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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาธุรกจิค้าปลีก 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพธุรกิจคา้ปลีกให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นอาชีพธุรกิจคา้ปลีก 

4. เพื่อใหส้ามารถวางแผนและดาํเนินงานจดัการงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นอาชีพธุรกิจคา้ปลีกในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความ

รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวชิาธุรกิจคา้ปลีก 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 ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               

และคณิตศาสตร์ 
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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 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพธุรกิจคา้ปลีก ตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานธุรกิจคา้ปลีก 

3.3.6 ใชเ้ทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้ 

3.3.7 ส่ือสารงานขายและบริการ 

3.3.8 ใชเ้คร่ืองมือการปฏิบติังานในร้านคา้ปลีก 

3.3.9 สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

3.3.10 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการขายสินคา้และบริการ 

3.3.11 จดัการสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

3.3.12 ป้องกนัและลดการสูญเสียของร้านคา้ 
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สาขางานธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 

3.3.13 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ท่ีไม่อยูภ่ายใต้

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.14 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3.3.15 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.16 รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3.3.17รู้และเขา้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและสามารถประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการลูกคา้ 

3.3.18 มีความรู้เก่ียวกบัการสรรหาสินคา้ การจดัแสดงสินคา้ การเติมเตม็สินคา้ การขายและ 

            การใหบ้ริการในรูปแบบสมยัใหม่ 

3.3.19 ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัการสูญเสียและแกปั้ญหาการสูญเสียของสินคา้ในธุรกิจ 

            คา้ปลีกสมยัใหม่ 

สาขางานธุรกจิอาหารและบริการ 

3.3.13 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพธุรกิจอาหารและบริการ ท่ีไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.14 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานธุรกิจอาหารและบริการ 

3.3.15 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.16 รู้และเขา้ใจถึงธุรกิจอาหารและบริการ 

3.6.17 รู้และเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและสามารถประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจอาหารและ 

            บริการ 

3.3.18 มีความรู้เก่ียวกบัการสรรหาวตัถุดิบ การประกอบอาหาร การนาํเสนอ การ 

           ใหบ้ริการและการแกปั้ญหา 

3.3.19 ปฏิบติังานในการป้องกนั แกปั้ญหาการสูญเสียของวตัถุดิบและอาหาร 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาธุรกจิค้าปลีก 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาธุรกิจคา้ปลีก 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 

20211-2001 มาตรฐานการปฏิบติังานธุรกิจคา้ปลีกเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20211-2002 เทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้ 2-2-3 

20211-2003 การส่ือสารงานขายและบริการ 2-2-3 

20211-2004 การปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก 2-2-3 

20211-2005 การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 2-2-3 

20211-2006 ขายสินคา้และบริการ 2-2-3 

20211-2007 การจดัการสินคา้ในร้านคา้ปลีก 2-2-3 

20211-2008 สัมมนาการปฏิบติังานวชิาชีพธุรกิจคา้ปลีก 2-2-3 
 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง  (หรือตามท่ีสาขาวิชากาํหนด ให้สร้างรายวิชา

เกินกวา่หน่วยกิตรวมท่ีกาํหนด 2-3 รายวชิา) 
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รายวชิาทวภิาคี 

2.3.1 สาขางานธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20211-5101 งานธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-4 

20211-5102 งานบริการลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่ *-*-4 

20211-5103 งานจดัการสินคา้และการให้บริการในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-4 

20211-5104 งานจดัแสดงและเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-3 

20211-5105 งานป้องกนัการสูญเสียของสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-3 
 

2.3.2 สาขางานธุรกจิอาหารและบริการ  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20211-5201 งานธุรกิจอาหารและบริการ *-*-4 

20211-5202 งานบริการลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-4 

20211-5203 งานจดัการสินคา้และการให้บริการในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-4 

20211-5204 งานจดัการสินคา้ภายในร้านอาหาร *-*-3 

20211-5205 งานป้องกนัการสูญเสียของสินคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-3 
 

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 20211-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20211-8002 และ 20211-8003

