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ค าน า 
 

   แผนการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา ๒๐0๐1 - ๑001 มีเนื้อหาตรงตาม
จุดประสงค์และค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)   ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นวิชาชีพพ้ืนฐานวิชาหนึ่งในหมวดวิชาชีพที่ผู้เรียนประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขาต้องเรียนวิชานี้ 

แผนการสอนรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีจ านวนหน่วยกิต ๒ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงรวม 34 ชั่วโมง มีเนื้อหาสาระ เพ่ือให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการ
อาชีวศึกษา เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือระดับฝีมือระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่สอดรับกับการด าเนินการประกันคุณภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ประสบผลส าเร็จได้ ต้องขอขอบคุณ ท่านนิมิตร ศรียาภัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์ , นายฐิติปกรณ์ ภคุโล, นายประพฤติ พฤศชนะ และ นายธวัชชัย ดุก
สุขแก้ว รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ดังกล่าว  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อม
รับไว้ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัทชญา  ปล้องไหม 
ผู้จัดท า 

 



 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรยีนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    รหัสวิชา    20001-1001    จ านวน  2  หน่วยกิต  2  ชั่วโมง 
๒. ค าอธิบายราวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรค และอุบัติภัย
ที่เกิดจากการท างานและการควบคุมปูองกัน การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร การจัดการอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องปูองกันอันตราย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๓. จุดประสงค์รายวิชา 

3.1 เพ่ือให้เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อาชีพ 
3.2 เพ่ือให้สามารถด าเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและปูองกันมลพิษ โรค และอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน 
3.3 เพ่ือให้สามารถปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.4 เพ่ือให้มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๔. สมรรถนะรายวิชา 
4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
4.2 วางแผนด าเนินการเบื้องต้นในการควบคุมปูองกันมลพิษ โรค และอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน 
4.3 วางแผนปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.4 อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
4.5 เลือกใช้เครื่องปูองกันอันตรายตามสถานการณ์ 
4.6 ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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หลักการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

2 2 - - - - 2 4 10 5 2 

การควบคุมมลพิษ 1.5 1.5 2 - - - 2 3 10 7 4 

โรคจากการท างานและโรคจากอาชีพ 2.5 1 1.5 - - - 2 3 10 8 4 

การยศาสตร์ 1.5 1.5 2 - - - 2 3 10 6 4 
การจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องต้น 

1.5 1 1.5 - - - 
2 4 10 

4 4 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย 

3.5 2 3.5 - - - 
3 3 15 

2 4 

เครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 1 1.5 2 - - - 2.5 3 10 3 4 
การปฐมพยาบาล 3 2.5 4 - - - 2.5 3 15 1 4 
กฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
งานและความปลอดภัย 

1.5 1 1.5 - - - 2 4 10 9 4 

สอบปลายภาคเรียน           2 

 
รวม 

18 14 18 - - - 
20 30 100  36 

50 
ล าดับความส าคัญ 1 3 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



๖. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

๑. หลักการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อาชีพ 
 

1. ความหมายของงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
2. ความเป็นมาของงานอาชีวอนามัย 
3. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. เปูาหมายของงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
5.ขั้นตอนการด าเนินงานอาชีวอนามัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยใน
การประกอบอาชีพ 

๒. การควบคุมและการปูองกัน
มลพิษ 
 

1. ความหมายของมลพิษ 
2. ลักษณะของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
3. ระบุรายละเอียดของมลพิษแบบต่างๆ 
4. วิธีการปูองกันและก าจัดมลพิษลักษณะ
ต่างๆ 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมและการปูองกันมลพิษ 
 
 

๓. โรคจาการท างานและโรคจาก
อาชีพ 
 

1. ความหมายของโรคจากการท างานและ
โรคจากอาชีพ  
2. ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคจากการ
ท างาน 
3. ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
4. หลักการควบคุมปูองกันโรคและ
อันตรายจากการประกอบอาชีพ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโรคจาก
การท างานและโรคจากอาชีพ 
 

๔. การยศาสตร์ 
 

1. ความหมายของการยศาสตร์ 
2. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ 
3. ระบุหลักการของการยศาสตร์ 
4. รายละเอียดของการยศาสตร์ 

1. น าความรู้เกี่ยวกับการยศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

๕. การจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเบื้องต้น 

1. ความหมายของภัย อันตราย อุบัติเหตุ 
และอุบัติการณ์ 
2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัยในการ
ท างาน 
3. ระบุปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประสบ
อันตรายจากการท างาน 
4. องค์ประกอบของกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องต้น 
 

๖. เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ความปลอดภัย 
 

1. การวิเคราะห์เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิด 
2. บอกสีเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ในงาน

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 



อุตสาหกรรม 
3. ระบุการใช้เครื่องหมายเสริมที่ใช้ในการ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ข้อแนะน าในการเลือกและการใช้
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 

๗. เครื่องปูองกันอันตรายส่วน
บุคคล 

1. ความหมายเครื่องปูองกันอันตรายส่วน
บุคค 
2. การเลือกและใช้อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
3. ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
4. วิธีการใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วน
บุคคล 

1. แสดงวิธีใช้เครื่องมือปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

๘. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

1. ความหมายของการปฐมพยาบาล 
2. วัตถุประสงค์ของการปมพยาบาล 
3. ระบุขอบเขตและหลักท่ัวไปในการปฐม
พยาบาล 
4. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลพ้ืนฐาน 
5. ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแบบต่างๆ 

1. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลขั้น
พ้ืนฐาน 
 

๙. กฎหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

1. ระบุรายละเอียดบางมาตราใน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย       
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 
๗. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 2 4 10 5 
๒ 5 2 3 10 5 
๓ 5 2 3 10 5 
๔ 5 2 3 10 5 
๕ 4 2 4 10 5 
6 9 3 3 15 7.5 
7 4.5 2.5 3 10 5 



8 9.5 2.5 3 15 7.5 
9 4 2 4 10 5 

รวม 50 20 30 ๑๐๐ 50 
  
  พุทธพิสัย       50 คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(40 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       20 คะแนน 
   -งานที่มอบหมาย/ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  .หลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ จ านวน  ๔  ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
1.1 ความหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.2 ความเป็นมาของงานอาชีวอนามัย 
1.3 จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.4 เปูาหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินงานอาชีวอนามัย 

