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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาการตลาด  

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการตลาดให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการตลาด 

4. เพื่อให้สามารถในงานบริการทางการขายตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิง

ธุรกิจ โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีในงานอาชีพการตลาด 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นการตลาดในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ

ใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความ

รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวชิาการตลาด ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 วางแผนขายสินคา้หรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย 

3.3.6 จดัทาํฐานขอ้มูลทางการตลาด 

3.3.8 เขียนแผนธุรกิจตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

3.3.9 สร้างสรรคง์านโฆษณา 

3.3.10 จดักิจกรรมส่งเสริมการขายและจดัแสดงสินคา้ 

3.3.11 ปฏิบติัการขายสินคา้ออนไลน์ 

3.3.12 วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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สาขางานการตลาด 

3.3.13 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพการตลาดท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ในบางเร่ือง 

3.3.14 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานการตลาด 

3.3.15 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.16 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ื์อสารบูรณาการความรู้ดา้นการตลาด ศาสตร์อ่ืน ๆ และ

ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการและปฏิบติังานดา้นการตลาด 
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โครงสร้าง 
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ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาการตลาด 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการตลาด จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  103  หน่วยกิตและเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสาํหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
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• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 

 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20202-2001 การตลาดเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20202-2002 การขายออนไลน์ 2-2-3 

20202-2003 การหาขอ้มูลการตลาด 2-2-3 

20202-2004 การดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 

20202-2005 การจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 2-2-3 

20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-3-3 

20202-2007 การจดัแสดงสินคา้ 1-4-3 

20202-2008 การพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย 2-2-3 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานการตลาด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20202-2101 การจดัซ้ือเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20202-2102 การขายตรง 2-2-3 

20202-2103 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง 2-2-3 

20202-2104 การบรรจุภณัฑ์ 1-2-2 

20202-2105 ลูกคา้สัมพนัธ์ 1-2-2 

20202-2106 การกาํหนดราคา 2-0-2 

20202-2107 การประกนัภยั 2-2-3 

20202-2108 การขายประกนัชีวติ 1-2-2 

20202-2109 การจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 2-2-3 

20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรคท์างการตลาด 1-2-2 

20202-2111 การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-3 

20202-2112 ศิลปะเชิงพาณิชย ์ 1-2-2 

20202-2113 ศิลปะการขาย 2-2-3 

20202-2114 กฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง 2-0-2 

20212-2104 ภาษาองักฤษสาํหรับพนกังานขาย 1-2-2 

20202*2101 ถึง 20202*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20202-5101 ปฏิบติังานการตลาด 1 *-*-* 

20202-5102 ปฏิบติังานการตลาด 2 *-*-* 

20202-5103 ปฏิบติังานการตลาด 3 *-*-* 

20202-5104 ปฏิบติังานการตลาด 4 *-*-* 

20202-5105 ปฏิบติังานการตลาด 5 *-*-* 

20202-5106 ปฏิบติังานการตลาด 6 *-*-* 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาพาณิชยกรรม สาขาวชิาการตลาด 

 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20202-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20202-8002 และ 20202-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20202-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20214-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20214-8502 และ 20214-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20202-8501 โครงงาน *-*-4 

20202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
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4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1005 กฎหมายพาณิชย ์ 2-0-2 

20001–2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 2-0-2 

20200-1002 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20200-1003 การขายเบ้ืองตน้  1-2-2 

20200-1004 พิมพไ์ทยเบ้ืองตน้ 0-4-2 

20200-1005 พิมพอ์งักฤษเบ้ืองตน้ 0-4-2 

 

กลุ่มสรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20202-2001 การตลาดเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20202-2002 การขายออนไลน์ 2-2-3 

20202-2003 การหาขอ้มูลการตลาด 2-2-3 

20202-2004 การดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 2-2-3 

20202-2005 การจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 2-2-3 

20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-3-3 

20202-2007 การจดัแสดงสินคา้ 1-4-3 

20202-2008 การพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย 2-2-3 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการตลาด 

(Marketing) 

20202-2101 การจดัซ้ือเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20202-2102 การขายตรง 2-2-3 

