แผนการจัดการเรียนรู้
มุ่งเน้ นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
รหัสวิชา 10800201 ท–ป–น 2–0–2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559

จัดทาโดย
นายสมศักดิ์ แสนเมือง

สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ข

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ ใช้
ชื่อวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 10800201
 ควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้
 ควรปรับปรุ งเกี่ยวกับ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(.......................................................)
หัวหน้าหมวด / แผนกวิชา
............../......................../....................
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้การสอนได้
 ควรปรับปรุ งดังเสนอ
 อื่น ๆ ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(.......................................................)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
............../......................../....................
 อนุญาตให้ใช้การสอนได้
 อื่น ๆ ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(.......................................................)
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
............../......................../....................

ค

คานา
แผนการจัดการเรี ย นรู้ มุ่ งเน้นฐานสมรรถนะและบู รณาการปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง วิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชี พ รหัสวิชา 10800201 เล่มนี้ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นคู่มือประกอบการสอน หรื อเป็ น
แนวทางการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช
2559
การจัด ท าได้มี ก ารพัฒ นาเพื่ อให้เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย น โดยแบ่ ง เนื้ อหาออกเป็ น 9 หน่ ว ย การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุ ณธรรม
จริ ยธรรม ไว้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้ อหา มีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน พร้อมเฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบตั ิ และสื่ อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลแก่ผเู ้ รี ยน
มากยิง่ ขึ้น
ผูจ้ ดั ทาหวังว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้เล่มนี้ คงจะเป็ นแนวทางและเป็ นประโยชน์ต่อครู -อาจารย์และ
นักเรี ยน หากมีขอ้ เสนอแนะประการใด ผูจ้ ดั ทายินดีนอ้ มรับไว้เพื่อปรับปรุ งแก้ไขในครั้งต่อไป

นายสมศักดิ์ แสนเมือง
ผูจ้ ดั ทา

ง

สารบัญ
คานา ..........................................................................................................................................
สารบัญ ......................................................................................................................................
หลักสู ตรรายวิชา .......................................................................................................................
หน่วยการเรี ยนรู ้ ........................................................................................................................
การวัดผลและประเมินผล ..........................................................................................................
โครงการจัดการเรี ยนรู้ ...............................................................................................................
สมรรถนะย่อยและจุดประสงค์การปฏิบตั ิ .................................................................................
ตารางวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชา ...............................................................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 งานอาชีพเบื้องต้น ..........................................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 มาตรฐานอาชีพ ..............................................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 การบริ หาร ......................................................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 องค์การ ..........................................................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 หลักปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ ............................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 หลักการบริ หารงานคุณภาพ ...........................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9000 ..............................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม .............................................................
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน ...............................
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หลักสู ตรรายวิชา
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตนในงาน
อาชีพ หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริ หารงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตน ใน
งานอาชีพ หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน

ฉ

หน่ วยการเรียนรู้
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

หน่วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายเหตุ

ชื่อหน่วย
งานอาชีพเบื้องต้น
มาตรฐานอาชีพ
การบริ หาร
องค์การ
หลักปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ
ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9000
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทางาน
วัดผลและประเมินผลปลายภาค
รวม

จานวน
คาบ
4
4
4
4
4
4
4
2
4
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A = หลักสู ตรรายวิชา
B = นครชัย พิมศร. ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ. ศูนย์หนังสื อเมืองไทย
C = กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน. การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ
D = ชูชยั สมิทธิไกร. การพัฒนาอาชีพ.
E = ธเรศ ศรี สกิตย์. ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
F = นครชัย พิมศร. หลักการจัดการ.
G = พัชสิ รี ชมภูคา. องค์การและการจัดการ.