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20211-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20211-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20211-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20211-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20211-8502 และ 20211-8503

รวม 4 หน่วยกิต 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20211-8501 โครงงาน *-*-4 

20211-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20211-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20211-9001 การจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 1-2-2 

20211-9002 การจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 1-4-3 

20211-9003 การโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก 1-2-2 

20211-9004 การคา้ปลีกออนไลน์ 2-2-3 

20211–9005 เทคนิคการขายในธุรกิจคา้ปลีก 1-2-2 
 

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 
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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 

20211-2001 มาตรฐานการปฏิบติังานธุรกิจคา้ปลีกเบ้ืองตน้ 2-2-3 

20211-2002 เทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้ 2-2-3 

20211-2003 การส่ือสารงานขายและบริการ 2-2-3 

20211-2004 การปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก 2-2-3 

20211-2005 การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 2-2-3 

20211-2006 ขายสินคา้และบริการ 2-2-3 

20211-2007 การจดัการสินคา้ในร้านคา้ปลีก 2-2-3 

20211-2008 สัมมนาการปฏิบติังานวชิาชีพธุรกิจคา้ปลีก 2-2-3 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

รายวชิาทวภิาคี 

สาขางานธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 

20211-5101 งานธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-4 

20211-5102 งานบริการลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่ *-*-4 

20211-5103 งานจดัการสินคา้และการให้บริการในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-4 

20211-5104 งานจดัแสดงและเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-3 

20211-5105 งานป้องกนัการสูญเสียของสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ *-*-3 
 

สาขางานธุรกจิอาหารและบริการ 

20211-5201 งานธุรกิจอาหารและบริการ *-*-4 

20211-5202 งานบริการลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-4 

20211-5203 งานจดัการสินคา้และการให้บริการในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-4 

20211-5204 งานจดัการสินคา้ภายในร้านอาหาร *-*-3 

20211-5205 งานป้องกนัการสูญเสียของสินคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ *-*-3 

 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20211-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20211-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20211-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20211-8501 โครงงาน *-*-4 

20211-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20211-8503 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  

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเ 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. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัการและวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน

พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษ์พลงังาน 

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 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

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 ก่ียวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส 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 

20211-2001 มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลกีเบื้องต้น 2-2-3 

 (Standard of Introduction to retailing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจมาตรฐานการปฏิบติังานธุรกิจคา้ปลีก 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานเก่ียวกบัมาตรฐานในธุรกิจคา้ปลีก 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานในธุรกิจคา้ปลีก 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบติังานในธุรกิจคา้ปลีก  

2. ปฏิบติังานธุรกิจคา้ปลีกอยา่งมีประสิทธิผล 

3. จดัระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภยัของร้านคา้ 

4. ป้องกนัและลดความสูญเสียของร้านคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสําคญัของมาตรฐานในร้านคา้ปลีก  การทาํงานภายใต้

มาตรฐานขององค์กร  สนับสนุนการทาํงานของทีม รักษาบุคลิกภาพให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ พฒันานิสัย               

การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดูแลและรักษาสภาพร้านคา้ จดัระเบียบพื้นท่ีการทาํงาน  จดัการอนัตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึน  การใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัในร้านคา้ และการป้องกนัความสูญเสียในร้านขายปลีก 
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20211-2002 เทคโนโลยีเบื้องต้นเพ่ือการบริการลูกค้า 2-2-3 

 (Principles of Technology Management in customer service) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจเทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้ 

2. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชเ้ทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเทคโนโลยเีบ้ืองตน้เพื่อการบริการลูกคา้  

2. ใชอุ้ปกรณ์และกระบวนการปฏิบติังาน ณ จุดชาํระเงิน 

3. ปฏิบติังานคา้ปลีกโดยใชเ้ทคโนโลย ี

4. บรรจุหีบห่อสินคา้ 

5. บาํรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านคา้ปลีก 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีการบริการลูกคา้ในร้านคา้ปลีก ประเภทของ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ ณ จุดชาํระเงิน ใชอุ้ปกรณ์และดาํเนินการทาํธุรกรรม ณ จุดชาํระเงิน ตรวจสอบความถูก

