
 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยท่ัวไป จำนวน 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพงานฝึกฝีมือ 
1.1.2 เพ่ือให้มีทักษะการใช้งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 
1.1.3 มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใช้งานฝึกฝีมือ 
1.1.4 มีวินัย สนใจใฝ่รู้ 
1.1.5 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานฝึกฝีมือ 
2.2. ออกแบบภาพแบบตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
2.3. สร้างภาพแบบและจัดการแฟ้มภาพด้วยงานฝึกฝีมือเบื้องต้น 

3. เนื้อหา 
3.1 ด้านความรู้ 
 3.1.1.สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 3.1.2 ความหมายของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ  

ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องจักรความเป็นระเบียบของโรงงาน การจัดสภาพงาน เป็นต้น 
 3.1.3 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

1. ควบคุมแหล่งที่เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงาน 
2. ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย 

3.1.4. ความหมายของความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 
3.1.4.1 ความปลอดภัย (Safety) คือ การพ้นจากเหตุอันตรายหรือการปราศจากภัยใด ๆที่จะส่งผล 

ให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน 
 3.1.4.2. อุบัติเหตุ (Accident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน โดยไม่ได้ตั้งใจ 

ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน หรือส่งผลเสียหายต่อสังคม 
 3.1.5. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 1. การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ควรได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 
 2. ความประมาท เลินเล่อ ขาดความตั้งใจในการทำงาน 
 3. ขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 
 4. สภาพร่างกายไม่มีความพร้อม 
 5. ไม่ใส่ใจต่อคำเตือนต่าง ๆ ฯลฯ 



 

 

 3.1.5. ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
  1. ผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เกิดการสูญเสียเกี่ยวกับค่า 

รักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทน ค่าทำศพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย 
  2. เพ่ือนร่วมงานตื่นตระหนกและเสียขวัญกำลังใจในการทำงาน 

 3. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ  
อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหายฯลฯ 

  3.1.6. ประโยชน์ของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 1. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหายและเป็นการ 

ประหยัดค่ารักษาพยาบาล ค่าเงินเข้ากองทุนทดแทน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิตสินค้า 
 2. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งเกิดจากความม่ันใจและขยันในการทำงานด้วยความรับผิดชอบสูงทำให้ 

ผลผลิตโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 
  3.1.7. การป้องกันอุบัติเหตุ 

 1.วางแผนจัดอบรมการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการ 
ปฏิบัติงานให้พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 2.วางแผนในการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันอุบัติภัย ให้มีจำนวนมากพอในการใช้งาน 
  3.กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักในความปลอดภัยและปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองฯลฯ 
 3.1.8. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
 3.1.8.1. เครื่องหมาย 

 1. เครื่องหมายห้าม 
 2. เครื่องหมายบังคับ 
 3. เครื่องหมายเตือน 
 4. เครื่องหมายสารนิเทศเก่ียวกับภาวะปลอดภัย 

 3.1.8.2. สัญลักษณ์ความปลอดภัย 
 3.1.9. ความปลอดภัยในโรงงาน 
  1.บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งาน 

 2. สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากงานเจียระไน และอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนกับดวงตา 
  3. จัดโรงงานให้เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
  4. เก็บและตรวจสอบเครื่องมือเข้าท่ีให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้งาน ฯลฯ 
 3.1.10. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร 

1. มีการแนะนำในการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน 
 2. มีการแนะนำให้รู้จักการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีฯลฯ 

 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 แนว
และแนวทางการเรียนการ
สอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟ ังครูบรรยาย

เรื่องความปลอดภัยทั่วไป
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 

2. น ั ก เ ร ี ย น แล ก เ ปล ี ่ ย น
ข ้อค ิดเห ็นก ับน ักศ ึกษา 
หรือสุ ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่ อซ ั กถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปนเจคเตอร์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. นักเรียนและครูร ่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 1 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่าง
กัน 

ข ั ้ นสร ุ ปและประ เ ม ิ นผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 



 

 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้          1  คะแนน 
ทักษะ       2.5    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม           5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................
..........…………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

................................................................................................................................................................. ................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..............
. 

