
 
 

ก ำหนดกำรสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ :  3404-1004 
ช่ือวชิำ :   การจดัการงานวชิาชีพ 
จ ำนวน :   2 หน่วยกิต 2 ชัว่โมง  
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ระดบัชั้น ปวส. 1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ (ทวภิาคี)  
ควำมรู้พืน้ฐำน (Pre-requisite) :   อาหารและโภชนาการ 
 
ภำคเรียนที่ (Semester) :  2/2560     
วนั เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) :   
   
 
ช่ือผู้สอน (Instructor) :  นางสาวคฑามาศ   เขา้เมือง  
ทีท่ ำงำน (Office) :  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  ประเภทวชิาคหกรรม วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   0882257066     
อเีมล์ (E-Mail) :  Khathamart15@gmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :  1. ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ 
 2. หนงัสือหลกัการจดัการ 
  
แหล่งคว้ำเพิม่เติม (Reference) :        www.ctechconsultant.con 
                                                              www.kmitnbxmie 8.com 
                                                              www.pimbil.com

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


 
 

   
จุดประสงค์รำยวชิำ   

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ กระบวนการ  และวเิคราะห์งานตามกระบวนการจดัการงาน 
2. สามารถด าเนินงานธุรกิจ และการบริการดา้นวชิาชีพ 
3. น าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานวชิาชีพ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบมีวนิยั   

ขยนั  ประหยดั อดทนและสามารถท างานร่วมกนั 
มำตรฐำนรำยวชิำ 
 1.เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการกระบวนการ และวเิคราะห์งานตามกระบวนการจดัการงานวชิาชีพ 
 2.เขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานธุรกิจ และการบริการดา้นวิชาชีพ 
 3.ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานวชิาชีพ 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการ กระบวนการจดัการธุรกิจ วเิคราะห์งานตาม
กระบวนการจดัการงานวชิาชีพ  ด าเนินงานธุรกิจและบริการดา้นวชิาชีพ  น าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
ในการจดัการงานวชิาชีพ 
 สมรรถนะ 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ กระบวนการจดัการธุรกิจ 
 2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์ ตามกระบวนการจดัการงานวชิาชีพ 
 3. ด าเนินงานธุรกิจและการบริการในงานวชิาชีพ 
 4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

ควำมรู้  นกัเรียนมีความรู้ อธิบาย/บอก 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ กระบวนการจดัการธุรกิจ 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์ตามกระบวนการจดัการงานวชิาชีพ 

ทกัษะ 
1. ด าเนินงานธุรกิจ และการบริการในงานวชิาชีพ 

คุณธรรม 
1. ความมีวนิยั – ความรับผดิชอบ 
2. ความสนใจใฝ่รู้ 
3. ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
5. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 



 
 

ตัวช้ีวดั (KPI : Key Performance Indicator) 
 

1. ผูเ้รียนผา่นการประเมินรายวชิาท่ีระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  แบ่งออกเป็น  4  ส่วน    100  % 
 1.  เวลาเรียน  การแต่งกาย  และความประพฤติ   20  % 

2.  เก็บคะแนนตามการปฏิบติังานและหรือการสอบยอ่ย  50  % 
3.  การสอบประมวลความรู้ระหวา่งภาค    10  % 

 4.  การสอบประมวลความรู้ปลายภาค    20  % 

วธีิกำรสอน (Instructional Strategies) 
การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางดา้น ร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และอารมณ์ ดงัน้ี 
1. บรรยายและใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้จากหนงัสือและอินเตอร์เน็ต 
2. บรรยายงานใหน้กัเรียนวเิคราะห์ปัญหาในงานอาชีพ 
3. วเิคราะห์งานตามกระบวนการจดัการงานวชิาชีพ 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
ให้ศึกษาน าความรู้ท่ีไดเ้รียนวิชาการจดัการงานวิชาชีพประยุกตใ์ช้ในการเรียนวิชาดา้นอาหาร

และน ามาใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการ

เรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย  ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย 

80 – 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 – 64 2.0 การเรียนพอใช ้
75 – 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 – 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 – 74 3.0 การเรียนดี  50 – 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 – 69 2.5 การเรียนดีพอใช ้  0 – 49 0 การเรียนขั้นต ่า 

 
 
 



 
 

รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน ช่ือวชิำ : สัมมนาวชิาชีพ (Seminar-Food Vocations)  18 คร้ัง 36 ชัว่โมง 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1.  แนะน าการเรียนวชิาการจดั
งานวชิาชีพวชิาชีพ 

 

ช้ีแจงการเรียน   
ค าอธิบายรายวชิา  คะแนนเก็บ   
การจดัท าโครงการ   
ศพัทภ์าษาองักฤษ 5 ค า 

รูปภาพ
อาชีพต่าง ๆ 
ในงาน
อาหาร 

 มีวนิยัในการเรียน 
ได ้

2.  แนวคิดพื้นฐานดา้นการ
จดัการ  
(Basic Concept of 
Management)  

ฝึกสมาธิ 5 นาที  
-ความหมายของการจดัการ  
-ความแตกต่างระหวา่งการ
บริหารกบัการจดัการ  
-หนา้ท่ีทางการบริหาร  
-แนวความคิดดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายคาศพัท ์
ได ้14 ค า  

-แสดงความรู้ของ
การจดัการ  
-แสดงความ
แตกต่างระหวา่ง
การบริหารกบัการ
จดัการ  
-แสดงความรู้
ทางการบริหาร  
-แสดงความคิดดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์  

3.  การวางแผน (Planning)  ฝึกสมาธิ 5 นาที  
-ความหมาย  
-ประเภทของแผน  
-หลกัในการวางแผน  
-อุปสรรคของแผนงาน  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้10 ค า  

-แสดงความรู้ของการ
วางแผน  
-แสดงความรู้ประเภท
ของแผน  
-แสดงความรู้ของ
อุปสรรคของแผนงาน  

4.  การจดัองคก์าร (Organizing)  -ความหมายขององคก์าร  
-การออกแบบองคก์าร  
-ประสิทธิผลขององคก์าร  
-การออกแบบองคก์าร  
-หลกัการจดัองคก์าร  
-โครงสร้างขององคก์าร  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้12 ค า  

-แสดงความรู้ 
ความหมายของ
องคก์าร ,การออกแบบ
องคก์าร ,ประสิทธิผล
ขององคก์าร ,การ
ออกแบบองคก์าร ,
หลกัการจดัองคก์าร 
และโครงสร้างของ
องคก์าร  



 
 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

5.  การจดับุคคลเขา้ท างาน 
(Staffing)  

-การวเิคราะห์งาน  
-การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 
-กระบวนการในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์ 
-การสรรหาและคดัเลือก
บุคลากร  
-หลกัการสรรหาบุคคล  
-นโยบายการสรรหาบุคคลากร  
-แนวทางการก าหนดนโยบาย
ของการสรรหาบุคลากร  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายคาศพัท ์
ได ้10 คา  

-แสดงความรู้ใน
การวเิคราะห์งาน , 
การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์,
กระบวนการในการ
วางแผนทรัพยากร
มนุษย ์,การสรรหา
และคดัเลือก
บุคลากร,หลกัการ
สรรหาบุคคล ,
นโยบายการสรรหา
บุคลากร และ
แนวทางการก าหนด
นโยบายของการ
สรรหาบุคลากร  

6.  การจดับุคคลเขา้ท างาน 
(Staffing) (ต่อ)  

-กระบวนการสรรหาบุคลากร  
-กระบวนการเลือกบุคลากรเขา้
มาท างาน  
-แหล่งการสรรหาบุคลากร  
-ปัญหาเก่ียวกบัระบบการสรร
หาบุคคล  
-การคดัเลือกบุคลากร  
-หลกัการคดัเลือกบุคลากร  
-นโยบายการคดัเลือก  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายคาศพัท ์
ได ้10 คา  

-แสดงความรู้ 
กระบวนการสรรหา
บุคลากร ,
กระบวนการเลือก
บุคลากรเขา้มาทา
งาน ,แหล่งการสรร
หาบุคลากร ,ปัญหา
เก่ียวกบัระบบการ
สรรหาบุคคล, การ
คดัเลือกบุคลากร ,
หลกัการคดัเลือก
บุคลากร และ
นโยบายการ
คดัเลือก  



 
 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

7.  การสั่งการ (Directing)  -ความหมาย  
-ลกัษณะของการอ านวยการท่ีดี  
-ทกัษะการจดัการ  
-ผูน้ า  
-ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าต่อ
การสั่งการ  
-ทฤษฎีความเป็นผูน้ าตาม
สถานการณ์  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้12 ค า  