  2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
      2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
  3. เนื้อหา 
      งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมและดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบ
อาชีพการงานให้มีสภาวะดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยไว้ดังนี้ 

การส่งเสริมและการด ารงไว้ ซึ่งความสมบูรณ์ที่สุดของร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบการ
อาชีพในทุกอาชีพ 

การปูองกัน ไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยที่เสื่อมโทรมหรือผิดปกติ อันมีสาเหตุมาจากสภาพหรือ
สภาวะในการท างานต่างๆ 

การปูองกันคุ้มครอง ผู้ประกอบอาชีพไม่ให้ท างานที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพขึ้นได้ 
การจัดงาน ให้ผู้ประกอบอาชีพได้ท างานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกายและจิตใจ

ของเขา 
การปรับ งานให้เหมาะสมกับคน และการปรับคนให้เหมาะสมกับสภาพการท างาน 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพได้ 
2. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
  

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

๑/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา  วิธีการให้คะแนน
และการประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ ๑ หลักการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ ๑ หลักการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
๑. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ ๑ หลักการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ ๑ หลักการอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๑ หลกัการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   4 คะแนน 
 ทักษะ     2 คะแนน 
 จิตพิสัย     4 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. อาชีวะ หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพ 
ข. อนามัย หมายถึง เฉพาะสภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย 
ค. อาชีวอนามัยเป็นค าผสมผสานกันระหว่างอาชีวะและอนามัย 
ง. อาชีวอนามัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Occupational Health 
จ. ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใดๆ 

2. กฎหมายด้านอุตสาหกรรมฉบับแรกในประเทศไทยที่่คุ้มครองความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
คือกฎหมายใด 

ก. กฎหมายโรงงาน ปีพ.ศ. 2475 
ข. ระเบียบโรงงาน ปีพ.ศ. 2475 
ค. พระราชบัญญัติโรงงาน ปีพ.ศ. 2550 
ง. พระราชบัญญัติโรงงาน ปีพ.ศ. 2470 
จ. พระราชบัญัญัติโรงงาน ปีพ.ศ. 2475 

3. ความปลอดภัยหมายถึงอะไร  
ก. สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม 
ข. ไม่มีอันตราย 
ค. ไม่มีความเสี่ยง 
ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
จ. ไม่มีข้อถูก 

4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ก. การส่งเสริม 
ข. การปูองกัน 
ค. การปูองกันคุ้มครอง 
ง. การจัดงานและการปรับ 
จ. การสืบสวนและสอบสวน 

5.ขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือข้อใด  
ก. เอกนอนหลับขณะท างาน 
ข. แก้มถักนิตติ้งอย่ที่บ้าน 
ค. ชายขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน 
ง. อรนั่งอ่านหนังสือนิยายที่ห้องนั่งเล่นในโรงงาน 
จ. กานและเพ่ือนนั่งดื่มสุราหลังโรงงานตอนงานเลิก 

6. การศึกษาสภาพแท้จริงของปัญหาด้านการยศาสตร์เป็นหลักการทางอาชีวสุขศาสตร์ข้อใด  
ก. การสืบค้น (Identify) 
ข. การควบคุม (Control) 
ค. การประเมินอันตราย (Evaluation) 
ง. การสืบค้น (Identify) และการควบคุม(Control) 
จ. การควบคุม (Control) และกรประเมินอันตราย (Evaluation) 



7. ความส าคัญของานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คืออะไร  
ก. ลดความสูญเสียที่บั่นทอนกิจการของนายจ้างอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ 
ข. ปูองกันและควบคุมให้เกิดสภาพความปลอดภัยในการท างาน 
ค. ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและอ านวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
ง. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม 
จ. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการด าเนินงานอาชีวอนามัย 
ก. การจ าแนกปัญหาและอันตราย 
ข. การประเมินขนาดของปัญหาและอันตราย 
ค. การเปรียบเทียบขนาดของอันตราย 
ง. การสั่งการและการควบคุม 
จ. การประเมินโครงการ 

9. การค้นหาปัญหาที่ท าให้เกิดอันตรายจากการท างาน เป็นขั้นตอนใดในการด าเนินงานอาชีวอนามัย  
ก. การจ าแนกปัญหาและอันตราย 
ข. การประเมินขนาดของปัญหาและอันตราย 
ค. การเปรียบเทียบขนาดของอันตราย 
ง. การสั่งการและการควบคุม 
จ. การประเมินโครงการ 

10. การน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินอันตรายมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เป็นขั้นตอนใดในการด าเนิน 
งานอาชีวอนามัย  

ก. การจ าแนกปัญหาและอันตราย 
ข. การประเมินขนาดของปัญหาและอันตราย 
ค. การเปรียบเทียบขนาดของอันตราย 
ง. การสั่งการและการควบคุม 
จ. การประเมินโครงการ 

  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  การควบคุมและการปูองกันมลพิษ จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 1.1 ความหมายของมลพิษ 
 1.2 ลักษณะของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
 1.3 ระบุรายละเอียดของมลพิษแบบต่างๆ 
 1.4 วิธีการปูองกันและก าจัดมลพิษลักษณะต่างๆ  
  2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการปูองกันมลพิษได้อย่างถูกต้อง 
  3. เนื้อหา 

มลพิษ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตรายและมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่
ปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็น
พิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของปนะชาชนได้ 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและการ
ปูองกันมลพิษได้ 
2. เลือกวิธีการปูองกันและก าจัดมลพิษลักษณะต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2-3/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ ๒ การควบคุมและการ
ปูองกันมลพิษ 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ ๒ การควบคุมและ
การปูองกันมลพิษ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   5 คะแนน 
 ทักษะ     2 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

 
 

การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ ๒ การควบคุมและการ
ปูองกันมลพิษ 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ ๒ การควบคุมและ
การปูองกันมลพิษ 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๒ การ
ควบคุมและการปูองกันมลพิษ 

 
 
 
 
 

พึงประสงค์ 
 สรุปผลการ

เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของมลพิษไม่ถูกต้อง  

ก. ของเสีย 
ข. วัตถุอันตรายและมลสารอื่น 
ค. ต้นไม้ที่ตายแล้ว 
ง. กากตะกอนหรือสิ่งตกค้างของวัตถุอันตราย 
จ. ความร้อน แสง เสียง คลื่น และความสั่นสะเทือน 