 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 1 ชม. 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  

1.  ความปลอดภยัหมายถึง อะไร 
ก. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัอวยัวะต่างๆ ของร่างกายในขณะปฏิบติังาน 
ข. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัเคร่ืองมือปฏิบติังาน 
ค. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัเคร่ืองยนตข์ณะปฏิบติังาน 
ง. การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัเคร่ืองจกัรขณะปฏิบติังาน 

2. ท่านคิดวา่ขอ้ใดมีความส าคญัมากท่ีสุด 
ก.  ความขยนั 
ข.  ฝีมือในการปฏิบติังาน  
ค.  ความมีวินยั ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยั 
ง.  ความตั้งใจท างาน 

3. วิธีการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีดีทีสุดคือ 
ก.  แต่งกายใหรั้ดกุม 
ข.  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
ค.  การท างานอยา่งมีสติไม่ประมาท  
ง.  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย  

4.  ไม่ควรน าเคร่ืองมือท่ีช ารุดหรือไม่สมบูรณ์มาใชง้าน เพราะอะไร 
ก.  จะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ 
ข.  จะท าใหท้ างานไดย้าก 
ค.  จะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดโ้ดยง่าย 
ง.  จะท าใหเ้คร่ืองมือเสียหายได ้ 
จ.  เคร่ืองจกัรท างานชา้ลง 

5.  ความปลอดภยัในการปฏิบติังานเก่ียวกบัลอ้หินควรท าอยา่งไร 
ก.  ควรท าการลบัหวัสกดัดว้ยการเจียระไน 
ข.  สวมแวน่นิรภยัดว้ยเพื่อป้องกนัอนัตราย 
ค.  ควรใส่รองเทา้ท่ีมีปลายเสริมดว้ยเหลก็ 
ง.  ควรท าการแต่งหนา้หินดว้ยอุปกรณ์การแต่งหนา้ลอ้หินเจียระไน 
 



 

 

6. เคร่ืองหมายเตือน ตามสัญลกัษณ์ในรูปน้ี                   หมายถึงอะไร 
ก.  ระวงัอนัตราย 
ข.  ระวงัอนัตรายจากควนัพิษ 
ค.  ระวงัอนัตรายจากวตัถุระเบิด 
ง.  ระวงัอนัตรายจากกมัมนัตภาพรังสี 

7. เคร่ืองหมายเตือน ตามสัญลกัษณ์ในรูปน้ี                    หมายถึงอะไร 
ก.  ระวงัอนัตรายจากวสัดุไวไฟ 
ข.  ระวงัอนัตรายจากควนัพิษ 
ค.  ระวงัอนัตรายจากแสงเลเซอร์ 
ง.  ระวงัอนัตรายจากวตัถุระเบิด 

8. สีเพื่อความปลอดภยั สีแดง หมายถึง 
ก. หยดุ 
ข. ใหร้ะวงัอนัตราย 
ค. บงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภยั 

9. สีเพื่อความปลอดภยั สีเขียว หมายถึง 
ก. หยดุ 
ข. ใหร้ะวงัอนัตราย 
ค. บงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภยั 

10. สีเพื่อความปลอดภยั สีเหลือง หมายถึง 
ก. หยดุ 
ข. ใหร้ะวงัอนัตราย 
ค. บงัคบัใหป้ฏิบติัตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1-2/18 

ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 คาบ 
 
ความปลอดภัยท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  
1. อย่านำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้งาน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือเพ่ือนร่วมงานได้ 

 
รูปที่ 1.1 แสดงตัวอย่างผลที่เกดจากการใช้เครื่องมือที่ชำรุด 

2. ไม่ควรนำเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์มาใช้งาน เพราะเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์นั้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
และอาจเป็นเหตุให้ชิ้นงานเสียหานได้ 

 
รูปที่ 1.2 แสดงตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกดจากการใช้เครื่องที่ไม่สมบูรณ์ 

3. อย่านำเครื่องมือที่มีลักษณะแหลมคมใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋ากางเกง เพราะขณะปฏิบัติงานเรื่อง 
มือดังกล่าวอาจแทงใส่ตนเอง หรือผู้ที่อยู่ข้างเคียงได้ 

 

รูปที่1.3 แสดงตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุกับผู้อ่ืน 
ซึ่งเกิดจากการน าเครื่องมือที่แหลมคมใส่ไว้ในกระเป๋ ากางเกง 



 

 

4. ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งการให้รัดกุม โดยเฉพาะผมไม่ควรปล่อยให้  ผมยาว
รุ่มร่าม เพราะอาจเกิดอันตรายจากการใช้เครื่องจักร 

 
รูปที่ 1.4 แสดงตัวอย่างลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจากการไว้ผมยาว 

5.ขณะปฏิบัติงานกับเคราองจักรต้องมีสมาธิ และตั้งใจ สายตาต้องมองอยู่ที่ชิ้นงานตลอดเวลา การเหม่อ
ลอย จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

 
รูปที่ 1.5 การเหม่อลอยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อยู่เสมอ 

6. ขณะปฏิบัติงานเจาะ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวัง เพราะการประมาทและสะเพร่าจะทำให้เกิด อุบัติเหตุ
ได้ง่าย 

