
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชา :  2001-1001 
ช่ือวิชา :  ความรู้เก่ียวกบัอาชีพ 
จ านวน :  2 หน่วยกิต    
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) :  ระดบัชั้น  ปวช. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4   สาขาวชิา  อาหารและโภชนาการ  
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภาคเรียนที ่(Semester) :  1/2559     
วัน เวลาที่เรียน (Class Meeting) :   
 
ช่ือผู้สอน (Instructor) :  นางอารีรัตน์  ไชยกิติ   
ที่ท างาน (Office) :  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  ประเภทวชิาคหกรรม  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   09-5365-0728     
อีเมล์ (E-Mail) :  t.aree@hotmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :                   
 
แหล่งคว้าเพิ่มเติม (Reference) : -หอ้งสมุดวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย  
 -หอ้งสมุดสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
 - http://www.foodnetworksolution.com 
 - http://www.ucancookthai.com/language-thai/th-recipes/index.htm,  
 - http://my-cooking89.blogspot.com/, http://bookmark.kingrpg.net/2011/05/blog- 
     
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf


 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 1.  เขา้ใจเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบติัตนในงานอาชีพ หลักการ
บริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 
 2.  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบังานอาชีพเพือ่การพฒันาตนและงานอาชีพ 
 3.  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลกัการบริหารงานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองคก์ร หลกัการปฏิบตัิตนในงานอาชีพ หลกัการ
บริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 
 2. ประยกุตใ์ชห้ลกัความรู้เก่ียวกบังานอาชีพเพือ่การพฒันาตน องคก์รและงานอาชีพ 
 3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบตัิตนในงานอาชีพ หลักการ
บริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู้   
  1.  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองคก์ร 
  2.  อธิบายหลกัการปฏิบติัตนในงานอาชีพ หลกัการบริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการ
ท างาน 
 

ทักษะ 
  1.  ประยกุตใ์ชห้ลกัความรู้เก่ียวกบังานอาชีพเพือ่การพฒันาตน องคก์รและงานอาชีพ 
  2.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 
 

คุณธรรม 
 1.  มีความตระหนกัในการปฏิบตัิตนในงานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองคก์ร  
 2.  มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา และมีกิริยามารยาทที่ดีงามและเหมาะสม 
 3.  มีการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 
 

 



 
 

ตัวช้ีวัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
1. ผูเ้รียนน าความรู้ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบตัิ ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
2. ผูเ้รียนประการประเมินรายวชิาที่ระดบัคะแนน 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
   1.  เจตคติ         20 % 

                        2. เก็บคะแนนตามการปฏิบติังานและหรือการสอบยอ่ย   50 % 
                                         3. การสอบประมวลความรู้ระหวา่งภาค                   10 % 
                                      4. การสอบประมวลความรู้ปลายภาค                   20 % 
 
วิธีการสอน (Instructional Strategies)  
 1. การจดัการเรียนรู้แบบ “CIPPA MODEL” เป็นวธีิหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็น
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง การมีส่วนร่วมในการ
สร้างคามรู้ การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น และการแลกเปล่ียนความรู้ การไดเ้คล่ือนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ 
และการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
 2.  การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยการพูด
บอกเล่า อธิบายเน้ือหาเร่ืองราวที่ผูส้อนไดเ้ตรียมการศึกษาคน้ควา้มาเป็นอยา่งดีผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับฟัง อาจจะมีการจดบนัทึก
สาระส าคญัในขณะที่ฟังบรรยายหรืออาจมีโอกาสซักถามแสดงความคิดเห็นได้บา้งถ้าผูส้อนเปิดโอกาส    วิธีน้ีเหมาะ
ส าหรับผูฟั้งจ  านวนมาก และผูบ้รรยายซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ ตอ้งการน าเสนอเน้ือหาสาระจ านวนมากในลกัษณะ
คมชดั ลึก โดยใชเ้วลาไม่มากนกัจึงเป็นการเรียนรู้ที่ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 
 3.  การจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากการลงมือร่วมกัน
ปฏิบติัเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสมัพนัธ์
ต่อกนัและกนั 
 4. การจดัการเรียนรู้แบบใหผู้เ้รียนเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน คือ เทคนิคการสอนที่มอบหมายให้ผูเ้รียนไปศึกษา
คน้ควา้สาระความรู้ เร่ืองราว ฯลฯ แลว้น ามาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยทัว่ไปจะเสนอดว้ยวาจา ผูส้อนอาจมอบหมาย
ใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้
 5.  การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงศาสตร์หรือเน้ือหาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกันมาผสมผสานเขา้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย มีความหลากหลายและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
 