2. ข้อใดคือลักษณะของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  
ก. เป็นผลจากการกระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ 
ข. มีสิ่งเจือปนหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
ค. มีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
ง. ขนาดของปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลกระทบต่อกลุ่มเปูาหมาย 
จ. ถูกทุกข้อ 

3. ประเภทของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมแบ่งอกเป็นกี่ประเภท  
ก. 2 ประเภท 
ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท 
ง. 5 ประเภท 
จ. ไม่มีข้อถูก 

4. สารมลพิษที่สามารถย่อยสลายได้โดยวิธีการทางชีววิทยา คือสารใด  
ก. ตะกั่ว 
ข. สารหนู 
ค. แคดเมียม 
ง. สารปรอท 
จ. น้ าทิ้งจากชุมชน 

5. ข้อใดไม่ใช่สารมลพิษในน้ า 
ก. สารอินทรีย์ 
ข. สารอนินทรีย์ 
ค. สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
จ. น้ ามันและสิ่งสกปรก 

6. อนุภาคมลสาร (Particulates) มีขนาดเท่าไหร่ 
ก. 0.1 - 200 ไมครอน 
ข. 0.5 - 200 ไม่ครอน 
ค. 0.1 - 300 ไมครอน 
ง. 0.5 - 300 ไมครอน 
จ. ไม่มีค าตอบ 

 



7. ข้อใดไม่ใช่ไอระเหย 
ก. เบนซิน 
ข. คลอรีน 
ค. สารกัมมันตรังสี 
ง. แอมโมเนีย 
จ. แก๊สโซลีน 

8. แก๊สพิษชนิดใดที่รวมตัวกับเฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือด ท าให้ขาดออกซิเจนในเม็ดเลือด 
ก. ไนตริกออกไซด์ 
ข. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ค. คาร์บอนไดออกไซด์ 
ง. คาร์บอนมอนอกไซด์ 
จ. ไนตรัสออกไซด์ 

9. การจัดตั้งเครื่องตีน้ า เป็นการก าจัดน้ าเสียวิธีใด 
ก. การท าให้เจือจาง 
ข. การก าจัดน้ าเสียโดยวิธีทางธรรมชาติ 
ค. การควบคุมการปล่อยน้ าเสีย 
ง. การท าให้กลับสู่สภาพดี แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
จ. ถูกทุกข้อ 

10. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ก าหนดมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ คือข้อใด 
ก. ค่าบีโอด ี10 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข. ค่าบีโอด ี20 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค. ค่าบีโอด ี10 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ง. ค่าบีโอด ี20 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จ. . ค่าบีโอด ี30 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมต่อลิตร  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  .โรคจากการท างานและโรคจากอาชีพ จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ความหมายของโรคจากการท างานและโรคจากอาชีพ  
1.2 ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคจากการท างาน 
1.3 ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
1.4 หลักการควบคุมปูองกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับโรคจากการท างานและโรคจากอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
3. เนื้อหา 
     โรคจากการท างาน หมายความถึงโรคและการบาดเจ็บจากการท างาน โดยแบ่งตามสาเหตุหรือลักษณะการเกิด
โรค เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. โรคจากอาชีพ 
๒.โรคจากการท างาน 

โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือเนื่องจากการท างาน หมายถึง โรคหรือความเจ็บปุวยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับงานหรืออยู่ในบรรยากาศของการท างานที่เป็นพิษภัย จนเป็นสาเหตุท าให้สุขภาพอนามัย
เสื่อมโทรมจนเจ็บปุวยเป็นโรคหรือพิการ 

ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
๑. ปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับต้นเหตุของโรค 
๒. ปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพ 
๓. ปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการท างาน
และโรคจากอาชีพ 
2. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   5 คะแนน 
 ทักษะ     2 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ ๓ โรคจากการท างานและโรค
จากอาชีพ 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ ๓ โรคจากการ
ท างานและโรคจากอาชีพ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ ๓ โรคจากการท างานและโรค
จากอาชีพ 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ ๓ โรคจากการท างาน
และโรคจากอาชีพ 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๓ โรคจาก
การท างานและโรคจากอาชีพ 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 
1. ข้อใดเป็นโรคเนื่องจากงาน  
 ก. ภูมิเป็นโรคซิลิโคสิส 
 ข. เอกราชเป็นโรคพิษตะกั่ว 
 ค. ราชันเป็นโรคปอดจากฝุุน 
 ง. ชาตรีเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 จ. สมชายเป็นโรคพิษสารละลาย 
2. การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นปูจจัยหลักข้อใดที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  
 ก. สภาพแวดล้อม 
 ข. สิ่งแวดล้อม 
 ค. สภาพผู้ท างาน 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
 จ. ผิดทุกข้อ 
3. การที่คนงานเป็นโรคภาวะหูเสื่อม มาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานด้านใด  
 ก. ด้านเคมี 
 ข. ด้านจิตใจ 
 ค. ด้านชีวภาพ 
 ง. ด้านกายภาพ 
 จ. ด้านการยศาสตร์ 
4. การที่คนงานต้องก้มๆ เงยๆ ท างานอยู่ตลอดทั้งวันท าให้คนงานมีโอกาศเกิดอาการปวดหลังขึ้นได้ มาจากปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในการท างานด้านใด  
 ก. ด้านเคมี 
 ข. ด้านจิตใจ 
 ค. ด้านชีวภาพ 
 ง. ด้านกายภาพ 
 จ. ด้านการยศาสตร์ 
5. ข้อใดเป็นโรคจากการท างานตามกองทุนเงินทดแทน  
 ก. โรคจากเสียง 
 ข. โรคจากความเย็น 
 ค. โรคจากความร้อน 
 ง. โรคจากแอมโมเนีย 
 จ. ทุกข้อเป็นโรคจากการท างานตามกองทุนเงินทดแทน 
6. ปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับต้นเหตุของโรค ข้อใดไม่ถูกต้อง  
 ก. โรคหรือการเจ็บปุวยเกิดจากความร้อน ความเย็น 
 ข. โรคเกิดจากการได้รับสารเคมีต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย 
 ค. โรคปอดอักเสบจากฝุุนฝูาย โรคหลอดเลือดขอด 
 ง. โรคปอดอักเสบจากฝุุนฝูาย และความก้าวหน้าในต าแหน่งจะน าไปสู่ความเครียด 
 จ. ความรับผิดชอบสูง และความก้าวหน้าในต าแหน่งน้อย ซึ่งจะน าไปสู่ความเครียด 



7. ปัจจัยสาเหตุเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบอาชีพ ข้อใดถูกต้อง  
 ก. เพศหญิงมักมีโอกาสเจ็บปุวยเป็นโรคจากการประกอบอาชีพมากกว่าเพศชาย 
 ข. วัยหนุ่มสาวจะมีความแข็งแรงและมีความต้านทานได้มากกว่าผู้สูงอายุ 
 ค. ผู้มีโรคประจ าตัว อาจเกิดอันตรายหรือโรคจากการท างานได้ง่าย 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
 จ. ผิดทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
8. ปัจจัยสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ คือข้อใด  
 ก. ผู้มีโรคประจ าตัว อาจเกิดอันตรายหรือโรคจากการท างานได้ง่าย 
 ข. วัยหนุ่มสาวจะมีความแข็งแรงและมีความต้านทานได้มากกว่าผู้สูงอายุ 
 ค. เพศหญิงมักมีโอกาสเจ็บปุวยเป็นโรคจากการประกอบอาชีพมากกว่าเพศชาย 
 ง. ค่าครองชีพสูงท าให้คนงานต้องท างานล่วงเวลาเพ่ิมขึ้น ความไม่ปลอดภัยจึงยิ่งสูงขึ้น 
 จ. การท างานที่เกินกว่ามาตรฐานสากลก าหนดอาจก่อให้เกิดโรคจากการท างานได้มากข้ึน 
9. กิจกรรม 5 ส เป็นหลักการควบคุมปูองกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพด้านใด  
 ก. การควบคุมและปูองกันที่สิ่งแวดล้อม 
 ข. การควบคุมและปูองกันที่ตัวบุคคล 
 ค. การบริหารจัดการ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข.และ ค. 
 จ. ผิดทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
10. การแบ่งการท างานเป็นกะ หรือหมุนเวียนต าแหน่งคนงานผลัดเปลี่ยน เป็นหลักการควบคุมและปูองกันโรคและ
อันตรายจากการประกอบอาชีพด้านใด  
 ก. การควบคุมและปูองกันที่สิ่งแวดล้อม 
 ข. การควบคุมและปูองกันที่ตัวบุคคล 
 ค. การบริหารจัดการ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
 จ. ผิดทั้งข้อ ก. ข. และ ค. 
 

  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  .การยศาสตร์ จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ความหมายของการยศาสตร์ 
1.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ 
1.3 ระบุหลักการของการยศาสตร์ 
1.4 รายละเอียดของการยศาสตร์ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 น าความรู้เกี่ยวกับการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
3. เนื้อหา 
      การยศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการท างาน โดยน าสาขาวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการท างานหี้ประสิทธิภาพในการท างาน ความปลอดภัยสูงสุดและความสะดวกสบายในการท างาน 
 หลักการของการยศาสตร์ (Ergonmics) 
 ๑. ลักษณะท่าทางการท างาน 
  ๑.๑ ความส าคัญของลักษณะท่าทางท่ีเหมาะสมกับการท างานในแต่ละลักษณะงาน 
  ๑.๒ หลักการจัดลักษณะท่าทางในการท างานส าหรับบุคคลที่ยืนท างาน 
  ๑.๓ หลักการจัดลักษณะท่าทางในการท างานส าหรับบุคคลที่นั่งเก้าอ้ีท างาน 
 ๒. ขนาดรูปร่างของคนงาน 
          การออกแบบงานและสถานที่ท างาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงขนาดและลักษณะโครงสร้าง
ร่างกายของคนเข้ามาประกอบ เนื่องจากความแตกต่างกันของบุคคลในแต่ละเชื้อชาติ เพ่ือให้การท างานนั้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการยศาสตร์ 

 2. น าความรู้เกี่ยวกับการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-7/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     - คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     5 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ ๔ การยศาสตร์ 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ ๔ การยศาสตร์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ ๔ การยศาสตร์ 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ ๔ การยศาสตร์ 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๔ การย
ศาสตร์ 

- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 
 
1. ตามหลักการของการยศาสตร์ ข้อใดไม่ถูกต้อง  
 ก. การยืนอยู่บนพ้ืนที่ไม่มีความมั่นคง ท าให้คนท างานต้องกังวลกับการยืน 
 ข. การยศาสตร์เป็นความเกี่ยวข้องระหว่างคนกับเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ 
 ค. การใช้น้ าหนักของร่างกายในการออกแรง คือ ไม่ใช้มีที่พิงในขณะออกแรง 
 ง. ท่าทางที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จ. องค์ประกอบของการยศาสตร์ คือ ลักษณะท่าทางการท างานและขนาดรูปร่างของคนงาน 
2. แนวคิดการยศาสตร์เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด  
 ก. คนกับเวลา 
 ข. เวลากับเครื่องจักร 
 ค. คนกับเครื่องจักร อุปกรณ์ 
 ง. คน เวลา และเครื่องจักร อุปกรณ์ 
 จ. สมรรถภาพทางกายกับเครื่องจักร 
3. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดลักษณะท่าทางในการท างานส าหรับบุคคลที่ยืนท างาน  
 ก. ไม่ควรจัดให้มีเก้าอ้ีหรือที่นั่งพัก 
 ข. ปรับระดับความสูงของพ้ืนที่การท างานให้แตกต่างกัน 
 ค. มีที่วางพักท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนกิริยาบถได้ 
 ง. มีแผ่นปูรองพ้ืนที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ไม่ลื่น สะอาดและได้ระดับ 
 จ. จัดให้มีบริเวณส าหรับการเคลื่อนเท้าไปข้างๆ ไปข้างหน้าและถอยหลังในแนวราบ 
4. การยศาสตร์ของโต๊ะที่เหมาะส าหรับการนั่งอ่านหนังสือ ข้อใดคือไม่ถูกต้อง  
 ก. ไม่ควรมีการเคลื่อนไหว 
 ข. ที่นั่งควรมีขนาดความลึก 35 เซนติเมตร 
 ค. พนักพิงควรให้สามารถปรับได้ในแนวดิ่งจาก 15 - 24 เซนติเมตรจากระดับที่นั่ง 
 ง. ควรปรับระดับความสูงของที่นั่งได้โดยให้มีความสูงระหว่าง 40 - 53 เซนติเมตร 
 จ. พนักพิงควรปรับระดับในแนวลึกจากขอบที่นั่งด้านหน้าระหว่าง 34 - 44 เซนติเมตร 
5. ลักษณะท่าทางการท างานของร่างกายท่ีไม่ดี มีผลต่อกระบวนการท างานของอวัยวะต่างๆ ด้านใด  
 ก. ระบบไหลเวียนโลหิต 
 ข. ระบบการย่อยอาหาร 
 ค. ระบบหายใจ 
 ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ 
 จ. ไมม่ีข้อถูก 
6. ข้อใดถูกต้อง  
 ก. Ergonomics คือ การยศาสตร์ ตามการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน 
 ข. Ergon แปลว่า งาน(Work) กับค าว่า Nomos แปลว่า กฎ(Law) 
 ค. การยศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษว่า Ergonomics 
 ง. การยเป็นค าในภาษาสันสกฤต หมายถึง งาน(Work) 
 จ. ถูกทุกข้อ 