ช

การวัดผลและประเมินผล
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

แผนการวัดผลและประเมินผลทั้งรายวิชา
- พุทธิพิสัย
1) แบบฝึ กหัด
20 %
2) ทดสอบหลังเรี ยน
30 %
3) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปลายภาค) 20 %
- ทักษะพิสัย 1) งานที่มอบหมาย
10 %
- จิตพิสัย
20 %
(คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนไว้สาหรับเปรี ยบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรี ยน)

ซ

โครงการจัดการเรียนรู้
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1
สัปดาห์ที่
1

หน่วยที่
1

2

1

3

2

4

2

5

3

ชื่อหน่วย/รายการสอน
งานอาชีพเบื้องต้น
1.1 ความหมายของอาชีพ
1.2 ความสาคัญของอาชีพ
1.3 ประเภทของอาชีพ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 1
งานอาชีพเบื้องต้น (ต่อ)
1.4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในการทางานอาชีพ
1.5 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ
1.6 อาชีพที่น่าสนใจในยุคปั จจุบนั
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐานอาชีพ
2.1 ความหมายของมาตรฐานอาชีพ
2.2 องค์ประกอบสาคัญของมาตรฐานอาชีพ
2.3 ประเภทมาตรฐานอาชีพ
2.4 หลักการมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 2
มาตรฐานอาชีพ (ต่อ)
2.5 ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ
2.6 ระดับของมาตรฐานอาชีพ
2.7 มาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพต่างๆ
2.8 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานอาชีพ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 2 (ต่อ)
การบริ หาร
3.1 ความหมายของการบริ หาร
3.2 ประโยชน์ของการบริ หาร
3.3 ระดับและหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 3

จานวนคาบ
2

2

2

2

2

ฌ

โครงการจัดการเรียนรู้
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

สัปดาห์ที่
6

หน่วยที่
3

7

4

8

4

9

5

10

5

ชื่อหน่วย/รายการสอน
การบริ หาร (ต่อ)
3.4 บทบาทของผูบ้ ริ หาร
3.5 ทักษะของผูบ้ ริ หาร
3.6 ทรัพยากรในการบริ หาร
3.7 หน้าที่การบริ หาร
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 3 (ต่อ)
องค์การ
4.1 ความหมายขององค์การ (Organization)
4.2 ลักษณะขององค์การ
4.3 ประเภทขององค์การ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 4
องค์การ (ต่อ)
4.4 วัตถุประสงค์ขององค์การ
4.5 ประโยชน์ของการจัดองค์การ
4.6 หลักการจัดองค์การ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 4 (ต่อ)
หลักการปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ
5.1 การเตรี ยมตัวเองเข้าสู่ งานอาชีพ
5.2 ทักษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ
5.3 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 5
หลักการปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ (ต่อ)
5.4 จริ ยธรรมที่ผปู้ ระกอบอาชีพควรปฏิบตั ิ
5.5 จรรยาบรรณที่ผปู้ ระกอบอาชีพควรปฏิบตั ิ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 5 (ต่อ)

จานวนคาบ
2

2

2

2

2

ญ

โครงการจัดการเรียนรู้
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

สัปดาห์ที่
11

หน่วยที่
6

12

6

13

7

14

7

ชื่อหน่วย/รายการสอน
หลักการบริ หารงานคุณภาพ
6.1 ความหมายของคุณภาพและการบริ หารคุณภาพ
6.2 วิวฒั นาการของการบริ หารคุณภาพ
6.3 หลักการบริ หารงานคุณภาพ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 6
หลักการบริ หารงานคุณภาพ (ต่อ)
6.4 กระบวนการบริ หารงานคุณภาพ
6.5 ประโยชน์ของการบริ หารงานคุณภาพ
6.6 เทคนิคการบริ หารงานคุณภาพ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 6 (ต่อ)
ระบบงานบริ หารงานคุณภาพ ISO 9000
7.1 ความหมายของระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000
7.2 ประวัติของระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000
7.3 สมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
ISO
7.4 ผลประโยชน์จาการเป็ นสมาชิกของ ISO
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 7
ระบบงานบริ หารงานคุณภาพ ISO 9000 (ต่อ)
7.5 มาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทย
7.6 ลักษณะสาคัญของมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9000
7.7 ประโยชน์ของ ISO 9000
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 7 (ต่อ)

จานวนคาบ
2

2

2

2

ฎ

โครงการจัดการเรียนรู้
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

สัปดาห์ที่
15

หน่วยที่
8

16

9

17

9

18

ชื่อหน่วย/รายการสอน
การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
8.1 ความหมายของสิ่ งแวดล้อม
8.2 คุณสมบัติของสิ่ งแวดล้อม
8.3 ประเภทของสิ่ งแวดล้อม
8.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
8.5 ประโยชน์ของการจัดการสิ่ งแวดล้อม
8.6 มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ISO 14000
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 8
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
9.1 วัตถุประสงค์ของอาชีวอนามัย
9.2 องค์ประกอบของอาชีวอนามัย
9.3 ขอบเขตของอาชีวอนามัย
9.4 ความหมายของความปลอดภัย
9.5 ความสาคัญของความปลอดภัยในการทางาน
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 9
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (ต่อ)
9.6 กฎหมายความปลอดภัยในการทางานของประเทศไทย
9.7 วิธีการทางานอย่างปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
9.8 กิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน
9.9 มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ISO 18000
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 9 (ต่อ)
วัดผลและประเมินผลปลายภาคเรี ยน
รวม

