กำหนดกำรสอน
(Course Syllabus)
รหัสวิชำ :
ชื่ อวิชำ :
จำนวน :

3404-1004
การจัดการงานวิชาชีพ
2 หน่วยกิต 2 ชัว่ โมง

หลักสู ตรกำรศึกษำ (Course status) : ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
ควำมรู้ พืน้ ฐำน (Pre-requisite) :
อาหารและโภชนาการ
ภำคเรียนที่ (Semester) :
วัน เวลำทีเ่ รียน (Class Meeting) :

2/2560

ชื่ อผู้สอน (Instructor) :
ทีท่ ำงำน (Office) :
โทรศัพท์ (Phone) :
อีเมล์ (E-Mail) :

นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
0882257066
Khathamart15@gmail.com

หนังสื อเรียน (Text Book) :

1. ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2. หนังสื อหลักการจัดการ

แหล่งคว้ำเพิม่ เติม (Reference) :

www.ctechconsultant.con
www.kmitnbxmie 8.com
www.pimbil.com

จุดประสงค์ รำยวิชำ
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการ และวิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการงาน
2. สามารถดาเนินงานธุ รกิจ และการบริ การด้านวิชาชีพ
3. นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบมีวนิ ยั
ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทางานร่ วมกัน
มำตรฐำนรำยวิชำ
1.เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการ และวิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
2.เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานธุ รกิจ และการบริ การด้านวิชาชีพ
3.ประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุ รกิจ วิเคราะห์งานตาม
กระบวนการจัดการงานวิชาชี พ ดาเนินงานธุ รกิจและบริ การด้านวิชาชีพ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการงานวิชาชีพ
สมรรถนะ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุ รกิจ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. ดาเนินงานธุ รกิจและการบริ การในงานวิชาชีพ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
ควำมรู้ นักเรี ยนมีความรู ้ อธิบาย/บอก
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุ รกิจ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
ทักษะ
1. ดาเนินงานธุ รกิจ และการบริ การในงานวิชาชีพ
คุณธรรม
1. ความมีวนิ ยั – ความรับผิดชอบ
2. ความสนใจใฝ่ รู ้
3. ความมีมนุษย์สัมพันธ์
4. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง

ตัวชี้วดั (KPI : Key Performance Indicator)
1. ผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
1. เวลาเรี ยน การแต่งกาย และความประพฤติ
2. เก็บคะแนนตามการปฏิบตั ิงานและหรื อการสอบย่อย
3. การสอบประมวลความรู ้ระหว่างภาค
4. การสอบประมวลความรู ้ปลายภาค

100 %
20 %
50 %
10 %
20 %

วิธีกำรสอน (Instructional Strategies)
การจัดการเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้าน ร่ างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้
1. บรรยายและให้นกั ศึกษาทาการค้นคว้าจากหนังสื อและอินเตอร์เน็ต
2. บรรยายงานให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ปัญหาในงานอาชีพ
3. วิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
กำรมอบหมำยงำนให้ นักศึกษำค้ นคว้ำ (Work Assignments)
ให้ศึกษานาความรู ้ที่ได้เรี ยนวิชาการจัดการงานวิชาชีพ ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนวิชาด้านอาหาร
และนามาใช้ในการประกอบธุ รกิจ
เกณฑ์ กำรประเมินผล (Assessment)
ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึ กษาและการประเมิ นผลการ
เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ระดับ
ระดับผลกำร
ควำมหมำย
ระดับ
ระดับผลกำร
ควำมหมำย
คะแนน
เรียน
คะแนน
เรียน
80 – 100
4.0
การเรี ยนดีเยีย่ ม
60 – 64
2.0
การเรี ยนพอใช้
75 – 79
3.5
การเรี ยนดีมาก
55 – 59
1.5
การเรี ยนอ่อน
70 – 74
3.0
การเรี ยนดี
50 – 54
1.0
การเรี ยนอ่อนมาก
65 – 69
2.5
การเรี ยนดีพอใช้
0 – 49
0
การเรี ยนขั้นต่า

