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ชื่อหนวยสมรรถนะ
4021 สงเสริมการบริการ / การขาย
กลุมเปาหมาย  (Target group) :

ผูมีความสนใจ ระดับหัวหนางาน การศึกษาขั้นต่ํามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีรางกาย
สมบูรณ สุขอนามัยดี ไมเปนโรคติดตอ บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงาม

คําสรุป : (Overview) :
วิจัยการตลาดเพ่ือสงเสริมการขาย การวางแผนการใหบริการและการขาย

เนื้อหา : (Content) : 
หนวยยอย(Element) 1 : วิจัยการตลาดเพ่ือสงเสริมการขาย

หลักการวิจัยการตลาด การจัดทําเคร่ืองมือเพ่ือเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การสรุปและการรายงานผล การนําผลการวิจัยไปใช

หนวยยอย(Element) 2 : วางแผนการใหบริการ / การขาย
รูปแบบการใหบริการและการขายขั้นพ้ืนฐาน การวางแผนการบริการและการขาย ความตองการ

ของผูรับบริการ - ผูซื้อขั้นพ้ืนฐาน

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
402 บริหารการบริการ / การจัดจําหนายผลิตภัณฑ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 สงเสริมการบริการ / การขาย

หนวยยอย(Element)
4021.1 วิจัยการตลาดเพ่ือสงเสริมการขาย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ทักษะการรวบรวมขอมูล
ข) ทักษะการวิเคราะหขอมูล
ค) ทักษะในการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใบแผนงาน
2) ใบวิเคราะหงาน
3) ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกขอมูล

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลขั้นพ้ืนฐาน
KE 2 ลร. 2 หลักการวิเคราะหขอมูลขั้นพ้ืนฐาน
KE 3 ลร. 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกการวิเคราะหขอมูล
2 ใบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
402 บริหารการบริการ / การจัดจําหนายผลิตภัณฑ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4021 สงเสริมการบริการ / การขาย

หนวยยอย(Element)
4021.2 วางแผนการใหบริการ / การขาย
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ทักษะรูปแบบการบริการ การขาย
ข) ทักษะ แผนการใหบริการ การขาย
ค) ทักษะ ความตองการของผูรับบริการ-ผูซื้อ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใบบันทึกแผนงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการใหบริการ-การขาย
KE 2 ลร. 2 ความรูเกี่ยวกับ แผนการบริการ-การขาย
KE 3 ลร. 3 ความรูเกี่ยวกับ ความตองการของผูรับบริการ-ผูซื้อ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกผลงาน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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ชื่อหนวยสมรรถนะ
4022 บริการขอมูลผลิตภัณฑ
กลุมเปาหมาย : (Target group) :

ผูที่มีความสนใจ ระดับหัวหนางาน การศึกษาขั้นต่ํามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีรางกาย
สมบูรณ สุขอนามัยดี ไมเปนโรคติดตอ บุคคลที่ปฏิบัติงานในอาชีพบริการความงาม

คําสรุป (Overview) :
การรวบรวมและการจัดทําขอมูลผลิตภัณฑ การใหบริการขอมูลผลิตภัณฑ

เนื้อหา (Content) :
หนวยยอย(Element) 1 : รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑ

หลักการรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑ หลักการจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑ การใชคอมพิวเตอรจัดทํา
ฐานขอมูลผลิตภัณฑ

หนวยยอย(Element) 2 : การใหบริการขอมูลผลิตภัณฑ
ขอมูลผลิตภัณฑ การเลือกใชขอมูลผลิตภัณฑ การแนะนําขอมูลผลิตภัณฑ

ขออางอิงสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพไทย TVQs :

ขอสรุปหนวย(Unit Summary)
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
402 บริหารการบริการ / การจัดจําหนายผลิตภัณฑ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 บริการขอมูลผลิตภัณฑ

หนวยยอย(Element)
4022.1 รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ขอมูลผลิตภัณฑไดรับการรวบรวม
ข) ขอมูลผลิตภัณฑไดรับการจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ผลิตภัณฑดานผม /ดานเล็บ /ดานใบหนา / ดานการนวด
2) ฐานขอมูลเอกสาร / ฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอร

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ฐานขอมูลเอกสาร / ฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอร

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 หลักการรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑ
KE 2 ลร. 2 หลักการจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑ
KE 3 ลร. 3 การใชคอมพิวเตอรจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ฐานขอมูลเอกสาร / ฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอร
2 สอบถามความพึงพอใจของลูกคา
3 สอบขอเขียน

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):
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หนาท่ีหลัก (Key Function)
402 บริหารการบริการ / การจัดจําหนายผลิตภัณฑ

หนวยสมรรถนะ (Unit)
4022 บริการขอมูลผลิตภัณฑ

หนวยยอย(Element)
4022.2 ใหบริการขอมูลผลิตภัณฑ
เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria, PC)

ก) ลูกคาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑ
ข) ทักษะขอมูลผลิตภัณฑ
ค) ทักษะการแนะนําขอมูลผลิตภัณฑ

ขอบเขต (Range Statement)
1) ใบบันทึกผลงาน
2) สังเกตการปฏิบัติงาน

หลักฐานการปฏิบัติงานท่ีตองการ (The Performance Evidence Requirements):
PE 1 ลป. 1 ใบบันทึกผลงาน

หลักฐานความรูท่ีตองการ  (The Knowledge Evidence Requirements):
หรือความรูท่ีตองการ (Underpinnig Knowledge ; UPK)

KE 1 ลร. 1 ความรูเกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑ
KE 2 ลร. 2 หลักการเลือกใชผลิตภัณฑ
KE 3 ลร. 3 หลักการแนะนําขอมูลผลิตภัณฑ

แนวทางการประเมินสําหรับผูประเมินหนวยยอย (Guidance to Assesors of this Element )
1 ใบบันทึกขอมูล

หนวยยอย (Element of Competence)

หลักฐานที่ตองการ (Evidence Requirements):




