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ค ำน ำ 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2551  และมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่  4/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม    
พ.ศ. 2559 อนุมัติ ให้ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)             
จ านวน 17 หลักสูตร โดยมีเงื่อนไขการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 3 ปี            
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามก าหนดแล้ว จะต้องน าเสนอหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม         
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด  เล่ มนี้ ป รับปรุงจากหลักสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ ชั้ น สู ง พ .ศ . 2552          
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม      
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง          
พ.ศ. 2556  และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส านักนายกรัฐมนตรี           
เป็นแนวทางตลอดจนได้ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์จากนักวิชาการอาชีวศึกษา เจ้าของอาชีพและ       
ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นต้น 

 การน าหลักสูตรเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  มีการวัดผลและประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้และความก้าวหน้าของผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตร 
พฤศจิกำยน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การจัดการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง มุ งหวังที่ จะใหผู เรียนและผูสํ าเร็จการศึกษา                
เปนผูที่มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากลสนองตอบตอความตองการในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในปลายป พ.ศ. 2558 และในระดับนานาชาติ ประกอบไปดวย ๓ 
องคประกอบหลัก กลาวคือ 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค  2) สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ        
3) สมรรถนะวิชาชีพ โดยถือไดวาหลักสูตรฐานสมรรถนะเปนตนทางแหงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสู
ความมีสมรรถนะหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการ      
ของตลาดแรงงาน มีงานทํา ศึกษาตอไดตามความตองการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและเปน
ผูประกอบการได อันเนื่องมาจากหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั่นเอง 

 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมีการดําเนินการพัฒนาไดหลายแนวทาง เชน พัฒนาจากอาชีพที่มี
อยูในชีวิตประจําวันอยูแลวเพ่ือเปนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาจากหลักสูตรที่มีอยูแลวที่ยังไม
มีองคประกอบที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะหรืออาจจะนําหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอยูแลวมาพัฒนาตอยอดใหมีสมรรถนะสูงยิ่งข้ึน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม ในครั้งนี้เปนการนําเอาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะเปนครั้งท่ี 2 และประกาศใชในป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบันตอจากครั้งแรกที่มีการ
พัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 และมาตรฐานอาชีพและ   
คุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สํานักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนไดผานกระบวนการการมีสวนรวมและ
ประชาพิจารณของเจาของอาชีพ ผูประกอบการ ผูใชแรงงานและผูมีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน      
ซึ่งนาจะเชื่อถือไดวาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 255๙ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ ไดมาตรฐานสากลตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม            
มีความมุงหวัง 

 อยางไรก็ตามการที่มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพเพียงประการเดียว โดยปราศจากการ
วิเคราะหองคประกอบที่เก่ียวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนคงจะไมสามารถทําใหผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาเปนผูที่มีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนดอยางแนนอน ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกลาวถึง
องคประกอบที่เก่ียวของอ่ืนๆ ดังนี ้

 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 แผนการเรียน 
 แผนการเรียนรู/แผนการฝกปฏิบัติ 
 วิธีการสอน/วิธีเรียน/การฝกปฏิบัต ิ
 สื่อการเรียนการสอน/แหลงเรียนรูและภูมิปญญา/สถานประกอบการ 
 การมอบงาน 
 การสอนซอมเสริม 
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 การวัดผลและประเมินผล 
 การสอบซอม/การเรียนซ้ํา 
 การรีเกรด 

 กระบวนการดังกลาวควรจะไดรับความเอาใจใสและใหความสําคัญไมนอยไปกวาตัวหลักสูตร 
กลาวคือตองไดรับการจัดการที่ถูกตองครบถวนตามศาสตรแหงศึกษาศาสตรหรือครุศาสตรก็จะทําใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่มุงหวังอยางแนนอน  รายละเอียดดังภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพองคประกอบและกระบวนการที่เก่ียวของในการจัดการเรียนการสอน 

สิ้นสุด 

ทํางาน/ศึกษาตอ/เปนผูประกอบการ 

แผนการฝกปฏิบัติ แผนการเรียนรู 

การสอนซอมเสริม 

จุดเริ่มตน 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

แผนการเรียน 

มีสมรรถนะ 

การวัดผลและ 
ประเมินผล 

การมอบหมายงาน 

การสอบซอม/เรียนซ้ํา 
ไมมีสมรรถนะ 
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สารบัญ 

  หน้า 

ค ำน ำ ก 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ข 
สำรบัญ ง 

1. ชื่อหลักสูตร  1 
2. ชื่อคุณวุฒิกำรศึกษำ  1 
3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  1 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์  1 
5. ก ำหนดกำรเปิดสอน  2 
6. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ  2 
7. กำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำ  2 
8. ระบบกำรศึกษำ  2 
9. ระยะเวลำกำรศึกษำ  3 
10. กำรลงทะเบียนเรียน  3 
11. กำรวัดผลและกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  3 
12. คุณวุฒิของอำจำรย์ผู้สอน  4 
13. จ ำนวนนักศึกษำ  6 
14. สถำนที่และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน  6 
15. ห้องสมุด  6 
16. งบประมำณ   7 
17. หลักสูตร  8 
18. แผนกำรศึกษำ 23 
19. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 28 
20. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 113 
21. กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร 113 

ภำคผนวก   
ก. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ 121 
 พ.ศ. 2556 
ข. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตร 123 

วิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 
ค. ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ 542/2557 127 
 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 
ง. นโยบำยกำรจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 133 
จ. รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2559 134 
 เมื่อวันที่  14  มกรำคม  พ.ศ. 2559 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

ฉ. ระเบียบมหำวิทยำลัยนครพนม ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร 140 
 วิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
ช. ประกำศมหำวิทยำลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสประจ ำวิชำ 157 
 มหำวิทยำลัยนครพนม (เพ่ิมเติม) 
ซ. ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนครพนมที่ 0826/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ 165 
 หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 
ฌ. ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนครพนมที่ 0929/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ 172 
 หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม (เพ่ิมเติม) 

 
 

 
 
 




























































































































































































































































































































