-แสดงความรู้ของ
การสั่งการ  
-แสดงความรู้ของ
การอ านวยการท่ีดี  
-แสดงความรู้ของ
การจดัการ การเป็น
ผูน้ า ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูน้าต่อการ
สั่งการ และทฤษฎี
ความเป็นผูน้ าตาม
สถานการณ์  

8.  การสั่งการ (Directing) ต่อ  -การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนว
ทฤษฎีพฤติกรรม  
-ลกัษณะของการเป็นผูน้ าท่ีดี  
-แรงจูงใจในการท างาน  
-ความหมายของแรงจูงใจ  
-ทฤษฎีความตอ้งการของมาส
โลว ์ 
-ทฤษฎีสองปัจจยั Herzberg  
-ทฤษฎีความคาดหวงัของ 
Vroom  
-ทฤษฎี X , Y  
-ทฤษฎี ERG ของ ALderfer  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้12 ค า  

-แสดงความรู้
การศึกษาภาวะผูน้ า
ตามแนวทฤษฎี
พฤติกรรม  
-แสดงความรู้ของ
ลกัษณะการเป็น
ผูน้ าท่ีดี  
-แสดงความหมาย
ของแรงจูงใจ  
-แสดงความหมาย
ของแรงจูงใจ  
-แสดงความรู้ของ
ทฤษฎีความตอ้งการ
ของมาสโลว ์,
ทฤษฎีสองปัจจจยั ,
ทฤษฎีความ
คาดหวงั , ทฤษฎี X 
, Y และทฤษฎี ERG 
ของ ALderfer  



 
 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

9.  การสั่งการ (Directing) ต่อ  -ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
-การประยกุตท์ฤษฎีการจูงใจ
ในการทางาน  
-ระบบของรางวลัตอบแทน  
-การติดต่อส่ือสารในการ
ท างาน  
-ความหมาย  
-กระบวนการติดต่อส่ือสาร  
-การติดต่อส่ือสารในองคก์าร  
-ตาข่ายการติดต่อส่ือสาร  
-ประเภทของการส่ือสาร  
-ขอ้ปฏิบติัในการส่ือสาร
ขอ้ความท่ีมีประสิทธิภาพ  
-อุปสรรคท่ีทาใหก้ารส่ือสาร
ลม้เหลว  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายคาศพัท ์
ได ้12 คา  

-แสดงความรู้ 
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ ,การ
ประยกุตท์ฤษฎีการ
จูงใจในการทางาน , 
ระบบของรางวลั
ตอบแทน , การ
ติดต่อส่ือสารในการ
ทางาน , 
กระบวนการ
ติดต่อส่ือสาร , การ
ติดต่อส่ือสารใน
องคก์าร , ตาข่าย
การติดต่อส่ือสาร , 
ประเภทของการ
ส่ือสาร , ขอ้ปฏิบติั
ในการส่ือสาร 
ขอ้ความท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
อุปสรรคท่ีทาให้
การส่ือสารลม้เหลว  

10.  การควบคุม (Controlling)  -ความหมาย  
-กระบวนการควบคุม  
-เทคนิคและวธีิการควบคุมงาน  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายคาศพัท ์
ได ้14 ค า 

-แสดงความรู้ ของ
ความหมายของการ
ควบคุม 
กระบวนการ
ควบคุม และเทคนิค
และวธีิการควบคุม
งาน  

11.  การพฒันาประสิทธิภาพ
งาน  

-กลุ่มสร้างคุณภาพงาน  
-ความหมาย  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  

-แสดงความรู้ การ
พฒันาประสิทธิภาพ



 
 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

-ประโยชน์ในการทากิจกรรม
กลุ่มคิวซี  
-ขั้นตอนการทากิจกรรมคิวซี  
-เทคนิคการควบคุม  
-ริเอน็จิเนียร่ิง  
-พฤติบญัญติั  
-กลยทุธ์การบริหารงานแบบ
ญ่ีปุ่น  
-การเพิ่มประสิทธิภาพการทา
งาน 5 ส  

อธิบายคาศพัท ์
ได ้12 คา  

งาน กลุ่มสร้าง
คุณภาพงาน ,
ความหมาย , 
ประโยชน์ในการทา
กิจกรรมกลุ่มคิวซี , 
ขั้นตอนการทา
กิจกรรมคิวซี , 
เทคนิคการควบคุม ,
ริเอน็จิเนียร่ิง , พฤติ
บญัญติั ,กลยทุธ์การ
บิรหารงานแบบ
ญ่ีปุ่น และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางาน 5 ส  

