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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

 
จุดประสงคสาขาวชิา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจคาปลีก ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานการจัดการธุรกิจ 
คาปลีก 

4. เพื่อใหสามารถจัดการควบคมุดูแล และตรวจสอบงานตาง ๆ  ของธุรกิจคาปลีกไดอยางมีคุณภาพใน
ระดับหนึ่ง 

5. เพื่อใหสามารถนําหลักการ และกระบวนการเกี่ยวกับการดําเนินงานไปประยุกตใชในการพัฒนา
งานดานธุรกิจคาปลีก 

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการจัดการธุรกิจคาปลีกในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระรวมทั้งการใชความรูและทักษะ เปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจคาปลีก  ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต 

กตัญูกตเวที อดกล้ัน ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคค ี 

มีมนุษยสัมพันธ  เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3.3 พัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจคาปลีกและ 

การอยูรวมกับผูอ่ืน 
3.4 วางแผนและบริหารการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก 
3.5 วางแผนการบริหาร การจดัการขาย  การบริการ และการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลกี 
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สาขางานธุรกิจคาปลีกท่ัวไป  
3.6 ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานจัดพื้นที่ของการวางสต็อกสินคาใหสัมพันธกับสินคา 

หนาราน 
3.7 ปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานการขาย การใหบริการแกลูกคา และการสงเสริมการขาย 
3.8 คัดเลือกสินคา จัดเรียงสินคา และรักษาคุณภาพสินคาเพื่อปองกันการสูญเสีย 
 

สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 
3.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบในการขายสินคา และบริการภายในรานสะดวกซื้อ 
3.7 จัดทํา และควบคุมดูแลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของรานสะดวกซื้อ 
3.8 ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของรานสะดวกซื้อ 
 

สาขางานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 
3.6 ปฏิบัติงานตามกระบวนการขาย และบริการของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 
3.7 บริหารจัดการสินคาและจัดแสดงสินคา แตละประเภทสินคาของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 
3.8 ปฏิบัติงานตามแผนการสงเสริมทางการตลาดของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 
3.9 ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 

 

สาขางานธุรกิจคาปลีกซูเปอรเซ็นเตอร 
3.6 ปฏิบัติงานตามแผนการใหบริการลูกคา การชําระเงิน และแกปญหาลูกคาของธุรกิจคาปลีก 

ซูเปอรเซ็นเตอร 
3.7 จัดเก็บสินคาและควบคุมสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกซูเปอรเซ็นเตอร 
3.8 ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของธุรกิจคาปลีกซูเปอรเซ็นเตอร 

 

สาขางานธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเก็ต 
3.6 วิเคราะหกระบวนการในการแบงสวนตลาดของธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเก็ต 
3.7 คัดเลือกสินคา การจัดการสต็อก และการตรวจนับสินคาของธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเก็ต 
3.8 ปฏิบัติงานตามแผนการขาย และกําหนดเปาหมายในการขายสินคาของธุรกิจคาปลีก  

ซูเปอรมารเก็ต 
3.9 ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเก็ต 
 

สาขางานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
3.6 ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกจิกรรมทางการตลาดของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
3.7 จัดทําบัญชีสินคา และควบคมุสินคาภายในธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
3.8 ใชเทคโนโลยใีนการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
3.9 ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
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สาขางานธุรกิจการบริการ 
3.6 วิเคราะหงานทางดานธุรกิจการบริการและพัฒนาเทคนคิการดําเนินงานของ 

ธุรกิจการบริการแตละประเภท 
3.7 ใชเทคโนโลยใีนการสื่อสารทางการตลาดกับงานธุรกิจการบริการ 
3.8 การตั้งราคาคาบริการของธุรกิจการบริการ 
3.9 ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของธุรกิจการบริการ 

 

สาขางานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 

3.6 บริหารจัดการสินคา การบริการ และการตอนรับลูกคาของธุรกิจคาปลีกรานอาหาร และ

ภัตตาคาร 

3.7 วางแผน การจดัการสงเสริมการตลาดของธุรกิจคาปลีกรานอาหาร และภัตตาคาร 

3.8 พัฒนาทักษะการใชงานและการดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ ของธุรกิจคาปลีกรานอาหาร 

และภัตตาคาร 

3.9 วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร และพัฒนาเทคนิคการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

3.10 ปฏิบัติงานตามแผนงานการจัดการบุคลากรของธุรกิจคาปลีกรานอาหาร และภัตตาคาร 
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โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2557    ประเภทวิชา  
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา   
83  หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา  12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  (4 หนวยกิต)  
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา        
พาณิชยกรรม หรือเทียบเทา 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชพี จะตองเรยีนรายวิชาปรับพืน้ฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนกัการตลาด 3-0-3 
3200-0007 การคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใช เหตุผล   การคิดวิ เคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    

 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
  

1.1.1  วิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพันธ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรพัยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบื้องตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม  
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1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชวีิตเพื่อสุขภาพและสังคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน                             3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชวีิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3  
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3211-2001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3-0-3 
3211-2002 การบริการลูกคา 3-0-3 
3211-2003 ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ 3-0-3 
3211-2004 การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก 3-0-3 
3211-2005 การสื่อสารการตลาด 3-0-3 
3211-2006 กลยุทธธุรกิจคาปลีก 3-0-3 
3211-2007 พฤติกรรมผูบริโภค 3-0-3 

 

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรยีนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนดในกรณีที่ตองการใหผูเรียน
ไดสาขางานนัน้ หรือเลือกเรยีนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
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 2.3.1  สาขางานธุรกิจคาปลีกท่ัวไป   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3211-5101 งานการจัดการของธุรกิจคาปลีกทั่วไป *-*-* 
3211-5102 งานการจัดซื้อและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกทั่วไป *-*-* 
3211-5103 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกทั่วไป *-*-* 
3211-5104 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกทั่วไป *-*-* 
3211-5105  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกทั่วไป *-*-* 

 

 2.3.2  สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3211-5201 งานการจัดการธุรกิจรานสะดวกซื้อ *-*-* 
3211-5202 งานการจัดซื้อและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจรานสะดวกซื้อ *-*-* 
3211-5203 งานการจัดการเอกสารของธุรกิจรานสะดวกซื้อ *-*-* 
3211-5204 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจรานสะดวกซื้อ *-*-* 
3211-5205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ *-*-* 
 

 2.3.3  สาขางานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3211-5301 งานการจัดการธุรกิจสรรพสินคา  *-*-* 
3211-5302 งานการจัดซื้อและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจสรรพสินคา  *-*-* 
3211-5303 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจสรรพสินคา *-*-* 
3211-5304 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจสรรพสินคา *-*-* 
3211-5305 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินคา *-*-* 
 

