกิจบริการและจัดประเภทธุรกิจบริการ 
3. จัดลําดับความสําคัญประเภทธุรกิจบริการไดข้ันต่ํา  50  ประเภท 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของตลาด  ลักษณะตลาดธุรกิจบริการ  การจัดลาํดับความสําคัญของตลาด
เปาหมาย  การวิเคราะหสถานการณ  สภาพแวดลอมดานการแขงขัน  กลยุทธทางการตลาด  แนวโนมของตลาด
ธุรกิจบริการในอนาคตตอสถานการณเศรษฐกิจและสังคม 
 
3202 – 2011 การบริหารการจัดซ้ือ               3  (3) 
  (Purchasing  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจลําดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหนวยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ภาคเอกชน 

2. มีทักษะในการใชเอกสารและเทคโนโลย ี
3. ตะหนักถึงความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และมีความรูสึกการมีสวนเปนเจาของ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียน  Flow  Chart  ลําดับข้ันตอนและวิธีการสั่งซื้อของหนวยงานเอกชนและรัฐบาล 
2. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ และควบคุมปริมาณการจัดซื้อ  สัญญาณเตือนปริมาณสินคาใน

คลังสินคา  โดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ  สวนประกอบ  วัสดุ  สินคาสําเร็จรูป  ระเบียบวิธีการ
จัดซื้อ  เทคนิคการเจรจาตอรอง  การกําหนดปริมาณการจัดซื้อ  จังหวะและชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ  
การเลือกและหาแหลงซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การตัดสินใจการผลติหรือเลอืกซื้อ  วิธีการควบคุมและ
ประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ 
 
3202 – 2012 ศิลปะการขายชัน้สูง               3  (3) 
  (Salesmanship  Advance) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําคัญ 
2. สามารถวางแผนการขายและการใชคําพูดขาย  (Sales  Talk)  อยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการเสนอขายใหกับบุคคล  องคกรธุรกิจ  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ 
4. ตระหนักถึงจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชทฤษฎีการขายและศิลปะการขายที่ประสบความสําเร็จ 
2. เขียนแผนการขาย 
3. ใชเครื่องมือ / อปุกรณเทคโนโลยีและสารสนเทศในงานการขาย 
4. ประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและเทคนิคของศิลปะการขาย  ทฤษฎีการขาย  เทคนิคการขาย  ศิลปะ
การขายที่ประสบความสําเร็จ  การวางแผนการขาย  การเสนอขายใหกับบุคคล  องคกรธุรกิจ  รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานของรัฐบาล   ระเบียบการจัดซื้อ   จัดจางของหนวยงานธุรกจิและภาครัฐ   การบริหารงานบุคลากร
ฝายขาย  การประเมินผลการขายและแกปญหาการขาย  การใชเทคโนโลยีในงานขาย  จริยธรรมของพนกังาน
ขาย 
 
3202 – 2013 การสรางตราสินคา                3  (3) 
  (Trade  Mark) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. สรางการยอมรบัตรายี่หอของผลิตภัณฑใหม 
2. สรางตรายี่หอของผลิตภัณฑใหมีความเขมแข็งในตลาด 
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของตรายี่หอ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเครื่องหมายการคา  สัญลักษณการคา  ช่ือสินคา  ขอความ  บรรจุภณัฑ 
2. เขียนแผนงานสงเสริมการตลาดตรายี่หอสินคา 
3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบตราสินคา / บรรจุภณัฑ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหมายการคา  ตรายี่หอ  สัญลักษณการคา  ช่ือสินคา  
ขอความ  (Copy)  บรรจุภัณฑ  การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด  เครื่องหมายการคา  สัญลักษณ  (Logo – 
Brand)  ใหเปนที่ยอมรับของตลาด  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)  การ
ใชตราสินคาเดิมกับการสรางตรายี่หอใหม  การนําเทคโนโลยมีาใชงานออกแบบ 
 
