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ลักษณะรายวิชา 

  
1.  รหัสและชือ่วิชา             1080 0201  ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ  
                                     (Career Knowledge) 
2.  สภาพรายวิชา                กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
                                       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
3.  ระดับรายวิชา                 ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1 สถ. 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน              - 
5.  เวลาศึกษา                    ทฤษฎี  2  ช่ัวโมง    ปฏิบัติ -  ช่ัวโมง รวมทั้งสิน้ 32  ช่ัวโมง  และนักศกึษา 
                                       จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16  สปัดาห์    
                                      ( ไม่รวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จํานวนหนว่ยกิต              2 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา          1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการ มาตรฐานอาชีพ องค์การและการบริหารงาน

ในองค์กร หลกัปฏิบัติตนในงานอาชีพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางาน 
 2. เข้าใจกระบวนการงานอาชีพ มีระเบียบปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาตน องค์กร 
และงานอาชีพ 
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติอาชีพ 
4. เห็น ความสําคัญ  ต่องานอาชีพ แนวทางการพัฒนาองค์กร คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการอาชีพ 

      
8. คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติ

ตนในงานอาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

  

หมายเหตุ       1. การเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชา ต้อง    
                       1.1 เป็นจุดประส่งค์ทั่วไป  

                                           1.2  ต้องครอบคลุมทัง้รายวิชาโดยดูจากคําอธิบายรายวิชาเป็นหลัก                                                 
                                           1.3  เรยีงตามลําดับการเรียนรู้  ตํ่าไปสูง (ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้เรียนบรรลุถึงระดับใด)  
                                           1.4  จาํนวนข้อควรไม่ควรเกิน10 ขอ้                                                                                     

                   2. การแบ่งบท-หัวข้อ  ในทางปฏิบัติทําได้โดยนําเน้ือหาในคําอธิบายรายวิชามาจัดกลุ่มให้เป็นบท  
โดยเรียงลําดับเน้ือหาให้มีความต่อเน่ืองของเน้ือหาและแต่ ละบทเรียนจะต้องมี หัวข้อย่อยบทละไม่ตํ่ากว่า 2 หัวข้อ     
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การแบ่งบทเรียน/หวัข้อ 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 อาชีพ 
1.1 ประเภทของอาชีพ 
1.2 ลักษณะของงานอาชีพ 
1.3 แนวทางการเลือกอาชีพ 
1.4 ปัจจัยสําคญัที่มผีลต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
1.5 ประโยชน์ของงานอาชีพ 

4 - 

2 มาตรฐานอาชีพ 
2.1 องค์ประกอบสําคัญของมาตรฐานอาชีพ 
2.2 ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
2.3 ประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ 
2.4 ระดับของมาตรฐานอาชีพ 
2.5 เครื่องหมายมาตรฐานอาชีพที่เกียวข้องกับอาชีพ 

4 - 

3 การบริหาร 
3.1 ประโยชน์ของการบริหาร 
3.2 ระดับและหน้าที่ของผู้บริหาร 
3.3 บทบาทของผู้บริหาร 
3.4 ทกัษะของผู้บริหาร 
3.5 ทรัพยากรในการบริหาร 
3.6 หน้าที่การบริหาร 

4 - 

4 องค์การ 
4.1 ลักษณะขององค์การ 
4.2 ประเภทขององค์การ 
4.3 วัตถุประสงค์ขององค์การ 
4.4 ประโยชน์ของการจัดองค์การ 
4.5 หลักการจัดองค์การ 
4.6 ความหมายของคุณภาพและการบริหารงานคุณภาพ 
4.7 หลักการบริหารงานคุณภาพ 
4.8 แนวทางการบริหารงานตามหลักกการดําเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ 

4 - 

5 การเตรียมตัวเองเข้าสู่งานอาชีพ 
5.1 ทกัษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
5.2 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
5.3 จริยธรรมที่ผู้ประกอบอาชีพควรปฏิบัติ 
5.4 จรรยาบรรณท่ีผู้ประกอบอาชีพควรปฏิบัติ 

4 - 
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6 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
6.1 สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO 
6.2 ผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของ ISO 
6.3 มาตรฐาน ISO 9000 ในประเทศไทย 
6.4 ลักษณะสาํคัญของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
6.5 ประโยชน์ของ ISO 9000 
6.6 หลักการบริหารงานคุณภาพ 

4 - 

7 สิ่งแวดล้อม 
7.1 คณุสมบัติของสิ่งแวดล้อม 
7.2 ประเภทของสิ่งแวดล้อม 
7.3 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
7.4 ประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7.5 มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 
      

4 - 

8 อาชีวอนามัย 
8.1 องค์ประกอบของอาชีวอนามัย 
8.2 ความสําคัญของความปลอดภัยในการทํางาน 
8.3 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทย 
8.4 วิธีการทํางานอย่างปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 
8.5 กิจกรรมทีส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
8.6 มาตรฐานระบบคุณภาพการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 
18000 
8.7 ประโยชน์ของมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 18000 
       

