หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพานิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ดและการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการตลาดให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการตลาด
4. เพื่อให้สามารถในงานบริ การทางการขายตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิ ง
ธุ รกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานอาชีพการตลาด
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ
ใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดํารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่ า คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผูอ้ ่ื นและการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชี วิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ โดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุข้นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาํ หนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดํา เนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 วางแผนขายสิ นค้าหรื อบริ การประเมินผลและรายงานการขาย
3.3.6 จัดทําฐานข้อมูลทางการตลาด
3.3.8 เขียนแผนธุ รกิจตามลักษณะการดําเนินธุ รกิจ
3.3.9 สร้างสรรค์งานโฆษณา
3.3.10 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายและจัดแสดงสิ นค้า
3.3.11 ปฏิบตั ิการขายสิ นค้าออนไลน์
3.3.12 วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
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สาขางานการตลาด
3.3.13 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พการตลาดที่ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุ ม
ในบางเรื่ อง
3.3.14 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานการตลาด
3.3.15 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.16 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สื่อสารบูรณาการความรู ้ ดา้ นการตลาด ศาสตร์ อื่น ๆ และ
ประสบการณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการและปฏิบตั ิงานด้านการตลาด
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด

ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิตและเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

103 หน่ วยกิต

สาขาวิชาการตลาด

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาํ หนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1210

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิจ
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
สาขาวิชาการตลาด

1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1229 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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สาขาวิชาการตลาด

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1303 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1404 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจบริ การ
20000-1405 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
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ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

สาขาวิชาการตลาด

• รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนําเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่ อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1503 ทักษะชีวติ และสังคม
20000-1504 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
20000-1505 อาเซี ยนศึกษา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดํารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
สาขาวิชาการตลาด

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 21 หน่ วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001-2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
0-4-2
0-4-2

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20202-2001
20202-2002
20202-2003
20202-2004
20202-2005
20202-2006
20202-2007
20202-2008

ชื่ อวิชา
การตลาดเบื้องต้น
การขายออนไลน์
การหาข้อมูลการตลาด
การดําเนิ นธุ รกิจขนาดย่อม
การจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การจัดแสดงสิ นค้า
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
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ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-3-3
1-4-3
2-2-3

สาขาวิชาการตลาด

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ย นรายวิช าต่ อไปนี้ จ นครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานการตลาด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20202-2101 การจัดซื้อเบื้องต้น
20202-2102 การขายตรง
20202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ ง
20202-2104 การบรรจุภณั ฑ์
20202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์
20202-2106 การกําหนดราคา
20202-2107 การประกันภัย
20202-2108 การขายประกันชีวติ
20202-2109 การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
20202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
20202-2112 ศิลปะเชิงพาณิ ชย์
20202-2113 ศิลปะการขาย
20202-2114 กฎหมายธุ รกิจค้าปลีกและขายตรง
20212-2104 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
20202*2101 ถึง 20202*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20202-5101 ปฏิบตั ิงานการตลาด 1
20202-5102 ปฏิบตั ิงานการตลาด 2
20202-5103 ปฏิบตั ิงานการตลาด 3
20202-5104 ปฏิบตั ิงานการตลาด 4
20202-5105 ปฏิบตั ิงานการตลาด 5
20202-5106 ปฏิบตั ิงานการตลาด 6
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ท-ป-น
2-0-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-2-3
1-2-2
3-0-3
1-2-2
2-2-3
2-0-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาขาวิชาการตลาด

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20202-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20202-8002 และ 20202-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20202-8001
20202-8002
20202-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20214-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20214-8502 และ 20214-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20202-8501
20202-8502
20202-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

สาขาวิชาการตลาด

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2001 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
20000-2002 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

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

สาขาวิชาการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001–2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

กลุ่มสรรถนะวิชาชีพเฉพาะ

20202-2001
20202-2002
20202-2003
20202-2004
20202-2005
20202-2006
20202-2007
20202-2008

การตลาดเบื้องต้น
การขายออนไลน์
การหาข้อมูลการตลาด
การดําเนิ นธุ รกิจขนาดย่อม
การจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การจัดแสดงสิ นค้า
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
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2-0-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
1-2-2
0-4-2
0-4-2