20202-2103 การคา้ปลีกและการคา้ส่ง 2-2-3 

20202-2104 การบรรจุภณัฑ์ 1-2-2 

20202-2105 ลูกคา้สัมพนัธ์ 1-2-2 

20202-2106 การกาํหนดราคา 2-0-2 

20202-2107 การประกนัภยั 2-2-3 

20202-2108 การขายประกนัชีวติ 1-2-2 

20202-2109 การจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 2-2-3 

20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรคท์างการตลาด 1-2-2 

20202-2111 การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-3 

20202-2112 ศิลปะเชิงพาณิชย ์ 1-2-2 

20202-2113 ศิลปะการขาย 2-2-3 

20202-2114 กฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง 2-0-2 

20212-2104 ภาษาองักฤษสาํหรับพนกังานขาย 1-2-2 

 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20202-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20202-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20202-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20202-8501 โครงงาน *-*-4 

20202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย           

และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดําเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เ บ้ืองต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย                  

เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
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20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2-0-2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวธีิการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัการและวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังาน

พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษพ์ลงังาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  

และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 

ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ         

การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1005 กฎหมายพาณชิย์ 2-0-2 

 (Commercial Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล นิติกรรม สัญญา และหน้ี 

2. มีเขา้ใจหลกัการกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพเขา้ใจหลกัการ วธีิการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกฎหมายพาณิชย ์

2. จดัทาํเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายพาณิชย ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศ                 

สัญญาเฉพาะ สัญญาท่ีเก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าซ้ือ จา้งทาํของ รับส่งของ การยืม การคํ้าประกนั การจาํนอง-จาํนาํ               

การฝากทรัพย ์เก็บของในคลงัสินคา้ ตวัแทนนายหนา้และประกนัภยั และวธีิการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย 
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20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 

2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ              

ในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความ รู้ เ ก่ี ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิว เตอร์  ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาํเพื่อจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  

การใชโ้ปรแกรมตารางทาํการเพื่อการคาํนวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ

ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2 

 (Basic Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทาง

เศรษฐศาสตร์ 

2. นาํความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

2. ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกาํหนดราคาดุลยภาค         

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

รายไดป้ระชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตวั วฎัจกัรเศรษฐกิจดุลการคา้และดุลการชาํระเงินและการพฒันา

เศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไ้ข 
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20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 

 (Basic Accounting) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสําหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวินยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วธีิการและขั้นตอนการจดับญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบติังานบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายวตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการบญัชี ขอ้สมมติทางบญัชี

ความหมายของสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  สมการ

บญัชี การวิเคราะห์รายการคา้การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการเจา้ของ

คนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ

ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุง ปิดบญัชี และสรุปวงจรบญัชี 
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20200-1003 การขายเบื้องต้น 1-2-2 

 (Basic Selling) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย 

2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือมัน่ใน

ตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ 

2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ 

3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒันาการการขาย หน้าท่ีทางการขาย

ประเภทและลกัษณะของงานขาย ความรู้เก่ียวกบัตนเอง ความรู้เก่ียวกบักิจการ ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั คุณสมบติัของนกัขาย โอกาสและความกา้วหนา้ของนกั

ขายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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20200-1004 พมิพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic Thai Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพไ์ทย 

2. มีทกัษะในการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพไ์ทยแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพห์นงัสือภายนอกและหนงัสือภายในตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผสั การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ 

เคร่ืองหมายการพิมพ์ประโยค  การคาํนวณคาํสุทธิ  การพิมพ์หนังสือภายนอก  หนังสือภายในและ              

การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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20200-1005 พมิพ์องักฤษเบื้องต้น 0-4-2 

 (Basic English Typing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิมพอ์งักฤษ 

2. มีทกัษะในการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเคร่ือง 

4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพิมพอ์งักฤษแบบสัมผสั 

2. พิมพส์ัมผสัแป้นพิมพต่์างๆตามหลกัการ 

3. คาํนวณคาํสุทธิตามหลกัเกณฑ ์

4. พิมพจ์ดหมายธุรกิจตามหลกัการ 

5. ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผสั การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์

เคร่ืองหมาย การพิมพป์ระโยค การคาํนวณคาํสุทธิ จดหมายธุรกิจ และการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพดี์ดหรือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