รำยละเอียดกำหนดกำรสอน ชื่ อวิชำ : สัมมนาวิชาชีพ (Seminar-Food Vocations) 18 ครั้ง 36 ชัว่ โมง
กำร
สมรรถนะของ
ที่ หัวข้ อ
กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่ อกำรสอน
ประเมินผล
ผู้เรียน
1. แนะนาการเรี ยนวิชาการจัด ชี้แจงการเรี ยน
รู ปภาพ
มีวนิ ยั ในการเรี ยน
งานวิชาชีพวิชาชีพ
คาอธิ บายรายวิชา คะแนนเก็บ อาชีพต่าง ๆ
ได้
การจัดทาโครงการ
ในงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 คา
อาหาร
2. แนวคิดพื้นฐานด้านการ
ฝึ กสมาธิ 5 นาที
Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้ของ
จัดการ
-ความหมายของการจัดการ
หลังเรี ยน
การจัดการ
(Basic Concept of
-ความแตกต่างระหว่างการ
อธิบายคาศัพท์ -แสดงความ
Management)
บริ หารกับการจัดการ
ได้ 14 คา
แตกต่างระหว่าง
-หน้าที่ทางการบริ หาร
การบริ หารกับการ
-แนวความคิดด้านมนุษย์
จัดการ
สัมพันธ์
-แสดงความรู ้
ทางการบริ หาร
-แสดงความคิดด้าน
มนุษย์สัมพันธ์
ฝึ กสมาธิ 5 นาที
Power point แบบทดสอบ
-แสดงความรู ้ของการ
3. การวางแผน (Planning)
-ความหมาย
-ประเภทของแผน
-หลักในการวางแผน
-อุปสรรคของแผนงาน

4. การจัดองค์การ (Organizing)

-ความหมายขององค์การ
-การออกแบบองค์การ
-ประสิ ทธิผลขององค์การ
-การออกแบบองค์การ
-หลักการจัดองค์การ
-โครงสร้างขององค์การ

หลังเรี ยน
อธิบายคาศัพท์
ได้ 10 คา

Power point

แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
อธิบายคาศัพท์
ได้ 12 คา

วางแผน
-แสดงความรู ้ประเภท
ของแผน
-แสดงความรู ้ของ
อุปสรรคของแผนงาน
-แสดงความรู ้
ความหมายของ
องค์การ ,การออกแบบ
องค์การ ,ประสิ ทธิผล
ขององค์การ ,การ
ออกแบบองค์การ ,
หลักการจัดองค์การ
และโครงสร้างของ
องค์การ

ที่

หัวข้ อ

5. การจัดบุคคลเข้าทางาน
(Staffing)

6. การจัดบุคคลเข้าทางาน
(Staffing) (ต่อ)

กำร
ประเมินผล
Power point แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
อธิบายคาศัพท์
ได้ 10 คา

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
-การวิเคราะห์งาน
-แสดงความรู ้ใน
-การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งาน ,
-กระบวนการในการวางแผน
การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์ ,
-การสรรหาและคัดเลือก
กระบวนการในการ
บุคลากร
วางแผนทรัพยากร
-หลักการสรรหาบุคคล
มนุษย์ ,การสรรหา
-นโยบายการสรรหาบุคคลากร
และคัดเลือก
-แนวทางการกาหนดนโยบาย
บุคลากร,หลักการ
ของการสรรหาบุคลากร
สรรหาบุคคล ,
นโยบายการสรรหา
บุคลากร และ
แนวทางการกาหนด
นโยบายของการ
สรรหาบุคลากร
-กระบวนการสรรหาบุคลากร Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้
-กระบวนการเลือกบุคลากรเข้า
หลังเรี ยน
กระบวนการสรรหา
มาทางาน
อธิบายคาศัพท์ บุคลากร ,
-แหล่งการสรรหาบุคลากร
ได้ 10 คา
กระบวนการเลือก
-ปั ญหาเกี่ยวกับระบบการสรร
บุคลากรเข้ามาทา
หาบุคคล
งาน ,แหล่งการสรร
-การคัดเลือกบุคลากร
หาบุคลากร ,ปัญหา
-หลักการคัดเลือกบุคลากร
เกี่ยวกับระบบการ
-นโยบายการคัดเลือก
สรรหาบุคคล, การ
คัดเลือกบุคลากร ,
หลักการคัดเลือก
บุคลากร และ
นโยบายการ
คัดเลือก
กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่ อกำรสอน

ที่

หัวข้ อ

7. การสั่งการ (Directing)

กำร
ประเมินผล
-ความหมาย
Power point แบบทดสอบ
-ลักษณะของการอานวยการที่ดี
หลังเรี ยน
-ทักษะการจัดการ
อธิบายคาศัพท์
-ผูน้ า
ได้ 12 คา
-ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าต่อ
การสั่งการ
-ทฤษฎีความเป็ นผูน้ าตาม
สถานการณ์