จานวนคาบ
2

2

2

2
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สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อเรื่อง
หน่ วยที่ 1 งานอาชีพเบื้องต้น
1.1 ความหมายของอาชีพ
1.2 ความสาคัญของอาชีพ
1.3 ประเภทของอาชีพ
1.4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในการทางานอาชีพ
1.5 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ
1.6 อาชีพที่น่าสนใจในยุคปั จจุบนั
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 1

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมายของอาชีพ
2. บอกความสาคัญของอาชีพ
3. บอกและสังเคราะห์ประเภทของอาชีพ
4. วิเคราะห์คุณสมบัติที่จาเป็ นในการทางานอาชีพ
5. บอกและให้คุณค่าประโยชน์ของการประกอบอาชีพ
6. อธิ บายและเลือกอาชีพที่น่าสนใจในปั จจุบนั
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้
(ค้นคว้าจากสื่ อ)
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองในการตรวจแบบฝึ กหัด
และการสอบ

ฐ

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1
ชื่อเรื่อง
สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
หน่ วยที่ 2 มาตรฐานอาชีพ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
2.1 ความหมายของมาตรฐานอาชีพ
แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ
2.2 องค์ประกอบสาคัญของมาตรฐานอาชีพ
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
2.3 ประเภทมาตรฐานอาชีพ
ด้านความรู้
2.4 หลักการมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ
1. บอกความหมายมาตรฐานอาชีพ
2.5 ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ
2. บอกและอธิบายองค์ประกอบสาคัญของมาตรฐาน
2.6 ระดับของมาตรฐานอาชีพ
อาชีพ
2.7 มาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพต่างๆ
3. อธิบายและใช้ประเภทมาตรฐานอาชีพ
2.8 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานอาชีพ
4. วิเคราะห์หลักการมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 2
5. อธิ บายและกาหนดคุณค่าประโยชน์ของมาตรฐาน
อาชีพ
6. บอกและวิเคราะห์ระดับของมาตรฐานอาชีพ
7. อธิบายและใช้มาตรฐานอาชีพของสาขาอาชีพ
8. บอกและกาหนดคุณค่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
อาชีพ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้
(ค้นคว้าจากสื่ อ)
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองในการตรวจแบบฝึ กหัด
และการสอบ

ฑ

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1
ชื่อเรื่อง
หน่ วยที่ 3 การบริ หาร
3.1 ความหมายของการบริ หาร
3.2 ประโยชน์ของการบริ หาร
3.3 ระดับและหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
3.4 บทบาทของผูบ้ ริ หาร
3.5 ทักษะของผูบ้ ริ หาร
3.6 ทรัพยากรในการบริ หาร
3.7 หน้าที่การบริ หาร
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 3

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
แสดงความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริ หารเพื่อพัฒนาตน
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของการบริ หาร
2. อธิบายประโยชน์ของการบริ หาร
3. บอกและอธิบายระดับของผูบ้ ริ หาร
4. อธิบายและจาแนกหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
5. อธิบายและจาแนกบทบาทของผูบ้ ริ หาร
6. บอกและเลือกใช้ทกั ษะของผูบ้ ริ หาร
7. อธิ บายและให้คุณค่าทรัพยากรในการบริ หาร
8. บอกและจาแนกหน้าที่การบริ หาร
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้
(ค้นคว้าจากสื่ อ)
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองในการตรวจแบบฝึ กหัด
และการสอบ