 



 
 

การมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้า (Work Assignments) 
 - รายงานเด่ียว 
 - รายงานกลุ่ม  
 
เกณฑ์การประเมนิผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลการเรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลการเรียน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายละเอียดก าหนดการสอน  ช่ือวิชา : ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ เรียน 18 คร้ัง   36  ชัว่โมง 
 

ที่ หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
ส่ือการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 แนะน ารายวชิา 
 

- แนะน ารายวชิา 
 

- Power Point 
- Computer 

 1.  รู้และเขา้ใจใน
หลกัการสุขาภิบาล
สถานที่ประกอบ
และจ าหน่าย
อาหาร  รวมไป
จนถึงอนามยัของผู ้
ประกอบและเสิร์ฟ
อาหาร 
2.  รู้และเขา้ใจใน
อนัตราย วธีิการ
ป้องกนัที่เกิดจาก
สารพษิและวตัถุ
เจือปนในอาหาร 
และโทษที่เกิดจาก
การกินอาหารไม่
ถูกสุขลกัษณะ 
3.  รู้และเขา้ใจใน
การป้องกนัพาหนะ
น าโรคและการ
ก าจดัขยะมูลฝอย 
4.  มีความสามารถ
น าความรู้ดา้น
สุขาภิบาลอาหาร
ไปใชใ้นงาน
อาหาร 
5. ค  าศพัทท์ี่ใช้การ
สุขาภิบาลอาหาร 

2-4 มาตรฐานอาชีพ - สอบวดัความรู้ก่อนเรียน 
- การบรรยายความรู้
เก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ 

- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบทดสอบ 
- Power Point 
- Computer 

- การท าแบบฝึกหดั 
- การตอบค าถาม
และ การซกัถาม
ขณะเรียน 
- การท า
แบบทดสอบ 
 

5-8 องคก์รและการ
บริหารงานในองคก์ร 

- สอบวดัความรู้ก่อนและ
หลงัเรียน 
- การบรรยายความรู้
เก่ียวกบัองคก์รและการ
บริหารงานในองคก์ร 

- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบทดสอบ 
- Power Point 
- Computer 

- การท าแบบฝึกหดั 
- การตอบค าถาม
และ การซกัถาม
ขณะเรียน 
- การท า
แบบทดสอบ 
 

9 สอบกลางภาค - สอบวดัความรู้ระหวา่ง
ภาค 

- แบบทดสอบ 
 

- การท า
แบบทดสอบ 
 

 
 

     



 
 

      
10-12 หลกัการบริหารงาน

คุณภาพ 
- สอบวดัความรู้ก่อนและ
หลงัเรียน 
- การบรรยายความรู้
เก่ียวกบัหลกัการ
บริหารงานคุณภาพ 
 

- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบทดสอบ 
- Power Point 
- Computer 

- การท าแบบฝึกหดั 
- การตอบค าถาม
และ การซกัถาม
ขณะเรียน 
- การท า
แบบทดสอบ 

 

13-15 หลกัการปฏิบตัิตนใน
งานอาชีพ 

- สอบวดัความรู้ก่อนและ
หลงัเรียน 
- การบรรยายความรู้
เก่ียวกบัหลกัการปฏิบตัิตน
ในงานอาชีพ 

- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบทดสอบ 
- Power Point 
- Computer 

- การท าแบบฝึกหดั 
- การตอบค าถาม
และ การซกัถาม
ขณะเรียน 
- การท า
แบบทดสอบ 
 

16-17 ส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัในการ
ท างาน 

- สอบวดัความรู้ก่อนและ
หลงัเรียน 
- การบรรยายความรู้
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัในการ
ท างาน 

- ใบความรู้ 
- แบบฝึกหดั 
- แบบทดสอบ 
- Power Point 
- Computer 

- การท าแบบฝึกหดั 
- การตอบค าถาม
และ การซกัถาม
ขณะเรียน 
- การท า
แบบทดสอบ 

18 สอบวดัผลปลายภาค
เรียน 

สอบวดัผลปลายภาคเรียน
ประจ าปี 

แบบทดสอบ
ภาคทฤษฎี 

การทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน    
 

ช่ือวชิา : ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ   
 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 
C  (Construction)  คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสใหมี้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคล และ 
   แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จดักิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จดักิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานใหเ้กิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจดักิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 



 
 

 
 
 
 

ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 
วชิา ความรู้เกีย่วกบังานอาชีพ  รหัส 2001-1001 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556 
สาขาวชิา  อาหารและโภชนาการ 

ประเภทวชิา  คหกรรม 
 

จัดท าโดย 
 

นางอารีรัตน์  ไชยกติิ 
 

 
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf

