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หลกัสูตรรายวชิา 
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 
จุดประสงค์รายวชิา   
 1. เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองคก์ร หลกัการปฏิบติัตนในงาน
อาชีพ หลกัการบริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบังานอาชีพเพื่อการพฒันาตนและงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและหลกัการบริหารงานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองคก์ร หลกัการปฏิบติัตน ใน
งานอาชีพ หลกัการบริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบังานอาชีพเพื่อการพฒันาตน องคก์รและงานอาชีพ 
3. ประยุกตใ์ช้หลกัการบริหารงานงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ องคก์รและการบริหารงานในองคก์ร หลกัการปฏิบติัตนในงานอาชีพ 

หลกัการบริหารงานคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน 
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หน่วยการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 
หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
จ านวน
คาบ 

ท่ีมา 
A B C D E F G 

1 งานอาชีพเบ้ืองตน้ 4        
2 มาตรฐานอาชีพ 4        
3 การบริหาร 4        
4 องคก์าร 4        
5 หลกัปฏิบติัตนในงานอาชีพ 4        
6 หลกัการบริหารงานคุณภาพ 4        
7 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000   4        
8 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2        
9 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ

ท างาน 
4        

 วดัผลและประเมินผลปลายภาค 2        
รวม 36        

 

หมายเหตุ A = หลกัสูตรรายวชิา 
  B = นครชยั  พิมศร. ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ.  ศูนยห์นงัสือเมืองไทย 
  C = กรมพฒันาฝีมือแรงงาน. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
  D = ชูชยั  สมิทธิไกร. การพฒันาอาชีพ.   
  E = ธเรศ  ศรีสกิตย.์  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล   
  F = นครชยั  พิมศร. หลกัการจดัการ.   
  G = พชัสิรี  ชมภูค  า.  องคก์ารและการจดัการ.   
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การวดัผลและประเมินผล 
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 
แผนการวดัผลและประเมินผลทั้งรายวชิา 

  - พุทธิพิสัย  1) แบบฝึกหดั   20 %   

    2) ทดสอบหลงัเรียน  30 % 

    3) วดัผลสัมฤทธ์ิ (ปลายภาค) 20 % 
  - ทกัษะพิสัย 1) งานท่ีมอบหมาย  10 % 

- จิตพิสัย     20 % 
  (คะแนนทดสอบก่อนเรียนไวส้ าหรับเปรียบเทียบกบัคะแนนทดสอบหลงัเรียน) 
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โครงการจดัการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

สัปดาห์ท่ี หน่วยท่ี ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 
1 1 งานอาชีพเบ้ืองตน้ 

1.1 ความหมายของอาชีพ 
1.2 ความส าคญัของอาชีพ 
1.3 ประเภทของอาชีพ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 1 

2 

2 1 งานอาชีพเบ้ืองตน้ (ต่อ) 
1.4 คุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการท างานอาชีพ 
1.5 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ 
1.6 อาชีพท่ีน่าสนใจในยคุปัจจุบนั 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 1 (ต่อ) 

2 

3 2 มาตรฐานอาชีพ 
2.1 ความหมายของมาตรฐานอาชีพ 
2.2 องคป์ระกอบส าคญัของมาตรฐานอาชีพ 
2.3 ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
2.4 หลกัการมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 2 

2 

4 2 มาตรฐานอาชีพ (ต่อ) 
2.5 ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ 
2.6 ระดบัของมาตรฐานอาชีพ 
2.7 มาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพต่างๆ 
2.8 อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานอาชีพ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 2 (ต่อ) 

2 

5 3 การบริหาร 
3.1 ความหมายของการบริหาร 
3.2 ประโยชน์ของการบริหาร 
3.3 ระดบัและหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 3 

2 
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โครงการจดัการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 

สัปดาห์ท่ี หน่วยท่ี ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 
6 3 การบริหาร (ต่อ) 

3.4 บทบาทของผูบ้ริหาร 
3.5 ทกัษะของผูบ้ริหาร 
3.6 ทรัพยากรในการบริหาร 
3.7 หนา้ท่ีการบริหาร 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 3 (ต่อ) 

2 

7 4 องคก์าร 
4.1 ความหมายขององคก์าร (Organization) 
4.2 ลกัษณะขององคก์าร 
4.3 ประเภทขององคก์าร 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 4 