ตอ้งของการทาํธุรกรรม  ดาํเนินการขายให้เสร็จสมบูรณ์  การบรรจุหีบห่อสินคา้  ทกัษะการใช้แป้นพิมพ์

และอุปกรณ์ป้อนขอ้มูล  การบาํรุงรักษาอุปกรณ์   
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20211-2003 การส่ือสารงานขายและบริการ 2-2-3 

 (Retail communication and services) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจการส่ือสารงานขายและบริการ 

2. มีทกัษะในการส่ือสารงานขายและบริการ 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีในการส่ือสารงานขายและบริการ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารงานขายและบริการ 

2. ปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้

3. ขายสินคา้และบริการได ้

4. ส่ือสารในร้านคา้เพือ่สนบัสนุนทีมงานได ้

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความหมาย  ความรู้พื้นฐานการส่ือสารงานขายและบริการ ประเภทของ

การส่ือสาร ประเภทของการบริการ การส่งมอบสินค้าและบริการ การตอบข้อร้องเรียนของลูกค ้า

การประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับสินค้าและบริการ รูปแบบของการส่ือสารกับลูกค้า การใช้เทคโนโลยี

ในการส่ือสารงานขายและบริการ การทาํงานเป็นทีม และการปฏิสัมพนัธ์กับลูกค้า 
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20211-2004 การปฏิบัติงานสินค้าในร้านค้าปลกี 2-2-3 

 (Visual Merchandising operation in Retail Stores) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความรู้เบ้ืองตน้การปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

2. มีทกัษะความรู้เบ้ืองตน้การปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานดา้นการปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก  

2. รับสินคา้จากผูส่้งมอบดว้ยการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. นาํสินคา้จดัเก็บเขา้สู่พื้นท่ีกาํหนดอยา่งถูกตอ้ง 

4. ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เติมเตม็สินคา้ตามผงัการจดัเรียงอยา่งถูกตอ้งตามวธีิการท่ีกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานดา้นการปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก ประเภทของการ

ปฏิบติังานสินคา้ในร้านคา้ปลีก  ขั้นตอนของการปฏิบติังานในร้านคา้ปลีก ประกอบดว้ยการรับสินคา้จาก       

ผูส่้งมอบ การนาํสินคา้จดัเก็บเขา้สู่พื้นท่ีท่ีกาํหนดอยา่งเป็นระบบ  การใชเ้คร่ืองมือดว้ยความปลอดภยัและ

การเติมเตม็สินคา้ตามผงัการจดัเรียงอยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการ 
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20211-2005 การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 2-2-3

 (Customer relationship management) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวธีิการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัวธีิการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวธีิการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  

2. พฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยนาํความรู้จากฐานขอ้มูลผูบ้ริโภค 

3. วางแผนและดาํเนินการเสนอขาย 

4. จดัใหมี้การสนบัสนุนหลงัการขาย 

5. จดัการลูกคา้ท่ียากต่อการสนองความตอ้งการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  การพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้     

การวางแผนนําเสนอขาย ดาํเนินการเสนอขาย การสนับสนุนหลังการขาย การจัดการลูกค้าท่ียากต่อ              

การสนองความตอ้งการ การเก็บรักษาและการใช้ฐานขอ้มูลลูกคา้ รวมถึงการใช้ความรู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ         

ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
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20211-2006 ขายสินค้าและบริการ 2-2-3 

 (Retail marketing and services) 

  จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานในการขายสินคา้และบริการ 

2. มีทกัษะในการขายสินคา้และบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการขายสินคา้และบริการ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานในการขายสินคา้และบริการ 

2. พฒันาและประยกุตค์วามรู้ในผลิตภณัฑไ์ด ้

3. รวบรวมสารสนเทศของลูกคา้เพื่อเตรียมการขายได ้

4. นาํเสนอขายตามกระบวนการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบังานขายและบริการ ประเภทของงานขาย ความรู้

