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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงาน
อาชีพที่สมั พันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืน้ ฐานด้ านอาหารไทย
4. เพื่อให้สามารถวางแผนดําเนินงาน จัดการงานอาชีพเชฟอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานวิชาชีพ ด้ านเชฟอาหารไทย
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานเชฟอาหารไทยในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู ้
และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรง
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย (Thai Food Chef)
1.ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความ
กตัญญูกตเวทีความอดกลั้นการละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสยั ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี
มีมนุษย์สมั พันธ์เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไปได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 แสดงความรู ้ในหลักทฤษฎีของสาขาวิชาเชฟอาหารไทย (Thai Food Chef)
3.4ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการผลิตและบริ การด้านเชฟอาหารไทย
สาขางานเชฟอาหารไทย
3.5 วางแผน เตรี ยมการผลิตและบริ การด้านเชฟอาหารไทยตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
3.6 ดําเนิ นการ บริ หารจัดการ ประเมินผล และแก้ไขปั ญหาในงานผลิตและบริ การด้านเชฟอาหารไทย
ตามหลักการและกระบวนการงานอาชีพ
3.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยโดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา
3.8 เลือก ใช้ ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิควิธีการในการประกอบอาหารไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

3

โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเชฟอาหาร
ไทย จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า
1.1กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)

6 หน่ วยกิต

รวมไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนี้สาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
คหกรรมหรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่นหรื อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้นื ฐานวิชาชีพจะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
3400-0006
3400-0007
3400-0008
3400-0009

ชื่ อวิชา
โภชนาการ
การประกอบอาหาร
การถนอมอาหารเบื้องต้น
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่ รู ้
แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม จริ ยธรรม
มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึ งความผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของ
หมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3-0-3
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3-0-3
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3-0-3
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3-0-3
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3-0-3
3000*1101 ถึง 3000*1199
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
2-0-2
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
2-0-2
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
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
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริ การ
3-0-3
3000-1213
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
3-0-3
3000*1201 ถึง 3000*1299
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1305
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริ การ
2-2-3
3000-1307
วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ
2-2-3
3000-1312
การจัดการทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
2-2-3
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
2-2-3
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2-2-3
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2-2-3
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3-0-3
*-*-*
3000*1301 ถึง 3000*1399
รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานที่ศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1401
คณิ ตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3-0-3
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
3-0-3
3000-1404
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3-0-3
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3-0-3
3000-1400
การคิดและการตัดสิ นใจ
3-0-3
3000*1401 ถึง 3000*1499
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
*-*-*
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3-0-3
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3-0-3
3000-1505
การเมืองการปกครองไทย
3-0-3
3000*1501 ถึง 3000*1599
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
*-*-*
ที่สถานที่ศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
3-0-3
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
3-0-3
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาคน
3-0-3
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
2-0-2
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
2-0-2
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
2-0-2
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
0-2-1
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
0-2-1
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
0-2-1
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
1-0-1
3000*1601 ถึง 3000*1699
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
*-*-*
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม
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ที่สถานที่ศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วนกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3-0-3
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
3400-1001
สัมมนาวิชาชีพ
1-2-2
3400-1002
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
1-4-3
3400-1003
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
1-2-2
3400-1004
การจัดการงานวิชาชีพ
2-0-2
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3404-2002
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
3410-2001
การประกอบอาหารไทย
3410-2002
การประกอบขนมไทย
3410-2003
สุ ขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทย
3410-2004
การประกอบอาหารว่างไทย
3410-2005
การจัดการธุรกิจอาหารไทย
3410-2006
การประกอบอาหารเชฟมืออาชีพ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพ เลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานเชฟอาหารไทย
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3404-2101
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3410-2101
ครัวและเครื่ องใช้ในงานอาหารไทย
3410-2102
การประกอบอาหารไทยโบราณ
3410-2103
การประกอบขนมไทยในวรรณคดี
3410-2104
อาหารไทยฟิ วส์ชนั่
3410-2105
อาหารไทยเพื่อสุ ขภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

ท-ป-น
2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

ท-ป-น
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1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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รหัสวิชา
3410-2106
3410-2107
3410-2108
3410-2109
3410-2110
3410-2111
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3410-5101
3410-5102
3410-5103
3410-5104
3410-51XX

ชื่ อวิชา
ขนมไทยในงานมงคล
อาหารกับวัฒนธรรมและประเพณี ไทย
ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารไทย
การจัดการธุรกิจร้านขนมไทย
ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย
อาหารไทยประจําภาค

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3

ชื่ อวิชา
งานอาหารไทย 1
งานอาหารไทย 2
งานอาหารไทย 3
งานอาหารไทย 4
งานอาหารไทย...