3202 – 2014  หลักการจัดการการกระจายสินคา              3  (3) 
  (Principle  of  Logistic) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เกิดการเรียนรูระบบการรวบรวม  จัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถบริการลูกคาอยางครบวงจร 
3. นําหลักการไปใชในการประกอบอาชีพอิสระได 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนขบวนการจัดสงสินคา / บริการ 
2. รวบรวมสินคาและจัดสงสินคาตรงเวลา 
3. ใชเทคโนโลยีเพื่อการกระจายสินคา / บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ  ระบบการรวบรวมสินคาท่ีมีคุณภาพ  เพื่อบริการ
ลูกคาอยางครบวงจร  การบรรจภุัณฑและการเก็บรักษาคุณภาพสินคา  การจัดสงใหตรงเวลาดวยตนทุนที่
ประหยัด  ระบบมาตรฐานการขนสง  จัดสง  และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  ประโยชนของหลักการการ
กระจายสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินคา 
 
3202 – 2015  การบริหารการขายตรง                3  (3) 
  (Direct  Sales  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกบัธุรกิจขายตรงประเภทตาง ๆ 
2. สามารถดําเนินธุรกิจการขายตรงได 
3. นําความรูและหลักการบริหารการขายตรงไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบโครงสรางองคการการบริหารขายตรง 
2. เขียนโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานขาย 
3. เขียนแผนงานบริหารขายตรง 
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจขายตรง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของธุรกิจขายตรง  องคประกอบที่สําคัญของธุรกิจ
ขายตรง   ลักษณะของสินคาขายตรง    เทคนิคการนําเสนอและการสาธิตสินคา    การบริหารสินคาคงคลัง   
การฝกอบรม  การสรางแรงจูงใจ  แผนการจายผลตอบแทน  การจัดการดานการเงิน  การบริหารเวลาและ
ความสําเร็จ  บทบาทของธุรกิจขายตรง  แนวโนมของตลาดขายตรงในอนาคต  จรรยาบรรณธุรกิจขายตรง  การ
คุมครองผูบริโภค  และการใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจขายตรง 
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3202 – 2016  การบริหารการตลาด              3  (3) 
  (Marketing  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจและมีความรูทางการจัดการทางการตลาด 
2. สามารถเขียนแผนการตลาดและวางแผนกลยทุธการตลาด 
3. พัฒนาสวนผสมการตลาดมาประยุกตใชในการบริหารการตลาด 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการบริหารการตลาด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนการตลาด  เขียนแผนการขาย 
2. เขียนแผนการจัดฝกอบรมบุคลากรฝายขาย 
3. วิเคราะหปญหาและแกปญหาการสงเสริมการตลาด 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวความคิดการจัดการทางการตลาด  บทบาทและหนาท่ีของ      ผูจัดการ
การตลาด  นโยบายและกลยุทธของการจัดการดานผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการตลาด  และการสงเสริม
การตลาด  การวิเคราะห  การวางแผน  การควบคุมและการจัดองคการ  แนวโนมของการจัดการตลาดใน
อนาคต  รวมท้ังการวิเคราะหปญหา  และกรณีศึกษาทางการตลาด 
 