 
รูปที่ 1.6 ตัวอย่างของความประมาทและสะเพร่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 
 
 



 

 

7. เครื่องเจียระไน ต้องประกอบด้วยกระป๋องน้ำสำหรับหล่อเย็น และกระจกป้องกันเศษ โลหะ ถ้าหากขาด
อุปกรณ์ดังกล่าวนี้แล้ว จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

 
รูปที่ 1.7 แสดงการเกิดอันตรายจากความร้อนที่เป็นผลมาจากการเจียระไน 

8. ล้อหินเจียระไน เมื่อใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้านหน้าของล้อหินจะไม่เรียบถ้าปล่อย ทิ้งไว้ ชิ้นงานที่
เจียระไนอาจลื่นไถลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายผู้ปฏิบัติงานต้องการ  เจียระไนแต่งหน้าหิน
ด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 

 
รูปที่ 1.8 แสดงการแต่งหน้าล้อหินเจียระไนด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าล้อหิน 

9. สกัดเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน หัวจะบานคล้ายดอกเห็ด เนื่องจากถูกตอกตีด้วยค้อนซึ่ง  ลักษณะของหัว
สกัดเช่นนี้จะทำให้ค้อนเลื่อนได้ง่ายขณะตอกตี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรนำไปลับด้วยหิน  เจียระไน ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

 
รูปที่ 1.9 แสดงการลับหัวสกัดด้วยการเจียระไน 

 
 
 
 



 

 

10. ก่อนใช้เครื่องเจียระไนต้องตรวจสอบเครื่องเจียระไนเสียก่อน และที่สำคัญ ระยะห่าง ของล้อหินกับ
แท่นรองรับชิ้นงานต้องอยห่างกันไม่เกิน 2 มิลลิเมตร 

 
รูปที่ 1.10 แสดงระยะห่างระหว่างล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับชิ้นงานที่ถูกต้อง 

11. เครื่องเจียระไนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันให้ครบ เช่น กระจกป้องกันประกายไฟ และน้ำ  หล่อเย็น อีกทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันอันตราย 

 
รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะของเครื่องเจียระไน ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 

12. เพื่อป้องกันการกระแทกที่รุนแรงขณะใช้ประแจ สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือ การคลายนัตควร  ดึงประแจเข้า
หาตัว แต่ถ้าจำเป็นต้องดันไม่ควรกำมือ แต่ให้ใช้ฝ่ามือดันไปข้างหน้า 

 
รูปที่ 1.12 แสดงวิธีการจับใช้ประแจคลายนัตที่ปลอดภัย 

13. ไม่ควรปล่อยให้โรงงานสกปรก รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน
ได้ 

 
รูปที่1.13 โรงงานที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบเป็นบ่อเกิดอันตราย 

 



 

 

14. ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
รูปที่ 1.14 อุปกรณ์และเครื่องจักรต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

15. อย่าใช้งานเกินกำลังของเครื่องจักร เพราะมีโอกาสเกิดอันตรายมากกว่าการทำงานปกติ 

 
รูปที่ 1.15 แสดงเครื่องจักรถูกใช้งานเกินกำลังจะทำให้เครื่องจักรเสียหายและเกิดอันตราย 

16. ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเฝ้าดูตลอดเวลาไม่ ควรสนใจด้าน
อ่ืน 

 
รูปที่ 1.16 แสดงผลที่เกิดจากการไม่ตั้งใจทำงาน 

17. ไม่ควรนำเครื่องมือที่แหลมคมมาหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.17 แสดงการเกิดอันตรายจากการหยอกล้อกันด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 



 

 

18. ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ อย่าให้เครื่องมือหล่นจากโต๊ะ เพราะ  นอกจากจะเกิดอันตราย
แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นเหตุให้เครื่องมือเสียหายอีกด้วย 

 
รูปที่ 1.18 แสดงการเกิดอันตรายจากการทำเครื่องมือตกจากโต๊ะปฏิบัติงาน 

19. ในสถานที่ปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ีดี  
20. ควรสวมชุดที่รัดกุมขณะปฏิบัติงาน และไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ  
21. การเคลื่อนย้ายชิ้นงานยาว ๆ ควรถือในลักษณะที่ตั้งข้ึน  
22. การเคลื่อนย้ายของหนัก ๆ ในโรงงานมีคนยกหลาย ๆ คน ต้องมีคนคอยควบคุมบอก ทิศทางการเดิน 

 
รูปที่ 1.19 แสดงวิธีการเคลื่อนย้ายของหนัก ๆ ในโรงงาน 

 