2 

8 4 องคก์าร (ต่อ) 
4.4 วตัถุประสงคข์ององคก์าร  
4.5 ประโยชน์ของการจดัองคก์าร 
4.6 หลกัการจดัองคก์าร  

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 4 (ต่อ) 

2 

9 5 หลกัการปฏิบติัตนในงานอาชีพ 
5.1 การเตรียมตวัเองเขา้สู่งานอาชีพ 
5.2 ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
5.3 การสร้างทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 5 

2 

10 5 หลกัการปฏิบติัตนในงานอาชีพ (ต่อ) 
5.4 จริยธรรมท่ีผูป้ระกอบอาชีพควรปฏิบติั 
5.5 จรรยาบรรณท่ีผูป้ระกอบอาชีพควรปฏิบติั 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 5 (ต่อ) 

2 
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โครงการจดัการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 

สัปดาห์ท่ี หน่วยท่ี ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 
11 6 หลกัการบริหารงานคุณภาพ 

6.1 ความหมายของคุณภาพและการบริหารคุณภาพ 
6.2 ววิฒันาการของการบริหารคุณภาพ 
6.3 หลกัการบริหารงานคุณภาพ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 6 

2 

12 6 หลกัการบริหารงานคุณภาพ (ต่อ) 
6.4 กระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
6.5 ประโยชน์ของการบริหารงานคุณภาพ 
6.6 เทคนิคการบริหารงานคุณภาพ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 6 (ต่อ) 

2 

13 7 ระบบงานบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
7.1 ความหมายของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 
7.2 ประวติัของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 
7.3 สมาชิกขององคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน 
      ISO 
7.4 ผลประโยชน์จาการเป็นสมาชิกของ ISO 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 7 

2 

14 7 ระบบงานบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 (ต่อ) 
7.5 มาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทย 
7.6 ลกัษณะส าคญัของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  
      ISO 9000 
7.7 ประโยชน์ของ ISO 9000 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 7 (ต่อ) 
 
 

2 
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โครงการจดัการเรียนรู้ 
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 

สัปดาห์ท่ี หน่วยท่ี ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 
15 8 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

8.1 ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
8.2 คุณสมบติัของส่ิงแวดลอ้ม 
8.3 ประเภทของส่ิงแวดลอ้ม 
8.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
8.5 ประโยชน์ของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
8.6 มาตรฐานระบบคุณภาพการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
      ISO 14000 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 8 

2 

16 9 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
9.1 วตัถุประสงคข์องอาชีวอนามยั 
9.2 องคป์ระกอบของอาชีวอนามยั 
9.3 ขอบเขตของอาชีวอนามยั 
9.4 ความหมายของความปลอดภยั 
9.5 ความส าคญัของความปลอดภยัในการท างาน 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 9 

2 

17 9 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (ต่อ) 
9.6 กฎหมายความปลอดภยัในการท างานของประเทศไทย 
9.7 วธีิการท างานอยา่งปลอดภยัในการประกอบอาชีพ 
9.8 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน 
9.9 มาตรฐานระบบคุณภาพการจดัการอาชีวอนามยัและ 
      ความปลอดภยั ISO 18000 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 9 (ต่อ) 

2 

18  วดัผลและประเมินผลปลายภาคเรียน  2 
รวม 36 

 



 ฏ 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่1 งานอาชีพเบ้ืองตน้ 
1.1 ความหมายของอาชีพ 
1.2 ความส าคญัของอาชีพ 
1.3 ประเภทของอาชีพ 
1.4 คุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการท างานอาชีพ 
1.5 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ 
1.6 อาชีพท่ีน่าสนใจในยคุปัจจุบนั 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 1 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานอาชีพ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. อธิบายความหมายของอาชีพ 
2. บอกความส าคญัของอาชีพ 
3. บอกและสังเคราะห์ประเภทของอาชีพ 
4. วเิคราะห์คุณสมบติัท่ีจ าเป็นในการท างานอาชีพ 
5. บอกและใหคุ้ณค่าประโยชน์ของการประกอบ-   
     อาชีพ 
6. อธิบายและเลือกอาชีพท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 
 

        

        ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-
พอเพียง 
      1. ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
      2. มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน)  ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ 
(คน้ควา้จากส่ือ)                   
      3. มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองในการตรวจแบบฝึกหดั
และการสอบ 
 
 
 
 



 ฐ 

 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่2 มาตรฐานอาชีพ 
2.1 ความหมายของมาตรฐานอาชีพ 
2.2 องคป์ระกอบส าคญัของมาตรฐานอาชีพ 
2.3 ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
2.4 หลกัการมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ 
2.5 ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ 
2.6 ระดบัของมาตรฐานอาชีพ 
2.7 มาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพต่างๆ 
2.8 อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานอาชีพ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 2  

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานอาชีพ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. บอกความหมายมาตรฐานอาชีพ 
2. บอกและอธิบายองคป์ระกอบส าคญัของมาตรฐาน 
    อาชีพ 
3. อธิบายและใชป้ระเภทมาตรฐานอาชีพ 
4. วเิคราะห์หลกัการมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ  
5. อธิบายและก าหนดคุณค่าประโยชน์ของมาตรฐาน 
    อาชีพ 
6. บอกและวเิคราะห์ระดบัของมาตรฐานอาชีพ  
7. อธิบายและใชม้าตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพ  
8. บอกและก าหนดคุณค่าอตัราค่าจา้งตามมาตรฐาน 
    อาชีพ 

 

 
 

         

       ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-
พอเพียง 
      1. ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
      2. มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน)  ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ 
(คน้ควา้จากส่ือ)                   
      3. มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองในการตรวจแบบฝึกหดั
และการสอบ 



 ฑ 

 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่3 การบริหาร 
3.1 ความหมายของการบริหาร 
3.2 ประโยชน์ของการบริหาร 
3.3 ระดบัและหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
3.4 บทบาทของผูบ้ริหาร 
3.5 ทกัษะของผูบ้ริหาร 
3.6 ทรัพยากรในการบริหาร 
3.7 หนา้ท่ีการบริหาร 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 3 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
         แสดงความรู้และประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการ
บริหารเพื่อพฒันาตน 
  
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. บอกความหมายของการบริหาร 
2. อธิบายประโยชน์ของการบริหาร 
3. บอกและอธิบายระดบัของผูบ้ริหาร 
4. อธิบายและจ าแนกหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
5. อธิบายและจ าแนกบทบาทของผูบ้ริหาร 
6. บอกและเลือกใชท้กัษะของผูบ้ริหาร 
7. อธิบายและใหคุ้ณค่าทรัพยากรในการบริหาร 
8. บอกและจ าแนกหนา้ท่ีการบริหาร 
 

       ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-
พอเพียง 
      1. ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
      2. มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน)  ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ 
(คน้ควา้จากส่ือ)                   
      3. มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองในการตรวจแบบฝึกหดั
และการสอบ 
 

 



 ฒ 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่4  องคก์าร 
4.1 ความหมายขององคก์าร (Organization) 
4.2 ลกัษณะขององคก์าร 
4.3 ประเภทขององคก์าร 
4.4 วตัถุประสงคข์ององคก์าร  
4.5 ประโยชน์ของการจดัองคก์าร 
4.6 หลกัการจดัองคก์าร  

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 4  

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
แสดงความรู้และประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบั

องคก์ารเพื่อพฒันาตน 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       ดา้นความรู้ 

1. บอกความหมายขององคก์าร 
2. บอกลกัษณะขององคก์าร 
3. บอกประเภทขององคก์าร 
4. อธิบายวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
5. อธิบายความส าคญัของการจดัองคก์ารต่อองคก์าร 
6. อธิบายความส าคญัของการจดัองคก์ารต่อผูบ้ริหาร 
7. อธิบายความส าคญัของการจดัองคก์ารต่อ 
    ผูป้ฏิบติังาน 
8. อธิบายหลกัการจดัองคก์าร 
9. เลือกหลกัการจดัองคก์ารไปใชง้าน 
10. จ าแนกช่วงการควบคุมลกัษณะต่าง ๆ และ 
      สายการบงัคบับญัชา 
11. บอกประเภทแผนภูมิองคก์าร 
12. จดัหมวดหมู่แผนภูมิองคก์าร 
13. บอกขอ้เสนอแนะในการเขียนแผนภูมิ 