20202-2001 การตลาดเบื้องต้น 2-2-3 

 (Basic Marketing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 

2. สามารถวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย และกาํหนด

ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

ความรับผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู้ และความละเอียดรอบคอบ   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและส่วนประสมทางการตลาด 

2. วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด กาํหนดตลาดเป้าหมายและตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์   

ตามกลยทุธ์การตลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นการตลาด พฤติกรรมผู ้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด            

การกาํหนดตลาดเป้าหมายและการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา              

การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด จรรยาบรรณนกัการตลาด และเทคโนโลยกีารตลาดตามสถานการณ์  
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20202-2002 การขายออนไลน์ 2-2-3 

 (Online commerce) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการขายออนไลน์ 

2. สามารถขายสินคา้ออนไลน์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงาน ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์                     

ความรับผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู้ และความละเอียดรอบคอบ   

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการขายออนไลน์ 

2. ปฏิบติังานขายออนไลน์ ตามหลกัการและสถานการณ์ทางการตลาด 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการขายออนไลน์ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการขายออนไลน์ รูปแบบและประโยชน์การขาย

สินคา้ออนไลน์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาด

ออนไลน์ จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายออนไลน์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารการขายออนไลน์ 
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20202–2003 การหาข้อมูลการตลาด 2-2-3 

 (Marketing Information) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการหาขอ้มูลการตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล

การตลาด 

2. สามารถออกแบบเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลความหมาย สรุปและ รายงาน

ผลขอ้มูลการตลาด 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวนิยั 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการหาขอ้มูลทางการตลาด  

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสารขอ้มูลการตลาด วางแผนออกแบบเคร่ืองมือ  

เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลความหมาย สรุปและรายงานผลขอ้มูลการตลาด 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารในกระบวนการหาขอ้มูลการตลาด   

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการหาขอ้มูลการตลาดประเภทและแหล่งขอ้มูลการตลาด เคร่ืองมือ

การเก็บขอ้มูล กระบวนการหาขอ้มูลการตลาด การประมวลผลขอ้มูล การแปลความหมายขอ้มูล การรายงานผล

ขอ้มูล การนาํขอ้มูลไปใช้ทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในกระบวนการหาขอ้มูล

การตลาด 
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20202-2004 การดําเนินธุรกจิขนาดย่อม 2-2-3 

 (Small Enterprises) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

 1.  เขา้ใจหลกัการและกระบวนการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 

 2.  สามารถเขียนแผนธุรกิจสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม 

 3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง ความละเอียดรอบคอบและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอ่ม แผนธุรกิจ และกระบวนการ

ดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ย 

2. เขียนแผนธุรกิจ ขนาดยอ่มตามหลกัการ 

3. เลือกทาํเลท่ีตั้งและแหล่งเงินทุนสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่ม ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดยอ่ม

การเป็นผูป้ระกอบการ การเร่ิมต้นธุรกิจขนาดย่อม การจดทะเบียนจัดตั้ งธุรกิจ กฎหมายและองค์การ                        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจขนาดย่อม ทาํเลท่ีตั้ง แหล่งเงินทุน การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อมและ               

แผนธุรกิจ 
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20202-2005 การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-3 

 (Good and Service Distribution) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

2. สามารถกาํหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ การทาํงานเป็นทีม ความมีมนุษย์

สัมพนัธ์และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ  

2. กาํหนดตลาดเป้าหมายและวางแผนจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารในการจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ ลกัษณะตลาดสินคา้และบริการ

สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจดัจาํหน่าย การขนส่งสินคา้ การคลงัสินคา้ กฎหมาย

และองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อจดั

จาํหน่ายสินคา้และบริการ 
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20202-2006 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-3-3 

 (Advertising and Sales Promotion) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการโฆษณาการส่งเสริมการขายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เลือก สร้างสรรค ์และวดัผลประเมินผลงานโฆษณา/ส่ือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น               

ในการทาํงานเป็นทีม และความประหยดั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  

2. สร้างสรรคง์านโฆษณา เลือกส่ือโฆษณา 

3. วดัและประเมินผลการโฆษณา/ส่ือ การส่งเสริมการขายตามแบบประเมินและเกณฑท่ี์กาํหนด 

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา         

การสร้างสรรค์งานโฆษณา  ส่ือโฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย เคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย         

การวดัผลและประเมินผลของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  เทคโนโลยสีารสนเทศการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
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20202-2007 การจัดแสดงสินค้า 1-4-3 

 (Visual Merchandising) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัแสดงสินคา้ 

2. สามารถวางแผนการจดัแสดงสินคา้ จดัทาํงบประมาณและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารการจดัแสดงสินคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การทาํงานเป็นทีม 

ความอุตสาหพยายาม ความกระตือรือร้น และความประหยดั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัแสดงสินคา้   

2.  วางแผนและออกแบบการจดัแสดงสินคา้ จดัทาํงบประมาณการจดัแสดงสินคา้  

3. ติดตามและประเมินผลการจดัแสดงสินคา้และประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

การจดัแสดงสินคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัแสดงสินคา้ ประเภทของการจดัแสดงสินคา้ การวางแผนการ

จดัแสดงสินคา้ การออกแบบผงัร้านคา้ การออกแบบจดัแสดงสินคา้ งบประมาณการจดัแสดงสินคา้ การ

จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และจดัแสดงสินคา้ การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารการจดัแสดงสินคา้ 
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20202-2008 การพฒันาบุคลกิภาพนักขาย 2-2-3 

 (Salesman Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และ

การสร้างความประทบัใจในงานขาย 

2. สามารถพฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัอาชีพขาย 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง ความสุภาพอ่อนน้อม           

ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความแนบเนียน และความมีระเบียบวนิยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย 

2. พฒันาศิลปะการพดู มารยาททางสงัคม และการสร้างความประทบัใจในงานขาย 

3. พฒันาบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัอาชีพขายตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพในงานอาชีพขาย กระบวนการพฒันาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคมและการสร้าง

ความประทบัใจในงานขาย 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานการตลาด  

(Marketing) 
 

20202-2101 การจัดซ้ือเบื้องต้น 2-0-2 

 (Basic Purchasing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัซ้ือ คุณสมบติัและจรรยาบรรณผูจ้ดัซ้ือ 

2. สามารถออกแบบกระบวนการและวธีิปฏิบติัในการจดัซ้ือ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริตความ

กระตือรือร้น และความประหยดั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการ กระบวนการจดัซ้ือ คุณสมบติั และจรรยาบรรณผูจ้ดัซ้ือ 

2. ออกแบบกระบวนการและวธีิปฏิบติัในการจดัซ้ือตามกระบวรการ 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการจดัซ้ือตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการจัดซ้ือ นโยบายการจัดซ้ือ บทบาทของหน่วยงานจัดซ้ือ กฎระเบียบ

กระบวนการและวธีิปฏิบติัในการจดัซ้ือ การเจรจาต่อรอง การจดัเก็บและการควบคุมสินคา้คงคลงั คุณสมบติั

และจรรยาบรรณผูจ้ดัซ้ือ เทคโนโลยสีารสนเทศการจดัซ้ือ 
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20202-2102 การขายตรง 2-2-3 

 (Direct Sales) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการขายตรง กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขายตรง 

2. สามารถวางแผนและปฏิบติัการขายตรง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความรับผดิชอบ การทาํงานเป็น

ทีม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีภาวะผูน้าํ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการขายตรง 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัจรรยาบรรณวชิาชีพขายตรง กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

     ธุรกิจขายตรง 

4. วางแผนและปฏิบติัการขายตรงตามหลกัการ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและการดาํเนินธุรกิจขายตรง รูปแบบของการขายตรง สถานการณ์

ตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและเทคนิคการขาย

ตรง  คุณสมบติัและจรรยาบรรณวชิาชีพขายตรง  กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขายตรง 
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20202-2103 การค้าปลกีและการค้าส่ง 2-2-3 

 (Retails and Wholesales) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการกระบวนการคา้ปลีกและการคา้ส่ง กฎหมายและองค์การ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้

ปลีกและการคา้ส่ง แนวโนม้การคา้ปลีกและการคา้ส่ง   

2. สามารถออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจค้าปลีกการค้าส่งค้าส่ง และวางแผนการ