เก่ียวกบัลูกคา้ ความรู้เก่ียวกบักิจการ เทคนิคการขายและการบริการ บุคลิกภาพของนกัขายและบริการ การ

เขียนบนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน การใชเ้ทคโนโลยใีนการขายและบริการ การสร้างภาพลกัษณ์ให้

ธุรกิจคา้ปลีก 
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20211-2007 การจัดการสินค้าในร้านค้าปลกี 2-2-3 

 (Managing the merchandise planning process) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวธีิการจดัการสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

2. มีทกัษะการจดัการสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวธีิการจดัการสินคา้ในร้านคา้ปลีก 

2. กาํหนดวธีิการสั่งซ้ือสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยอียา่งเป็นระบบ 

3. กาํหนดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้จากผูส่้งมอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. กาํหนดรหสัสินคา้และวนัเวลาในการส่งมอบ 

5. จดัเก็บสินคา้ใหป้ลอดภยัและสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการสั่งซ้ือสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ การจดัผงัพื้นท่ี       

เพื่อจัดเก็บสินค้าจากผูส่้งมอบ การกําหนดรหัสสินค้าและวนัเวลาในการส่งมอบ การระบุตาํแหน่ง                 

การจดัเก็บสินคา้เพื่อใหป้ลอดภยัและสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย 
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20211-2008 สัมมนาการปฏิบัติงานวชิาชีพธุรกจิค้าปลกี 2-2-3 

 (Seminar in Retailing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการศึกษาคน้ควา้และดาํเนินงานสัมมนาทางวชิาชีพดา้นธุรกิจคา้ปลีก 

2. ดาํเนินงานสัมมนาทางวชิาชีพดา้นธุรกิจคา้ปลีก ตามหลกัการและวธีิการท่ีเป็นสากล 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้ พฒันางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงาน ดว้ยความรับผดิชอบ

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการสัมมนาทางวชิาชีพดา้นธุรกิจคา้ปลีก 

2. จดัทาํรายงานและนาํเสนอ พร้อมทั้งอภิปรายหวัขอ้การสัมมนาในสาขาวชิาชีพดา้นธุรกิจ 

คา้ปลีก ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. เตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ เลือกใชโ้สตทศันูปกรณ์ ประกอบการนาํเสนอการสัมมนาวชิาชีพดา้น 

ธุรกิจคา้ปลีกตามหลกัสากล 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการคน้ควา้และเลือกหวัขอ้การสัมมนาการปฏิบติังานดา้นธุรกิจคา้ปลีก 

หลกัการและกระบวนการสัมมนาทางวชิาชีพดา้นธุรกิจคา้ปลีก การจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ การนาํเสนอ 

การอภิปราย และการใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการนาํเสนอ การเรียบเรียงและเขียนรายงานการสัมมนา 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่  

(Modern Retail) 

20211-5101 งานธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ *-*-4 

 (Modern Retailing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการพื้นฐานของการดาํเนินงานธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

2. เขา้ใจประเภทของเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. มีทกัษะและประสบการณ์พื้นฐานในงานธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีฝึกปฏิบติั 

4. มีเจตคติท่ีดีต่อธุรกิจคา้ปลีกคา้ปลีกสมยัใหม ่

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ประเภทของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

2. จดัทาํเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

3. ปฏิบติังานตามลกัษณะงานของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีฝึกปฏิบติั 

4. ปฏิบติังานตามมาตรฐานของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ความเป็นมา ประเภทและ โครงสร้างของธุรกิจคา้

ปลีกสมยัใหม่ ลักษณะของงานธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่แต่ละประเภท บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพในงานธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ ปัจจยัความสําเร็จของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  สถานการณ์       

การคา้ปลีกสมยัใหม่และแนวโนม้ในอนาคต 
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20211-5102 งานบริการลูกค้าในธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ *-*-4 

 (Customer Service in Modern Retailing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

2. มีทกัษะและประสบการณ์เก่ียวกบักระบวนการบริการลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการใหบ้ริการลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

2. ปฏิบติังานตามขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

3. ใหบ้ริการลูกคา้ตามกระบวนการบริการในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสาํคญัของลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ พฤติกรรมของลูกคา้ 

สาํรวจความตอ้งการ กระบวนการบริการลูกคา้ เทคนิคการขายและการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  
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20211-5103 งานจัดการสินค้าและการให้บริการในธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ *-*-4 

 (Managing the store and Services in Modern Retailing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัประเภทสินคา้และการจดัการสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

2. มีทกัษะกระบวนการการจดัการและการใหบ้ริการสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. มีเจตคติท่ีดีและสร้างเสริมกิจนิสัยใหเ้ป็นผูรั้กในอาชีพธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทสินคา้และการจดัการสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

2. ปฏิบติังานตามหลกัการและขั้นตอนการจดัการสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. ปฏิบติังานตามหลกัการและขั้นตอนการบริการสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้ในสินคา้ ประเภทของสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ การจดัการ

สินคา้ การจดัหมวดหมู่สินคา้ การเลือกสินคา้ การจดัเรียงสินคา้เพื่อเพิ่มยอดขาย การสั่งซ้ือสินคา้ การตรวจรับ

สินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดเก็บสินค้าและการดูแลรักษาคุณภาพสินค้าในธุรกิจค้าปลีก          

การให้บริการในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ เทคนิคการสร้างเสริมทกัษะความชาํนาญในการปฏิบติังานเก่ียวกบั

ธุรกิจคา้ปลีก 
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20211-5104 งานจัดแสดงและเติมเต็มสินค้าในธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ *-*-3 

 (Store layout, design, and visual merchandising) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเก่ียวกบัการจดัแสดงและการเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

2. เขา้ใจถึงความสาํคญัของการขายและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. มีทกัษะในการจดัแสดงและเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัแสดงและเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัแสดงและการเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

2. สามารถระบุผงัการจดัเรียงและวธีิการเติมเตม็สินคา้แต่ละประเภทในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. ใชร้หสัสินคา้ประเภทต่าง ๆ ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

4. ปฏิบติังานการจดัแสดงและเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

5. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการขายและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัแสดงและการเติมเตม็สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  การเตรียม

อุปกรณ์ในการจดัเรียงสินคา้ และกระบวนการเติมเตม็สินคา้ ใชร้หสัสินคา้ประเภทต่างๆ ในธุรกิจคา้ปลีก

สมยัใหม่ เทคนิคและเสริมสร้างทกัษะ ความชาํนาญในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัแสดงและเติมเตม็

สินคา้การขายและเทคนิคการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  
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20211-5105 งานป้องกนัการสูญเสียของสินค้าในธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ *-*-3 

 (Loss prevention in Modern Retail Business) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัของการป้องกนัการสูญเสียของสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

2. มีทกัษะในการป้องกนัการสูญเสียสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัการสูญเสียสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการป้องกนัการสูญเสียสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของการป้องกนัการสูญเสียสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

2. ปฏิบติังานในการป้องกนัการสูญเสียสินคา้ตามกระบวนการของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

3. สามารถระบุแนวทางการป้องกนัการสูญเสียของสินคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสาํคญัของการป้องกนัการสูญเสียสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 

สาเหตุของการสูญเสีย หลกัการเก่ียวกบัการป้องกนัและแนวทางการแกไ้ขการสูญเสียของสินคา้ในธุรกิจคา้

ปลีกสมยัใหม ่
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สาขางานธุรกจิอาหารและบริการ  

(Food Retail and Service) 

20211-5201 งานธุรกจิอาหารและบริการ *-*-4 

 (Food and Service Management) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัธุรกิจอาหารและบริการ 

2. เขา้ใจประเภทเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจอาหารและบริการ 

3. มีทกัษะและประสบการณ์การพื้นฐานในงานธุรกิจอาหารและบริการ 

4. มีเจตคติท่ีดีต่องานธุรกิจอาหารและบริการ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ประเภทของธุรกิจอาหารและบริการ 

2. จดัทาํเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจอาหารและบริการ 

3. สามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานพื้นฐานของธุรกิจอาหารและบริการ 

4. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานในธุรกิจอาหารและบริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญั ลกัษณะของธุรกิจอาหารและบริการประเภทต่างๆ 

และการจดัการธุรกิจอาหารและบริการของแต่ละประเภท  ตลอดจนวธีิการจดัการขายและบริการพื้นฐานใน

ธุรกิจอาหารและบริการ การแกไ้ขปัญหา  ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานในธุรกิจอาหารและบริการ 
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20211-5202 งานบริการลูกค้าในธุรกจิอาหารและบริการ *-*-4 

 (Guest Services Management) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจพฤติกรรมและการใหบ้ริการลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

2. มีทกัษะและประสบการณ์เก่ียวกบักระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการใหบ้ริการลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

2. ใหบ้ริการลูกคา้ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนการใหบ้ริการ 

3. ปฏิบติังานตามกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

4. แกไ้ขปัญหาการใหบ้ริการลูกคา้ได ้

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสาํคญัและพฤติกรรมของลูกคา้ในในธุรกิจอาหารและบริการ การ

ใหบ้ริการลูกคา้ในขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  กระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ในธุรกิจอาหาร

และบริการ  การรับสั่งเมนูอาหาร  การเสิร์ฟอาหาร  และการใหบ้ริการประเภทต่างๆ ในธุรกิจอาหารและ

บริการ  การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  การแกไ้ขปัญหาการใหบ้ริการลูกคา้ 
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20211-5203 งานจัดการสินค้าและการให้บริการในธุรกจิอาหารและบริการ *-*-4 

 (Food and Service Purchasing and Merchandise) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของสินคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

2. มีทกัษะการจดัการสินคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

3. มีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัสินคา้และการใหบ้ริการในธุรกิจอาหารและบริการ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสินคา้แต่ละประเภทของธุรกิจอาหารและบริการ 

2. บอกหลกัการและขั้นตอนการจดัการสินคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

3. นาํเสนอรายการสินคา้แต่ละประเภทของธุรกิจอาหารและบริการ 

4. ใหบ้ริการตามขั้นตอนของรายการสินคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสินคา้ในแต่ละประเภทของธุรกิจอาหารและบริการ  การจดัการสินคา้ใน

ธุรกิจอาหารและบริการ  การนาํเสนอรายการสินคา้  รายละเอียด ประเภท  ช่ือสินคา้  เทคนิคการสร้างเสริม

ทกัษะความชาํนาญในการให้บริการตามขั้นตอนของรายการสินคา้ในธุรกิจอาหารและบริการ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

20211-5204 งานจัดการสินค้าภายในร้านอาหาร *-*-3 

 (Restaurant Layout and Equipment) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการสินคา้ภายในร้านอาหาร 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นการเตรียมสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือ 

3. มีทกัษะในการนาํเสนอสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือท่ีลูกคา้สั่ง 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการสินคา้ตั้งแต่กระบวนการเตรียมจนส่งถึงลูกคา้ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการสินคา้ภายในร้านอาหารตามขั้นตอน 

2. สามารถปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการสินคา้ตั้งแต่กระบวนการรับ-ส่งสินคา้ถึงลูกคา้ 

3. สามารถปฏิบติัเก่ียวกบัการแกปั้ญหาในการจดัการสินคา้ภายในร้าน 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการสินคา้ภายในร้าน  ตั้งแต่กระบวนการให้บริการส่วน

ตอ้นรับส่วนหนา้  ส่วนใหบ้ริการ   การรับคาํสั่งซ้ือ เสิร์ฟ จดัอาหาร การเตรียมอาหาร และจดัการตรวจสอบ

สินคา้ ก่อนถึงลูกคา้ ตลอดจนขั้นตอนและการแก้ปัญหาในการจดัการสินคา้ภายในร้านอาหารในธุรกิจ