3202 – 2017   การตลาดทางตรง                3  (3) 
  (Direct  Marketing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจระบบการตลาดทางตรง 
2. วางแผนและกลยุทธการตลาดทางตรง 
3. ใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
4. มีเจตคติและคุณธรรมตออาชีพการขายตรง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโครงสรางการตลาดทางตรง 
2. เขียนแผนงานการตลาดทางตรง 
3. เขียนโครงการฝกอบรมบุคลากรการตลาดทางตรง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทและระบบการตลาดทางตรง  เทคนิคและกลยุทธการตลาดทางตรง  การ
วางแผน  การควบคุม  และการประเมินผล  ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการตลาดทางตรง 
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3202 – 2018 การบริหารการจัดจําหนาย              3  (3) 
  (Channel  of  Distribution  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจถึงระบบการกระจายสินคา 
2. ทราบถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายสินคา 
3. สามารถเลือกประเภทของการขายผอนชองทางการจําหนายสินคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารการจดัจําหนาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานการจัดจําหนายสนิคา / บริการ 
2. วางแผนระบบการจัดจําหนายผานชองทางตาง ๆ 
3. เขียนแผนงานการบริหารบุคลากร  การจัดจําหนายตามพื้นที่ขาย / เขตขาย 
4. เขียนแผนการบริหารยานพาหนะเพื่อการจัดจาํหนาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบและวิธีการจัดจําหนาย  การออกแบบและการเลือกชองทาง  การจัดจาํหนาย  การ
พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย  การกระตุนและสงเสริมคนกลาง  การควบคุม  การประเมินผลรวมทั้งการ
กระจายสินคาในระบบชองทางการจัดจําหนาย และการแกปญหาที่เกิดข้ึนในระดับชองทางการจัดจําหนาย 
 
3202 – 2019 การบริหารการคาปลีก              3  (3) 
  (Retail  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. สามารถเลือกทําเลที่ต้ังของรานคาปลีกและจัดตั้งองคการ 
2. ต้ังราคาขายปลีกและใชวิธีสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสม 
3. ทราบวิธีการควบคุมสินคาคงคลังและการจัดการดานการเงิน 
4. ทราบถึงแนวโนมของการคาปลีกในอนาคต 
5. เห็นคุณคาของการบริหารการคาปลีก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานบริหารผลิตภัณฑ 
2. เขียนแผนงานบริหารบุคลากรในพื้นที่ขาย 
3. เขียนแผนงานจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาด 
4. เขียนแผนงานการบริหารสินคาคงคลัง 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก  สถาบันการคาปลีก  การจัดการดานการคาปลีก  
การเลือกทําเลที่ต้ัง  การจัดตั้งองคการ  การจัดงานบุคคล  การจัดการสินคา  การตั้งราคา  วิธีการสงเสริมการ
ขายของกิจการคาปลีก  และการใหบริการตาง ๆ  ตลอดทั้งระบบการควบคุมดานการเงิน  และแนวโนมการคา
ปลีกในอนาคต 
 
3202 – 2020 การคาสง                3  (3) 
  (Whole  Sailing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจถึงระบบโครงสรางของการคาสง 
2. ทราบถึงบทบาทและหนาท่ีของการคาสง  ตลอดจนการจัดการดวยการคาสง 
3. สรางจิตสํานึกของการเปนผูคาสงท่ีรับผิดชอบตอสังคม 
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานการจัดการธุรกจิคาสง 
2. บูรณาการการจัดสงสินคาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาสง  โครงสรางของการคาสง  หนาท่ีและ
บทบาทของการคาสง  ประเภทและรูปแบบของการคาสง  ระบบการจัดการดานการคาสงท่ีเกี่ยวกับการซื้อ  
และขายสินคา  การเลือกทําเลที่ต้ัง 
 
3202 – 2021 ระบบการตลาดและสภาพแวดลอม              3  (3) 
  (Marketing  System  and  Environment) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
2. มีทักษะในการเขียนแผนงานใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลย ี
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอสภาพแวดลอม 
2. เขียนแผนงานระบบตลาดและสภาพแวดลอม ระยะ  6  เดือนและ  1  ป 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของระบบการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม  ประเภทหนาท่ีของ
สถาบันทางการตลาด  หนวยงานของรัฐวาเกีย่วของ  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีทรัพยากร  ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเมืองรวมทัง้กฎหมาย  จรรยาบรรณที่นักธุรกิจควรคํานึงและถือปฏิบัติ 
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3202 – 2022 นโยบายผลิตภัณฑและราคา               3  (3) 
  (Product  and  Price  Policy) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑและราคาสินคา 
2. มีความรูและความเขาใจในเรื่องของสวนผสมผลิตภัณฑ 
3. มีความรูและความเขาใจในเรื่องการกําหนดราคาสินคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานนโยบายผลิตภณัฑและราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
2. คํานวณตนทุนและการกําหนดราคา 
3. ประเมินสภาพตลาดที่มีผลกระทบตอนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดตาง ๆ  ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลติภัณฑและ
ราคา  การกําหนดสวนผสมผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและราคาใหสอดคลอง
กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีตอผลกระทบตอการกําหนดนโยบาย
ผลิตภัณฑและราคา 
 