 2.3.4  สาขางานธุรกิจคาปลีกซูเปอรเซ็นเตอร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3211-5401 งานการจัดการธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร *-*-* 
3211-5402 งานการจัดซื้อและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร   *-*-* 
3211-5403 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร *-*-* 
3211-5404 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร   *-*-* 
3211-5405 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร *-*-* 
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 2.3.5  สาขางานธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเก็ต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3211-5501 งานการจัดการธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 
3211-5502 งานการจัดซื้อและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 
3211-5503 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 
3211-5504 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต   *-*-* 
3211-5505 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 

 

 2.3.6  สาขางานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3211-5601 งานการจัดการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
3211-5602 งานการจัดซื้อและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
3211-5603 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
3211-5604 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
3211-5605 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 

 

 2.3.7  สาขางานธุรกิจการบริการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3211-5701 งานการจัดการธุรกิจบริการ *-*-* 
3211-5702 งานการจัดการขายของธุรกิจบริการ *-*-* 
3211-5703 งานการตลาดของธุรกิจบริการ *-*-* 
3211-5704 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจบริการ *-*-* 
3211-5705 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ *-*-* 

 

 2.3.8  สาขางานธุรกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3211-5801 งานการจัดการธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
3211-5802 งานการจัดซื้อและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
3211-5803 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
3211-5804 งานการจัดการบุคลากรของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
3211-5805 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
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สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพ     
ในแตละรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3211-8001  หรือรายวิชา 3211-8002  และ 3211-8003 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3211-8001 ฝกงาน *-*-4  
3211-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3211-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี (จํานวน 4 หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรยีนรายวิชา 3211-8501  หรือรายวิชา 3211-8502  และ 3211-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3211-8501 โครงการ *-*-4 
3211-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3211-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซยีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1      2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย       3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ      3-0-3 
3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานการตลาด    3-0-3 
3200-0007 การคาปลีกและการคาสง      3-0-3 
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3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1 2-2 -3 
 (Principles of Accounting 1) 
  
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบญัชีของกิจการเจาของคนเดยีว  
ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธุรกจิบริการ  
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชพี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกจิการเจาของคนเดยีวประเภทธุรกิจบรกิารตามหลักการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห
รายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตน   ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท   การจัดทํางบ
ทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุง การปดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจาของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย    
2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย      การ
แสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ  การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง การ
ปดการขาย การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนาของ
นักขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานขาย 
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3200–0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
 (Entrepreneurship) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชวีิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน 

รูปแบบ 
ธุรกิจ  กฎหมาย และภาษีทีเ่กีย่วของ 

2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ 
ขยัน ประหยัดและอดทน  

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิต การเปนผูประกอบการ การจัดการทางการเงิน  

รูปแบบธุรกิจ แผนธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีทีเ่กีย่วของ 
2. จัดทําแผนธุรกจิอยางงายตามรูปแบบธุรกิจ 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชวีิต คณุลักษณะและทกัษะทีจ่ําเปนสําหรับการเปน

ผูประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบตางๆ การจัดทําแผนธุรกิจ 
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย และภาษีที่เกีย่วกับการเปนผูประกอบการ และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ 
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3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 3-0-3 
 (Marketer Personality Development) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 
2. มีทักษะการพฒันาบุคลิกภาพนักการตลาด 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด  
2. พัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาดตามหลักการ และกระบวนการ 
3. แสดงเจตคตแิละกิจนิสัยที่ดตีอการพัฒนาบคุลิกภาพนกัการตลาด 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ  
คุณสมบัติของนักการตลาด กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะการสื่อสาร  มารยาททางสังคม  และการ
สรางความประทับใจตอลูกคา 
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3200-0007 การคาปลีกและการคาสง 3-0-3 
 (Retailing and Wholesaling) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนนิงานการคาปลีกและการคาสง 
2. มีทักษะการดําเนินงานการคาปลีกและการคาสง 
3. มีเจตคติและกจินิสัยที่ดีตอการปฏิบัติงานการคาและการคาสง 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานการคาปลีกและการคาสง 
2. ดําเนินงานการคาปลีกและการคาสงตามหลักการและสถานการณ 
3. แสดงเจตคตแิละกิจนิสัยที่ดตีอการปฏิบัติงานการคาปลีกและการคาสง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคาปลีกและการคาสง  ประเภทของการคาปลีกและการคาสง  โครงสรางของ
หนวยงานธุรกิจการคาปลีกและการคาสง  การเลือกทําเลที่ตั้ง  การจัดซื้อสินคา การควบคุมสินคาคงคลัง  
การกําหนดราคาขายปลีกและราคาขายสง  การใหบริการลูกคา  กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับการคา
ปลีกและการคาสง  แนวโนมการคาปลีกและการคาสง เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการคาปลีก
และการคาสง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวชิาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชพี 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชพี 2-2-3 

 

• กลุมทักษะวชิาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชา บรหิารธรุกิจ 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3  
3200-1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
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• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 

สารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสื่อสาร 

ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 
การอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูล 

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเกบ็ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ           
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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• กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3 
 (Principles of Economics) 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
2. ประยุกตหลักเศรษฐศาสตรไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. ปฏิบัติงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดประเภทตาง ๆ รายไดประชาชาติ 
องคประกอบและการกําหนดรายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การคาระหวาง
ประเทศ เงินเฟอ เงินฝด และการแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลักการจัดการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหนาท่ีการจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ  
2. มีทักษะในการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตางๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาท่ีการจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

องคการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ 
2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
4. เห็นคุณคาของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ  หลักการจัดการสมัยใหม  การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ    

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ จริยธรรมในการจดัการ กรณีศึกษาการจัดการ การประยุกต
หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  
2. มีทักษะในการกําหนดสวนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดําเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตามสถานการณ 
3. กําหนดสวนประสมการตลาดตามหลักการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด  การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การแบงสวนตลาด ตลาด
เปาหมาย ผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
3211-2001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก    3-0-3 
3211-2002 การบริการลูกคา       3-0-3 
3211-2003 ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ      3-0-3 
3211-2004 การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก     3-0-3 
3211-2005 การสื่อสารการตลาด      3-0-3 
3211-2006 กลยุทธธุรกิจคาปลีก      3-0-3 
3211-2007 พฤติกรรมผูบริโภค      3-0-3 
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3211-2001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจคาปลีก 3-0-3 
 (Fundamentals  of Retailing  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจคาปลีกและสวนประสมการตลาดธุรกิจคาปลีก 
2. สามารถปฏิบัติงานธุรกิจคาปลีก 
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยที่พึงประสงคและกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก  
2. จําแนกประเภทของธุรกิจคาปลีกตามหลักการ 
3. วิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 
5. ประยุกตใชเทคโนโลยีในธุรกิจคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของธุรกิจคาปลีก   ประเภทของธุรกิจคาปลีก 
สวนประสมการตลาดของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก  สภาพแวดลอมและองคประกอบของการดําเนินธุรกิจคา
ปลีก  เทคโนโลยีที่ใชในธุรกิจคาปลีก 
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3211-2002 การบริการลูกคา 3-0-3 
 (Customer Service) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจ ความสําคัญของการบริการลูกคา 
2. จําแนกประเภทของการบริการลูกคา 

3. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิคการบริการลูกคา 

4. เกิดทักษะในการตอนรับและการใหบริการลูกคา 

5. ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการและตอนรับลูกคาเพื่อเพิ่มยอดขาย 
 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใหการตอนรับและบริการลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
2. พัฒนาตนเองในการใหบริการลูกคาตามมาตรฐานการใหบริการของธุรกิจ 
3. สรางความสัมพันธกับลูกคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของการใหบริการและผลที่ไดรับ ประเภทของการบริการ 
ระดับการบริการ  การพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการใหบริการ  ศิลปะการใหบริการ             
การตอบสนองความตองการของลูกคา  มาตรฐานการใหบริการ เทคนิคการบริการลูกคา การตอบสนองตอ
พฤติกรรมของลูกคา  การจัดการขอรองเรียนของลกูคา และการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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3211-2003 ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ 3-0-3 
 (Product Knowledge) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจองคประกอบของผลิตภัณฑ 
2. มีความรูความเขาใจสวนประกอบของสินคาในเรื่องของลักษณะภายนอกขอไดเปรียบของ 

สินคาและประโยชนใชสอย 
3. ตระหนักในความสําคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความแตกตางของผลิตภัณฑ 
2. จําแนกประเภทและหมวดหมูของสินคา 
3. อธิบายคุณลักษณะขอไดเปรียบ และประโยชนของสินคาแตละชนิด 
4. นําเสนอและสาธิตสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคประเภทของสินคา แหลงผลิตภัณฑกระบวนการผลิต              
การจัดสงมอบสินคาการเก็บรักษาสินคา  การนําเสนอ และการสาธิต การสงเสริมการขายวิเคราะหผูแขงขัน
ทางการตลาดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 
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3211-2004 การจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก 3-0-3 
 (Merchandise for Retailing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจกระบวนการจัดการสินคา 
2. มีทักษะในกระบวนการจัดการสินคา 
3. ตระหนักถึงการจัดการสินคา เพ่ือสนองตอความตองการของลูกคา 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสินคา 
2. ออกแบบและสรางรูปแบบจําลองกระบวนการจัดการสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการสินคาในธุรกิจคาปลีก หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการสินคา การบริหารหมวดสินคา การคัดเลือกสินคาและแหลงสินคา การกําหนดปริมาณขอบเขต และการ
ทํากําไรของสินคา การเตรียมพื้นที่ขาย การออกแบบราน การจัดแสดงสินคา รูปแบบการขายสินคาที่ไมใชหนา
ราน 
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3211-2005 การสื่อสารการตลาด 3-0-3 
 (Marketing Communication) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจหลัก และวิธีการติดตอสื่อสารเพ่ือการประกอบธุรกิจ จําแนกประเภทของธุรกิจคาปลีก 
2. มีทักษะการเขียนโตตอบจดหมายและเขียนรายงานธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความถูกตอง และความรอบคอบในการติดตอสื่อสาร 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเขียนกระบวนการ และวิธีการติดตอสื่อสารเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
2. เขียนและโตตอบจดหมายธุรกิจ 
3. ถายทอดขาวสารคําแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจไปสูผูบริโภค 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการติดตอเพ่ือประกอบการระหวางธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับผูบริโภค  ธุรกิจ
และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  การเขียนและโตตอบจดหมาย การเขียนรายงานของธุรกิจ การเตรียมการจัดสง
เอกสารทางการคา การถายทอดขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจไปยังผูบริโภคโดยผานสื่อตาง ๆ 
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3211-2006 กลยุทธธุรกิจคาปลีก 3-0-3 
 (Retailing Business Strategy) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจ หลักการ และกลยุทธธุรกิจคาปลีก 
2. มีทักษะเกี่ยวกับกลยุทธของธุรกิจคาปลีกประเภทตาง ๆ 
3. ประยุกตกลยุทธการตลาดมาใชในธุรกิจคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะธุรกิจคาปลีก 
2. สํารวจทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมของธุรกิจคาปลีก 
3. วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจคาปลีก 
4. วิเคราะหและปรับปรุงยอดขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของธุรกิจคาปลีก การจัดการเชิงกลยุทธ ปจจัยความสําเร็จในการแขงขัน
ของธุรกิจคาปลีก ประกอบดวยทําเลท่ีตั้งรานคาปลีก การผลิต โลจิสติกส การเงิน การวิจัย และพัฒนาการตลาด 
การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศ แนวคิดและหลักการทั่วไปในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
เพ่ือใหธุรกิจสามารถแขงขัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในสถานการณความไมแนนอน และภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน 
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3211-2007 พฤติกรรมผูบริโภค 3-0-3 
 (Consumer Behavior) 
  

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการพฤติกรรมผูบริโภค  
2. มีทักษะในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบในอาชีพนักการตลาด 

 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคตามหลักการ 
2. กําหนดกลยุทธการตลาดตามพฤติกรรมผูบริโภค   
3. แสดงจริยธรรมตอผูบริโภค 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมผูบริโภคกับ กลยุทธสวนประสมการตลาด  
และการคุมครองผูบริโภค 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
 

3211-5101 งานการจัดการของธุรกิจคาปลีกทั่วไป     *-*-* 
3211-5102 งานการจัดซ้ือและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป  *-*-* 
3211-5103 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป  *-*-* 
3211-5104 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกทั่วไป   *-*-* 
3211-5105 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกทั่วไป    *-*-* 
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3211-5101 งานการจัดการของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป *-*-* 
 (General Retail Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการของธุรกิจคาปลีกทั่วไป  
2. มีความรู ความเขาใจลักษณะงานของธุรกจิคาปลีกท่ัวไป 
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
2. ปฏิบัติงานตามลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกคา ประเภทของธุรกิจคาปลีก   ลักษณะงาน