4 - 
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จุดประสงค์การสอน 
 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 อาชีพ 
1. เข้าใจหลักการ ประเภท ลกัษณะของงานอาชีพ 
2. สามารถอธิบาย ลักษณะแนวทางอาชีพ 
3. สามารถวางแผน การจัดการปัจจัยที่ผลต่อความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ 

4 - 

2 มาตรฐานอาชีพ 
1. เข้าใจองค์ประกอบสําคัญของมาตรฐานอาชีพ 
2. สามารถอธิบาย ประเภท ระดับ ของมาตรฐานอาชีพ 
3. สามารถวิเคราะห์ ประเภทอาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 

4 - 

3 การบริหาร 
1. เข้าใจประโยชน์ของการเรียนรู้การบริหาร 
2. สามารถอธิบาย บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร 
3. สามารถวิเคราะห์ ทรัพยากรในการบริหารได้ 

4 - 

4 องค์การ 
1. เข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การ 
2. สามารถอธิบาย ลักษณะ ประเภท ประโยชน์ขององค์การ 
3. สามารถวิเคราะห์ แนวทางการบริหารองค์การได้อย่างเป็นระบบ 

4 - 

5 การเตรียมตัวเองเข้าสู่งานอาชีพ 
1. เข้าใจ ทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
2. สามารถอธิบาย สิ่งที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
3. มีทศันคติทีดี่ในการประกอบอาชีพ 
 

4 - 

6 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 
1. เข้าใจระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9000 
2. สามารถอธิบาย ลักษณะสาํคัญของมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9000 
3. สามารถวิเคราะห์หลักการบริหารงานคุณภาพ โดยนําระบบ บริหารงาน
คุณภาพไปใช้ 
 

4 - 

7 สิ่งแวดล้อม 
1. เข้าใจหลักการ คุณสมบัติ ประเภท ของสิ่งแวดล้อม 
2. สามารถอธิบายกฏหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถวางแผน จัดการอาชีพ เพ่ือให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 
      

4 - 
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8 อาชีวอนามัย 
1. เข้าใจหลักการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน 
2. สามารถอธิบายกฏหมายความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทย 
3. สามารถวางแผน จัดการอาชีพ เพ่ือให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18000 
       

4 - 

 

 
หมายเหตุ  การเขียนจุดสงคก์ารสอน 
1. นําช่ือบทเรียนมาเขียนเป็นจุดประสงค์ทั่วไป  โดย ใช้กริยานํา   รู้    เข้าใจ    นํา...........ไปใช้    วิเคราะห์     

สังเคราะห์  ประเมิน เป็นต้น ให้ครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดในบทเรียนน้ี  หรือไม่ถ้าเขียนยากก็ให้ทําเป็นช่ือบทก็ได้ 
2. นําหัวข้อในแต่ละบทมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และต้องสอดคล้องวัตถุประสงค์ทั่วไปของบท  ใน

ข้อ 1 ดูจากตารางกริยาใช้นํา 
ตารางคํากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การสอน 

1) วิชาที่เป็นทฤษฎี (ด้านพุทธิพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

 1. รู้หลักการ ความเข้าใจหลกัการ มาตรฐานอาชีพ 
องค์การและการบริหารงานในองค์กร หลักปฏิบัติตนใน
งานอาชีพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางาน 

บอกความหมาย ลักษณะ มาตรฐานอาชีพ องค์การและ
การบริหารงานในองค์กร หลักปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางาน 

2. เข้าใจหลัก กระบวนการงานอาชีพ มีระเบียบปฏิบัติ
เพ่ือการพัฒนาตน องค์กร และงานอาชีพ 

อธิบายขั้นตอน กระบวนการงานอาชีพ มีระเบียบปฏิบัติ
เพ่ือการพัฒนาตน องค์กร และงานอาชีพ 

 3. สามารถพิจารณาเลือกใช้ หลักการบริหารงาน
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการปฏิบัติ
อาชีพ 

สามารถใช้หลกัการบริหางาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติอาชีพ 

4. สังเคราะห์ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติอาชีพ 

พิจารณาเลือก หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติอาชีพ มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

6. พัฒนาแนวคิด หลักการบริหารงานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการปฏิบัติอาชีพ 

สร้างสรรค์นําเอาแนวคิดทีได้ ไปใช้เพ่ือพัฒนาตอนเอง 
องค์การ และสงัคม ต่อไป 

2) วิชาที่มีปฏิบัติ (ด้านทักษะพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

ปฏิบัติงานโดยการนําหลักการหลักการบริหารงาน
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการปฏิบัติ
อาชีพ มาใช้ประกอบ 

สามารถกําหนดแนวทาง และเป้าหมาย จากหลักการที่
นํามาประยุกต์ใช้ กับการงานการอาชีพ 
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3) ทุกรายวิชาต้องมีด้านจิตใจ (ด้านจิตพิสัย) 
จุดประสงคท์ัว่ไป จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 

รับรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นได้ 

มีความสมัครสมาน สามัคค ี
 

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
 

เห็นคุณค่าในการเข้าใจความสําคัญของการเลือกใช้ 
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง อาคารช่วงกว้างได้ 

แสดงความคิดเห็น เพ่ือการสร้างสรรค์ได้ 

การจัดระบบขั้นตอนในการทํางาน ความรอบคอบ
และตรงตามเวลากําหนด 

มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ 
รอบคอบและตรงตามกําหนด 

การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชาน้ีแบ่งเป็น 11 หน่วย   แยกได้     11  บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังน้ี 
 
1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลแยกเป็น 4 ส่วนโดย 

แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนนดังน้ี 
  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 40 คะแนน  หรือร้อยละ 40 
  1.2 ทดสอบกลางภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.3 ทดสอบปลายภาค 20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
  1.4 จิตพิสัย  20 คะแนน  หรือร้อยละ 20 
 

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชาน้ีจะต้อง 
2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

      2.2  มีเวลาเรยีนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
     2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 
 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผู้ทีผ่่านเกณฑ์ข้อ 2  จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
     คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป               ได้ระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 ได้ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  70 ได้ระดับคะแนน  B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  65 ได้ระดับคะแนน  C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60 ได้ระดับคะแนน  C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55 ได้ระดับคะแนน  D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50 ได้ระดับคะแนน  D 

 คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 50 ได้ระดับคะแนน  F 
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ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน 
เลข

ที่บ
ทเรี

ยน
   คะแนนรายบทเรียนและน้ําหนักคะแนน 

 
 
 

ชื่อบทเรียน 

คะ
แน

นร
าย

หน
่วย

 

น้ําหนักคะแนน 
พุทธพิิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ยั 

คว
าม

รู้-ค
วา

มจํ
า 

คว
าม

เข้า
ใจ

 

กา
รน

ําไป
ใช

 ้

สูง
กว่

า 

1 อาชีพ 5      
2 มาตรฐานอาชีพ 5      
3 การบริหาร    5      
4 องค์การ 5      
5 การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ 5      
6 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 5      
7 สิ่งแวดล้อม 5      
8 อาชีวอนามัย 5      
ก คะแนนภาควิชาการ (พทุธพิิสัยและทักษะพิสัย) 40      

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปน็การบรูณาการทุก
หน่วย) 

40 
 

 
ค คะแนนจิตพสิยั 20 

 รวมทั้งสิน้ 100 
หมายเหตุ   

1. การกําหนดคะแนนในรายบท ใหใ้ช้เวลาที่ใช้ในการสอนมาเป็นตัวแบ่งโดยเทียบเป็น สัดส่วนในการ  
   กําหนดก็ได้ 

      2. การกําหนดคะแนนย่อย ๆ ในแต่ละระดับของพุทธพิสัย(ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใข้ และ 
       สูงกว่า)  ให้ใช้วิธีรวมจํานวนข้อของจุดประสงค์การสอนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน  แล้วเทียบเป็นสัดส่วน 
         ในการกําหนดคะแนนก็ได้  เช่นหน่วยที่หน่ึง 10 คะแนน   เมื่อนับจุดประสงค์ มีระดับความรู้ความจํา 3 ข้อ  
         ความเข้าใจ 9 ข้อ การนําไปใข้ 18 ข้อ เมื่อเทียบสดัส่วนจะได้ความรู้ความจํา 1 คะแนน  ความเข้าใจ3  
         คะแนน   และการนําไปใข้ 6  คะแนน(ถ้าเป็นทศนิยมให้ปัดเป็นจํานวนเต็ม)   
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กําหนดการสอน 
สัปดาห์ที ่ วัน / เดือน คาบที ่ รายการสอน หมายเหตุ 

1 7/มิ.ย. 3-4 อาชีพ  
2 14/มิ.ย. 3-4  
3  21/มิ.ย. 3-4 มาตรฐานอาชีพ  
4 28/มิ.ย. 3-4  
5 5/ก.ค. 3-4 การบริหาร     
6 12/ก.ค. 3-4  
7 19/ก.ค. 3-4  
8 26/ก.ค. 3-4 องค์การ  
9 2/ส.ค. 3-4  
10 9/ส.ค.  สอบกลางภาค  
11 16/ส.ค. 3-4 การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ  
12 23/ส.ค. 3-4  
13 30/ส.ค. 3-4 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000  
14 6/ก.ย. 3-4  
15 13/ก.ย. 3-4 สิ่งแวดล้อม  
16 20/ก.ย. 3-4  
17 27/ก.ย. 3-4 อาชีวอนามัย 

 
 

18 4/ต.ค.  สอบปลายภาค  
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อาชีวะ, สนพ. ศูนย์ : กรุ่งเทพฯ. 
เอกสารประกอบการสอน ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ, พิสมัย บุณยโสภณ 
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