       -  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-
พอเพียง 
      ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ มี
ความซ่ือสัตยต่์อตวัเอง 

 



 ณ 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
ช่ือวชิา  ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวชิา  10800201       
ท–ป–น   2–0–2  จ านวนคาบสอน  2 คาบ : สัปดาห์      ระดับช้ัน ปวช.1   

 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่5 หลกัการปฏิบติัตนในงานอาชีพ 
5.1 การเตรียมตวัเองเขา้สู่งานอาชีพ 
5.2 ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
5.3 การสร้างทศันคติท่ีดีต่อการประกอบ-  
      อาชีพ 
5.4 จริยธรรมท่ีผูป้ระกอบอาชีพควรปฏิบติั 
5.5 จรรยาบรรณท่ีผูป้ระกอบอาชีพควร 
      ปฏิบติั 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 5  
 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนในงาน-
อาชีพ 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       - ดา้นความรู้ 

1. บอกและอธิบายการเตรียมตวัเองเขา้สู่อาชีพ 
 2. บอกและใชท้กัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
3. อธิบายการสร้างทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
4. บอกจริยธรรมท่ีผูป้ระกอบอาชีพการปฏิบติั 
5. อธิบายและวเิคราะห์จรรยาบรรณท่ีผูป้ระกอบ 
    อาชีพควรปฏิบติั 
 

 
 

 
      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-
พอเพียง 
      1. ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
      2. มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน)  ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ 
(คน้ควา้จากส่ือ)                   
      3. มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองในการตรวจแบบฝึกหดั
และการสอบ 
 

 

 
 



 ด 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่6 หลกัการบริหารงานคุณภาพ 
6.1 ความหมายของคุณภาพและการบริหาร-  
      คุณภาพ 
6.2 ววิฒันาการของการบริหารคุณภาพ 
6.3 หลกัการบริหารงานคุณภาพ 
6.4 กระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
6.5 ประโยชน์ของการบริหารงานคุณภาพ 
6.6 เทคนิคการบริหารงานคุณภาพ 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 6 
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารงานคุณภาพ 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       - ดา้นความรู้ 

1. อธิบายความหมายของคุณภาพและการ
บริหารงานคุณภาพ 
2. อธิบายววิฒันาการของการบริหารงานคุณภาพ 
3. บอกหลกัการบริหารงานคุณภาพ 
4. อธิบายกระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
5. บอกประโยชน์ของการบริหารงานคุณภาพ 
6. อธิบายการน าเทคนิคการบริหารงานคุณภาพ 
   ไปใช ้

 
 
 

      -  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-
พอเพียง 
      1.  ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
       2.  มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน) ละเอียด
รอบคอบ(ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ 
(คน้ควา้จากส่ือ)                   
         3.  มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองในการตรวจ
แบบฝึกหดัและการสอบ 
 

 
 
 



 ต 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่7 ระบบงานบริหารงานคุณภาพ 
                ISO 9000 
7.1 ความหมายของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 
7.2 ประวติัของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 
7.3 สมาชิกขององคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ย 
     มาตรฐาน ISO 
7.4 ผลประโยชน์จาการเป็นสมาชิกของ ISO 
7.5 มาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทย 
7.6 ลกัษณะส าคญัของมาตรฐานระบบบริหารงาน 
      คุณภาพ ISO 9000 
7.7 ประโยชน์ของ ISO 9000 
แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 7  
 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบงานบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9000 
 

จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       - ดา้นความรู้ 
1. บอกความหมายของระบบบริหารคุณภาพ  
    ISO 9000  
2. อธิบายประวติัของระบบบริหารคุณภาพ  
    ISO 9000 
3. ระบุสมาชิกของ ISO  
4. บอกผลประโยชน์จาการเป็นสมาชิกของ ISO  
5. อธิบายมาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทย 
6. บอกลกัษณะส าคญัของมาตรฐานระบบ 
     บริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
7. บอกประโยชน์ของ ISO 9000 

 
 

   
       -  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ
เศรษฐกิจ-พอเพียง 
      1. ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
       2.  มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้            
      3.  มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองในการตรวจ
แบบฝึกหดัและการสอบ   
  