ดาํเนินงาน การคา้ปลีกและการคา้ส่ง  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทนอดกลั้น ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

     ความขยนัหมัน่เพียร และความกระตือรือร้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกระบวนการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

2. ออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจคา้ปลีกและการคา้ส่ง กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการคา้ปลีกและการคา้ส่ง แนวโนม้การคา้ปลีกและการคา้ส่ง   

3. วางแผนและดาํเนินงานการคา้ปลีกและการคา้ส่งตามหลกัการ 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการคา้ปลีกและการคา้ส่งตามหลกัการ  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลักการคา้ปลีกและการคา้ส่ง ประเภทของการค้าปลีกและการค้าส่ง

โครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่ง การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การจดัซ้ือสินคา้ การควบคุม

สินค้าคงคลัง การกําหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง  การให้บริการลูกค้า  กฎหมายและองค์การ                                     

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  แนวโนม้การคา้ปลีกและการคา้ส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศการคา้

ปลีกและการคา้ส่ง 
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20202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 1-2-2 

 (Packing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการบรรจุภณัฑ ์การออกแบบ การพฒันาบรรจุภณัฑ ์และวสัดุบรรจุภณัฑ ์

2. สามารถออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความประหยดั และ 

    ความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ การพฒันาบรรจุภัณฑ์ และวสัดุ                        

บรรจุภณัฑ ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

2. ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑต์ามหลกัการ 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการบรรจุภณัฑ์ หน้าท่ีและประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์ ประเภทและ

ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์  วสัดุบรรจุภณัฑ์  การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั     

บรรจุภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยสีารสนเทศการบรรจุภณัฑ ์
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20202-2105 ลูกค้าสัมพนัธ์ 1-2-2 

 (Customer Relations) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการลูกคา้สัมพนัธ์ 

2. สามารถสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความสุภาพอ่อนนอ้ม 

     ความแนบเนียนและการควบคุมตนเอง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการลูกคา้สัมพนัธ์  

2. วเิคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ 

3. จดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตามหลกัการ 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานลูกคา้สัมพนัธ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการลูกค้าสัมพนัธ์ พฤติกรรมลูกค้า กระบวนการลูกค้าสัมพนัธ์                          

การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การจดัการขอ้ร้องเรียน คุณสมบติัของ

ผูป้ฏิบติังานลูกคา้สัมพนัธ์และเทคโนโลยสีารสนเทศในงานลูกคา้สัมพนัธ์ 
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20202-2106 การกาํหนดราคา 2-0-2 

 (Pricing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการนโยบายราคา วธีิการกาํหนดราคา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดราคา  

ความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัส่วนประสมการตลาด กฎหมายและองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กาํหนดราคาสินคา้ 

2. สามารถกาํหนดราคาสินคา้และบริการตามสถานการณ์ทางการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความละเอียดรอบคอบ  

และมีภาวะผูน้าํ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ นโยบายการกาํหนดราคา วิธีการกาํหนดราคา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 

ต่อการกาํหนดราคา และความสัมพนัธ์ระหวา่งราคากบัส่วนประสมการตลาด  

2. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดราคาสินคา้  

3. กาํหนดราคาสินคา้และบริการตามหลกัการ และสถานการณ์ทางการตลาด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการกาํหนดราคา วตัถุประสงคก์ารกาํหนดราคา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนด

ราคา ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคากบัส่วนประสมการตลาด นโยบายราคา วิธีการกาํหนดราคา กฎหมายและ

องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดราคาสินคา้ 
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20202-2107 การประกนัภัย 2-2-3 

 (Insurance) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการประกนัภยัเง่ือนไขของการประกนัภยัและธุรกิจการประกนัภยั 

2. สามารถเขียนคุณสมบติั จรรยาบรรณตวัแทนประกนัภยั กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกนัภยั  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ ความละเอียดรอบคอบ 

ความอุตสาหพยายาม และความสุภาพอ่อนนอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการประกนัภยัเง่ือนไขของการประกนัภยัและธุรกิจการประกนัภยั 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั จรรยาบรรณ ตวัแทนประกนัภยัและกฎหมาย องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประกนัภยั 

3. เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่การเป็นตวัแทนประกนัภยัตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการประกนัภยั ประเภทของการประกนัภยั เง่ือนไขของการประกนัภยั

ธุรกิจการประกนัภยั คุณสมบติัและจรรยาบรรณอาชีพประกนัภยั การเขา้สู่อาชีพประกนัภยักฎหมายและ

องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั 
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20202-2108 การขายประกนัชีวติ 1-2-2 

 (Life Insurance) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการกระบวนการเทคนิคการขายประกนัชีวิต คุณสมบติั จรรยาบรรณของตวัแทน

ประกนัชีวติ กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวติ 

2. สามารถวางแผนการขายและเทคนิคการขายประกนัชีวติ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความละเอียดรอบคอบ ความสุภาพอ่อนนอ้ม และการควบคุมตนเอง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกระบวนการขายประกนัชีวติ 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติั จรรยาบรรณตวัแทนขายประกันชีวิต กฎหมายและองค์การ         

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวติ 

3. วางแผนการขายและเทคนิคการขายประกนัชีวติตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการประกนัชีวิต ประเภทและรูปแบบของการประกนัชีวิต คุณสมบติั

และจรรยาบรรณตวัแทนขายประกนัชีวิต กระบวนการขายและเทคนิคการขายประกนัชีวิต กฎหมายและ

องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวติ 
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20202-2109 การจัดการผลติภัณฑ์ท้องถิ่น 2-2-3 

 (Local Product Management) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

2. สามารถวางแผนและจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัธรรมาภิบาล กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสนใจใฝ่รู้ การทาํงาน 

เป็นทีม และมีภาวะผูน้าํ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง หลกัธรรมาภิบาล กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลิตภณัฑ์

ทอ้งถ่ิน 

2. วางแผนและจดัการพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ตามหลกัการและสถานการณ์ทางการตลาด 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน วสิาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภณัฑ์

ทอ้งถ่ิน การพฒันาผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน  การตลาดผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

หลกัธรรมาภิบาลกบัการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน กฎหมายและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลิตภณัฑ์

ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยสีารสนเทศการจดัการผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
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20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด 1-2-2 

 (Creative Thinking in Marketing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการคิดสร้างสรรคท์างการตลาด 

2. สามารถแสดงความคิดสร้างสรรคก์บัโครงการทางการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความสนใจใฝ่รู้ ความเช่ือมัน่ 

ในตนเอง ความรับผดิชอบและมีภาวะผูน้าํ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรคท์างการตลาด 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด  

3. สร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาดตามหลกัการ  

4. ประยกุตใ์ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นงานการตลาด  

อธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด ลกัษณะและองค์ประกอบการคิด

กระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ความคิด

สร้างสรรค์กบัสถานการณ์และภูมิปัญญาไทย กฎหมายและองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองทรัพยสิ์น                 

ทางปัญญา 
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20202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 3-0-3 

 (Trading in ASEAN Economic Communities) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ แนวโนม้ 

การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. สามารถวเิคราะห์แนวโนม้การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความสามคัคี มีภาวะผูน้าํและ 

    ความเป็นประชาธิปไตย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภัณฑ์และการจดั

จาํหน่ายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอ้ตกลง

ทางการคา้ แนวโนม้การคา้ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. วเิคราะห์แนวโนม้การคา้ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลกัการและสถานการณ์ 

3. เตรียมความพร้อมตนเองสาํหรับการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลิตภณัฑ์และการจดัจาํหน่ายในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอ้ตกลงทางการคา้ แนวโนม้การคา้ใน

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเทคโนโลยสีารสนเทศการคา้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 
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20202-2112 ศิลปะเชิงพาณชิย์ 1-2-2 

 (Commercial Arts) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการศิลปะเชิงพาณิชย ์

2. สามารถการออกแบบและตกแต่งเชิงพาณิชย ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความประหยดั ความเช่ือมัน่

ในตนเองความสนใจใฝ่รู้ และความอุตสาหพยายาม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ ออกแบบ และตกแต่งศิลปะเชิงพาณิชย ์