ฒ

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1
ชื่อเรื่อง

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
หน่ วยที่ 4 องค์การ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
4.1 ความหมายขององค์การ (Organization)
แสดงความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
4.2 ลักษณะขององค์การ
องค์การเพื่อพัฒนาตน
4.3 ประเภทขององค์การ
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
4.4 วัตถุประสงค์ขององค์การ
ด้านความรู้
4.5 ประโยชน์ของการจัดองค์การ
1. บอกความหมายขององค์การ
4.6 หลักการจัดองค์การ
2. บอกลักษณะขององค์การ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 4
3. บอกประเภทขององค์การ
4. อธิบายวัตถุประสงค์ขององค์การ
5. อธิ บายความสาคัญของการจัดองค์การต่อองค์การ
6. อธิ บายความสาคัญของการจัดองค์การต่อผูบ้ ริ หาร
7. อธิ บายความสาคัญของการจัดองค์การต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
8. อธิบายหลักการจัดองค์การ
9. เลือกหลักการจัดองค์การไปใช้งาน
10. จาแนกช่วงการควบคุมลักษณะต่าง ๆ และ
สายการบังคับบัญชา
11. บอกประเภทแผนภูมิองค์การ
12. จัดหมวดหมู่แผนภูมิองค์การ
13. บอกข้อเสนอแนะในการเขียนแผนภูมิ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ) มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้ มี
ความซื่ อสัตย์ต่อตัวเอง

ณ

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อเรื่อง
หน่ วยที่ 5 หลักการปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ
5.1 การเตรี ยมตัวเองเข้าสู่ งานอาชีพ
5.2 ทักษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ
5.3 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
5.4 จริ ยธรรมที่ผปู้ ระกอบอาชีพควรปฏิบตั ิ
5.5 จรรยาบรรณที่ผปู้ ระกอบอาชีพควร
ปฏิบตั ิ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 5

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
- ด้านความรู้
1. บอกและอธิ บายการเตรี ยมตัวเองเข้าสู่ อาชีพ
2. บอกและใช้ทกั ษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ
3. อธิ บายการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
4. บอกจริ ยธรรมที่ผปู้ ระกอบอาชีพการปฏิบตั ิ
5. อธิบายและวิเคราะห์จรรยาบรรณที่ผปู้ ระกอบ
อาชีพควรปฏิบตั ิ

ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้
(ค้นคว้าจากสื่ อ)
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองในการตรวจแบบฝึ กหัด
และการสอบ

ด

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อเรื่อง
สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
หน่ วยที่ 6 หลักการบริ หารงานคุณภาพ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
6.1 ความหมายของคุณภาพและการบริ หารแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริ หารงานคุณภาพ
คุณภาพ
6.2 วิวฒั นาการของการบริ หารคุณภาพ
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
6.3 หลักการบริ หารงานคุณภาพ
- ด้านความรู้
6.4 กระบวนการบริ หารงานคุณภาพ
1. อธิบายความหมายของคุณภาพและการ
6.5 ประโยชน์ของการบริ หารงานคุณภาพ
บริ หารงานคุณภาพ
6.6 เทคนิคการบริ หารงานคุณภาพ
2. อธิบายวิวฒั นาการของการบริ หารงานคุณภาพ
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 6
3. บอกหลักการบริ หารงานคุณภาพ
4. อธิบายกระบวนการบริ หารงานคุณภาพ
5. บอกประโยชน์ของการบริ หารงานคุณภาพ
6. อธิบายการนาเทคนิคการบริ หารงานคุณภาพ
ไปใช้
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ(ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้
(ค้นคว้าจากสื่ อ)
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองในการตรวจ
แบบฝึ กหัดและการสอบ

ต

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อเรื่อง
หน่ วยที่ 7 ระบบงานบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9000
7.1 ความหมายของระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000
7.2 ประวัติของระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000
7.3 สมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐาน ISO
7.4 ผลประโยชน์จาการเป็ นสมาชิกของ ISO
7.5 มาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทย
7.6 ลักษณะสาคัญของมาตรฐานระบบบริ หารงาน
คุณภาพ ISO 9000
7.7 ประโยชน์ของ ISO 9000
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 7

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบงานบริ หารงาน
คุณภาพ ISO 9000
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
- ด้านความรู้
1. บอกความหมายของระบบบริ หารคุณภาพ
ISO 9000
2. อธิบายประวัติของระบบบริ หารคุณภาพ
ISO 9000
3. ระบุสมาชิกของ ISO
4. บอกผลประโยชน์จาการเป็ นสมาชิกของ ISO
5. อธิบายมาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทย
6. บอกลักษณะสาคัญของมาตรฐานระบบ
บริ หารงานคุณภาพ ISO 9000
7. บอกประโยชน์ของ ISO 9000
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการ
เศรษฐกิจ-พอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองในการตรวจ
แบบฝึ กหัดและการสอบ