7. มาตรฐานความสูงของชายและหญิงตามข้อมูลของกรมแรงงาน คือข้อใด  
 ก. หญิง 154.0 ซม. ชาย 165.4 ซม. 
 ข. หญิง 165.4 ซม. ชาย 154.0 ซม. 
 ค. หญิง 160.0 ซม. ชาย 160.0 ซม. 
 ง. หญิง 150.0 ซม. ชาย 160.0 ซม. 
 จ. ผิดทุกข้อ 
8. ข้อใดเป็นหลักการจัดลักษณะท่าทางการท างานส าหรับบุคคลที่นั่งเก้าอ้ีได้ถูกต้อง  
 ก. ศีรษะอยู่ในลักษณะสมดุล 
 ข. ไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในลักษณะธรรมชาติ 
 ค. ล าตัวตั้งตรงหรือเอนไปข้างหลังเล็กน้อยโดยมีพนักเก้าอ้ีรองรับ 
 ง. ควรมีบริเวณท่ีว่างส าหรับสอดเข่าเข้าไปได้อย่างเหมาะสม 
 จ. ถูกทุกข้อ 
9. ลักษณะท่าทางการท างานที่ต้องสัมพันธ์กับการมองเห็นของสายตา มีประโยชน์อย่างไร  
 ก. ลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อคอและหลัง 
 ข. ลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อขาและแขน 
 ค. เพ่ิมขนาดกล้ามเนื้อคอและหลัง 
 ง. เพ่ิมขนาดกล้ามเนื้อแขนและขา 
 จ. เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อหลังและขา 
10. หลักการยศาสตร์ของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ข้อใดไม่ถูกต้อง  
 ก. หลีกเลี่ยงการหยิบจับเครื่องมืออุปกรณ์ในท่าทางท่ีต้องเอ้ียว บิดหรือง้อข้อ 
 ข. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการออกแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 ค. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีด้ามจับยาวพอเหมาะกับการใช้งาน 
 ง. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีน้ าหนักสมดุลเสมอกัน 
 จ. เลือกใช้เฉพาะเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีตนเองถนัดโดยเฉพาะ  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ความหมายของภัย อันตราย อุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ 
1.2 ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัยในการท างาน 
1.3 ระบุปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประสบอันตรายจากการท างาน 
1.4 องค์ประกอบของกิจกรรมที่เสริมสร้างความปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
3. เนื้อหา 
    ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ้นภัย และรวมถึงปราศจากอันตราย 
(Danger) การบาดเจ็บ (Injury) การเสี่ยงภัย (Risk) และการสูญเสีย (Loss) 
     ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุจากการท างาน สามารถจ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ความสูญเสียทางตรง กับ
ความสูญเสียทางอ้อม หรือความสูญเสียแฝงเร้น 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นได้ 
2. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
  5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8-9/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ ๕ การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบื้องต้น 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ ๕ การจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
 

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   4 คะแนน 
 ทักษะ     2 คะแนน 
 จิตพิสัย     4 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ ๕ การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบื้องต้น 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ ๕ การจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๕ การจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.3  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 
1. สภาวะที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะอยู่ในรดับของความรุนแรงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพของการท างานและ
ปูองกัน หมายถึงอะไร  
 ก. ภัย 
 ข. อันตราย 
 ค. อุบัติเหตุ 
 ง. อุบัติการณ์ 
 จ. อุบัติภัยในการท างาน 
2. เหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาให้เกิดข้ึน แต่เมื่อเกิดข้ึนจะท าให้เกิดการสูญเสียตามมา หมายถึง  
 ก. ภัย 
 ข. อันตราย 
 ค. อุบัติเหตุ 
 ง. อุบัติการณ์ 
 จ. อุบัติภัยในการท างาน 
3. ข้อใดเป็นความสูญเสียโดยตรง  
 ก. ค่าความสูญเสียเวลาของบุคคลที่ต้องหยุดงาน 
 ข. ค่ารักษาพยาบาลและการทดแทน 
 ค. ค่าความสูญเสียเวลาของหัวหน้างาน 
 ง. ค่าความสูญเสียเวลาของผู้บาดเจ็บ 
 จ. ค่าสูญเสียที่พนักงานเสียขวัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบอันตรายจากการท างาน  
 ก. เวลา 
 ข. อุปกรณ์ 
 ค. ตัวบุคคล 
 ง. สิ่งแวดล้อม 
 จ. เครื่องจักร 
5. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
 ก. ลักษณะของการบาดเจ็บ 
 ข. อวัยวะของร่างกายที่ได้รับผลกระทบ 
 ค. จุดที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ 
 ง. ชนิดของอุบัติเหตุ 
 จ. ถูกทุกข้อ 
6. ข้อใดไม่ใช่ สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย  
 ก. แสงสว่างไม่เเพียงพอ 
 ข. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรไม่ถูกวิธี 
 ค. การดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรขณะที่ก าลังท างาน 
 ง. การท างานที่มีอัตราการเร่งความเร็วของงานและเครื่องจักรเกินก าหนด 
 จ. การถอดอุปกรณ์ปูองกันออกจากเครื่องจักรโดยไม่มีเหตุสมควร 