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-3-3
1-4-3
2-2-3

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก

สาขางานการตลาด
(Marketing)
20202-2101
การจัดซื้อเบื้องต้น
20202-2102
การขายตรง
20202-2103
การค้าปลีกและการค้าส่ ง
20202-2104
การบรรจุภณั ฑ์
20202-2105
ลูกค้าสัมพันธ์
20202-2106
การกําหนดราคา
20202-2107
การประกันภัย
20202-2108
การขายประกันชีวติ
20202-2109
การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
20202-2110
การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
20202-2111
การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
20202-2112
ศิลปะเชิงพาณิ ชย์
20202-2113
ศิลปะการขาย
20202-2114
กฎหมายธุ รกิจค้าปลีกและขายตรง
20212-2104
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20202-8001
20202-8002
20202-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8501
20202-8502
20202-8503

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

*-*-4
*-*-2
*-*-2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การ ควบคุ ม ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาด้า นอาชี ว อนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการดํา เนิ น การเบื้ อ งต้น ในการควบคุ ม ป้ อ งกัน มลพิ ษ โรคและอุ บ ัติ ภ ัย ที่ เ กิ ด จาก
การทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ ปั ญหามลพิษ โรคและ
อุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์
การจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้ น เครื่ องหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภัย
เครื่ องป้ องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม
(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้ องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ พลัง งาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกัน แก้ไ ข
ปั ญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความสั ม พันธ์ ข องพลัง งาน ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อมกับ การดํา รงชี วิต การใช้ป ระโยชน์ข องพลัง งาน
พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิ ดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุ รักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
(Business and Entrepreneurs)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ตด้วยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ รกิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ อย่ า งง่ า ย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุ รกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนิ นงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการ
ลงทุน ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่เกี่ ยวกับธุ รกิ จและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทําแผนธุ รกิ จ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001-1005

กฎหมายพาณิชย์
(Commercial Laws)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
2. มีเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเข้าใจหลักการ วิธีการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิ ชย์
2. จัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิ ชย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุคคล นิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศ
สัญญาเฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขาย เช่าซื้ อ จ้างทําของ รับส่ งของ การยืม การคํ้าประกัน การจํานอง-จํานํา
การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20001–2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชี พ
(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามลักษณะงานอาชีพ
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศ
ในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ งานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิ บตั ิการ (Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ
การใช้โปรแกรมตารางทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ ผลกระทบของการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานอาชีพ
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1001

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง
เศรษฐศาสตร์
2. นําความรู ้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ื นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุ ปสงค์ อุปทาน และการกําหนดราคาดุ ล ยภาค
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี การผลิ ต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝื ดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชําระเงินและการพัฒนา
เศรษฐกิจโครงสร้างและปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1002

การบัญชี เบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Accounting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดบัญชี สาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจบริ การตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี
ความหมายของสิ นทรัพย์หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปของธุ รกิจบริ การเจ้าของ
คนเดียวในสมุดรายวันทัว่ ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ
ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุ ง ปิ ดบัญชี และสรุ ปวงจรบัญชี
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1003

การขายเบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Selling)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขาย
2. มีทกั ษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองและความมีมนุษย์สัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. ปฏิบตั ิงานขายตามกระบวนการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒั นาการการขาย หน้าที่ทางการขาย
ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู ้ เกี่ยวกับตนเอง ความรู ้เกี่ ยวกับกิ จการ ความรู ้เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ความรู ้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู ้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนัก
ขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20200-1004

พิมพ์ ไทยเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic Thai Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย
2. มีทกั ษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์หนังสื อภายนอกและหนังสื อภายในตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์ ไ ทยแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์ แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ อ งหมายการพิ ม พ์ป ระโยค การคํา นวณคํา สุ ท ธิ การพิ ม พ์ห นัง สื อ ภายนอก หนัง สื อ ภายในและ
การบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์
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20200-1005