ถ

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อเรื่อง
หน่ วยที่ 8 การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
8.1 ความหมายของสิ่ งแวดล้อม
8.2 คุณสมบัติของสิ่ งแวดล้อม
8.3 ประเภทของสิ่ งแวดล้อม
8.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
8.5 ประโยชน์ของการจัดการสิ่ งแวดล้อม
8.6 มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ISO 14000
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 8

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
- ด้านความรู้
1. อธิ บายความหมายของสิ่ งแวดล้อม
2. บอกและวิเคราะห์คุณสมบัติของสิ่ งแวดล้อม
3. บอกและอธิ บายประเภทของสิ่ งแวดล้อม
4. บอกและใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
5. อธิบาย และกาหนดค่าประโยชน์ของการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
6. อธิบาย และใช้มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ISO 14000

- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวนิ ยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู้
(ค้นคว้าจากสื่ อ)
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองในการตรวจ
แบบฝึ กหัดและการสอบ

ท

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์การปฏิบัติ
ชื่อวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

ชื่อเรื่อง
หน่ วยที่ 9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางาน
9.1 วัตถุประสงค์ของอาชีวอนามัย
9.2 องค์ประกอบของอาชีวอนามัย
9.3 ขอบเขตของอาชีวอนามัย
9.4 ความหมายของความปลอดภัย
9.5 ความสาคัญของความปลอดภัยในการ
ทางาน
9.6 กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ของประเทศไทย
9.7 วิธีการทางานอย่างปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพ
9.8 กิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัยในการ
ทางาน
9.9 มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 18000
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 9

สมรรถนะย่ อยและจุดประสงค์ การปฏิบัติ
สมรรถนะย่ อย (Element of Competency)
แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางาน
จุดประสงค์ การปฏิบัติ (Performance Objectives)
- ด้านความรู ้
1. บอกวัตถุประสงค์ของอาชีวอนามัย
2. บอกองค์ประกอบของอาชีวอนามัย
3. บอกขอบเขตของอาชีวอนามัย
4. บอกความหมายของความปลอดภัย
5. อธิ บายความสาคัญของความปลอดภัยในการทางาน
6. อธิ บายวิธีปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทางานของประเทศไทย
7. อธิ บายวิธีการทางานอย่างปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ
8. ระบุกิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน
9. อธิ บายมาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 18000
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ-พอเพียง
1. ตรงต่อเวลามีวินยั (เข้าเรี ยนตรงเวลา รักษา
กฎระเบียบ)
2. มีความรับผิดชอบ (ในการส่ งงาน) ละเอียด
รอบคอบ (ทางานสะอาดเรี ยบร้อย) และสนใจใฝ่ รู ้ (ค้นคว้า
จากสื่ อ)
3. มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเอง

ธ

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตรรายวิชา
ชื่อวิชา ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ (Career Knowledge) รหัสวิชา 10800201
ท–ป–น 2–0–2 จานวนคาบสอน 2 คาบ : สั ปดาห์ ระดับชั้น ปวช.1

พุทธิ พิสยั (70%)
จิตพิสัย (20%)

รวม (100%)

ลาดับความสาคัญ

2
3
3
3
3
3

2
3
2
3
2
2

1
1
1
1
2
1

1
3
2
2
3
2

8
12
10
11
13
10

5
2
4
3
1
4

3

3

3

1

3

13

1

2

3

3

1

2

11

3

3

3

3

1

2

12

2

21

26

23
70
1

10
3

20
2

100

สู งกว่า

2
2
2
2
3
2

วิเคราะห์

ทักษะพิสัย (10%)

ลาดับความสาคัญ

ประยุกต์-นาไปใช้

1. งานอาชีพเบื้องต้น
2. มาตรฐานอาชีพ
3. การบริ หาร
4. องค์การ
5. หลักปฏิบตั ิตนในงานอาชีพ
6. หลักการบริ หารงานคุณภาพ
7. ระบบบริ หารงานคุณภาพ
ISO 9000
8. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางาน
รวม

ความเข้าใจ

ชื่อหน่วย

ความรู ้ความจา

พฤติกรรม