7. การติดตาม ควบคุมดูแล จัดการด าเนินงานให้ทุกฝุายสามารถด าเนินงานไปได้ โดยปราศจากปัญหาอุปสรรคหรือ
อันตรายใดๆ ตาม Posdcorb model คือข้อใด  
 ก. การวางแผนงาน 
 ข. การจัดองค์กร 
 ค. การจัดหาและพัฒนาองค์กร 
 ง. การสั่งการ การจัดการ 
 จ. การประสานงาน 
8. การคิดเตรียมการล่วงหน้าว่าจะท าอะไร โดยค านึงถึงนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรเป็นหลัก ตาม Posdcorb 
model คือข้อใด  
 ก. การวางแผนงาน 
 ข. การจัดองค์กร 
 ค. การจัดหาและพัฒนาองค์กร 
 ง. การสั่งการ การจัดการ 
 จ. การประสานงาน 
9. องค์ประกอบที่ท าให้กิจกรรม 5 ส ส าเร็จคือข้อใด  
 ก. ความจริงจังของผู้บริหารระดับสูง 
 ข. มีการเริ่มต้นโดยการอบรมให้ความรู้ 
 ค. ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 ง. ท าวงล้อ 5 ส อย่างต่อเนื่องเพ่ือมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 จ. ถูกทุกข้อ 
10. ข้อใดคือหัวใจของกิจกรรม KYT  
 ก. สะอาด 
 ข. สะสาง 
 ค. อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ 
 ง. มีวินัยคือหัวใจหลัก 
 จ.ไม่มีข้อถูก 
  



 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖  .เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 

1.1 การวิเคราะห์เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิด 
1.2 บอกสีเพ่ือความปลอดภัยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
1.3 ระบุการใช้เครื่องหมายเสริมที่ใช้ในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
1.4 ข้อแนะน าในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   
3. เนื้อหา 
     การปฏิบัติงานในโรงงานมีเครื่องจักรหลายประเภท บางประเภทมีอันตรายต่อผู้เข้าใกล้ บางประเภทเป็น
เครื่องมือและอุปกรณ์ปูองกันช่วยให้ปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรมีปูายบอกหรือปูายสัญลักษณ์ค าเตือนแสดงไว้
ให้พบเห็นโดยทั่วไป สามารถปูองกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
2. เลือกใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-11/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ 6 เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ หน่วยเรียนที่ 6 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย 
 

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   9 คะแนน 
 ทักษะ     3 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     15 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ 6 เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ หน่วยเรียนที่ 6 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ 6 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

พึงประสงค์ 
 สรุปผลการ

เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.4  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.5  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.6  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………  
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยท่ี 6 
1. สีที่ใช้งานในเครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน คือสี
ใด 
   ก. สีแดง  ข. สีเหลือง 
   ค. สีเขียว  ง. สีฟูา 
2. สีบังคับให้ต้องสวมเครื่องปูองกันตัวส่วนบุคคลคือสี
ใด 
   ก. สีแดง  ข. สีเหลือง 
   ค. สีเขียว  ง. สีฟูา 
3. สีแดงเพื่อความปลอดภัย มีไว้ใช้งานลักษณะใด 
   ก. เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน 
   ข. เครื่องหมายหยุด 
   ค. เครื่องหมายห้าม 
   ง. ถูกทุกข้อ 
4. สีที่ใช้งานเกี่ยวกับทางหนี ทางออกฉุกเฉิน  
คือสีใด 
   ก. สีแดง สีตัดขาว ข. สีเหลือง สีตัดขาว 
   ค. สีเขียว สีตัดขาว ง. สีฟูา สีตัดขาว 
5. สีที่ใช้บ่งชี้ถึงเขตอันตราย ทางผ่านมีอันตราย 
เครื่องหมายกีดขวาง คือสีใด 
   ก. สีแดง  ข. สีเหลือง 
   ค. สีเขียว  ง. สีฟูา 

6. ข้อใดคือเครื่องหมายเตือน 
 
 

ก.     ข.   
 
 
 
 

ค.     ง.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7 - 10 ดูรูปแล้วตอบค าถาม 

                      
      รูปที่ 1   รูปที่ 2 

                    
       รูปที่ 3    รูปที่4 

7. รูปแบบเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยประเภท
เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย คือข้อ
ใด 
   ก. รูปที่ 1  ข. รูปที่ 2 
   ค. รูปที่ 3  ง. รูปที่ 4 
8. รูปแบบเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยประเภท
เครื่องหมายเตือน คือข้อใด 
   ก. รูปที่ 1  ข. รูปที่ 2 
   ค. รูปที่ 3  ง. รูปที่ 4 
9. รูปแบบเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยประเภท
เครื่องหมายบังคับ คือข้อใด 
   ก. รูปที่ 1  ข. รูปที่ 2 
   ค. รูปที่ 3  ง. รูปที่ 4 
10. รูปแบบเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยประเภท
เครื่องหมายห้าม คือข้อใด 
   ก. รูปที่ 1  ข. รูปที่ 2 
   ค. รูปที่ 3  ง. รูปที่ 4 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
-  

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗  เครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคล จ านวน  4  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 1.1 ความหมายเครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคค  
 1.2 การเลือกและใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
 1.3 ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล  
 1.4 วิธีการใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
       2.1 แสดงวิธีใช้เครื่องมือปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
3. เนื้อหา 
 อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Devices (PPP) หรือ Personal Protective 
Equipment (PPE)) หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่ ขณะท างานเพ่ือปูองกันอันตรายอันอาจ
เกิดข้ึน เนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมของการท างาน 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
2. แสดงวิธีใช้เครื่องมือปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-13/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๗ เครื่อง
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๗ 
เครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
 
 

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   4.5 คะแนน 
 ทักษะ     2.5 คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     10 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.7  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.8  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.9  ใบงาน 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๗ เครื่อง
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ หน่วยเรียนที่ ๗ 
เครื่องปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๗ เครื่อง
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 

 
 
 
 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7 
1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
   ก. มีหลายชนิดปูองกันตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า 
   ข. เป็นอุปกรณ์ส าหรับสวมใส่ขณะท างาน 
   ค. เป็นวิธีเดียวในการปูองกันอันตรายจากการท างาน 
   ง. ใช้คู่กับการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. ข้อใด ไม่ใช่อุปกรณ์ปูองกันล าตัว 
   ก. ชุดล าลอง 
   ข. ชุดเสื้อคลุมตะก่ัว 
   ค. ชุดปูองกันสารเคมี 
   ง. ชุดปูองกันการติดไฟ 
3. คนงานในโรงงานเปุาแก้ว รีดเหล็ก ถลุงโลหะ ควรใช้อุปกรณ์ปูองกันมือแบบใด 
   ก. ถุงมือพลาสติก 
   ข. ถุงมือปูองกันความร้อน 
   ค. ถุงมือผ้า 
   ง. ถุงมือปูองกันไฟฟูา 
4. อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลมีตัวภาษาอังกฤษว่าอะไร 
   ก. PPA 