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-3

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วม
วิเคราะห์ลกั ษณะงานของถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์
รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชีพในแต่ละรายวิชา
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา
ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3410-8001หรื อรายวิชา 3410-8002และ 3410-8003
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3410-8001
ฝึ กงาน
3410-8002
ฝึ กงาน 1
3410-8003
ฝึ กงาน 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง พุทธศักราช 2557
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ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3410-8501 หรื อรายวิชา 3410-8502 และ 3410-8503
รหัสวิชา
3410-8501
3410-8502
3410-8503

ชื่ อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชาโดยต้อง
ไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-9201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
3000-9202
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2-0-2
3000-9203
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
3000-9204
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2-0-2
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004
กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม

2

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3400-0006
3400-0007
3400-0008
3400-0009

โภชนาการ
การประกอบอาหาร
การถนอมอาหารเบื้องต้น
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

3

3400-0006

โภชนาการ
(Nutrition)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ของไทย สารอาหาร หน้าที่ของสารอาหาร และปริ มาณความ
ต้องการ สารอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร
2. เข้าใจเกี่ ยวกับหลัก โภชนาการ ความต้องการปริ มาณสารอาหารของบุ คคลวัยต่ าง ๆ การ
กําหนด อาหาร วิธีการคํานวณความต้องการสารอาหาร การใช้ตารางสารอาหารและหลักการประกอบ
อาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ ปั ญหาโภชนาการในประเทศไทย และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาโภชนาการ ใน
ประเทศไทย
3. สามารถกําหนดอาหารและคํานวณความต้องการปริ มาณสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ จาก
ตาราง แสดงคุณค่าอาหารของไทย
4. สามารถประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยต่าง ๆ ตามหลักโภชนาการ
5. สามารถนําความรู ้ ด้า นโภชนาการไปใช้เป็ นพื้ น ฐานการเรี ย นวิ ช าชี พ อาหารและใช้ใ น
ชีวิตประจําวันได้
6. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ยในการจัด การงานอาชี พ ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ อาหารหลัก 5 หมู่ สารอาหาร การย่อย การดู ด ซึ ม ภาวะโภชนาการ
ปั ญหา โภชนาการในประเทศไทย หลักโภชนาการบุคคลวัยต่างๆ การกําหนดอาหาร การคํานวณความ
ต้องการสารอาหาร และการประกอบอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ
2. กําหนดอาหาร คํานวณความต้องการปริ มาณสารอาหารของบุคคลวัยต่าง ๆ และประกอบ
อาหาร สําหรับบุคคลวัยต่าง ๆ ตามหลักโภชนาการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความสําคัญ ของโภชนาการ ประเภทและชนิ ดอาหารหลักของไทย
สารอาหาร และปริ ม าณความต้อ งการ การย่อ ยและการดู ด ซึ ม สารอาหาร อาหารแลกเปลี่ ย นภาวะ
โภชนาการ การกําหนด รายการอาหารและคํานวณคุณค่าอาหาร การประกอบอาหารบุคคลวัยต่าง ๆ

2-2-3
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3400-0007

การประกอบอาหาร
(Cooking)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล ความหมายของคําศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
2. เข้าใจเกี่ ยวกับ องค์ป ระกอบทางกายภาพและทางเคมี ของเนื้ อสัตว์น มไข่ ผัก ผลไม้ ไขมัน ธัญ พื ช
เครื่ องเทศ สมนุไพร และเครื่ องปรุ งรส
3. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเตรี ยม หลักการหุ งต้ม เทคนิ คการประกอบอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ นม ไข่ ผัก
ผลไม้ ไขมัน ธัญพืช เครื่ องเทศ สมุนไพร และเครื่ องปรุ งรส และการเก็บรักษาอาหาร
4. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์สาํ หรับการประกอบอาหาร
5. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบ และประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ไขมันธัญพืช เครื่ องเทศ
สมนุไพร และเครื่ องปรุ งรส ดัดแปลงและเก็บรักษาอาหาร
6. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ สุ ข ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ความหมายของคําศัพ ท์ที่ ใช้ในการประกอบอาหาร
หลักการเตรี ยม หลักการหุ งต้ม เทคนิ คการประกอบอาหาร องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี ของเนื้ อสัตว์
นม ไข่ ผัก ผลไม้ ไขมัน ธัญพืช เครื่ องเทศ สมุนไพร และเครื่ องปรุ งรส
2. ประกอบอาหาร ดัด แปลงและเก็ บ รั ก ษาอาหาร ประเภทเนื้ อ สั ต ว์น ม ไข่ ผัก ผลไม้ ไขมั ธัญ พื ช
เครื่ องเทศ สมุนไพร และเครื่ องปรุ งรส
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ สุ ขลัก ษณะส่ วนบุ คคล เครื่ องมื ออุ ป กรณ์ วัตถุ ดิ บ สําหรั บ ประกอบอาหาร
องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของเนื้ อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ไขมัน ธัญพืช เครื่ องเทศ สมุนไพร
และเครื่ องปรุ งรส ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร ความหมายของคําศัพท์ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร หลักการ
เตรี ยม วิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทต่าง ๆ
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3400-0008