23. การยกของที่มีน้ำหนักมากควรยกขึ้นด้วยกำลังของขา ไม่ควรใช้กำลังจากหลัง เพราะ จะเป็นสาเหตุให้หลัง
เคล็ดขัดยอก หรือกระดูกสันหลังเคลื่อนได้ 

 
รูปที่ 1.20 แสดงวิธีการยกของหนักโดยใช้กำลังยกจากขา 

 
 
 



 

 

24. การเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยรอกแขวนนั้น ควรผลักชิ้นงานจากด้านหลัง หรือถ้า  จำเป็นต้องดึงจากด้านหน้า 
ควรใช้เชือกมัดแล้วดึง โดยให้จุดตกเป็นระยะห่างจากตัว 

 
รูปที่ 1.21 แสดงการเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยรอกที่ปลอดภัย 

25. การดึงชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากด้วยรอกนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรยืนให้เยื้องกับทิศทางการดึง หรือหลบเข้าที่กำบัง 
เพ่ือป้องกันเชือกขาดและย้อนเข้าหาตัว 

 
รูปที่ 1.22 แสดงตำแหน่งการยืนที่ปลอดภัย ขณะทำการดึงชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากด้วยรอก 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของโรงงานหรือผู้จัดการจะต้องคำนึงถึง และจะจัด 

ให้กับพนักงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากหนักให้เป็นเบา 
โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้ 

 
1. แว่นตานิรภัย ใช้ป้องกันฝุ่นละอองและเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 

 

                                    
 

                                   2. กระบังหน้า ใช้ป้องกันเศษโลหะกระเด็นถูกใบหน้า 
 

                                         
                                         3. หน้ากากกรองฝุ่นละออง ใช้ป้องกันระบบทางเดิน หายใจ 



 

 

 
                        4. ครอบหู ใช้ป้องกันเสียงซึ่งเป็นอันตรายต่อหู 

 

 
 

 
                                    5. หมวกนิรภัย ใช้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับศีรษะ 

 
 
สัญลักษณ์ความปลอดภัย  
การปฏิบัติงานในโรงงานมีเครื่องจักรหลายประเภท บางประเภทมีอันตรายต่อผู้เข้าใกล้บาง ประเภทเป็น

เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันช่วยให้ปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควรจะมีป้ายบอกหรือป้าย สัญลักษณ์คำเตือน
แสดงไว้ให้พบเห็นโดยทั่วไป สามารถป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง ซึ่ง พอจะนำมาแสดงให้
เข้าใจได้ดังนี้  

สีเพื่อความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้สีแสดงเครื่องหมายเตือน และ เครื่องหมายห้าม
เกี่ยวกับความปลอดภัยต่าง ๆ ดังนี้ 
สี ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน 
แดง 
 

หยุด * เครื่องหมายหยุด 
* เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน 
* เครื่องหมายห้าม 

น้ำเงิน 
 

บังคับให้ต้องปฏิบัติ * บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล 
* เครื่องหมายบังคับ 

เขียว 
 

แสดงภาวะปลอดภัย * ทางหนี 
* ทางออกฉุกเฉิน 
* ฝักบัวช าระล้างฉุกเฉิน 
* หน่วยปฐมพยาบาล 
* หน่วยกู้ภัย 

เหลือง 
 

ระวัง มีอันตราย * ชี้บ่งวา่มีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด 
กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ และอ่ืน ๆ 
*ชี้บ่งถึงเขตอันตรายทางผ่านที่มีอันตราย 
เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน 

 



 

 

สัญลักษณ์ความปลอดภัย มีการแสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ภายใน สัญลักษณ์ความปลอดภัยนี้ ประกอบด้วย
เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย และเครื่องหมาย เตือน ดังนี้  

1. เครื่องหมายห้าม ใช้สีแดงตัดด้วยสีขาวโดยมีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง มีเครื่องหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

                                           
    ห้ามสูบบุหรี่                      ห้ามจุดไฟ             ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต             ห้ามใช้น้ำดับไฟ 

 

                                                     
  ห้ามใช้รถยก       ห้ามหยอดน้ำมันขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน          ห้ามรับประทานอาหาร   ห้ามซ่อมเครื่องก่อนได้รับอนญุาต 
 

 2. เครื่องหมายบังคับ ใช้สีน้ำเงินตัดด้วยสีขาวโดยมีสัญลักษณ์ภาพอยู่ตรงกลางมีเครื่องหมายต่างๆดังนี้ 

                                                               
ต้องสวมหมวกนิรภัย                ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันใบหน้า      ต้องสวมเครื่องกรองอากาศในเขตพ้ืนที่นี้ 