พิมพ์ องั กฤษเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic English Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์องั กฤษ
2. มีทกั ษะในการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์จดหมายธุ รกิจตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์อ ัง กฤษแบบสัม ผัส การพิ ม พ์แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ องหมาย การพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุ ทธิ จดหมายธุ รกิ จ และการบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20202-2001

การตลาดเบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Marketing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด และส่ วนประสมทางการตลาด
2. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย และกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่ รู ้ และความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและส่ วนประสมทางการตลาด
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด กําหนดตลาดเป้าหมายและตําแหน่งผลิตภัณฑ์
ตามกลยุทธ์การตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความรู ้ เ บื้ อ งต้น การตลาด พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค การแบ่ ง ส่ ว นตลาด
การกํา หนดตลาดเป้ าหมายและการกํา หนดตําแหน่ ง ผลิ ตภัณฑ์ ความรู ้ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ การกํา หนดราคา
การจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด จรรยาบรรณนักการตลาด และเทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์
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20202-2002

การขายออนไลน์
2-2-3
(Online commerce)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการขายออนไลน์
2. สามารถขายสิ นค้าออนไลน์
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งาน ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่ รู ้ และความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายออนไลน์
2. ปฏิบตั ิงานขายออนไลน์ ตามหลักการและสถานการณ์ทางการตลาด
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารการขายออนไลน์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการขายออนไลน์ รู ปแบบและประโยชน์การขาย
สิ นค้าออนไลน์ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ตลาดเป้ าหมาย แนวโน้มการตลาด
ออนไลน์ จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองค์การที่เกี่ ยวข้องกับการขายออนไลน์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารการขายออนไลน์
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202–2003

การหาข้ อมูลการตลาด
2-2-3
(Marketing Information)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการหาข้อมูลการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
การตลาด
2. สามารถออกแบบเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุ ปและ รายงาน
ผลข้อมูลการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินยั
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการหาข้อมูลทางการตลาด
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสารข้อมูลการตลาด วางแผนออกแบบเครื่ องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย สรุ ปและรายงานผลข้อมูลการตลาด
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารในกระบวนการหาข้อมูลการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการหาข้อมูลการตลาดประเภทและแหล่งข้อมูลการตลาด เครื่ องมือ
การเก็บข้อมูล กระบวนการหาข้อมูลการตลาด การประมวลผลข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การรายงานผล
ข้อมู ล การนําข้อมู ลไปใช้ทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในกระบวนการหาข้อมูล
การตลาด
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20202-2004

การดําเนินธุรกิจขนาดย่ อม
(Small Enterprises)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม
2. สามารถเขียนแผนธุ รกิจสําหรับธุ รกิจขนาดย่อม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง ความละเอียดรอบคอบและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การตลาดสําหรับธุ รกิจขนาดย่อม แผนธุ รกิ จ และกระบวนการ
ดําเนินธุ รกิจขนาดย่อย
2. เขียนแผนธุ รกิจ ขนาดย่อมตามหลักการ
3. เลือกทําเลที่ต้ งั และแหล่งเงินทุนสําหรับธุ รกิจขนาดย่อมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการดําเนิ นธุ รกิจขนาดย่อม ประเภทและรู ปแบบของธุ รกิจขนาดย่อม
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การเริ่ ม ต้นธุ รกิ จขนาดย่อม การจดทะเบี ย นจัดตั้ง ธุ รกิ จ กฎหมายและองค์ก าร
ที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จขนาดย่อม ทําเลที่ ต้ งั แหล่งเงิ นทุ น การตลาดสําหรั บธุ รกิ จขนาดย่อมและ
แผนธุ รกิจ
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20202-2005

การจัดจําหน่ ายสิ นค้ าและบริการ
2-2-3
(Good and Service Distribution)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
2. สามารถกําหนดตลาดเป้ าหมายและวางแผนการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ การทํางานเป็ นทีม ความมีมนุ ษย์
สัมพันธ์และความซื่ อสัตย์สุจริ ต

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
2. กําหนดตลาดเป้ าหมายและวางแผนจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารในการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ ลักษณะตลาดสิ นค้าและบริ การ
สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้ าหมาย ช่องทางการจัดจําหน่าย การขนส่ งสิ นค้า การคลังสิ นค้า กฎหมาย
และองค์การที่เกี่ ยวข้องกับการจัดจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อจัด
จําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
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20202-2006

การโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย
2-3-3
(Advertising and Sales Promotion)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการโฆษณาการส่ งเสริ มการขายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เลือก สร้างสรรค์ และวัดผลประเมินผลงานโฆษณา/สื่ อ กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
4. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งานด้ ว ยความคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ ความกระตื อ รื อร้ น
ในการทํางานเป็ นทีม และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
2. สร้างสรรค์งานโฆษณา เลือกสื่ อโฆษณา
3. วัดและประเมินผลการโฆษณา/สื่ อ การส่ งเสริ มการขายตามแบบประเมินและเกณฑ์ที่กาํ หนด
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การขาย ประเภทของการโฆษณา
การสร้ างสรรค์งานโฆษณา สื่ อโฆษณา ประเภทของการส่ งเสริ มการขาย เครื่ องมื อการส่ งเสริ มการขาย
การวัดผลและประเมินผลของการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
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20202-2007

การจัดแสดงสิ นค้ า
1-4-3
(Visual Merchandising)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดแสดงสิ นค้า
2. สามารถวางแผนการจัดแสดงสิ นค้า จัดทํางบประมาณและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารการจัดแสดงสิ นค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การทํางานเป็ นทีม
ความอุตสาหพยายาม ความกระตือรื อร้น และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดแสดงสิ นค้า
2. วางแผนและออกแบบการจัดแสดงสิ นค้า จัดทํางบประมาณการจัดแสดงสิ นค้า
3. ติดตามและประเมินผลการจัดแสดงสิ นค้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การจัดแสดงสิ นค้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงสิ นค้า ประเภทของการจัดแสดงสิ นค้า การวางแผนการ
จัดแสดงสิ นค้า การออกแบบผังร้ านค้า การออกแบบจัดแสดงสิ นค้า งบประมาณการจัดแสดงสิ นค้า การ
จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และจัดแสดงสิ นค้า การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารการจัดแสดงสิ นค้า
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20202-2008

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
2-2-3
(Salesman Personality Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และ
การสร้างความประทับใจในงานขาย
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพขาย
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งานด้ว ยความเชื่ อ มั่น ในตนเอง ความสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความแนบเนียน และความมีระเบียบวินยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
2. พัฒนาศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และการสร้างความประทับใจในงานขาย
3. พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพขายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพนัก ขาย จิ ต วิ ท ยาและทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ
บุคลิ กภาพในงานอาชี พขาย กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคมและการสร้าง
ความประทับใจในงานขาย
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการตลาด
(Marketing)
20202-2101

การจัดซื้อเบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Purchasing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดซื้ อ คุณสมบัติและจรรยาบรรณผูจ้ ดั ซื้ อ
2. สามารถออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดซื้อ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตความ
กระตือรื อร้น และความประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการจัดซื้ อ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณผูจ้ ดั ซื้ อ
2. ออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดซื้ อตามกระบวรการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การจัด ซื้ อ นโยบายการจัด ซื้ อ บทบาทของหน่ ว ยงานจัด ซื้ อ กฎระเบี ย บ
กระบวนการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง การจัดเก็บและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณผูจ้ ดั ซื้ อ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อ
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20202-2102

การขายตรง
2-2-3
(Direct Sales)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการขายตรง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจขายตรง
2. สามารถวางแผนและปฏิบตั ิการขายตรง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ การทํางานเป็ น
ทีม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีภาวะผูน้ าํ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายตรง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจขายตรง
4. วางแผนและปฏิบตั ิการขายตรงตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและการดําเนินธุ รกิจขายตรง รู ปแบบของการขายตรง สถานการณ์
ตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุ รกิจขายตรง การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย การวางแผนและเทคนิ คการขาย
ตรง คุณสมบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจขายตรง
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20202-2103

