
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   2001-1001 

2. จํานวนหน"วยการเรียน 2 

3. ช่ือวิชา   ความรู�เก่ียวกับงานอาชีพ 

4. ระดับช้ัน   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

5. กลุ"มสาระการเรียนรู1  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. ป3การศึกษา   2559 

7. ช่ือผู1สอน   นางสาววันทนีย(  แก�วทอง 

8. เง่ือนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  ทักษะชีวิต 

10. จํานวนคาบ : สัปดาหE 2 คาบ : สัปดาห(  

11. คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค(กรและการบริหารงานในองค(กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการทํางาน 

12. จุดประสงคEรายวิชา 
 1. เพ่ือให�เข�าใจเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค(กรและการบริหารงานในองค(กร หลักการปฏิบัติตนใน
งานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการทํางาน 
  2. เพ่ือให�สามารถประยุกต(ใช�ความรู�เก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตนและงานอาชีพ 
  3. เพ่ือให�มีเจตคติท่ีดีต;องานอาชีพและหลักการบริหารงานให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู1 
1. นักเรียนฟ>งคําบรรยาย การอธิบายจากครูผู�สอน 
2. นักเรียนสรุปความรู�รวบยอด 

 3. นักเรียนค�นคว�าจากหนังสือ หรือคู;มือต;างๆ จากห�องสมุด หรือจากอินเทอร(เน็ต 
 
 
 
 



14. หน"วยการเรียนรู1และสาระสําคัญต"อสัปดาหE 

สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

1 ปฐมนิเทศ 
 

1. จุดประสงคEรายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
2. แนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู1 

- ครูปฐมนิเทศนักเรียนให1ทราบถึง 
   1. จุดประสงค(รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
   2. แนวทางวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู� 
- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนา แสดง
ความคิดเห็นในรายวิชาท่ีเรียนว"าเปOนเรื่อง
เก่ียวกับอะไรหรืออย"างไร 

1 

1-3 1. งานอาชีพใน
อาเซียน 
 

1. ประชาคมอาเซียน 
2. อาชีพในฝ>นของพลเมือง
อาเซียน 
3. อาชีพท่ีจะเปDดเสรีให�ทํางาน
ได�ทุกประเทศในอาเซียน 
4. การใช�ภาษาอังกฤษกับ
อนาคตของไทยในอาเซียน 
5. วิชาชีพการท;องเท่ียวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6. การศึกษาไทยกับการเข�าสู;
ประชาคมอาเซียน 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับงานอาชีพใน
อาเซียนโดยมีรายละเอียดในแต"ละหัวข1อ
ดังต"อไปนี้ 
   1. ประชาคมอาเซียน 
   2. อาชีพในฝ>นของพลเมืองอาเซียน 
   3. อาชีพท่ีจะเปDดเสรีให�ทํางานได�ทุก
ประเทศในอาเซียน 
   4. การใช�ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทย
ในอาเซียน 
   5. วชิาชีพการท;องเท่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
   6. การศึกษาไทยกับการเข�าสู;ประชาคม
อาเซียน 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปงานอาชีพใน
อาเซียน 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 1 
- ใบงานท่ี 1.1 – 1.5 

5 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

4 2. มาตรฐานอาชีพ 
 

1. ความหมายของมาตรฐาน
อาชีพและคําท่ีเก่ียวข�อง 
2. การสร�างมาตรฐานวิชาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 
 
 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับมาตรฐาน
อาชีพโดยมีรายละเอียดในแต"ละหัวข1อ
ดังต"อไปนี้ 
   1. ความหมายของมาตรฐานอาชีพและคํา
ท่ีเก่ียวข�อง 
   2. การสร�างมาตรฐานวิชาชพี 
   3. มาตรฐานอาชีพ 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปมาตรฐานอาชีพ 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 2 
- ใบงานท่ี 2.1 – 2.3 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

5-6 3. มาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
 

1. มาตรฐานอุตสาหกรรม 
2. โครงสร�างการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม 
3. การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
ปI 2552 
4. ประวัติของการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียดในแต"ละ
หัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. มาตรฐานอุตสาหกรรม 
   2. โครงสร�างการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
   3. การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปI 2552 
4. ประวัติของการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากล 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 3 
- ใบงานท่ี 3.1 
- รายงาน 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