3202 – 2023 การสื่อสารทางการตลาด               3  (3) 
  (Marketing  Communication) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. ทราบถึงบทบาทและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาดแบบตาง ๆ 
2. ทราบทฤษฎีการติดตอสื่อสาร 
3. ทราบถึงวิธีการและการเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับกิจการ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานการสื่อสารทางการตลาด 
2. กําหนดงบประมาณการใชเครื่องมือสือ่สารทางการตลาด 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
การกําหนดวิธกีารและสื่อท่ีตองใชในกระบวนการสื่อสาร การใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด  การกาํหนด
งบประมาณและการพิจารณาคัดเลือกสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับกิจการ 
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3202 – 2024 การบริหารธุรกิจเครือขาย             3  (3) 
  (Network  Business  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจโครงสรางการประกอบธุรกิจในระบบเครือขาย 
2. มีทักษะการบริหารจัดการธรุกจิในระบบเครือขาย 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ  การมีจริยธรรมในธุรกิจแบบเครือขาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนโครงสรางการประกอบธุรกิจแบบเครือขาย 
2. เขียนแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเครือขาย 
3. เขียนโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในระบบเครือขาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสรางของการประกอบธุรกิจแบบเครือขาย วิธีการ
ดําเนินงานธุรกิจแบบเครือขาย  ระบบการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหเครือขาย  ระบบการบริหารการจัดสง
สินคาใชเครือขาย  รวมท้ังระบบการแขงขันผลประโยชนรวมกัน 
 
3202 – 2025 ความรูเกี่ยวกับสินคา                3  (3) 
  (Product  Knowledge) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจประเภท  กลุมของสินคาและบริการ 
2. มีทักษะพื้นฐานตามกระบวนการของสินคาและบริการ 
3. มีความรับผิดชอบตอคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนการขายสินคาและบริการ 
2. เขียนแผนการตลาดสินคาและบริการ 
3. เขียนโครงการและแผนงานธุรกิจขนาดยอม  (SMEs) 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสินคาและบริการประเภทตาง ๆ  กรรมวิธี
การผลิต  แหลงวัตถุดิบ  การจัดคุณภาพและมาตรฐานของสินคา  การเลือกตลาดเปาหมาย  การจัดจําหนาย
สินคา  การกําหนดราคาและการสงเสริมการจําหนายสินคา  ปญหาและอุปสรรคทางการตลาดเกี่ยวกบัสินคา  
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่มีตอสินคาในสภาพ
ปจจุบัน 
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3202 – 2026  การตลาดอิเล็กทรอนิกส          3  (3) 
  (E – Marketing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. ทราบความสําคัญและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
2. สามารถวิเคราะหความตองการของตลาดเปาหมาย  สิ่งแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจและ

คูแขง 
3. สามารถจัดทําแผนกลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
4. นําเทคโนโลยีใหม ๆ  ไปใชในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของตลาดเปาหมาย 
2. จัดทําแผนกลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส  การวิเคราะหความ
ตองการและพฤติกรรมของตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจและคูแขง  การ
จัดทําแผนกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติจริง 
 