การถนอมอาหารเบื้องต้ น
(Basic Food Preservation)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ วิธีการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่ อมเสี ยของอาหาร และวิธีป้องกัน
เลือก เตรี ยมวัตถุดิบ เลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการถนอมอาหาร และการบรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ และใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงานถนอมอาหาร
3. สามารถป้องกันการเสื่ อมเสี ยของอาหาร ใช้สารเคมีในการถนอมอาหารได้อย่างปลอดภัย
4. สามารถถนอมอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และการเก็บรักษา
5. เข้าใจถึงความสําคัญ และความปลอดภัยในการถนอมอาหาร
6. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ยในการจัด การงานอาชี พ ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ รอบคอบ มี วิ นัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการวิธีการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่ อมเสี ยของอาหาร และวิธี
ป้องกัน เตรี ยมวัตถุดิบ เลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการถนอมอาหาร และการบรรจุภณ
ั ฑ์
2. ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์สารเคมี และเทคโนโลยีในการถนอมอาหาร
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการ วิธีการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่ อมเสี ยของอาหารและวิธี
ป้ องกัน การเลื อกและการเตรี ยมวัตถุ ดิบ การเลื อก การใช้เครื่ องมื ออุปกรณ์ ในการถนอมอาหาร การ
ถนอมอาหารโดย การทําแห้ง การใช้ความร้ อน การใช้ความเย็น การใช้น้ ําตาล การหมักดอง การใช้
สารเคมีและอื่นๆ การบรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา
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3400-0009

การบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
(Food and Beverage Services)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ย วกับ ความหมายของคําศัพ ท์ที่ ใช้ในการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม คุ ณ สมบัติ ที่ ดี ข อง
พนักงานบริ การ รู ปแบบของการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ประเภทของมื้ออาหาร การเตรี ยม เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม การพับผ้าเช็ดปาก การจัดอุปกรณ์ บนโต๊ะอาหาร หลักการบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม และการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. สามารถเตรี ยม เลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และจัดวางอุปกรณ์ บน
โต๊ะอาหาร
3. สามารถจัดโต๊ะอาหาร บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโอกาสต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับรู ปแบบการจัดเลี้ยง
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคําศัพท์ คุณสมบัติของพนักงานบริ การ รู ปแบบของการบริ การ ความรู ้เกี่ยวกับ
อาหารและเครื่ องดื่ม เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2. บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโอกาสต่าง ๆ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท์ที่ใช้ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม คุณสมบัติของ
พนักงานบริ การ รู ปแบบของการบริ การ ความรู ้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม ประเภทของมื้ออาหาร การกําหนด
รายการอาหาร การเตรี ยม เลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ การพับผ้าเช็ดปาก การจัดโต๊ะอาหาร และการบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม

7

คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน
 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์กร

3-0-3

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การจัดการงานวิชาชีพ

1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกั บ การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การจัด การองค์ก าร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต การจัด การ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิม
่ ผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพแลเพิ่ม
ผลผลิตการจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
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กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศการ
สื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บ ค้น จัด เก็บ ค้น คื น ส่ งผ่าน จัดดําเนิ น การข้อ มู ลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ป ที่
เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ ใน
งานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค้น และสื่ อ สารข้อ มู ล สารสนเทศผ่า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บ ค้น ข้อ มู ลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้น คื น ส่ งผ่านและจัดดําเนิ น การข้อมู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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 กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001
สั มมนาวิชาชีพ
(Vocational Seminar)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรี ยมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. มีทกั ษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
4. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนา
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถทํางานเป็ นทีมและมีทศั นคติที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผน การเตรี ยมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. จัดสัมมนาได้ตามลักษณะวิชาชีพ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพได้ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรู ปแบบการสัมมนาวิชาชี พ วางแผน เตรี ยมการและ
ดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ จัดสัมมนาได้ตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
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3400-1002

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
(Presentation Techniques)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. มีทกั ษะในเลือกใช้เทคนิคการนําเสนอผลงาน
3. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถทํางานเป็ นทีม และมีทศั นคติที่ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. เลือกใช้เทคนิคการนําเสนอผลงานได้ตามการใช้งาน
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานได้ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และประเภทของการนําเสนอผลงาน การวางแผน เทคนิ ค
การนําเสนอผลงาน การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอผลงาน
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3400-1003

การพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์
(Development Creative)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3. มีทกั ษะในการนําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน
4. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและมีเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3. นําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงานได้ตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ นําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและสร้างผลงาน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
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3400-1004

การจัดการงานวิชาชีพ
(Vocational Management)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. รู ้และเข้าใจ การวิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. มีทกั ษะในการดําเนินงานธุรกิจ และการบริ การด้านวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
5. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. ดําเนินงานธุรกิจและการบริ การในงานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ วิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการ
งานวิชาชีพ ดําเนินงานธุรกิจและบริ การด้านวิชาชีพ นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3404-2002
3410-2001
3410-2002
3410-2003
3410-2004
3410-2005
3410-2006

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
การประกอบอาหารไทย
การประกอบขนมไทย
สุ ขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทย
การประกอบอาหารว่างไทย
การจัดการธุรกิจอาหารไทย
การประกอบอาหารเชฟมืออาชีพ

2-2-3
1-4-3
1-4-3
1-2-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
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3404-2002

วิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร
(Cooking Science)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของอาหาร
และหลักการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ
2. เข้าใจหลักการทดลองอาหาร การวางแผนการทดลอง การดําเนินงาน การวัดและประเมินผล
การรายงานผลการทดลอง การจัดทําตํารับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. สามารถค้นคว้า ทดลองและประกอบอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหาร
2. ประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ของ
อาหาร หลักการทดลอง การวางแผนการทดลอง การดําเนินงาน การวัดและประเมินผลการสรุ ปผล การรายงานผล
การทดลอง การจัดทําตํารั บมาตรฐาน การทดลองและประกอบอาหารประเภทต่ าง ๆ ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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3410-2001

การประกอบอาหารไทย
(Thai Food)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ ประเภทของอาหารไทย การเลื อ กวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และการประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีใ นโอกาสต่ างๆ เทคนิ ค การประกอบอาหารไทย การดัด แปลงอาหารเหลื อ ใช้ คิ ด ต้น ทุ น ตํารั บ
มาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาหารไทย
3. สามารถประกอบอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี และนําเสนอ
และจัดจําหน่าย
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การจัดอาหารไทยในโอกาสต่างๆ เทคนิ คการ ประกอบ
อาหาร การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่ง คิดต้นทุนการทําตํารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการประกอบอาหารไทย
3. เตรี ยมและประกอบอาหารไทยในโอกาสต่างๆ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ การจัดรายการ
อาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี เทคนิ คการประกอบอาหารไทย การ
ประกอบอาหารไทย การดัดแปลงอาหารเหลื อใช้ การจัดตกแต่งอาหาร การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์อาหารไทย คิด
ต้นทุน จัดทําตํารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
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3410-2002

การประกอบขนมไทย
(Thai Desserts)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับประเภทขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลือกวัตถุดิบ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบขนมไทย เทคนิ คการทําขนมไทย บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดต้นทุน จัดทํา
ตํารับมาตรฐาน และการจัดแสดงผลงาน
2. สามารถเตรี ยมวัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์สาํ หรับทําขนมไทย
3. สามารถทําขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี จัดตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์มาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับประเภทขนมไทย วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ เทคนิ คการทําขนมไทย
บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดต้นนทุน และการจัดแสดงผลงาน
2. เตรี ยมและประกอบขนมไทย จัดตกแต่ง จัดทําตํารับมาตรฐาน บรรจุภณ
ั ฑ์ คิดต้นทุน และจัดแสดง
ผลงาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การเลือกวัตถุดิบและ
เครื่ องมืออุปกรณ์สาํ หรับทําขนมไทย เทคนิคการทําขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี
ั ฑ์
การทําขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแต่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย บรรจุภณ
คิดต้นทุน และจัดแสดงผลงาน

20

3410-2003

สุ ขาภิบาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทย
(Food Hygiene and Safety)

1-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสุ ขาภิบาลและความปลอดภความปลอดภัยในงานอาหารไทย สถานที่ประกอบและจําหน่าย
อาหารอนามัยของผูป้ ระกอบและบริ การอาหาร โทษที่เกิดจากการบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะอันตรายที่เกิด
ที่เกิดจากจุลินทรี ย ์ และสารปนเปื้ อนในอาหารการป้องกันพาหะนําโรคการกําจัดขยะมูลฝอย
2. เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและการป้องกัน
3. เข้า ใจเกี่ ย วกับ กฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางผลิ ต อาหารตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
GMP,GHP,HACCP,และ ISOและการขออนุญาตผลิตอาหาร
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบรอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด อดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสุ ขาภิบาลตามหลักการและความปลอดภัยในงานอาหารไทย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและการป้องกันอุบตั ิเหตุ
3. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดี การ
ปนเปื้ อน วัตถุเจือปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความหมายความสําคัญ สุ ขาภิ บาลและความปลอดภัยในงานอาหารไทยสาเหตุการเกิ ด
อุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิอาหาร และการป้องกัน มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุ ข แนวทางการ
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดีGMP,GHP,HACCP,และ ISO การขออนุญาตผลิตอาหารสุ ขอนามัยการปนเปื้ อนใน
อาหาร การใช้วตั ถุเจือปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
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3410-2004

การประกอบอาหารว่ างไทย
(Thai Snack)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารว่าง การเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี การจัดรายการอาหารว่าง เทคนิคการประกอบอาหารว่างไทย การดัดแปลงอาหารเหลือใช้
การจัดตกแต่ง การคิดต้นทุน ตํารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงานสามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ
อุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาหารว่างไทย
2. สามารถประกอบอาหารว่างไทยในโอกาสต่าง ๆ อาหารว่างไทยโบราณ จัดตกแต่ง นําเสนอและ
จัดจําหน่าย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกันได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของอาหารว่างไทย การจัดอาหารว่างไทยในโอกาสต่าง ๆ
เทคนิคการประกอบอาหารว่างไทยการดัดแปลงอาหารเหลือใช้การจัดตกแต่งคิดต้นทุนการทําตํารับ
มาตรฐานและจัดแสดงผลงาน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัตถุดิบ เครื่ องมือและอุปกรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาหาร
ว่างไทย
3. เตรี ยมและประกอบอาหารว่างไทยในโอกาสต่าง ๆ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทของอาหารว่างไทย การเลือกวัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ การจัด
รายการอาหารว่างไทยในโอกาสต่าง ๆ อาหารว่างไทยโบราณ เทคนิคการประกอบอาหารว่างไทย การดัดแปลง
อาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่งอาหาร คิดต้นทุน จัดทําตํารับมาตรฐาน และจัดแสดงผลงาน
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3410-2005