7-8 4. ข1อมูลอาชีพ 
 

1. ข�อมูลอาชีพในระบบ 
2. ข�อมูลอาชีพอิสระ 
3. กลุ;มอาชีพใหม;ตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับข1อมูลอาชีพ
โดยมีรายละเอียดในแต"ละหัวข1อ
ดังต"อไปนี้ 
   1. ข�อมูลอาชีพในระบบ 
   2. ข�อมูลอาชีพอิสระ 
   3. กลุ;มอาชีพใหม;ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปข1อมูลอาชีพ 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 4 
- ใบงานท่ี 4.1 – 4.3 

4 

9 5. องคEกร การ
บริหารงานในองคEกร 
และการพัฒนางาน
อาชีพในองคEกร 
 

1. ความหมายขององค(กร 
2. องค(ประกอบขององค(กร 
3. คุณสมบัติขององค(กรท่ีดี 
 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับองคEกร การ
บริหารงานในองคEกรและการพัฒนางาน
อาชีพในองคEกรโดยมีรายละเอียดในแต"ละ
หัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ความหมายขององค(กร 
   2. องค(ประกอบขององค(กร 
   3. คุณสมบัติขององค(กรท่ีดี 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- ใบงานท่ี 5.1 – 5.2 

2 

10 สอบกลางภาค 2 
 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

11-12 5. องคEกร การ
บริหารงานในองคEกร 
และการพัฒนางาน
อาชีพในองคEกร 
 

4. การจัดองค(กร 
5. หลักการบริหารงานใน
องค(กร 
6. ป>จจัยในการบริหารงานใน
องค(กร 
7. การบริหารงานบุคคลใน
องค(กร 
8. การพัฒนางานอาชีพใน
องค(กร 
9. การพัฒนางานอาชีพกับ
กลยุทธ(ขององค(กร 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับองคEกร การ
บริหารงานในองคEกรและการพัฒนางาน
อาชีพในองคEกรโดยมีรายละเอียดในแต"ละ
หัวข1อดังต"อไปนี้ 
   4. การจัดองค(กร 
   5. หลักการบริหารงานในองค(กร 
   6. ป>จจัยในการบริหารงานในองค(กร 
   7. การบริหารงานบุคคลในองค(กร 
   8. การพัฒนางานอาชีพในองค(กร 
   9. การพัฒนางานอาชีพกับกลยุทธ(ของ
องค(กร 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปองคEกร การ
บริหารงานในองคEกรและการพัฒนางาน
อาชีพในองคEกร 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 5 
- ใบงานท่ี 5.3 – 5.8 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

13-14 6. หลักการปฏิบัติ
ตนในงานอาชีพ 
 

1. ความหมายและ
ความสําคัญของงานอาชีพ 
2. การเลือกประกอบอาชีพ 
3. การพัฒนาตนเองในงาน
อาชีพ 
4. การประยุกต(ใช�ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประกอบอาชีพ 
5. แนวคิดเก่ียวกับการทํางาน
แบบมืออาชีพ 
6. การสร�างทัศนคติท่ีดีต;อ
การทํางานแบบมืออาชีพ 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับหลักการ
ปฏิบัติตนในงานอาชีพโดยมีรายละเอียด
ในแต"ละหัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ความหมายและความสําคัญของงาน
อาชีพ 
   2. การเลือกประกอบอาชีพ 
   3. การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ 
   4. การประยุกต(ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประกอบอาชีพ 
   5. แนวคิดเก่ียวกับการทํางานแบบมือ
อาชีพ 
   6. การสร�างทัศนคติท่ีดีต;อการทํางานแบบ
มืออาชีพ 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปหลักการปฏิบัติตน
ในงานอาชีพ 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 6 
- ใบงานท่ี 6.1 – 6.6 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

15-17 7. หลักการ
บริหารงาน
คุณภาพ 
 

1. ความหมายของการ
บริหารงานคุณภาพ 
2. การบริหารงานอย;างมี
ประสิทธิภาพ 
3. มาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ 
4. หลักการพ้ืนฐานของการ
บริหารงานคุณภาพ 
5. ระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 
6. การบริหารงานโดยยึด
วัตถุประสงค( 
7. ระบบการควบคุมคุณภาพ
หรือกลุ;มคุณภาพ 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับหลักการ
บริหารงานคุณภาพโดยมีรายละเอียดใน
แต"ละหัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ความหมายของการบริหารงาน
คุณภาพ 
   2. การบริหารงานอย;างมีประสิทธิภาพ 
   3. มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
   4. หลักการพ้ืนฐานของการบริหารงาน
คุณภาพ 
   5. ระบบการบริหารงานคุณภาพ 
   6. การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค( 
   7. ระบบการควบคุมคุณภาพหรือกลุ;ม
คุณภาพ 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปหลักการบริหารงาน
คุณภาพ 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 7 
- ใบงานท่ี 7.1 – 7.6 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