2. ออกแบบและตกแต่งศิลปะเชิงพาณิชยต์ามหลกัการ 

3. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานศิลปะเชิงพาณิชย ์

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการศิลปะเชิงพาณิชย ์องค์ประกอบของศิลปะ ทฤษฎีการตกแต่ง         

การออกแบบและตกแต่งเชิงพาณิชย ์การจดัแสดงสินคา้ นิทรรศการ สัญลกัษณ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศงานศิลปะเชิงพาณิชย ์
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20202–2113 ศิลปะการขาย 2-2-3 

 (Salesmanship) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการศิลปะการขาย กระบวนการขายและเทคนิคการนาํเสนอ  

2. สามารถวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย เทคนิคการเสนอขาย การจดัทาํเอกสาร การจดัการ

ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผลและการรายงานการขาย 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 

ความแนบเนียน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจิตบริการ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการศิลปะการขาย กระบวนการขาย และเทคนิคการนาํเสนอ  

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย เทคนิคการเสนอขาย การจดัทาํ

เอกสาร การจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผลแล การรายงานการขาย 

3. วางแผนและปฏิบติัการขายตามหลกัการ 

4. จดัการเก่ียวกบัเอกสารการขาย ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ประเมินผลและรายงานการขายตาม 

หลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการศิลปะการขาย ทฤษฏีแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

กระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย เทคนิคการนาํเสนอ เอกสารการขาย การจดัการ     

ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผลและการรายงานการขาย 
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20202-2114 กฎหมายธุรกจิค้าปลกีและขายตรง 2-0-2 

 (Business Law for Retails and Wholesales) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจในกฎหมายคา้ปลีก การขายตรง การตลาดแบบตรง 

2. เขา้ใจในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี 

3. เขา้ใจในสัญญาซ้ือขาย สัญญาตวัแทน นายหนา้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

4. เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

5. มีทกัษะในการนาํหลกัเกณฑท์างกฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและการขายตรงมาใชใ้นงานอาชีพ 

6. ตระหนกัถึงความสาํคญัของกฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายธุรกิจคา้ปลีกและขายตรง  

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายและสัญญาตวัแทนนายหนา้  

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายลกัษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี สัญญาซ้ือขาย สัญญาตวัแทน นายหนา้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายคา้ปลีก

กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้า                                      

ท่ีไม่ปลอดภยั และกฎหมายวธีิพิจารณาคดีผูบ้ริโภค  
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20212-2104 ภาษาองักฤษสําหรับพนักงานขาย 1-2-2 

 (English for Salespersons) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวนท่ีใชส้าํหรับพนกังานขาย 

2. มีทกัษะการใชภ้าษาในงานการขาย 

3. เห็นคุณค่าของการใชภ้าษาในงานการขาย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์สาํนวนท่ีใชใ้นการขายสินคา้และบริการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ 

3. กรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการใชภ้าษาในการตอ้นรับลูกคา้ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการการต่อรอง

ราคา การแนะนาํและสาธิตการใชสิ้นคา้ การรับคืนและเปล่ียนสินคา้ การร้องเรียนจากลูกคา้และการกรอก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20202-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20202-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20202-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ          

โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน

ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20202-8002 ในสถานประกอบการ 

สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
 

  



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

20202-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                     

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20202-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                       

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันา

งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือ

กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20202-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                    

ตามกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือ

พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล

หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20202-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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20000-20xx กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0-2-0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะ               

ทางลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั             

การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้

กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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20000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวติ การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการ              

และวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม การใชก้ระบวนการกลุ่ม

และการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และ

ปรับปรุงการทาํงาน 
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20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม                  

ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม           

อนัดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม 

3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 

 


	
	1. ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
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	4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	5. เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
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	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน              และในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                  และในการปฏิบัติงาน
	1. ฟัง-ดูการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ
	2. ออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง
	3. สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
	4. ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน             และในการปฏิบัติงาน
	สมรรถนะรายวิชา
	4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน             และในการปฏิบัติงาน
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
	3. นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม
	4. เขียนรายงานการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ
	2. สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
	3. การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปกรรม
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานศิลปกรรม
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม
	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเกษตร
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานประมง
	3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยว
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานท่องเที่ยว
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานสิ่งทอ
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