การจัดการธุรกิจอาหารไทย
(Management in Thai Food Business)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจอาหารไทย ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารไทย
การเลือกใช้วตั ถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์อาหารไทย การผลิตอาหารไทย เพื่อธุรกิจ
การจัดตกแต่งและนําเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพและจัดจําหน่าย
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง
3. สามารถผลิต ตกแต่งผลิตภัณฑ์ นําเสนอ ตรวจสอบคุณภาพอาหารไทย และจัดจําหน่าย
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจอาหารไทย วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และลักษณะที่ดี
ของผลิตภัณฑ์อาหารไทย
2. ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารไทยเชิงธุรกิจ จัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา นําเสนอและจําหน่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจอาหารไทย ความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารไทย การเลือกใช้วตั ถุดิบเครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์อาหารไทย การผลิตอาหารไทย
เพื่อธุรกิจการจัดตกแต่งและนําเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา ตรวจสอบคุณภาพ และจัดจําหน่าย
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3410-2006

การประกอบอาหารเชฟมืออาชีพ
(Cooking’s Professional Chef)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของเชฟ เส้นทางสู่ การเป็ นเชฟ และหน้าที่ของเชฟ
2.สามารถเตรี ยมวัตถุดิบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
3. สามารถประกอบอาหารประเภทต่างๆ จัดตกแต่งอาหาร พัฒนาสู ตรอาหาร สร้างสรรค์เมนู
ใหม่ คิดต้นทุน และจัดแสดงผลงาน
4.มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่การทํางานของเชฟ เส้นทางสู่ การเป็ นเชฟ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เทคนิค
การประกอบอาหาร จัดตกแต่งอาหาร พัฒนาสู ตรอาหาร ควบคุมคุณภาพ จัดทําตํารับมาตรฐาน คิดต้นทุน
จัดแสดงผลงาน
2. ประกอบอาหารประเภทต่างๆ จัดตกแต่ง พัฒนาสู ตรอาหาร ควบคุมคุณภาพ จัดทําตํารับ
มาตรฐาน คิดต้นทุน จัดแสดงผลงาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทํางานในหน้าที่ของเชฟ การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน การทํางานใน
ครัว การประกอบอาหารประเภทต่างๆ การเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เทคนิคการทําอาหาร การจัด
ตกแต่งอาหารพัฒนาสู ตรอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร คิดต้นทุน จัดทําตํารับมาตรฐาน และจัด
แสดงอาหาร
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
3404-2101
3410-2101
3410-2102
3410-2103
3410-2104
3410-2105
3410-2106
3410-2107
3410-2108
3410-2109
3410-2110
3410-2111

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ครัวและเครื่ องใช้ในงานอาหารไทย
การประกอบอาหารไทยโบราณ
การประกอบขนมไทยในวรรณคดี
อาหารไทยฟิ วส์ชนั่
อาหารไทยเพื่อสุ ขภาพ
ขนมไทยในงานมงคล
อาหารกับวัฒนธรรมและประเพณี ไทย
ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหารไทย
การจัดการธุรกิจร้านขนมไทย
ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย
อาหารไทยประจําภาค

2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
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3404-2101

การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ อาหาร
(Food Products Development)

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย การประเมินคุณภาพและ
การยอมรับผลิตภัณฑ์ การค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภัณ ฑ์อาหารไทย การควบคุมคุ ณ ภาพ การเขียน
รายงานวิจยั การนําเสนอและการเผยแพร่
2. สามารถประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย ควบคุมคุณภาพ
เขียนรายงานวิจยั นําเสนอ และเผยแพร่
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยในการจัดการอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย
2. เขียนรายงานวิจยั และนําเสนองานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย การประเมินคุณภาพ และ
การยอมรั บผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร การค้น คว้า ทดลองพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์อาหารไทย การควบคุ มคุ ณ ภาพ การเขียน
รายงานวิจยั การนําเสนอและเผยแพร่
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3410-2101

ครัวและเครื่ องใช้ ในงานอาหารไทย
(Kitchen and Cooking Equipment Thai food)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับการจัดครัวรู ปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของงาน สุ ขลักษณะของห้องครั วที่ดี ลักษณะ
ส่ วนประกอบของเครื่ องใช้ในงานอาหารไทย และการดูแลรักษา
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องใช้ได้ถูกต้องกับประเภทของงานและดูแลรักษาถูกวิธี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยันประหยัด อดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับครัวและเครื่ องใช้ในงานอาหารไทย
2. ใช้ และบํารุ งรักษา เครื่ องใช้ในงานอาหารไทย ตามลักษณะของงาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ รู ป แบบการจัด ห้องครั วตามลักษณะงาน สุ ขลักษณะของห้องครั วประเภท
ลักษณะและส่ วนประกอบของเครื่ องใช้ในงานอาหารไยวิธีการใช้ การดูแลรักษา และความปลอดภัย
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3410-2102