ของธุรกิจคาปลีกทั่วไป   กลุมลูกคาเปาหมาย พฤติกรรมการซื้อของลูกคาเปาหมาย  การวางตําแหนงทางการ
ตลาดของธุรกิจคาปลีกแตละรูปแบบ   สินคาและการบรกิาร   การจัดเรยีงสินคา การใชปายสินคา  
การแนะนํา  และการสาธิตสินคา  การใช การดูแล การรักษาอุปกรณ  และฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่มทักษะความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
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3211-5102 งานการจัดซ้ือ และการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป *-*-* 
 (Purchasing and Inventory  Management in General Retail Business) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดซ้ือ และการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนการจัดซื้อและระบบการสั่งซื้อ  
3. มีทักษะเกีย่วกบัการคัดเลือกสินคา การจัดการหมวดหมูสินคา การตรวจรับสินคา และ 

การควบคุมคณุภาพสนิคา 
4. มีทักษะเกีย่วกบัการปองกันการสูญเสีย และสูญหาย 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกทั่วไป  
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซ้ือตามระบบการสั่งซ้ือ  
3. คัดเลือกสินคา จัดหมวดหมูสินคา ตรวจรบัสินคา ดูแล และควบคุมคณุภาพสนิคา 
4. ปฏิบัติตามแผนการปองกันการสูญเสีย และสูญหาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ การกําหนดปริมาณสินคาให

สอดคลองกับแผนการขาย และการสงเสริมการขาย ระบบการสั่งซื้อ การคัดเลือกสินคา การจัดหมวดหมูสินคา 
การดูแล และควบคุมคุณภาพสินคา การจัดการสต็อกสินคา  การตรวจนับสินคาคงคลัง การเบิกจายสินคา การ
จัดการเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียและสูญหาย การตรวจสอบของฝายประกันคุณภาพและฝกปฏิบัติเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5103 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป *-*-* 
 (Sales Management and Customer Services in General   Retail  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการขาย การวิเคราะหยอดขาย การกําหนดเปาหมาย 

ในการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขายของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการจัดแสดงสินคาและการจัดเรียงสินคา 

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการใหบริการลูกคาของธรุกิจคาปลีกทั่วไป 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
2. ปฏิบัติงานการขาย การบริการลูกคาไดตามเปาหมาย และมาตรฐานที่กําหนด  
3. วิเคราะห และอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกคา การวิเคราะหยอดขาย การวางแผน 

การขาย การกําหนดเปาหมายการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย  การจัดการขายสินคาตามแผน 
การตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทของสินคา หลักการจัดแสดงสินคา จัดเรียงสินคาตามลักษณะ
หมวดหมูสินคา การจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual Merchandise และMix and Match เพื่อดึงดูดลูกคา ประโยชน
การจัดเติมสินคา เทคนิคการขายแบบตอเนื่องเพ่ือเพิ่มยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ และฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
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3211-5104 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป *-*-* 
 (Human  Resource Management  in General  Retail  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป 
2. มีทักษะการจดัอัตรากําลัง  การจัดรอบการทํางานและการสอนงาน 
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกท่ัวไป 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดการกําลังคนในตารางงานของธุรกิจคาปลีกทั่วไป 
3. ปฏิบัติกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรบุคคลเบ้ืองตน  การจัดอัตรากําลัง  การจัดรอบการทํางาน  

และการสอนงานพนักงานใหม  ระบบงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสาขา และฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน และการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
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3211–5105 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกท่ัวไป *-*-* 
 (Seminar for Specific Career in General Retail  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
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สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 
 
3211-5201 งานการจัดการธุรกิจรานสะดวกซื้อ     *-*-* 
3211-5202 งานการจัดซ้ือและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจรานสะดวกซื้อ  *-*-* 
3211-5203 งานการจัดการเอกสารของธุรกิจรานสะดวกซื้อ    *-*-* 
3211-5204 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจรานสะดวกซื้อ   *-*-* 
3211-5205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซื้อ    *-*-* 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5201 งานการจัดการธุรกิจรานสะดวกซื้อ *-*-* 
 (Convenience  Store  Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการธรุกิจรานสะดวกซื้อ 
2. มีความเขาใจลกัษณะงานของธุรกิจรานสะดวกซื้อครบทกุประเภทของงาน 
3. มีทักษะในการดูแลรักษาสภาพรานและความปลอดภัยภายในรานสะดวกซื้อ 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 
2. ดูแล  ควบคุม และตรวจสอบการขายสินคาภายในรานสะดวกซ้ือ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมการใหบริการลูกคาภายในรานสะดวกซื้อ 
4. ดูแลรักษาสภาพราน และความปลอดภัยภายในรานตามมาตรฐานที่กําหนด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจรานสะดวกซื้อ  ลักษณะงาน และกลุมลูกคาเปาหมายของ

ธุรกิจรานสะดวกซื้อ  พฤติกรรมการซื้อของลูกคาเปาหมาย  สินคาและการบริการ  การจัดเรียงสินคา การใชปาย
สินคา  การแนะนําสินคาตามมาตรฐาน  การใชและการดูแลรักษาอุปกรณ   การดูแลสภาพรานและ ความ
ปลอดภัยภายในรานและฝกปฏิบัติเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาใน
หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย 
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3211-5202 งานการจัดซ้ือและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจรานสะดวกซื้อ *- *-* 
 (Purchasing  and Inventory  Management in Convenience Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบังานการจัดซือ้ และการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
2. มีทักษะ และประสบการณการรวบรวมขอมูลในการสั่งซื้อสินคา 
3. มีทักษะ และประสบการณในการควบคุม ตรวจสอบสินคาคงคลังของธุรกิจ 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซ้ือ และการส่ังซื้อสินคา 
3. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดการสินคาคงคลัง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือ การวางแผนการจัดซ้ือ ระบบการสั่งซื้อ  การคัดเลือกสินคา 

การจัดการหมวดหมูสินคา การดูแลและควบคุมคุณภาพสินคา การกําหนดปริมาณการผลิตสินคาใหสอดคลอง
กับแผนการขายและกิจกรรมสงเสริมการขาย การจัดการสตอก การตรวจนับสินคาคงคลัง  
การเบิก - จายสินคา  การจัดการเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียและสูญหาย  การจัดการเกี่ยวกับการลด และ
ปองกัน การสูญเสียและสูญหาย  การตรวจสอบของฝายประกันคุณภาพ และฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะ     ความ
ชํานาญในการจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง  
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3211-5203 งานการจัดการเอกสารของธุรกิจรานสะดวกซื้อ *- *-* 
 (Convenience Store Business Management Operation) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบังานการจัดการเอกสารของธุรกิจรานสะดวกซื้อ   
2. มีทักษะเกีย่วกบัการดูแลผลประกอบการของธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ   
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการเขียนรายงาน และควบคุมดูแลเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ 