การค้ าปลีกและการค้ าส่ ง
2-2-3
(Retails and Wholesales)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการกระบวนการค้าปลี กและการค้าส่ ง กฎหมายและองค์การ ที่เกี่ ยวข้องกับการค้า
ปลีกและการค้าส่ ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. สามารถออกแบบโครงสร้ า งของหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก การค้า ส่ ง ค้า ส่ ง และวางแผนการ
ดําเนินงาน การค้าปลีกและการค้าส่ ง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความอดทนอดกลั้น ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความขยันหมัน่ เพียร และความกระตือรื อร้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการค้าปลีกและการค้าส่ ง
2. ออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานธุ รกิจค้าปลีกและการค้าส่ ง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าปลีกและการค้าส่ ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ ง
3. วางแผนและดําเนินงานการค้าปลีกและการค้าส่ งตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการค้าปลีกและการค้าส่ งตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับ หลักการค้า ปลี ก และการค้าส่ ง ประเภทของการค้าปลี ก และการค้า ส่ ง
โครงสร้ างของหน่วยงานธุ รกิ จการค้าปลี กและการค้าส่ ง การเลื อกทําเลที่ต้ งั การจัดซื้ อสิ นค้า การควบคุ ม
สิ น ค้า คงคลัง การกํา หนดราคาขายปลี ก และราคาขายส่ ง การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า กฎหมายและองค์ก าร
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ ง แนวโน้มการค้าปลีกและการค้าส่ งและเทคโนโลยีสารสนเทศการค้า
ปลีกและการค้าส่ ง
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20202-2104

การบรรจุภัณฑ์
1-2-2
(Packing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบรรจุภณั ฑ์ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ และวัสดุบรรจุภณั ฑ์
2. สามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความประหยัด และ
ความสนใจใฝ่ รู ้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ การออกแบบ การพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ และวัส ดุ
บรรจุภณั ฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณั ฑ์และสิ่ งแวดล้อม
2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ตามหลักการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภทและ
ลักษณะของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
บรรจุภณั ฑ์และสิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศการบรรจุภณั ฑ์
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20202-2105

ลูกค้ าสั มพันธ์
1-2-2
(Customer Relations)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการลูกค้าสัมพันธ์
2. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสุ ภาพอ่อนน้อม
ความแนบเนียนและการควบคุมตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการลูกค้าสัมพันธ์
2. วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
3. จัดการฐานข้อมูลลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานลูกค้าสัมพันธ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ หลัก การลู ก ค้า สั ม พันธ์ พฤติ ก รรมลู ก ค้า กระบวนการลู ก ค้า สั ม พัน ธ์
การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การจัดการข้อร้องเรี ยน คุณสมบัติของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานลูกค้าสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานลูกค้าสัมพันธ์
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20202-2106

การกําหนดราคา
2-0-2
(Pricing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการนโยบายราคา วิธีการกําหนดราคา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดราคา
ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่ วนประสมการตลาด กฎหมายและองค์การที่เกี่ ยวข้องกับการ
กําหนดราคาสิ นค้า
2. สามารถกําหนดราคาสิ นค้าและบริ การตามสถานการณ์ทางการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความละเอียดรอบคอบ
และมีภาวะผูน้ าํ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการ นโยบายการกําหนดราคา วิธีการกําหนดราคา ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการกําหนดราคา และความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่ วนประสมการตลาด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาสิ นค้า
3. กําหนดราคาสิ นค้าและบริ การตามหลักการ และสถานการณ์ทางการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกําหนดราคา วัตถุประสงค์การกําหนดราคา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนด
ราคา ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่ วนประสมการตลาด นโยบายราคา วิธีการกําหนดราคา กฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาสิ นค้า
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20202-2107

การประกันภัย
2-2-3
(Insurance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประกันภัยเงื่อนไขของการประกันภัยและธุ รกิจการประกันภัย
2. สามารถเขียนคุณสมบัติ จรรยาบรรณตัวแทนประกันภัย กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ
ความอุตสาหพยายาม และความสุ ภาพอ่อนน้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประกันภัยเงื่อนไขของการประกันภัยและธุ รกิจการประกันภัย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติ จรรยาบรรณ ตัวแทนประกันภัยและกฎหมาย องค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย
3. เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การเป็ นตัวแทนประกันภัยตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย เงื่อนไขของการประกันภัย
ธุ รกิ จการประกันภัย คุณสมบัติและจรรยาบรรณอาชี พประกันภัย การเข้าสู่ อาชี พประกันภัยกฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
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20202-2108