   ข. PPB 
   ค. PPC 
   ง. PPE 
5. จากเนื้อหาที่เรียนอุปกรณ์ปูองกันตัวมีกี่ประเภท 
   ก. 6 ประเภท 
   ข. 7 ประเภท 
   ค. 8 ประเภท 
   ง. 9 ประเภท 
6. หมวกนิรภัย (Safety Helmet) มีก่ีชนิด 
   ก. 2 ชนิด 
   ข. 3 ชนิด 
   ค. 4 ชนิด 
   ง. 5 ชนิด 
7. อุปกรณ์ปูองกันหูชนิดครอบหูสามารถลดเสียงได้กี่เดซิเบล 
   ก. 15-20 เดซิเบล 
   ข. 20-25 เดซิเบล 
   ค. 20-30 เดซิเบล 
   ง. 25-40 เดซิเบล 
 



8. หมวกนิรภัยที่ใช้เพื่อลดแรงกระแทกของวัตถุและลดอันตรายอันเกิดจากตัวน าไฟฟูาแรงดันสูงเป็นหมวกประเภท 
   ก. ประเภท E 
   ข. ประเภท G 

   ค. ประเภท C 

   ง. ประเภท D 

9. แว่นตานิรภัยมีก่ีประเภท 
   ก. 2 ประเภท 
   ข. 3 ประเภท 
   ค. 4 ประเภท 
   ง. 5 ประเภท 
10. เชือกท่ีผูกหรือยึดติดกับโครงสร้างของอาคารหรือส่วนที่มั่นคง คืออุปกรณ์ปูองกันชนิดใด 
   ก. เข็มขัดนิรภัย 
   ข. สายรัดตัวนิรภัย 
   ค. สายพยุง 
   ง. สายชว่ยชีวิต  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘  การปฐมพยาบาล จ านวน  4  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
     1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล 
     1.2 วัตถุประสงค์ของการปมพยาบาล 
     1.3 ระบุขอบเขตและหลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาล 
     1.4 ปฏิบัติการปฐมพยาบาลพื้นฐาน 
     1.5 ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยแบบต่างๆ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
    2.1 ปฏิบัติการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
3. เนื้อหา 
     การปฐมพยาบาล หมายถึง การใช้ความช่วยเหลือผู้ปุวยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุโดยใช้อุปกรณ์
เท่าท่ีจะหาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
2. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 
3. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14-15/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๘ การปฐม
พยาบาล 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนหน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๘ 
การปฐมพยาบาล 
 

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     - คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     5 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
7. เครื่องมือวัดผล 

7.10  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.11  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.12  ใบงาน 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๘ การปฐม
พยาบาล 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ หน่วยเรียนที่ ๘ การ
ปฐมพยาบาล 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๘ การปฐม
พยาบาล 

 
 
 
 
 

พึงประสงค์ 
 สรุปผลการ

เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 
1. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์การปฐมพยาบาลได้ถูกต้อง 
   ก. เพื่อช่วยชีวิต 
   ข. เพ่ือเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปุวย 
   ค. เพ่ือท าให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน 
  ง. ถูกทุกข้อ 
2. ในตึกถล่มแห่งหนึ่ง คนเจ็บถูกก าแพงปูนล้มทับ มีเลือดไหลออกมามาก แต่หายใจสะดวก นักเรียนคิดว่า นักเรียน
จะช่วยคนเจ็บอย่างไรก่อน 
   ก. ตรวจสอบระบบหายใจ 
   ข. รีบท าการห้ามเลือด 
   ค. น าเศษปูนออกจากปากคนเจ็บ 
   ง. น าคนเจ็บออกจากตึกถล่ม 
3. ข้อใดกล่าวถึงบาดแผลฟกช้ าไม่ถูกต้อง 
   ก. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บาดแผลปิด 
   ข. เห็นเป็นรอยฟอกช้ า บวมแดงหรือเขียว 
   ค. มักเกิดจากแรงกระแทกของแข็งมีคม 
   ง. เป็นบาดแผลที่ไม่มีร่องรอยของผิวหนัง 
4. การปฐมพยาบาลบาดแผลแยกหรือบาดแผลเปิด ข้อใดถูกต้อง 
   ก. ช าระล้างบาดแผลด้วยน้ าสบู่หรือน้ าสะอาด 
   ข. เช็ดรอบ ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 
   ค. หลีกเลี่ยงอย่าให้บาดแผลโดนน้ า 
   ง. ถูกทุกข้อ 
5. การปฐมพยาบาลผู้ปุวยลมแดด เมื่อน าผุ้ปุวยเข้าในร่มที่ใกล้ที่สุดแล้ว ท าอย่างไรต่อไป 
  ก. ตรวจสอบทางเดินหายใจ 
  ข. ใช้พัดลมเปุาให้ร่างกายเย็นอย่างรวดเร็ว 
  ค. ให้ผู้ปุวยนอนหงายแล้วยกศีรษะให้สูงกว่าล าตัว 
   ง. เอาผ้าห่อตัวให้อบอุ่นและหาเครื่องดื่มร้อนๆ ให้ดื่ม 
6. เราใช้วิธีการใดเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ในกรณีผู้ปุวยรู้สึกตัวดีและพอจะช่วยตัวเองได้ ไม่มีกระดูกหรือกระดูกสันหลังหัก
และผู้ปุวยตัวใหญ่พอๆกับผู้ช่วยเหลือและมีผู้ช่วยเหลือเพียงคนเดียว 
   ก. ท่าอุ้ม 
   ข. ท่าลาก 
   ค.ท่าประคองเดิน 
   ง. ท่าอุ้มแบก 

7. ข้อใดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
   ก. ซักประวัติของอุบัติเหตุจากผู้ที่อยุ่ในเหตุการณ์ 

   ข. ซักถามอาการผิดปกติหลังได้รับอุบัติเหตุ 
   ค. ตรวจสอบร่างกายผู้บาดเจ็บทุกครั้งก่อนให้ ความช่วยเหลือ 