12.  แรงงานสัมพนัธ์ (Labour 
Relations)  

-ทฤษฎีแรงงานสัมพนัธ์  
-ความหมายแรงงานสัมพนัธ์  
-ความส าคญัของแรงงาน
สัมพนัธ์  
-ล าดบัความเป็นมากฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์ในประเทศ
ไทย  
-ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการ
จา้ง  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายคาศพัท ์
ได ้6 ค า 

-แสดงความรู้ 
ทฤษฎีแรงงาน
สัมพนัธ์ , 
ความหมายแรงงาน
สัมพนัธ์ , ความ
สาคญัของแรงงาน
สัมพนัธ์ , ลาดบั
ความเป็นมา
กฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์ในประเทศ
ไทย และขอ้ตกลง
เก่ียวกบัสภาพการ
จา้ง  

13.  หลกัการบริหารเงิน 
-หลกัการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

ฝึกสมาธิ 5 นาที 
บรรยาย  ซกัถาม  แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

แผนภาพ แบบฝึกหดั นกัเรียนท า
แบบทดสอบก่อน
เรียนหลงัเรียนได ้



 
 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

-หลกัการบริหารงาน 
-ลกัษณะของการบริหารท่ี
ดี 

ศพัทภ์าษาองักฤษ 5 ค า 

13  แรงงานสัมพนัธ์ (Labour 
Relations) (ต่อ)  

-สหภาพแรงงาน  
-ศาลแรงงาน  
-การจดัทาแรงงานสัมพนัธ์  
-พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พุทธศกัราช 2541  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  

อธิบายคาศพัท ์
ได ้6 ค า 

-แสดงความรู้ 
สหภาพแรงงาน ,
ศาลแรงงาน ,การ
จดัท าแรงงาน
สัมพนัธ์ และ 
พระราชบญัญติั
คุม้ครอง แรงงาน 
พุทธศกัราช 2541  

14.  ความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบั
งานอาชีพ  

-ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ  
-โครงสร้างการจดัประเภท
อาชีพ  
-การพฒันาตนเองเขา้สู่อาชีพ  
-หลกัการปฏิบติัในงานอาชีพ  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้10 ค า  

-แสดงความรู้
เก่ียวกบังานอาชีพ , 
โครงสร้างการจดั
ประเภทอาชีพ ,การ
พฒันาตนเองเขา้สู่
งานอาชีพ และ
หลกัการปฏิบติัใน
งานอาชีพ  

15.  ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  

-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ  
-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเป็น
ผูป้ระกอบการ  

Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้10 ค า  

-แสดงความรู้
เก่ียวกบัธุรกิจ , 
ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัการเป็น
ผูป้ระกอบการ  

16.  น าเสนอการจดัการธุรกิจ  น าเสนอผลงาน  Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้10 ค า  

น าเสนอการจดัการ
ธุรกิจ  



 
 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน 
กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

17.  น าเสนอการจดัการธุรกิจ  น าเสนอผลงาน  Power point  แบบทดสอบ
หลงัเรียน  
อธิบายค าศพัท ์
ได ้10 ค า  

น าเสนอการจดัการ
ธุรกิจ  

18.  ทดสอบปลายภาค  
 

    

หมำยเหตุ 

               รายละเอียดก าหนดการสอน ช่ือวชิา : วชิาการจดัการงานวชิาชีพ ในช่องกิจกรรม และกระบวนการ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมายดงัน้ี 

                  C (Construction) คือ ครูจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

                  I (Interaction) คือ ใหน้กัเรียนทากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบั
บุคคลและแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 

                   P (Physical Participation) คือ จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 

                   P (Process Learning) คือ จดักิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่น 
กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการทางานใหส้ าเร็จ 

                   A (Application) คือ การจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดน้าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

 

 



 
 

 
 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 
วชิำ กำรจัดกำรงำนวชิำชีพ รหัส 3400 1004  

หลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพช้ันสูง พุทธศักรำช 2557 
สำขำวชิำอำหำรและโภชนำกำร 

ประเภทวิชำคหกรรม 
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นำงสำวคฑำมำศ   เข้ำเมือง 
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