 ถ 

 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ 

หน่วยที ่8 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
8.1 ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
8.2 คุณสมบติัของส่ิงแวดลอ้ม 
8.3 ประเภทของส่ิงแวดลอ้ม 
8.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
8.5 ประโยชน์ของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
8.6 มาตรฐานระบบคุณภาพการจดัการ 
      ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 8 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
จุดประสงค์การปฏิบัติ (Performance Objectives) 
       - ดา้นความรู้ 
1. อธิบายความหมายของส่ิงแวดลอ้ม 
2. บอกและวเิคราะห์คุณสมบติัของส่ิงแวดลอ้ม  
3. บอกและอธิบายประเภทของส่ิงแวดลอ้ม 
4. บอกและใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม  
5. อธิบาย และก าหนดค่าประโยชน์ของการจดัการ 
    ส่ิงแวดลอ้ม 
6. อธิบาย และใชม้าตรฐานระบบคุณภาพการจดัการ 
    ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14000 
 

 
 

   
      -  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-
พอเพียง 
      1.  ตรงต่อเวลามีวนิยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
       2.  มีความรับผดิชอบ (ในการส่งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ 
(คน้ควา้จากส่ือ)                   
         3.  มีความซ่ือสัตยต่์อตวัเองในการตรวจ
แบบฝึกหดัและการสอบ       
 



 ท 

 

สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบัต ิ

หน่วยที่ 9 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
                ในการท างาน 

9.1 วตัถุประสงคข์องอาชีวอนามยั 
9.2 องคป์ระกอบของอาชีวอนามยั 
9.3 ขอบเขตของอาชีวอนามยั 
9.4 ความหมายของความปลอดภยั 
9.5 ความส าคญัของความปลอดภยัในการ 
      ท างาน 
9.6 กฎหมายความปลอดภยัในการท างาน 
      ของประเทศไทย 
9.7 วิธีการท างานอยา่งปลอดภยัในการ  
       ประกอบอาชีพ 
9.8 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการ 
      ท างาน 
9.9 มาตรฐานระบบคุณภาพการจดัการ 
      อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
      ISO 18000 

แบบฝึกหดัหน่วยท่ี 9 

สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
        แสดงความรู้เก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ในการท างาน 
 
จุดประสงค์การปฏิบัต ิ(Performance Objectives) 
       - ดา้นความรู้ 
1. บอกวตัถุประสงคข์องอาชีวอนามยั 
2. บอกองคป์ระกอบของอาชีวอนามยั 
3. บอกขอบเขตของอาชีวอนามยั 
4. บอกความหมายของความปลอดภยั 
5. อธิบายความส าคญัของความปลอดภยัในการท างาน 
6. อธิบายวิธีปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยัในการ 
     ท างานของประเทศไทย 
7. อธิบายวิธีการท างานอยา่งปลอดภยัในการประกอบ 
    อาชีพ 
8. ระบุกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน 
9. อธิบายมาตรฐานระบบคุณภาพการจดัการอาชีวอนามยั 
     และความปลอดภยั ISO 18000 

      
 
 

 

      -  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง 
      1.  ตรงต่อเวลามีวินยั (เขา้เรียนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) 
       2.  มีความรับผิดชอบ (ในการส่งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ท างานสะอาดเรียบร้อย) และสนใจใฝ่รู้ (คน้ควา้
จากส่ือ)                   
         3.  มีความซ่ือสตัยต่์อตวัเอง  
 



 ธ 
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1. งานอาชีพเบ้ืองตน้ 2 2 2   1 1 8 5 
2. มาตรฐานอาชีพ 2 3 3   1 3 12 2 
3. การบริหาร 2 3 2   1 2 10 4 
4. องคก์าร 2 3 3   1 2 11 3 
5. หลกัปฏิบติัตนในงานอาชีพ 3 3 2   2 3 13 1 
6. หลกัการบริหารงานคุณภาพ 2 3 2   1 2 10 4 
7. ระบบบริหารงานคุณภาพ  
    ISO 9000   

3 3 3 
  

1 3 13 1 

8. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2 3 3   1 2 11 3 
9. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
     ในการท างาน 

3 3 3 
  

1 2 12 2 

รวม 21 26 23       
 70 10 20 100  

ล าดบัความส าคญั 1 3 2   
 
 
 
 
 
 