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
-แสดงความรู ้ของ
การสั่งการ
-แสดงความรู ้ของ
การอานวยการที่ดี
-แสดงความรู ้ของ
การจัดการ การเป็ น
ผูน้ า ความสัมพันธ์
ระหว่างผูน้ าต่อการ
สั่งการ และทฤษฎี
ความเป็ นผูน้ าตาม
สถานการณ์
Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้
หลังเรี ยน
การศึกษาภาวะผูน้ า
อธิบายคาศัพท์ ตามแนวทฤษฎี
ได้ 12 คา
พฤติกรรม
-แสดงความรู ้ของ
ลักษณะการเป็ น
ผูน้ าที่ดี
-แสดงความหมาย
ของแรงจูงใจ
-แสดงความหมาย
ของแรงจูงใจ
-แสดงความรู ้ของ
ทฤษฎีความต้องการ
ของมาสโลว์ ,
ทฤษฎีสองปัจจจัย ,
ทฤษฎีความ
คาดหวัง , ทฤษฎี X
, Y และทฤษฎี ERG
ของ ALderfer

กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่ อกำรสอน

8. การสั่งการ (Directing) ต่อ -การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนว
ทฤษฎีพฤติกรรม
-ลักษณะของการเป็ นผูน้ าที่ดี
-แรงจูงใจในการทางาน
-ความหมายของแรงจูงใจ
-ทฤษฎีความต้องการของมาส
โลว์
-ทฤษฎีสองปัจจัย Herzberg
-ทฤษฎีความคาดหวังของ
Vroom
-ทฤษฎี X , Y
-ทฤษฎี ERG ของ ALderfer

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
9. การสั่งการ (Directing) ต่อ -ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
-แสดงความรู ้
-การประยุกต์ทฤษฎีการจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่
ในการทางาน
สัมฤทธิ์ ,การ
-ระบบของรางวัลตอบแทน
ประยุกต์ทฤษฎีการ
-การติดต่อสื่ อสารในการ
จูงใจในการทางาน ,
ทางาน
ระบบของรางวัล
-ความหมาย
ตอบแทน , การ
-กระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ติดต่อสื่ อสารในการ
-การติดต่อสื่ อสารในองค์การ
ทางาน ,
-ตาข่ายการติดต่อสื่ อสาร
กระบวนการ
-ประเภทของการสื่ อสาร
ติดต่อสื่ อสาร , การ
-ข้อปฏิบตั ิในการสื่ อสาร
ติดต่อสื่ อสารใน
ข้อความที่มีประสิ ทธิภาพ
องค์การ , ตาข่าย
-อุปสรรคที่ทาให้การสื่ อสาร
การติดต่อสื่ อสาร ,
ล้มเหลว
ประเภทของการ
สื่ อสาร , ข้อปฏิบตั ิ
ในการสื่ อสาร
ข้อความที่มี
ประสิ ทธิภาพ และ
อุปสรรคที่ทาให้
การสื่ อสารล้มเหลว
10. การควบคุม (Controlling) -ความหมาย
Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้ ของ
-กระบวนการควบคุม
หลังเรี ยน
ความหมายของการ
-เทคนิคและวิธีการควบคุมงาน
อธิบายคาศัพท์ ควบคุม
ได้ 14 คา
กระบวนการ
ควบคุม และเทคนิค
และวิธีการควบคุม
งาน
11. การพัฒนาประสิ ทธิภาพ -กลุ่มสร้างคุณภาพงาน
Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้ การ
งาน
-ความหมาย
หลังเรี ยน
พัฒนาประสิ ทธิภาพ
ที่

หัวข้ อ

กำร
ประเมินผล
Power point แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
อธิ บายคาศัพท์
ได้ 12 คา

กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่ อกำรสอน

ที่

หัวข้ อ

-ประโยชน์ในการทากิจกรรม
กลุ่มคิวซี
-ขั้นตอนการทากิจกรรมคิวซี
-เทคนิคการควบคุม
-ริ เอ็นจิเนียริ่ ง
-พฤติบญั ญัติ
-กลยุทธ์การบริ หารงานแบบ
ญี่ปุ่น
-การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทา
งาน 5 ส

12. แรงงานสัมพันธ์ (Labour
Relations)