   ง. ถูกทุกข้อ 



8. ข้อใดใช่แผลแยก 
   ก. แผลถลอก     ข. แผลฟกช้ า 
   ค. แผลตัด     ง. แผลถูกแทง 
9. ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้ปุวยที่เป็นลมแดด 

  ก. ใบหน้าเขียวช้ า 
   ข. นัยน์ตาแดง 
   ค. เวียนศีรษะ 

   ง. กระหายน้ าและหายใจถี่ 
10. การช่วยผู้ปุวยที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังต้องมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อยกี่คน 

   ก. 1 คน     ข. 3 คน 
   ค. 5 คน     ง. 7 คน



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

  

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙  กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยฯ จ านวน  ๔  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย 
     1.1 ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
     1.2 บอกวิธีปูองกันอุบัติเหตุในงานเขียนแบบ 
     1.3 บอกวิธีปูองกัน 
     1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความAuto CADในการปฏิบัติงานได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.
2554 และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. เนื้อหา 
     กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นมาตรฐานขั้นต่ า ใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือคุ้มครองให้ลูกจ้างท างานอย่างปลอดภัย ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
     หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มี 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 และหน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
2. แสดงพฤติกรรมในการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย
ได้อย่างถูกต้องทันเวลาที่ก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่าง
ต่ า 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-17/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อมกับ
แนะน ารายวิชา วิธีการให้คะแนนและ
การประเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๙ กฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชี
วอนามัยปละความปลอดภัย 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

- หนังสือเรียนวิชา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

 ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการ

 นักเรียน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 สังเกตุ
พฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน



 
 

ก่อนเรียนหน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๙ 
กฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
งานอาชีวอนามัยปละความปลอดภัย 
ขั้นศึกษาข้อมูล (INFORMATION) 
1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร
การสอน บรรยายประกอบสื่อการ
สอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION) 
๑. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ หน่วยเรียนที่ ๙ กฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชี
วอนามัยปละความปลอดภัย 
ขั้นวัดผลประเมินผล (PROGRESS) 
๑. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อ
ในหน่วยเรียนที่ หน่วยเรียนที่ ๙ 
กฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
งานอาชีวอนามัยปละความปลอดภัย 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๙ กฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชี
วอนามัยปละความปลอดภัย 

เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

๑7/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
(MOTIVATIO) 
๑. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร พร้อม
กับแนะน ารายวิชา  วิธีการให้
คะแนนและการระเมินผล 
๒. ผู้สอนชี้แจงเรื่องที่จะศึกษาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจ า
หน่วยที่ ๙ กฎหมายและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยปละ
ความปลอดภัย 
๓.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทด 
สอบก่อนเรียนหน่วยที่ ๙ กฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอา

- หนังสือเรียนวิชาอา
ชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
- Power Point 
- Internet 
- แบบฝึกหัด 
- ใบงาน 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 
 แบบทดสอบ

หลังเรียน 
 แบบ

ประเมินด้าน
การท างาน 
 

 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 
 
 แบบทดสอบหลัง

เรียน 
 แบบประเมินด้าน

การท างาน 
 

 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.๑ การแบ่งคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู้   2 คะแนน 
 ทักษะ     - คะแนน 
 จิตพิสัย     3 คะแนน 

  รวม     5 คะแนน 
 6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 

ชีวอนามัยปละความปลอดภัย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
1.ผู้สอน บรรยายเนื้อหาจาก
เอกสารการสอน บรรยายประกอบ
สื่อการสอน 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (APPLICATION ) 
๑.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
หน่วยที่ ๙ กฎหมายและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัย
ปละความปลอดภัย 
๒. บรรยายประกอบสาธิตการ 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS ) 
๑.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อในหน่วยเรียนที่ ๙ กฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีวอนามัยปละความปลอดภัย 
๒.ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน หน่วยเรียนที่ ๙ 
กฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับงานอาชีวอนามัยปละความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 



7. เครื่องมือวัดผล 
7.13  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.14  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.15  ใบงาน 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9 
1. เราใช้กฎหมายฉบับใด ก ากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานประเทสไทย 
   ก. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
   ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
   ค. ถูกทั้งข้อก. และ ข. 
   ง. ผิดทุกข้อ 
2. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 คือใคร 
   ก. นายกรัฐมนตรี 
   ข. รับมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
   ค. รับมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
3. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
   ก. นายจ้างต้องจัด PPE ให้ลุกจ้างและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ PPE ที่ได้ตามมาตรฐานตามที่อธิบดีก าหนด 
   ข. ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่ PPE และดูแลรักษา PPE ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
   ค. ถูกทั้ง ก และ ข. 
   ง. ผิดทุกข้อ 
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างาน 
   ก. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย แผนและออกกฎหมายเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
   ข. วินิจฉัยอุทธรณ์คดี 
   ค. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
   ง. ลงโทษนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม 
5. กรณีลูกจ้างเสียชีวิตจากการท างานให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานตรวจสอบความปลอดภัยในทันทีภายในกี่วัน 
นับแต่วันเกิดเหตุ 
  ก. 7 วัน  ข. 9 วัน 
  ค. 10 วัน            ง. 14 วัน 
6. ลูกจ้างที่ไม่สวมใส่ PPE และไม่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพการ
แวดล้อมในการท างาน ต้องระวางโทษอย่างไร 
   ก. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน 
   ข. ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
   ค. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
   ง. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
7. นายจ้างผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษอย่างไร 
  ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
  ข. ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท 
  ค. จ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท 
  ง. จ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 



8. สถานที่ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่ถึง 100 คน ต้องจัดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากี่คน 
    ก. 5 คน     ข. 6 คน 
    ค. 7 คน     ง. 8 คน 
9. หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการท างานด าเนินการและส่งเสริมให้มีความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย รวมทั้งศึกษา วิจัย เสริมสร้างและพัฒนาสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน คือหน่วยงานใด 
   ก. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   ข. กรมสวัสดิการและจัดการแรงงาน 
   ค. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   ง. กรมอาชีวอนามัย 
10. หน่วยงานที่ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือหน่วยงานใด 
   ก. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   ข. กรมสวัสดิการและจัดการแรงงาน 
   ค. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   ง. กรมอาชีวอนามัย  



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 