การขายประกันชี วติ
1-2-2
(Life Insurance)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการกระบวนการเทคนิ คการขายประกันชี วิต คุ ณสมบัติ จรรยาบรรณของตัวแทน
ประกันชีวติ กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวติ
2. สามารถวางแผนการขายและเทคนิคการขายประกันชีวติ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ ความสุ ภาพอ่อนน้อม และการควบคุมตนเอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการขายประกันชีวติ
2. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ คุ ณสมบัติ จรรยาบรรณตัวแทนขายประกันชี วิต กฎหมายและองค์ก าร
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวติ
3. วางแผนการขายและเทคนิคการขายประกันชีวติ ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการประกันชีวิต ประเภทและรู ปแบบของการประกันชี วิต คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณตัวแทนขายประกันชี วิต กระบวนการขายและเทคนิ คการขายประกันชี วิต กฎหมายและ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวติ
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20202-2109

การจัดการผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น
2-2-3
(Local Product Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
2. สามารถวางแผนและจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ การทํางาน
เป็ นทีม และมีภาวะผูน้ าํ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
2. วางแผนและจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตามหลักการและสถานการณ์ทางการตลาด
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น วิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การตลาดผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักธรรมาภิบาลกับการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
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20202-2110

การคิดเชิ งสร้ างสรรค์ ทางการตลาด
1-2-2
(Creative Thinking in Marketing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด
2. สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์กบั โครงการทางการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่ รู ้ ความเชื่อมัน่
ในตนเอง ความรับผิดชอบและมีภาวะผูน้ าํ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด
3. สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาดตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานการตลาด
อธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการคิ ดสร้างสรรค์ทางการตลาด ลักษณะและองค์ประกอบการคิด
กระบวนการและเทคนิ ค การคิ ดสร้ า งสรรค์ การสร้ า งนวัตกรรมและมู ล ค่า เพิ่ม ทางการตลาด ความคิ ด
สร้ างสรรค์กบั สถานการณ์ และภูมิปัญญาไทย กฎหมายและองค์การที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองทรั พย์สิน
ทางปั ญญา
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20202-2111

การค้ ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3-0-3
(Trading in ASEAN Economic Communities)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การค้าและข้อตกลงทางการค้า แนวโน้ม
การค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามัคคี มีภาวะผูน้ าํ และ
ความเป็ นประชาธิ ปไตย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การรวมกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการจัด
จําหน่ ายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ข้อตกลง
ทางการค้า แนวโน้มการค้า ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. วิเคราะห์แนวโน้มการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนตามหลักการและสถานการณ์
3. เตรี ยมความพร้อมตนเองสําหรับการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ผลิตภัณฑ์และการจัดจําหน่ ายในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ข้อตกลงทางการค้า แนวโน้มการค้าใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและเทคโนโลยีสารสนเทศการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
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20202-2112

ศิลปะเชิ งพาณิชย์
1-2-2
(Commercial Arts)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการศิลปะเชิงพาณิ ชย์
2. สามารถการออกแบบและตกแต่งเชิงพาณิ ชย์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการทํางานด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความประหยัด ความเชื่ อมัน่
ในตนเองความสนใจใฝ่ รู ้ และความอุตสาหพยายาม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ออกแบบ และตกแต่งศิลปะเชิงพาณิ ชย์
2. ออกแบบและตกแต่งศิลปะเชิงพาณิ ชย์ตามหลักการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานศิลปะเชิงพาณิ ชย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการศิ ลปะเชิ งพาณิ ชย์ องค์ประกอบของศิ ลปะ ทฤษฎี การตกแต่ง
การออกแบบและตกแต่งเชิ งพาณิ ชย์ การจัดแสดงสิ นค้า นิ ทรรศการ สัญลักษณ์ ทางธุ รกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศงานศิลปะเชิงพาณิ ชย์
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20202–2113