3202 – 2027 การตลาดสินคาเกษตร               3  (3) 
  (Agricultural  Marketing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกบัการผลิตและตลาดสินคาเกษตร 
2. สามารถวิเคราะหตลาดสินคาเกษตร 
3. ทราบปญหาเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตร 
4. ทราบนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร 
5. พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นใหเปนที่ตองการของตลาด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหตลาดสินคาเกษตร 
2. เขียนแผนการตลาดสินคาเกษตรฯ และแผนการขาย 
3. จัดเกรดผลิตภณัฑดานเกษตรใหไดมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสินคาเกษตร ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิต และการตลาดสินคาเกษตร การ
วิเคราะหตลาดสินคาเกษตร  การจัดการสวนผสมการตลาดสินคาเกษตร องคการทางการตลาดสินคาเกษตร 
ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา  ปญหาเกี่ยวกับการตลาดสินคาเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐบาลใน
ตลาดสินคาเกษตร 
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3200 – 0001  ธุรกิจทั่วไป           2  (2) 
  (Fundamental of  Business) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานทางธุรกิจ 
2. มีความเขาใจในรูปแบบขององคการธุรกิจ 
3. มีความเขาใจระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันที่สนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจและการดําเนินธุรกิจขนาด

ยอม 
5. มีความเขาใจความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจ 
2. สามารถประยุกตความรูไปใชในการประกอบธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ รูปแบบขององคการธุรกิจระบบการแลกเปลี่ยนและแหลง
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ  สถาบันสนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจ  การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
3200 – 0002 การบัญชีเบ้ืองตน  1             3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  I) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  และขอสมมติตามแมบทการบัญชี 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับกิจการใหบริการ ประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีท่ัวไป  ขอสมมติตามแมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  ปรับปรุงบัญชี  ปดบัญชี
และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
 
3200 – 0003 การบัญชีเบ้ืองตน  2               3  (4) 
  (Introduction  to  Accounting  II) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. มีทักษะการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม ประเภทกิจการเจาของคนเดียว 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม 
2. บันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจพาณิชยกรรม 
3. สอบทานการบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม  ความหมายของสินคา  บันทึกรายการ
ในสมุดบันทึกรายการขั้นตน  บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  8  ชอง  ปรับปรุงบัญชี  ปด
บัญชี  และรายงานการเงินของกิจการเจาของคนเดียว 
 
3200 – 0004 การขายเบื้องตน                3  (3) 
  (Basic  Selling) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูและเขาใจหลักและวิธีการขายเบื้องตน 
2. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพขาย 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติการขายและนําไปประกอบอาชีพได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประเมินสถานการณดานการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เสนอขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. แกปญหาและบริการลูกคา 
4. ทําเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขายได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการขายและการตลาด  ชองทางการจัดจําหนาย  ประเภทและลักษณะของ
การขาย  ความรูพื้นฐานของพนักงานขาย  โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขาย  ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการขาย  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
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3200 – 0005 การใชเคร่ืองสํานักงาน               3  (5) 
  (Office  Equipment) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิตและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. มีทักษะในการแกไขปญหาอยางงาย  และบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 
2. พิมพดีดแบบสัมผัส  พิมพงานขั้นผลิต และแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานชนิดตาง ๆ  การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  ความ
แมนยําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  วิธีคํานวณคํา  การผลิตเอกสารประเภทตาง ๆ  การแกไขขอผิดพลาดใน
การพิมพ  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  ตลอดจนมีเทคนิคท่ีดีในการผลิต 
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3200 – 1001 หลักเศรษฐศาสตร               3  (3) 
  (Principles  of  Economics) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  ราคาดุลยภาพ  และความยืดหยุน 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต  การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดประเภท

ตาง ๆ 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ  การกําหนดเปนรายไดประชาชาติ 
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร  การคลัง  นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ทุกประเภทการลงทุน

และการกําหนดราคาผลผลิต 
2. สามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทาน  และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและ
อุปทาน  ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรม ผูบริโภค  ทฤษฎีการผลิต  
ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา    รายไดประชาชาติ  การบริโภค  การออม  
การลงทุนและการกําหนดเปนรายไดประชาชาติ  วัฎจักรธุรกิจ 
 