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
งาน กลุ่มสร้าง
คุณภาพงาน ,
ความหมาย ,
ประโยชน์ในการทา
กิจกรรมกลุ่มคิวซี ,
ขั้นตอนการทา
กิจกรรมคิวซี ,
เทคนิคการควบคุม ,
ริ เอ็นจิเนียริ่ ง , พฤติ
บัญญัติ ,กลยุทธ์การ
บิรหารงานแบบ
ญี่ปุ่น และการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการ
ทางาน 5 ส
Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้
หลังเรี ยน
ทฤษฎีแรงงาน
อธิบายคาศัพท์ สัมพันธ์ ,
ได้ 6 คา
ความหมายแรงงาน
สัมพันธ์ , ความ
สาคัญของแรงงาน
สัมพันธ์ , ลาดับ
ความเป็ นมา
กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ในประเทศ
ไทย และข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง
แผนภาพ
แบบฝึ กหัด นักเรี ยนทา
แบบทดสอบก่อน
เรี ยนหลังเรี ยนได้

กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่ อกำรสอน

-ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์
-ความหมายแรงงานสัมพันธ์
-ความสาคัญของแรงงาน
สัมพันธ์
-ลาดับความเป็ นมากฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ในประเทศ
ไทย
-ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง

13. หลักการบริ หารเงิน
ฝึ กสมาธิ 5 นาที
-หลักการบริ หารทรัพยากร บรรยาย ซักถาม แลกเปลี่ยน
มนุษย์
ความคิดเห็น

กำร
ประเมินผล
อธิบายคาศัพท์
ได้ 12 คา

ที่

หัวข้ อ

กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่ อกำรสอน

-หลักการบริ หารงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 คา
-ลักษณะของการบริ หารที่
ดี
13 แรงงานสัมพันธ์ (Labour -สหภาพแรงงาน
Relations) (ต่อ)
-ศาลแรงงาน
-การจัดทาแรงงานสัมพันธ์
-พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พุทธศักราช 2541

14. ความรู ้เบื้องต้น เกี่ยวกับ
งานอาชีพ

-ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
-โครงสร้างการจัดประเภท
อาชีพ
-การพัฒนาตนเองเข้าสู่ อาชีพ
-หลักการปฏิบตั ิในงานอาชีพ

15. ธุ รกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ

-ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจ
-ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ

16. นาเสนอการจัดการธุ รกิจ

นาเสนอผลงาน

Power point

กำร
ประเมินผล

แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
อธิบายคาศัพท์
ได้ 6 คา

สมรรถนะของ
ผู้เรียน

-แสดงความรู ้
สหภาพแรงงาน ,
ศาลแรงงาน ,การ
จัดทาแรงงาน
สัมพันธ์ และ
พระราชบัญญัติ
คุม้ ครอง แรงงาน
พุทธศักราช 2541
Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้
หลังเรี ยน
เกี่ยวกับงานอาชีพ ,
อธิบายคาศัพท์ โครงสร้างการจัด
ได้ 10 คา
ประเภทอาชีพ ,การ
พัฒนาตนเองเข้าสู่
งานอาชีพ และ
หลักการปฏิบตั ิใน
งานอาชีพ
Power point แบบทดสอบ -แสดงความรู ้
หลังเรี ยน
เกี่ยวกับธุ รกิจ ,
อธิบายคาศัพท์ ความรู ้ทวั่ ไป
ได้ 10 คา
เกี่ยวกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
Power point แบบทดสอบ นาเสนอการจัดการ
หลังเรี ยน
ธุ รกิจ
อธิบายคาศัพท์
ได้ 10 คา

ที่

หัวข้ อ

กำร
ประเมินผล
Power point แบบทดสอบ
หลังเรี ยน
อธิบายคาศัพท์
ได้ 10 คา

กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่ อกำรสอน

17. นาเสนอการจัดการธุ รกิจ

นาเสนอผลงาน

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
นาเสนอการจัดการ
ธุ รกิจ

18. ทดสอบปลายภาค
หมำยเหตุ
รายละเอียดกาหนดการสอน ชื่ อวิชา : วิชาการจัดการงานวิชาชีพ ในช่องกิจกรรม และกระบวนการ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้
C (Construction) คือ ครู จดั กิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
I (Interaction) คือ ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
บุคคลและแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวร่ างกาย
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ เช่น
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทางานให้สาเร็ จ
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
วิชำ กำรจัดกำรงำนวิชำชีพ รหัส 3400 1004
หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง พุทธศักรำช 2557
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
ประเภทวิชำคหกรรม

จัดทำโดย
นำงสำวคฑำมำศ เข้ ำเมือง

สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
สำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