ศิลปะการขาย
2-2-3
(Salesmanship)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการศิลปะการขาย กระบวนการขายและเทคนิคการนําเสนอ
2. สามารถวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย เทคนิ คการเสนอขาย การจัดทําเอกสาร การจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า การประเมินผลและการรายงานการขาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความแนบเนียน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และจิตบริ การ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการศิลปะการขาย กระบวนการขาย และเทคนิคการนําเสนอ
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับการวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย เทคนิ คการเสนอขาย การจัดทํา
เอกสาร การจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า การประเมินผลแล การรายงานการขาย
3. วางแผนและปฏิบตั ิการขายตามหลักการ
4. จัดการเกี่ยวกับเอกสารการขาย ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า ประเมินผลและรายงานการขายตาม
หลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การศิ ล ปะการขาย ทฤษฏี แ รงจู ง ใจ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ
กระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคําพูดขาย เทคนิ คการนําเสนอ เอกสารการขาย การจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า การประเมินผลและการรายงานการขาย
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20202-2114

กฎหมายธุรกิจค้ าปลีกและขายตรง
2-0-2
(Business Law for Retails and Wholesales)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในกฎหมายค้าปลีก การขายตรง การตลาดแบบตรง
2. เข้าใจในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้
3. เข้าใจในสัญญาซื้ อขาย สัญญาตัวแทน นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
4. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
5. มีทกั ษะในการนําหลักเกณฑ์ทางกฎหมายธุ รกิจค้าปลีกและการขายตรงมาใช้ในงานอาชีพ
6. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายธุ รกิจค้าปลีกและขายตรง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจค้าปลีกและขายตรง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัญญาซื้ อขายและสัญญาตัวแทนนายหน้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะบุคคล นิ ติกรรม สัญญา หนี้ สัญญาซื้ อขาย สัญญาตัวแทน นายหน้า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายค้าปลีก
กฎหมายว่า ด้ว ยข้อ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม กฎหมายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากสิ น ค้า
ที่ไม่ปลอดภัย และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผบู ้ ริ โภค
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20212-2104

ภาษาอังกฤษสํ าหรับพนักงานขาย
1-2-2
(English for Salespersons)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจคําศัพท์ สํานวนที่ใช้สาํ หรับพนักงานขาย
2. มีทกั ษะการใช้ภาษาในงานการขาย
3. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาในงานการขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ สํานวนที่ใช้ในการขายสิ นค้าและบริ การ
2. สนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ
3. กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการใช้ภาษาในการต้อนรับลูกค้า การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การการต่อรอง
ราคา การแนะนําและสาธิ ตการใช้สินค้า การรับคืนและเปลี่ยนสิ นค้า การร้องเรี ยนจากลูกค้าและการกรอก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20202-8001

ฝึ กงาน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8002

ฝึ กงาน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8003

ฝึ กงาน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่ งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20202-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20202-8501

โครงงาน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้ และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8502

โครงงาน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้ และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

20202-8503

โครงงาน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนิ นงาน การแก้ไข
ปั ญหา การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20202-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-20xx

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ...
(Rover Scout Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิ บ ัติ ต นตามระเบี ย บข้อ บัง คับ คํา ปฏิ ญ าณและกฏของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ มี ท ัก ษะ
ทางลูกเสื อและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ กิ จ กรรมของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ ขบวนการและพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ
การปฏิ บ ัติ ต นตามคํา ปฏิ ญ าณ กฏ ระเบี ยบวิ นัยของลู กเสื อวิ สามัญ กิ จกรรมทักษะทางลู กเสื อ การใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-20xx

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ …
(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้ างทักษะประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ กิ จกรรมองค์ก ารวิช าชี พ กิ จกรรมเสริ ม สร้ า งทัก ษะและประสบการณ์ วิช าการ
และวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิ จกรรมเกี่ ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ
กิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อชุ ม ชนและท้องถิ่ น โดยการวางแผน ลงมื อปฏิ บ ตั ิ ประเมิ นผล และ
ปรับปรุ งการทํางาน
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กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ า ใจความสํ า คัญ และหลั ก ในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิ ด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ต นตามหลัก ธรรม กฎระเบี ย บ วัฒนธรรม
อันดี งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุค ลบาท
กิ จกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