การประกอบอาหารไทยโบราณ
(Traditional Thai food Cooking)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ ประวัติ แ ละประเภทอาหารไทยโบราณ การเลื อกใช้ว ตั ถุ ดิ บ และเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยโบราณ การจัดสํารับอาหารไทยโบราณ การจัดทําตํารับอาหารไทย
โบราณ เทคนิค การประกอบอาหารไทยโบราณ การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบและจัดสํารับอาหารไทยโบราณ ทําตํารับมาตรฐาน จัดตกแต่งอาหาร และ
การเก็บรักษา
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ยในการจัด การงานอาชี พ ด้วยความรั บ ผิด ชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติ ประเภทอาหารไทยโบราณ วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษะที่ดี
เทคนิคการประกอบอาหารไทยโบราณ
2. ประกอบอาหาร จัดตกแต่ง และจัดสํารับอาหารไทยโบราณ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับประวัติและประเภทอาหารไทยโบราณ การเลือก ใช้วตั ถุดิบ และ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ลักษะที่ดีของอาหารไทยโบราณ การจัดสํารับอาหารไทยโบราณ การจัดทําตํารั บ
อาหาร เทคนิคการ ประกอบอาหารไทยโบราณ การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษา
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3410-2103

การประกอบขนมไทยในวรรณคดี
(Literature Thai Desserts Cooking)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย การเลือกใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์ การจัดทํา
ตํารับขนมไทยในวรรณคดี เทคนิคการทําขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแต่งและการนําเสนอ ขนมไทย การเก็บ
รักษา และการบรรจุภณ
ั ฑ์
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ การทําตํารับมาตรฐาน การเก็บรักษา
3. สามารถประกอบ จัดตกแต่งอาหาร และนําเสนอขนมไทยในวรรณคดี
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับขนมไทย วัตถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
2. ประกอบขนมไทยในวรรณคดี เทคนิ คการการทําขนม การจัดตกแต่ง นําเสนอขนมไทยในวรรณคดี
การทําตํารับมาตรฐาน การเก็บรักษา และการบรรจุภณ
ั ฑ์
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับวรรณคดี ที่เกี่ ยวข้องกับขนมไทย การเลือก ใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
การจัดทําตํารับขนมไทยในวรรณคดี เทคนิ คการการทําขนมไทยในวรรณคดี การจัดตกแต่งและการนําเสนอ
ขนมไทย การเก็บรักษา และการบรรจุภณ
ั ฑ์
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3410-2104

อาหารไทยฟิ วส์ ชั่น
(Thai Fusion Food)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักศิลป์ การออกแบบ ลักษณะอาหาร วัฒนธรรมของอาหารแต่ ละชาติ ศิลปะการ
ประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหารไทย และประยุกต์เป็ นอาหารไทยแนวใหม่ตามสมัยนิยม
2. สามารถประกอบอาหาร จัดตกแต่งอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารไทยแนวใหม่
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักศิลป์ การออกแบบ ลักษณะอาหาร วัฒนธรรมของอาหารแต่ละชาติ ศิลปะ
การประกอบอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารแนวใหม่ตามสมัยนิยม
2. ประกอบอาหาร จัดตกแต่งอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารแนวใหม่
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักศิลป์ การออกแบบ ลักษณะอาหาร วัฒนธรรมของอาหารแต่ละชาติ ศิลปะ
การประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร และประยุกต์เป็ นอาหารไทยแนวใหม่ตามสมัยนิยม
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3410-2105

อาหารไทยเพื่อสุ ขภาพ
(Thai Food for Health)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยเพือ่ สุ ขภาพ
การเลือกใช้วตั ถุดิบ การประกอบอาหารไทยเพื่อสุ ขภาพ อาหารมังสวิรัติ อาหารลดนํ้าหนัก และอาหารชีวจิต
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสําหรับประกอบอาหารไทยเพื่อสุ ขภาพอาหาร
มังสวิรัติ อาหารลดนํ้าหนัก และอาหารชีวจิต
3. สามารถประกอบ ดัดแปลงอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารมังสวิรัติ อาหารลดนํ้าหนัก และอาหารชีวจิต
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าทางโภชนาการ วัตถุดิบของ
อาหารไทยเพื่อสุ ขภาพ
2. ประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติ อาหารลดนํ้าหนัก ชีวจิตและจัดจําหน่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
เพื่อสุ ขภาพ การเลือกใช้วตั ถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทน การประกอบและดัดแปลงอาหารไทยเพื่อสุ ขภาพ
อาหารมังสวิรัติ อาหารลดนํ้าหนัก และอาหารชีวจิต
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3410-2106