ผลการประกอบการของธุรกิจรานสะดวกซ้ือ   
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานการจัดการเอกสารของธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
2. เขียนรายงานขัน้ตอนการดแูลผลประกอบการของธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
3. ปฏิบัติงานดานเอกสารที่เกีย่วของกับผลประกอบการของธุรกิจรานสะดวกซื้อ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเกีย่วกบัการจัดการเอกสารของธุรกิจรานสะดวกซื้อ การดูแลผลประกอบการของ

ราน การเขียนรายงาน  การจดัทําและควบคุมดูแลเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของราน และฝก
ปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติการดูแลผลประกอบการของราน 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5204 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจรานสะดวกซื้อ *- *-* 
 (Human  Resource Management  in Convenience Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  การคัดเลือกและ 

การฝกอบรม 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจรานสะดวกซื้อ 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังคน และการคดัเลือกบุคคล 
3. ปฏิบัติกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก  การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   การสั่งงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5205 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจรานสะดวกซ้ือ *-*-* 
 (Seminar for Specific Career  in  Convenience Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานธุรกิจคาปลีกสรรพสินคา 
 
3211-5301 งานการจัดการธุรกิจสรรพสินคา       *-*-* 
3211-5302 งานการจัดซ้ือและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจสรรพสินคา   *-*-* 
3211-5303 งานการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจสรรพสินคา    *-*-* 
3211-5304 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจสรรพสินคา   *-*-* 
3211-5305 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินคา    *-*-* 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5301 งานการจัดการธุรกิจสรรพสินคา *-*-* 
 (Department Store Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการธุรกิจสรรพสินคา 
2. มีทักษะเกีย่วกบักระบวนการจัดการธุรกิจสรรพสินคา 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายการดําเนินงานของธุรกิจสรรพสินคา 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการตลาดของธุรกิจสรรพสินคา  
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสรรพสินคา 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการธุรกิจสรรพสินคา 
3. ปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของธุรกิจสรรพสินคา 
4. ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของธุรกิจสรรพสินคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสรรพสินคา ลักษณะงานของธุรกิจสรรพสินคา หลักการ  

ปรัชญา และนโยบายดานการใหบริการขององคกร รูปแบบการจัดจําหนายสินคาของธุรกิจสรรพสินคา 
กระบวนการขายและขั้นตอนมาตรฐานการใหบริการ กลุมลูกคาเปาหมาย ความสําคัญของการสงเสริมการขายที่
มีตอการกระตุนยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  ตําแหนงทางการตลาด   และฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่มทักษะ
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5302 งานการจัดซ้ือและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจสรรพสินคา *-*-* 
 (Purchasing and Inventory  Management in Department Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดซ้ือ และการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจสรรพสินคา 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนการจัดซื้อและระบบการสั่งซื้อ  
3. มีทักษะเกีย่วกบัการคัดเลือกสินคา การจัดการหมวดหมูสินคา การตรวจรับสินคา และ 

การควบคุมคณุภาพสนิคา 
4. มีทักษะเกีย่วกบัการปองกันการสูญเสีย และสูญหาย 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจสรรพสินคา 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซ้ือตามระบบการสั่งซ้ือ  
3. คัดเลือกสินคา จัดหมวดหมูสินคา ตรวจรบัสินคา ดูแล และควบคุมคณุภาพสนิคา 
4. ปฏิบัติตามแผนการปองกันการสูญเสีย และสูญหาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ การกําหนดปริมาณสินคาให

สอดคลองกับแผนการขาย และการสงเสริมการขาย ระบบการสั่งซื้อ การคัดเลือกสินคา การจัดหมวดหมูสินคา 
การดูแล และควบคุมคุณภาพสินคา การจัดการสต็อคสินคา  การตรวจนับสินคาคงคลัง การเบิกจายสินคา การ
จัดการเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียและสูญหาย การตรวจสอบของฝายประกันคุณภาพและ  ฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5303 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจสรรพสินคา *-*-* 
 (Sales Management and Customer Services in Department Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจสรรพสินคา 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการขาย การวิเคราะหยอดขาย การกําหนดเปาหมาย 

ในการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขายของธุรกิจสรรพสินคา 

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการจัดแสดงสินคา  และการจัดเรยีงสินคา 

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการใหบริการลูกคาของธุรกิจสรรพสินคา 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจสรรพสินคา 
2. ปฏิบัติงานการขาย การบริการลูกคาไดตามเปาหมาย และมาตรฐานที่กําหนด  
3. วิเคราะห และอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกคา การวิเคราะหยอดขาย การวางแผน 

การขาย การกําหนดเปาหมายการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย  การจัดการขายสินคาตามแผน 
การตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทของสินคา หลักการจัดแสดงสินคา จัดเรียงสินคาตามลักษณะ
หมวดหมูสินคา การจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual Merchandise และMix and Match เพื่อดึงดูดลูกคา ประโยชน
การจัดเติมสินคา เทคนิคการขายแบบตอเนื่องเพ่ือเพิ่มยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ และฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5304 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจสรรพสินคา *- *-* 
 (Human  Resource Management  in Department Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจสรรพสินคา 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  การคัดเลือกและ 

การฝกอบรม 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจสรรพสินคา 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังคน และการคดัเลือกบุคคล 
3. ปฏิบัติกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก  การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   การสั่งงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5305 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินคา *-*-* 
 (Seminar for Specific Career  in  Department Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานธุรกิจคาปลีกซูเปอรเซ็นเตอร 
 

3211-5401 งานการจัดการธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร     *-*-* 
3211-5402 งานการจัดซ้ือและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร  *-*-* 
3211-5403 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร  *-*-* 
3211-5404 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร     *-*-* 
3211-5405 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร    *-*-* 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5401 งานการจัดการธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร *-*-* 
 (Supercenter Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการธรุกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. มีทักษะเกีย่วกบักระบวนการจัดการธุรกิจซเูปอรเซ็นเตอร 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายการดําเนินงานของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการตลาดของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร  
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการธุรกิจซเูปอรเซ็นเตอร 
3. ปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
4. ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร ลักษณะงานของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 