18-19 8. ส่ิงแวดล1อมและ
ความปลอดภัยใน
การทํางาน   
 
 

1. สภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน 
2. การบริหารความปลอดภัย
ในการทํางาน 
3. กิจกรรม 5 ส 
4. หลักการของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล�อม 
5. มาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับส่ิงแวดล1อม
และความปลอดภัยในการทํางานโดยมี
รายละเอียดในแต"ละหัวข1อดังต"อไปนี้   
   1. สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
   2. การบริหารความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
   3. กิจกรรม 5 ส 
   4. หลักการของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล�อม 
   5. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปส่ิงแวดล1อมและ
ความปลอดภัยในการทํางาน   
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 8 
- ใบงานท่ี 8.1 – 8.5 
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20 สอบปลายภาค 2 
รวมท้ังภาคเรียน 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
คะแนนเก็บระหว;างภาค 80 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 

คะแนนเก็บระหว;างภาค 80 คะแนนดังนี้ 
1. สอบเก็บคะแนนก"อนสอบกลางภาค    30  คะแนน 

  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 1 ใบงาน)   5  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 2 ใบงาน)   5  คะแนน  
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 3 ใบงาน)   5  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 4 ใบงาน)   5  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (รายงานบทท่ี 3)   10  คะแนน 

2. สอบกลางภาค      20  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (เลือกตอบและข�อเขียน)  20  คะแนน 

3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค    30  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 5 ใบงาน)   5  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 6 ใบงาน)   5  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 7 ใบงาน)   5  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู� 8 ใบงาน)   5  คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (รายงาน+นําเสนอ)   10  คะแนน 

4. สอบปลายภาค       20 คะแนน 
  - จุดประสงค(ข�อท่ี 1-3 (เลือกตอบและข�อเขียน)  20  คะแนน 
 
16. แหล"งการเรียนรู1 
 1. จากการฟ>งคําบรรยาย 
 2. ศึกษาจากสื่อการสอนท่ีครูพัฒนาข้ึนเอง 
 3. ค�นคว�าเพ่ิมเติมจากอินเทอร(เน็ต หนังสือ และคู;มือต;างๆ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………………… ผู�จัดทํา 
        ( นางสาววันทนีย(  แก�วทอง ) 
              ตําแหน;ง ครู  
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน1ากลุ"มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
       ลงชื่อ ………………………………….……………………… 
                  ( นางจงรัก  เทศนา ) 
 
 
ความเห็นของรองผู1อํานวยการกลุ"มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
       ลงชื่อ ………………………………………………………..
          ( นางวชิราภรณ(  รัตนะวงศ(ไชย ) 

       รองผู�อํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 
 
ความเห็นของผู1อํานวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………….……………
                 ( นายจิณณาวัฒน(  โคมบัว ) 

          ผู�อํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 
 
 



ตารางวิเคราะหEหน"วยการเรียนรู1ตามจุดประสงคEรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา 
 

วิชา   ความรู�เก่ียวกับงานอาชีพ รหัส   2001-1001 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค(กรและการบริหารงานในองค(กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ 

หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการทํางาน 

 

จุดประสงคEรายวิชา 

 1. เข�าใจเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค(กรและการบริหารงานในองค(กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการทํางาน 
 2. สามารถประยุกต(ใช�ความรู�เก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตนและงานอาชีพ 
 3. มีเจตคติท่ีดีต;องานอาชีพและหลักการบริหารงานให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู�เก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค(กรและการบริหารงานในองค(กร หลักการปฏิบัติตน  
ในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการทํางาน 

2. ประยุกต(ใช�ความรู�เก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตน องค(กร และงานอาชีพ 
3. ประยุกต(ใช�หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
 

ช่ือหน"วย 
จุดประสงคEรายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

1 2 3 1 2 3 
1. งานอาชีพในอาเซียน � � � � � - 
2. มาตรฐานอาชีพ � � � � � - 
3. มาตรฐานอุตสาหกรรม � � � � � - 
4. ข�อมูลอาชีพ � � � � � - 
5. องค(กร การบริหารงานในองค(กร และการพัฒนา
งานอาชีพในองค(กร � � � � � � 

6. หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ � � � � � � 
7. หลักการบริหารงานคุณภาพ � � � � � � 
8. สิ่งแวดล�อมและความปลอดภัยในการทํางาน � � � � � � 

 

 