ขนมไทยในงานมงคล
(Traditional Thai Dessert)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประเพณี ต่าง ๆ ของไทย ขนมไทยที่ใช้ในงานประเพณี การเลือกใช้วตั ถุดิบและ
เครื่ องมืออุปกรณ์ การใช้วตั ถุดิบทดแทน การจัดทําตํารับมาตรฐานขนมไทย เทคนิคการทําขนมไทยใน
ั ฑ์
งานประเพณี การจัดตกแต่งและการนําเสนอขนมไทยในงานประเพณี บรรจุภณ
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบ จัดตกแต่งอาหาร และนําเสนอขนมไทยโบราณ ทําตํารับมาตรฐาน
การเก็บรักษา
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเพณี ต่าง ๆ ของไทย ขนมไทยที่ใช้ในงานประเพณี การใช้วตั ถุดิบ
และ เครื่ องมืออุปกรณ์ และการจัดทําตํารับมาตรฐาน
2. ประกอบขนมไทยในงานมงคล จัดตกแต่ง เก็บรักษา นําเสนอ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเพณี ต่าง ๆ ของไทย ขนมไทยที่ใช้ในงานประเพณี การเลือกใช้
วัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ การใช้วตั ถุดิบทดแทน การจัดทําตํารับมาตรฐานขนมไทย เทคนิคการทํา
ั ฑ์
ขนมไทยใน งานประเพณี การจัดตกแต่งและการนําเสนอขนมไทยในงานประเพณี และการบรรจุภณ
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3410-2107

อาหารกับวัฒ นธรรมและประเพณีไทย
(Food and Culture)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.เข้าใจเกี่ ยวกับ วัฒ นธรรมและประเพณี ในการรั บ ประทานอาหารชาติ ต่าง ๆ การเลื อกใช้ว ตั ถุ ดิ บ และ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการประกอบอาหาร การประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวัฒนธรรม
และประยุกต์เพื่อการบริ โภค การจัดทําตํารับมาตรฐาน และการจัดตกแต่ง
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ทาํ ตํารับมาตรฐาน
3. สามารถประกอบอาหาร จัดตกแต่ง และประยุกต์อาหารเพื่อการบริ โภค
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์และวัฒนธรรมและประเพณี การรับประทาน
อาหาร
2. ประกอบอาหารตามวัฒนธรรม จัดตกแต่ง และประยุกต์อาหารเพื่อการบริ โภค
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
การศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ วัฒ นธรรมและประเพณี ก ารรั บประทานอาหารชาติ ต่าง ๆการเลื อก ใช้
วัตถุดิบ และ เครื่ องมืออุปกรณ์ หลักการและเทคนิ คการประกอบอาหาร การประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
วัฒนธรรม และประยุกต์เพื่อการบริ โภค การจัดทําตํารับมาตรฐาน และการจัดตกแต่ง
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3410-2108

ศิลปะการออกแบบและตกแต่ งอาหารไทย
(Art of Designs and Garnishing in Thai food)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักศิลปะการออกแบบ และการตกแต่งอาหารไทย เลือกใช้วตั ถุดิบ วัสดุ เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ในการตกแต่งอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ วัสดุ เครื่ องมืออุปกรณ์ในการตกแต่งอาหารไทย
3. สามารถออกแบบและตกแต่งอาหารไทยในโอกาสต่าง ๆ
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักศิลปะการออกแบบตกแต่งอาหารไทย วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ ตกแต่ง
อาหาร
2. ออกแบบและตกแต่งอาหารไทยในโอกาสต่างๆ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักศิลปะการออกแบบตกแต่งอาหารไทย การเลือกใช้วตั ถุดิบ วัสดุ
เครื่ องมือ อุปกรณ์สาํ หรับตกแต่งอาหารไทย การแกะสลักผัก ผลไม้ และอื่น ๆ สําหรับตกแต่งอาหาร
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3410-2109

การจัดการธุรกิจร้ านขนมไทย
(Management in Thai Dessert Shop)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการจัดการธุ รกิ จร้านขนมไทย ความต้องการตลาดขนมไทย การเลือกใช้วตั ถุดิบ
และเครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่อธุรกิจ การจัดตกแต่ง และนําเสนอ การ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดจําหน่าย
2. สามารถเลือก ใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบ จัดตกแต่งอาหาร นําเสนอและจัดจําหน่ายขนมไทยเพื่อธุรกิจ
4. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการจัดการงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการธุ รกิ จร้านขนมไทย วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และลักษณะที่ดี
ของขนมไทย
2. ประกอบขนมไทยเชิงธุรกิจ จัดตกแต่ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษา นําเสนอและจัดจําหน่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ หลักการจัดการธุ รกิ จร้ านขนมไทย ความต้องการตลาดของขนมไทย การ
เลือกใช้ วัตถุดิบ และเครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของขนมไทย การประกอบขนมไทยเพื่อธุรกิจ การจัดตกแต่ง
และ นําเสนอ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ และจัดจําหน่าย
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3410-2110