หลักการ  ปรัชญา และนโยบายดานการใหบริการขององคกร รูปแบบการจัดจําหนายสินคาของธุรกิจ 
ซูเปอรเซ็นเตอร กระบวนการขายและขั้นตอนมาตรฐานการใหบริการ กลุมลูกคาเปาหมาย ความสําคัญของการ
สงเสริมการขายที่มีตอการกระตุนยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  ตําแหนงทางการตลาด   และฝก
ปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5402 งานการจัดซ้ือและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร *-*-* 
 (Purchasing and Inventory  Management  in  Supercenter Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบังานการจัดซือ้ และการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. มีทักษะ และประสบการณการรวบรวมขอมูลในการสั่งซื้อสินคา 
3. มีทักษะ และประสบการณในการควบคุม ตรวจสอบสินคาคงเหลือของธุรกิจ 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกบัการจัดซื้อและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซ้ือ และการส่ังซื้อสินคา 
3. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดการสินคาคงคลัง 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือ การวางแผนการจัดซื้อ ระบบการสั่งซื้อ  การคัดเลือกสินคา 
การจัดการหมวดหมูสินคา การดูแลและควบคุมคุณภาพสินคา การกําหนดปริมาณการผลิตสินคาใหสอดคลอง
กับแผนการขายและกจิกรรมสงเสริมการขาย การจัดการสตอก การตรวจนับสินคาคงคลัง  การเบกิ- จายสินคา การ
จัดการเกี่ยวกบัการปองกันการสูญเสียและสูญหาย  การจัดการเกี่ยวกบัการลด และปองกันการสญูเสียและสูญ
หาย  การตรวจสอบของฝายประกันคณุภาพ และฝกปฏบัิติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจดัซื้อ การจัดการ
สินคาคงคลัง  

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5403 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร *-*-* 
 (Sales Management and Customer Services in Supercenter Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการขาย การวิเคราะหยอดขาย การกําหนดเปาหมาย 

ในการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขายของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการจัดแสดงสินคา  และการจัดเรยีงสินคา 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการใหบริการลกูคาของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. ปฏิบัติงานการขาย การบริการลูกคาไดตามเปาหมาย และมาตรฐานที่กําหนด  
3. วิเคราะห และอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกคา การวิเคราะหยอดขาย การวางแผน 

การขาย การกําหนดเปาหมายการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย  การจัดการขายสินคาตามแผน 
การตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทของสินคา หลักการจัดแสดงสินคา จัดเรียงสินคาตามลักษณะ
หมวดหมูสินคา การจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual Merchandise และMix and Match เพื่อดึงดูดลูกคา ประโยชน
การจัดเติมสินคา เทคนิคการขายแบบตอเนื่องเพ่ือเพิ่มยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ และฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5404 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร *-*-* 
 (Human  Resource Management  in Supercenter Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  การคัดเลือกและการฝกอบรม 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังคน และการคดัเลือกบุคคล 
3. ปฏิบัติกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก  การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   การสั่งงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5405 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรเซ็นเตอร   *-*-* 
 (Seminar for Specific Career in Supercenter Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเกต็ 
 

3211-5501 งานการจัดการธุรกิจซูเปอรมารเก็ต     *-*-* 
3211-5502 งานการจัดซ้ือและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต  *-*-* 
3211-5503 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต  *-*-* 
3211-5504 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต   *-*-* 
3211-5505 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรมารเก็ต    *-*-* 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5501 งานการจัดการธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 
 (Supermarket  Business  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการธรุกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. มีทักษะเกีย่วกบักระบวนการจัดการธุรกิจซเูปอรมารเก็ต 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายการดําเนินงานของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการตลาดของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการธุรกิจซเูปอรมารเก็ต 
3. ปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
4. ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจซูเปอรมารเก็ต ลักษณะงานของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต

หลักการ  ปรัชญา และนโยบายดานการใหบริการขององคกร รูปแบบการจัดจําหนายสินคาของธุรกิจ 
ซูเปอรมารเก็ต กระบวนการขายและขั้นตอนมาตรฐานการใหบริการ กลุมลูกคาเปาหมาย ความสําคญัของการ
สงเสริมการขายที่มีตอการกระตุนยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  ตําแหนงทางการตลาด   และฝก
ปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5502 งานการจัดซ้ือและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 
 (Purchasing and Inventory  Management in Supermarket  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบังานการจัดซือ้ และการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. มีทักษะ และประสบการณการรวบรวมขอมูลในการสั่งซื้อสินคา 
3. มีทักษะ และประสบการณในการควบคุม ตรวจสอบสินคาคงเหลือของธุรกิจ 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดซ้ือและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ และการสั่งซื้อสินคา 
3. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดการสินคาคงคลัง 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือ การวางแผนการจัดซื้อ ระบบการสั่งซื้อ  การคัดเลือกสินคา 
การจัดการหมวดหมูสินคา การดูแลและควบคุมคุณภาพสินคา การกําหนดปริมาณการผลิตสินคาใหสอดคลอง
กับแผนการขายและกจิกรรมสงเสริมการขาย การจัดการสตอก การตรวจนับสินคาคงคลัง   การเบกิ- จายสินคา การ
จัดการเกี่ยวกบัการปองกันการสูญเสียและสูญหาย  การจัดการเกี่ยวกบัการลด และปองกันการสญูเสียและสูญ
หาย  การตรวจสอบของฝายประกันคณุภาพ และฝกปฏบัิติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจดัซื้อ การจัดการ
สินคาคงคลัง  
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5503 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต  *-*-*  
 (Sales Management and Customer Services in Supermarket Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการขาย การวิเคราะหยอดขาย การกําหนดเปาหมาย 

ในการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขายของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการจัดแสดงสินคา  และการจัดเรยีงสินคา 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการใหบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. ปฏิบัติงานการขาย การบริการลูกคาไดตามเปาหมาย และมาตรฐานที่กําหนด  
3. วิเคราะห และอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกคา การวิเคราะหยอดขาย การวางแผน 

การขาย การกําหนดเปาหมายการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย  การจัดการขายสินคาตามแผน 
การตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทของสินคา หลักการจัดแสดงสินคา จัดเรียงสินคาตามลักษณะ
หมวดหมูสินคา การจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual Merchandise และMix and Match เพื่อดึงดูดลูกคา ประโยชน
การจัดเติมสินคา เทคนิคการขายแบบตอเนื่องเพ่ือเพิ่มยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ และฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5504 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 
 (Human  Resource Management  in Supermarket Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  การคัดเลือกและการฝกอบรม 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจซูเปอรมารเก็ต 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังคน และการคดัเลือกบุคคล 
3. ปฏิบัติกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก  การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   การสั่งงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5505 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอรมารเก็ต *-*-* 
 (Seminar for Specific Career  in  Supermarket Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
 

3211-5601 งานการจัดการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง    *-*-* 
3211-5602 งานการจัดซ้ือและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
3211-5603 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
3211-5604 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง  *-*-* 
3211-5605 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง   *-*-* 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5601 งานการจัดการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
 (Specialty Store Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการธรุกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
2. มีทักษะเกีย่วกบักระบวนการจัดการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการตลาดของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
3. ปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
4. ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง ลักษณะงานของธุรกิจคาปลีกสินคา

เฉพาะอยาง หลักการ  ปรัชญา และนโยบายดานการใหบริการขององคกร รูปแบบการจัดจําหนายสินคาของ
ธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง กระบวนการขายและขั้นตอนมาตรฐานการใหบริการ กลุมลูกคาเปาหมาย 
ความสําคัญของการสงเสริมการขายที่มีตอการกระตุนยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  ตําแหนงทาง
การตลาด   และฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5602 งานการจัดซ้ือและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
 (Purchasing and Inventory Management in Specialty Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดซ้ือ และการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกสินคา 

เฉพาะอยาง 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนการจัดซื้อและระบบการสั่งซื้อ  
3. มีทักษะเกีย่วกบัการคัดเลือกสินคา การจัดการหมวดหมูสินคา การตรวจรับสินคา และ 

การควบคุมคณุภาพสนิคา 
4. มีทักษะเกีย่วกบัการปองกันการสูญเสีย และสูญหาย 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซ้ือตามระบบการสั่งซ้ือ  
3. คัดเลือกสินคา จัดหมวดหมูสินคา ตรวจรบัสินคา ดูแล และควบคุมคณุภาพสนิคา 
4. ปฏิบัติตามแผนการปองกันการสูญเสีย และสูญหาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ การกําหนดปริมาณสินคาให
สอดคลองกับแผนการขาย และการสงเสริมการขาย ระบบการสั่งซื้อ การคัดเลือกสินคา การจัดหมวดหมูสินคา 
การดูแล และควบคุมคุณภาพสินคา การจัดการสต็อคสินคา  การตรวจนับสินคาคงคลัง การเบิกจายสินคา การ
จัดการเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียและสูญหาย การตรวจสอบของฝายประกันคุณภาพและฝกปฏิบัติเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5603 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
 (Sales Management and Customer Services in Specialty Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการขาย การวิเคราะหยอดขาย การกําหนดเปาหมาย 
3. ในการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขายของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงสินคา  และการจัดเรียงสินคา 
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
6. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
2. ปฏิบัติงานการขาย การบริการลูกคาไดตามเปาหมาย และมาตรฐานที่กําหนด  
3. วิเคราะห และอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกคา การวิเคราะหยอดขาย การวางแผน 

การขาย การกําหนดเปาหมายการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย  การจัดการขายสินคาตามแผน 
การตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทของสินคา หลักการจัดแสดงสินคา จัดเรียงสินคาตามลักษณะ
หมวดหมูสินคา การจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual Merchandise และMix and Match เพื่อดึงดูดลูกคา ประโยชน
การจัดเติมสินคา เทคนิคการขายแบบตอเนื่องเพ่ือเพิ่มยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ และฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5604 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
 (Human  Resource Management  in Specialty Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  การคัดเลือกและการฝกอบรม 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังคน และการคดัเลือกบุคคล 
3. ปฏิบัติกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก  การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   การสั่งงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5605 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจคาปลีกสินคาเฉพาะอยาง *-*-* 
 (Seminar for Specific Career  in  Specialty Store Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานธุรกิจการบริการ 
 

3211-5701 งานการจัดการธุรกิจบริการ      *-*-* 
3211-5702 งานการจัดการขายของธุรกิจบริการ     *-*-* 
3211-5703 งานการตลาดของธุรกิจบริการ      *-*-* 
3211-5704 งานการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจบริการ    *-*-* 
3211-5705 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ     *-*-* 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5701 งานการจัดการธุรกิจบริการ *-*-* 
 (Services Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการงานธุรกิจบริการ 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัลักษณะงานของธุรกิจบริการประเภทตางๆ 
3. มีทักษะการใชอุปกรณตางๆ ตามลักษณะงานของธุรกิจบริการ 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจบริการ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการงานของธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจบริการแตละประเภท 
3. ใชอุปกรณตางๆ ไดเหมาะสมกับลักษณะงานธุรกิจบริการแตละประเภท 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานธรุกิจบริการ ความหมาย และความสําคัญของธุรกิจบริการ 

วัตถุประสงคของการดําเนนิงานธุรกิจบรกิาร โครงสรางของธุรกิจบริการ การเริ่มตนธุรกิจบริการ ลักษณะและ
ประเภทของธรุกิจบริการ การวางแผนบริการลูกคา การกําหนดนโยบายในการบริการลูกคา การบริหารลูกคา
สัมพันธ การควบคุมและพฒันาการบริการและฝกปฏิบัติเพิ่มทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5702 งานการจัดการขายของธุรกิจบริการ *-*-* 
 (Sales Management in Services Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกบัการจัดการขายของธุรกิจบริการ 
2. มีทักษะในการรวบรวมขอมูล เพื่อพัฒนาการใหบริการ 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการใหบริการ 
4. มีทักษะในการจัดทําเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ 
5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจบริการ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการขายของธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพการใหบริการ 
3. ปฏิบัติงานตามกระบวนการการใหบริการตามมาตรฐานที่กําหนด  
4. ปฏิบัติงานดานเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการใหบริการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายของธุรกิจบริการ การพัฒนาการบริการ มนุษยสัมพันธ 

กับการบริการ การสรางความประทับใจแกลูกคา ณ จุดบริการ การจัดการกับขอโตแยง และการเจรจาตอรอง 
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ การจัดทําและควบคุมดูแลเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย การบริการตอเนื่องและฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5703 งานการตลาดของธุรกิจบริการ *-*-* 
 (Marketing for Services Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการตลาดของธุรกิจบริการ 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัเทคนิคการสรางตลาดของธุรกิจบริการ 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักลยุทธการตลาดธุรกิจบริการ 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจบริการ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการตลาดของธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของธุรกิจบริการประเภทตางๆ  

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการบริการ กลยุทธผลิตภัณฑในธุรกิจบริการ การสราง  และ

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการบริการ การกําหนดราคาคาบริการ การจัดจําหนายสําหรับธุรกิจบริการ  การสงเสริม
การตลาด และการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5704 งาน การจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจบริการ *-*-* 
 (Human Resource Management  in Services Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจบริการ 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  การคัดเลือกและการฝกอบรม 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจบริการ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังคน และการคดัเลือกบุคคล 
3. ปฏิบัติกิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก  การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   การสั่งงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5705 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจบริการ *-*-* 
 (Seminar for Specific Career  in  Service Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขางานธรุกิจคาปลีกรานอาหารและภัตตาคาร 
 