3200 – 1002 กฎหมายธุรกิจ                3  (3) 
  (Business  Law) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูในหลักกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจ 
2. ทราบถึงวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตาง ๆ 
3. ทราบถึงปญหาและการแกไขปญหาเบื้องตนในทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญ ๆ ในทางธุรกิจ 
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจงานตาง ๆ 
3. นําความรู  กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจตาง ๆ 
4. แกไขปญหาเบื้องตนในทางกฎหมาย  รวมท้ังนําไปประยุกตใชในทางธุรกิจและการดําเนินชีวิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล  นิติกรรม  หนี้  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพย  เชา
ซื้อ  จางแรงงาน  จางทําของ  ฝากทรัพย  ยืม  คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอมยอม
ความ  ต๋ัวเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน  หางหุนสวน  
บริษัทจํากัด  และบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติลมละลาย  พระราชบัญญัติโรงงาน 
 
3200 – 1003 หลักการจัดการ                3  (3) 
  (Principles  of  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 
2. เขาใจแนวคิด  ความเปนมาในการจัดการ 
3. มีความรูความเขาใจหนาท่ีและกระบวนการในการจัดการ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ  ประกันสังคม  และการจัดการโดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม 
5. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการของการจัดการ 
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญของหลกัการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการอยางเหมาะสม

และมีเหตุผล 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ  ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการ  หลักการ
และกระบวนการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดการงานบุคคล                     การอํานวยการ  การ
กํากับดูแล  แรงงานสัมพันธและประกันสังคม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการ  การประยุกต
หลักการจัดการในงานอาชีพ 
 
3200 – 1004 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ             3  (3) 
  (Introduction  to  Business  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
2. สามารถอธิบายองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกประเภทธุรกิจไดเหมาะสม 
2. กําหนดองคประกอบของธุรกิจได 
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได 
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล  การบริการสํานักงาน  ซึ่งครอบคลุม
เอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของธุรกิจ 
 
3200 – 1005 หลักการตลาด                3  (3) 
  (Principles  of  Marketing) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด 
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5. มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณในการนําหลักการตลาดไปใชในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด 
2. วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคของการตลาด 
3. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาดและแผนการขาย 
4. ใชเทคโนโลยีในงานดานการตลาด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปนกิจกรรม หลักทางธุรกิจ  
โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด  และหลักการตลาดสมัยใหม  กิจกรรมและหนาท่ีทางการตลาด  การแบง
สวนตลาด  สวนผสมทางการตลาด  กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  ท่ีมี
ตอพฤติกรรมผูบริโภค  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  จรรยาบรรณดานการตลาด 
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3200 – 1006 การบัญชีการเงิน                3  (3) 
  (Financial  Accounting) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี  และ  พ.ร.บ.  การบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ      หนี้สิน

หมุนเวียน  และสวนของเจาของ 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม  และระบบใบสําคัญ 
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีและทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ พาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  เจาหนี้

การคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ 
3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ 
4. นําความรูในหลักการบัญชีไปใชในธุรกิจแตละประเภทไดเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  บันทึกรายการในสมุดข้ันตน  บัญชี
แยกประเภท  ทํางบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุง  และปดบัญชี  จัดทํางบการเงิน  ของกิจการใหบริการ และ
ซื้อขายสินคา  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เจาหนี้การคา 
คาใชจายคางจาย และสวนของเจาของ การบัญชีอุตสาหกรรม และระบบใบสําคัญ 
 
3200 – 1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน              3  (4) 
  (Office  Operations) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ  งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร  งาน
ผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ  งานการใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย  การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน  งาน
รวบรวมเก็บรักษาขอมลู  และการนําไปใชประโยชน  งานการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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3200 – 1008 พฤติกรรมบริการ               3  (3) 
  (Behavioral  Services  and  Management) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในดานจิตวิทยา  การติดตอสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
2. มีทักษะในพฤติกรรมการบริการท่ีเหมาะสม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดเหมาะสม 
2. เลือกวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาห-กรรมการ
บริการ  หลักมนุษยสัมพันธ  หลักการสื่อสาร  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะในการตอนรับ  
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ  และหลักการประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมการ
บริการ 
 