ธุรกิจการจัดเลีย้ งอาหารไทย
(Business Meeting)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารไทย การวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผล
รู ปแบบการจัดเลี้ยงแบบไทย การเลือกและจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ การจัดรายการอาหาร การบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ม คิดต้นทุนและกําหนดราคา
2.สามารถเลือกและจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการจัดเลี้ยงรู ปแบบต่าง ๆ
3. สามารถจัดงานเลี้ยงรู ปแบบต่าง ๆ และจัดบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน
ประหยัด อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยง การวางแผนการดําเนินงานและประเมินผลรู ปแบบ
การจัดเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ การจัดรายการอาหาร คิดต้นทุนและกําหนดราคา
2.บริ การอาหารและเครื่ องดื่มในเชิงธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารไทย
3.ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารไทย การวางแผนการดําเนินงานและประเมินผล
รู ปแบบการจัดเลี้ยงแบบไทยและสากล การเลือกและเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ การจัดรายการอาหาร การ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การคิดต้นทุนและกําหนดราคา การดําเนินงานจัดเลี้ยงและบริ การ

1-4-3
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3410 – 2111

อาหารไทยประจําภาค
(Thailand’s food sector)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับประวัติและประเภทอาหารไทยแต่ละภาค การเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ ลักษณะ
ที่ดีของอาหารไทยโบราณ การจัดสํารับอาหารไทยแต่ละภาค การจัดทําตํารับอาหารไทยประจําภาค รวมถึงเทคนิค
การประกอบอาหารจัดตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหารไทย
2. สามารถเลือกใช้วตั ถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์
3. สามารถประกอบและจัดสํารับอาหารไทยโบราณประจําภาค ทําตํารับมาตรฐานจัดตกแต่งและการเก็บ
รักษาอาหารไทยประจําภาค
4. มีเจนคติ และ กิจนิสยั ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทน และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติ ประเภทอาหารไทยโบราณประจําภาค วัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรร์ ลักษณะ
ที่ดี เทคนิคการประกอบอาหารไทยประจําภาค
2. ประกอบ จัดตกแต่ง และ จัดสํารับอาหารไทยโบราณประจําภาค
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรและกระบวนการในการปฎิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ ปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฎิบตั ิเกี่ยวกับประวัติ ประเภทอาหารไทยโบราณประจําภาค การเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ ลักษณะที่ดีของอาหารไทยประจําภาคการจัดสํารับอาหารไทยประจําภาค การจัดทําตํารับอาหารไทย
เทคนิคการประกอบอาหารประจําภาครวมทั้งการเก็บรักษา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3410-8001
3410-8002
3410-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3410-8001

ฝึ กงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดย
ผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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3410-8002

ฝึ กงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ัติ งานอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง
วิทยาการ จนเกิ ดความชํานาญ มี ทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พ
ระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อ แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒ นาการทํางานที่ ป ฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง
วิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชี พ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พใน
ระดับเทคนิ ค โดยผ่าน ความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผล
การปฏิบตั ิงานตลอด ระยะเวลาการฝึ กงาน
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3410-8003

ฝึ กงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จน
เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับ
เทคนิค โดยผ่าน ความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผล
การปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 3410-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ
3410-8501
3410-8502
3410-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3410-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพ
ด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ ที่
ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงาน เชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การดําเนิ นงาน โครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการเป็ น
รายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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3410-8502

โครงการ 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความ
รับผิดชอบมีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรื อการ
ปฏิบตั ิงาน เชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียน
โครงการการดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน
การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
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3410-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบูรณะการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้นหรื อ
การปฏิบตั ิงาน เชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ
การดําเนินงาน โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
โครงการ ดําเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 3410-8502
หรื อเป็ นโครงการใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557
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3000-9201

ภาษาและวัฒ นธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ภาษาจีน ฝึ กการฟั งและพูดภาษาจีน ฝึ กการเขียนและอ่านอักษรจีน การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
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3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสํ าหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาจี นกลาง ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
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3000-9203

ภาษาและวัฒ นธรรมญีป่ ุ่ น
(Japanese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั งและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้

ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ญี่ ปุ่ น ฝึ กฟั งและพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กเขี ยนและอ่ านอัก ษรญี่ ปุ่ น การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
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3000-9204

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ นสํ าหรับการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กการอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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3000-2001

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 1
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาตนเอง
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. สามารถวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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3000-2002

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 2
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ เพื่อพัฒนา
ตนเององค์กร ชุมชนและสังคม
2. สามารถวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมิ น ผล แก้ไขปั ญ หาและพัฒ นากิ จกรรมองค์การ
วิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดํา เนิ น กิ จ กรรมองค์ก ารวิ ช าชี พ ตามหลัก การ กระบวนการ ลัก ษณะและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหา
และ พัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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3000-2003

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 3
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองค์กร
ชุมชนและสังคม
2. สามารถวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บ ผิดชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
พัฒ นาตนเอง องค์ก ร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ น การ ติ ดตามประเมิ นผล แก้ไขปั ญ หาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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3000-2004

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 4
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ เพื่อพัฒนา
ตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคม
2. สามารถวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมิ น ผล แก้ไขปั ญ หาและพัฒ นากิ จกรรมองค์การ
วิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดํา เนิ น กิ จ กรรมองค์ก ารวิ ช าชี พ ตามหลัก การ กระบวนการ ลัก ษณะและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหา
และพัฒนา กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
การจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

56