อาหารและบริการ 
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20211-5205 งานป้องกนัการสูญเสียของสินค้าในธุรกจิอาหารและบริการ *-*-3 

 (Loss prevention in Food and Service Businesses) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและวธีิการป้องกนัการสูญเสียในธุรกิจอาหารและบริการ 

2. มีทกัษะในการวางแผนการผลิตอาหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถขจดัปัญหาและป้องกนัในเร่ืองสินคา้หรือผลิตภณัฑเ์พียงพอต่อการใหบ้ริการ 

4. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเจตคติท่ีดีต่อการป้องกนัการสูญเสียในธุรกิจอาหารและบริการ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการวตัถุดิบและผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานในธุรกิจอาหารและบริการ 

2. วางแผนจดัการวตัถุดิบและลดการสูญเสียในธุรกิจอาหารและบริการ 

3. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการสูญเสียตน้ทุนวตัถุดิบในธุรกิจอาหารและบริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสาเหตุของการสูญเสียของวตัถุดิบและผลิตภณัฑใ์นธุรกิจอาหารและ

บริการ  หลกัการจดัการตน้ทุนวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์การจดัการวตัถุดิบเพื่อการจดัทาํอาหารในร้านอาหาร 

และหลกัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการสูญเสียของสินคา้ และการประมาณการใหมี้สินคา้เพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

20211-8001 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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20211-8002 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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20211-8003 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 20211-8002 ในสถานประกอบการ 

สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

20211-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

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 หลกัการจดัทาํโครงงาน การวางแผน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา   

การประเมินผล การจัดทาํรายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทาํโครงงานสร้างและหรือ           

พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคล

หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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20211-8502 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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20211-8503 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 20211-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 

20211-9001 การจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 1-2-2 

20211-9002 การจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 1-4-3 

20211-9003 การโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก 1-2-2 

20211-9004 การคา้ปลีกออนไลน์ 2-2-3 

20211–9005 เทคนิคการขายในธุรกิจคา้ปลีก 1-2-2 
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20211-9001 การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการธุรกจิค้าปลกี 1-2-2 

 (Retail Distribution of Products and Services) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 

2. มีทกัษะในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย และวางแผนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ การทาํงานเป็นทีม ความมีมนุษย ์   

สัมพนัธ์และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 

2. วางแผน ออกแบบและกาํหนดโครงสร้างของการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 

3. เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 

4. วางแผน ออกแบบและกาํหนดวธีิการการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก ลกัษณะตลาด

สินคา้และบริการสถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจดัจาํหน่าย การขนส่งสินคา้ การ

คลงัสินคา้ กฎหมาย   และองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการธุรกิจคา้ปลีก 
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2211-9002 การจัดแสดงสินค้าในธุรกจิค้าปลกี 1-4-3 

 (Visual Merchandising) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

2. มีทกัษะในการออกแบบและจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

3. กาํหนดงบประมาณและประมาณการค่าใชจ่้ายการจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การทาํงานเป็นทีมความ       

อุตสาหพยายาม ความกระตือรือร้น และความประหยดั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

2. วางแผน ออกแบบผงัร้าน และจดัรูปแบบตามหลกัการจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. จดัทาํงบประมาณค่าใชจ่้ายในการจดัแสดงสินคา้โดยประหยดัและคุม้ค่า 

4. จดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก ตามลกัษณะสินคา้และเทศกาล 

5. ติดตามและประเมินผลการจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 

 คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัแสดงสินคา้ ประเภทของการจดัแสดงสินคา้ การวางแผนการ

จดั แสดงสินคา้ การออกแบบผงัร้านคา้ การออกแบบจดัแสดงสินคา้ งบประมาณการจดัแสดงสินคา้การ

จดัเตรียม  วสัดุอุปกรณ์และจดัแสดงสินคา้ การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารการจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก 
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20211-9003 การโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกจิค้าปลกี 1-2-2 

 (Advertising and Selling Products in Retail Business) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการโฆษณาและกระบวนการการส่งเสริมการขาย การสร้างสรรคง์านโฆษณาในธุรกิจ