3200 – 1009  การภาษีอากร             3  (3) 
  (Taxation) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ  ท่ีมีการจัดเก็บ 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง 
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีท่ีตองทํา และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตามแบบที่
กําหนด  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นๆ การนําสง
คาธรรมเนียมตางๆ โดยเนนการปฏิบัติเปนหลัก และความรับผิดชอบทางอายาตามกฎหมาย 
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3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกนัสังคม          3  (3) 
  (Labour  Relations  and  Social  Security  Act) 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. มีความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมาย

แรงงานสัมพันธ  กฎหมายแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ 
3. มีความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการเบื้องตนในการใชสิทธิตามกฎหมายแรงงานในขั้นการระงับขอ

พิพาทแรงงานเจาพนักงานและในชั้นศาล 
4. มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายประกันสังคม 
5. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจาง

แรงงาน 
6. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย 
7. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานรวมทั้งกฎ  ระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิหนาท่ีของลูกจาง  นายจางตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 
2. เขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน  เงินทดแทน  

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน  การจัดตั้งสมาคมนายจาง 
3. เขาใจถึงหลักประกันตามสัญญาจางแรงงานของลูกจางในกรณีเลิกจางหรือสัญญาจางสิ้นสุดลง 
4. สามารถใชสิทธิตามกฎหมายแรงงาน  กฎหมายประกันสังคมไดอยางถูกตอง 
5. สามารถจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางถูกตอง

เปนธรรม 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม
เปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจางแรงงาน  สัญญาที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน  เชน  สัญญาค้ํา
ประกันและความรับผิดทางละเอียดของลูกจาง  นายจางตอบุคคลภายนอก  กฎหมายคุมครองแรงงานเกี่ยวกับ
คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด  วันและเวลาทํางานปกติ  เวลาพัก  วันหยุด  วัน
ลา  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  สวัสดิการและกองทุนสงเคราะหลูกจาง  การ
เลิกจาง  สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  คาชดเชย  คาชดเชยพิเศษ  คาเสียหายกรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรม  
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  การรองทุกข  กฎหมายแรงงานสัมพันธ  เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
การยื่นขอเรียกรอง  การเจรจาขอเรียกรอง  การจัดทําและผลบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง  องคกร
นายจางลูกจาง ขอพิพาทแรงงานและการระงับขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรม  การดําเนินคดีใน
ศาลแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายเงินทดแทนและ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
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3200 – 1011 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา            3  (3) 
  (Intellectual  Property  Act) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนในสิ่งท่ีบุคคลไดประดิษฐคิดคนขึ้นตาม
กฎหมาย 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเครื่องหมายทางการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร 
3. มีความรูความเขาใจในการบังคับเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
4. มีความรูความเขาใจในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์  การคุมครองสิทธินักแสดง  

สิทธิบัตร 
5. มีความรูความเขาใจในกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ระเบียบในทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
6. นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นในการคุมครองสิทธิตาง ๆ  ตาม

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิประโยชนท่ีกฎหมายใหการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2. เขาใจถึงสภาพบังคับทางกฎหมายกรณีมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
3. เขาใจขั้นตอนวิธีการในการดําเนินการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางละเมิด 
4. เขาใจถึงวิธีการจัดการทรัพยสินทางปญญาในทางธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่กฎหมาย

กําหนด 
5. เขาใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายเครื่องหมายการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร  
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของชาวตางประเทศ  การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการระงับ
ขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุลาการ  ประกาศกระทรวงพาณิชย  
กฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของและอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ หรือการคุมครองสิทธิของ
นักแสดง 
 