3211-5801 งานการจัดการธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร    *-*-* 
3211-5802 งานการจัดซ้ือและการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
3211-5803 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
3211-5804 งานการจัดการบุคลากรของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร   *-*-* 
3211-5805 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร   *-*-* 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5801 งานการจัดการธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
 (Food  Shop and  Restaurant Business  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร  

2. มีความรู ความเขาใจหลักการขายและการบริการของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร  

3. มีทักษะในการใชงานและดแูลรักษาเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณที่เกีย่วของ 

4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 

2. ปฏิบัติงานการขายและการบริการตามมาตรฐานที่กําหนด 

3. ดูแลรักษา และใชเครื่องมือ อุปกรณท่ีเกีย่วของในการปฏิบัติงาน 

4. ปฏิบัติกิจกรรมทางการตลาด และสรางสรรคงานบริการที่เหมาะสมกบัธุรกิจรานอาหารและ 

ภัตตาคาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร ลักษณะงานของธุรกิจ

รานอาหารและภัตตาคารกลุมลูกคาเปาหมาย พฤติกรรมการซื้อของลูกคาเปาหมาย  การวางตําแหนงการตลาด     
การใหบริการในภาพรวมและตามจุดบริการตางๆ  การจัดเรียงสินคา การใชปายสินคา การแนะนําและการสาธิต
สินคา  การใชและการดูแลรักษาอุปกรณ   และฝกปฏิบัติเพิ่มทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5802 งานการจัดซ้ือและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร   *-*-* 
 (Purchasing  and Inventory Management in Food Shop and Restaurant Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบังานการจัดซือ้ และการจดัการสินคาคงคลังของธุรกิจรานอาหาและ 

ภัตตาคาร  
2. มีทักษะ และประสบการณการรวบรวมขอมูลในการสั่งซื้อสินคา 
3. มีทักษะ และประสบการณในการควบคุม ตรวจสอบสินคาคงเหลือของธุรกิจ 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกบัการจัดซื้อและการจัดการสินคาคงคลังของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 
2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซ้ือ และการส่ังซื้อสินคา 
3. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดการสินคาคงคลัง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือ การวางแผนการจัดซื้อ ระบบการสั่งซื้อ  การคัดเลือกสินคา 

การจัดการหมวดหมูสินคา การดูแลและควบคุมคุณภาพสินคา การกําหนดปริมาณการผลิตสินคาใหสอดคลอง
กับแผนการขายและกจิกรรมสงเสริมการขาย การจัดการสตอก การตรวจนับสินคาคงคลัง   การเบกิ- จายสินคา การ
จัดการเกี่ยวกบัการปองกันการสูญเสียและสูญหาย  การจัดการเกี่ยวกบัการลด และปองกันการสญูเสียและสูญ
หาย  การตรวจสอบของฝายประกันคณุภาพ และฝกปฏบัิติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจดัซื้อ การจัดการ
สินคาคงคลัง  

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3211-5803 งานการจัดการขายและการบริการลูกคาของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร   *-*-* 
 (Sales Management and Customer Services in  Food Shop and Restaurant Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจรานอาหารและ 

ภัตตาคาร 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัวิธีการวางแผนการขาย การวิเคราะหยอดขาย การกําหนดเปาหมาย 

ในการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขายของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการจัดแสดงสินคา  และการจัดเรยีงสินคา 
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการใหบริการลกูคาของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 
6. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการขาย และการบริการลูกคาของธุรกิจรานอาหารและภตัตาคาร 

2. ปฏิบัติงานการขาย การบริการลูกคาไดตามเปาหมาย และมาตรฐานที่กําหนด  

3. วิเคราะห และอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกคา การวิเคราะหยอดขาย การวางแผน 

การขาย การกําหนดเปาหมายการขาย  การอานรายงานที่เกี่ยวของกับการขาย  การจัดการขายสินคาตามแผน 
การตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทของสินคา หลักการจัดแสดงสินคา จัดเรียงสินคาตามลักษณะ
หมวดหมูสินคา การจัดเรียงสินคาตามหลัก Visual Merchandise และMix and Match เพื่อดึงดูดลูกคา ประโยชน
การจัดเติมสินคา เทคนิคการขายแบบตอเนื่องเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารลูกคาสัมพันธ  
และฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคาในหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมาย  
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3211-5804 งานการจัดการบุคลากรของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
 (Human Resource Management  in  Food Shop and Restaurant Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  การคัดเลือกและการฝกอบรม 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก  

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลของธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 
2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการในการวางแผนอัตรากําลังคน และการคดัเลือกบุคคล 
3. ปฏิบัติ กิจกรรมในการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ดานการวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา  

การคัดเลือก  การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร   การสั่งงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ฝกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะความชํานาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
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3211-5805 สัมมนาเชิงปฏบัิติการวิชาชีพธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร *-*-* 
 (Seminar for Specific Career in  Food  Shop and  Restaurant Business) 
 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการวิเคราะห และตดัสินใจทางธุรกิจจากประสบการณจริง  
3. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยทีพึ่งประสงค และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการคาปลีก 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
2. วิเคราะหงานดานธุรกิจคาปลีก และพัฒนาเทคนิคการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
3. จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานจริงตามลักษณะงานของธุรกิจ 
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคาปลีก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ความหมาย และความสําคัญ

ของการปฏิบัติงานดานธุรกิจคาปลีก เทคนิคการดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ การจัดบรรยายหรืออภิปรายจากบุคคลในวงการธุรกิจ การศึกษาจากกรณีศึกษา การ
กําหนดการปฏิบัตงิานจริงตามโครงการที่จัดทําขึ้น และตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสร ี
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3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 (Business Law) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาตาง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทักษะในการรางและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติท่ีดี มคีวามรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. รางและเขียนสัญญาตาง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา 
3. จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมายตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพยเชา
ซื้อจางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอมยอม
ความ  ตั๋วเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดตั้ง  การดําเนินงาน   หาง
หุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 

3211-8001 ฝกงาน *-*-4 
3211-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3211-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3211-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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3211-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
1. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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3211-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
2. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3211-8002 ในสถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3211-8501 โครงการ *-*-4 
3211-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3211-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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3211-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ 

มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ       
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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3211-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ       
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 
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3211-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ      
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด  
 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3211-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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คําอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชพี 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิม 
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชพี กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชพี 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิม 
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชพี กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชพี 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิม 
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยใน
การจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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