คา้ปลีก 

2.  มีทกัษะในการสร้างสรรคง์านโฆษณาและเลือกส่ือโฆษณาในธุรกิจคา้ปลีก 

3.  มีทกัษะในการวางแผนและจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก 

4.  เขา้ใจกฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก 

5. เขา้ใจเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก 

6. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความกระตือรือร้นการทาํงาน   

เป็นทีม และความประหยดั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการโฆษณาและกระบวนการส่งเสริมการขาย การสร้างสรรค์งาน

โฆษณาในธุรกิจคา้ปลีก 

2. เลือกส่ือโฆษณาให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. ผลิตส่ือโฆษณาใหเ้หมาะสม กบักลุ่มเป้าหมาย และประเภทสินคา้และบริการในธุรกิจคา้ปลีก 

4. ประเมินผลการใชส่ื้อโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก 

5. เลือกรูปแบบการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์

และตลาดเป้าหมาย 

6. วางแผนการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก 

7. ใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจคา้ปลีก  

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา             

การสร้างสรรค์งานโฆษณา  ส่ือโฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย เคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย 

ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการขาย การวดัผลและประเมินผล กฎหมายและจรรยาบรรณ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารในธุรกิจคา้ปลีก 
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20211-9004 การค้าปลกีออนไลน์ 2-2-3 

 (Online Retailing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ ความสาํคญัของการคา้ปลีกออนไลน์ 

2. มีทกัษะปฏิบติังานคา้ปลีกออนไลน์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยจริยธรรม 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการคา้ปลีกออนไลน์ 

2. สามารถปฏิบติัการคา้ปลีกออนไลน์ได ้

3. เตรียมความพร้อมการคา้ปลีกออนไลน์ท่ีดีตามหลกัการ 

4. แสดงความรู้การเช่ือมโยงการคา้ปลีกออนไลน์กบัการคา้ปลีกหนา้ร้าน 

 คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความสําคญั รูปแบบและประเภทของการคา้ปลีกออนไลน์ 

ประเภทและชนิดของสินคา้ท่ีลงขาย การเตรียมความพร้อมของการคา้ปลีกแบบออนไลน์ การเช่ือมโยง

การคา้ปลีกออนไลน์กบัการคา้ปลีกหนา้ร้าน จรรยาบรรณของผูค้า้ปลีกออนไลน์ 
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20211–9005 เทคนิคการขายในธุรกจิค้าปลกี 1-2-2 

 (Selling Techniques in Retail Business) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัศิลปะการขาย กระบวนการขายและเทคนิคการเสนอขายในธุรกิจคา้ปลีก 

2. มีทกัษะเก่ียวกบักระบวนการขาย การวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย และเทคนิคการเสนอ

ขายในธุรกิจคา้ปลีก 

3. มีทกัษะเก่ียวกบัการจดัการเอกสารการขาย การจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผล       

และการรายงานการขายในธุรกิจคา้ปลีก 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง ความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจิตบริการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัศิลปะการขาย กระบวนการขายและเทคนิคการเสนอขายในธุรกิจคา้

ปลีก 

2. วางแผน จดัทาํเอกสารการขาย ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ เขียนคาํพูดขาย และเทคนิคการเสนอขาย

ในธุรกิจคา้ปลีกใหก้บัลูกคา้ 

3.  สาธิตการขาย และใชเ้ทคนิคการเสนอขายในธุรกิจคา้ปลีกใหก้บัลูกคา้ 

4.  สรุปประเมินผลและรายงานการขายในธุรกิจคา้ปลีก 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัศิลปะการขาย ทฤษฏีแรงจูงใจ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ กระบวนการ

ขาย การวางแผนการขาย การเขียนคาํพูดขาย เทคนิคการเสนอขาย สาธิตการขาย เอกสารท่ีเก่ียวกบัการขาย        

การจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ การประเมินผลและการรายงานการขายในธุรกิจคา้ปลีก 
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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 
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