                                                              
ต้องสวมใส่เสื้อคลุมหัว                  ต้องสวมรองเท้านิรภัยในพ้ืนที่นี้          ต้องสวมเครื่องลดเสียงในเขตพ้ืนที่น  

                                                              
ต้องสวมชุดป้องกันสารเคม                ต้องยกของในท่าท่ีถูกต้อง              ต้องซ้อนวัสดุให้ถูกต้องปลอดภัย 

 
 
 
 



 

 

3. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ใช้สีเขียวตัดด้วยสีแดง โดยมีสัญลักษณ์ภาพอยู่ตรงกลาง มี เครื่องหมาย
ต่าง ๆ ดังนี้ 

                     
              ทางหนีไฟ                น้ำชำระล้างฉุกเฉิน    ชำระล้างดวงตาฉุกเฉิน       โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

                             
ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน            ปฐมพยาบาล                 น้ำใช้สำหรับดื่ม             ใช้บันไดได้บริเวณนี้ 
 
 

4. เครื่องหมายเตือน ใช้สีเหลืองตัดด้วยสีดำ โดยมีสัญลักษณ์ภาพอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีสัญลักษณ์ ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

                                                               
 ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง            ระวังอันตรายจากสารเคม          ระวังอันตราย มีการยกวัสดุด้านบน   

                                                                     
ระวังอันตรายจากเปลวไฟหรือมีก๊าซ ไวไฟ    ระวังอันตรายวัตถุระเบิด         ระวังอันตรายจากเครื่องจักร  

                                                    
                            ระวังอันตรายจากรถยก                ระวังอันตรายจากพ้ืนลื่น 
 

 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ชื่อเรื่อง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 6 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  ความปลอดภัยหมายถึง อะไร 

ก. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในขณะปฏิบัติงาน 
ข. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องมือปฏิบัติงาน 
ค. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องยนต์ขณะปฏิบัติงาน 
ง. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน 

2. ท่านคิดว่าข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด 
ก.  ความขยัน 
ข.  ฝีมือในการปฏิบัติงาน  
ค.  ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 
ง.  ความตั้งใจทำงาน 

3. วิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีทีสุดคือ 
ก.  แต่งกายให้รัดกุม 
ข.  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ค.  การทำงานอย่างมีสติไม่ประมาท  
ง.  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  

4.  ไม่ควรนำเครื่องมือที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์มาใช้งาน เพราะอะไร 
ก.  จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงานได้ 
ข.  จะทำให้ทำงานได้ยาก 
ค.  จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย 
ง.  จะทำให้เครื่องมือเสียหายได้  
จ.  เครื่องจักรทำงานช้าลง 

5.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับล้อหินควรทำอย่างไร 
ก.  ควรทำการลับหัวสกัดด้วยการเจียระไน 
ข.  สวมแว่นนิรภัยด้วยเพื่อป้องกันอันตราย 
ค.  ควรใส่รองเท้าท่ีมีปลายเสริมด้วยเหล็ก 
ง.  ควรทำการแต่งหน้าหินด้วยอุปกรณ์การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 
 



 

 

6. เครื่องหมายเตือน ตามสัญลักษณ์ในรูปนี้                   หมายถึงอะไร 
ก.  ระวังอันตราย 
ข.  ระวังอันตรายจากควันพิษ 
ค.  ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด 
ง.  ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 

7. เครื่องหมายเตือน ตามสัญลักษณ์ในรูปนี้                    หมายถึงอะไร 
ก.  ระวังอันตรายจากวัสดุไวไฟ 
ข.  ระวังอันตรายจากควันพิษ 
ค.  ระวังอันตรายจากแสงเลเซอร์ 
ง.  ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด 

8. สีเพื่อความปลอดภัย สีแดง หมายถึง 
ก. หยุด 
ข. ให้ระวังอันตราย 
ค. บังคับให้ปฏิบัติตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภัย 

9. สีเพ่ือความปลอดภัย สีเขียว หมายถึง 
ก. หยุด 
ข. ให้ระวังอันตราย 
ค. บังคับให้ปฏิบัติตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภัย 

10. สีเพ่ือความปลอดภัย สีเหลือง หมายถึง 
ก. หยุด 
ข. ให้ระวังอันตราย 
ค. บังคับให้ปฏิบัติตาม 
ง. แสดงสภาวะปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฝึกหดัท่ี 1 หน่วยท่ี 1 หน้า 1/1 
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ช่ือเร่ือง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 6 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 1 ความปลอดภัยทั่วไป ให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 1  
วัตถุประสงค์  
 1.บอกวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือทั่วไป  
 2.บอกความปลอดภัยทั่วไปที่เกิดจากการใช้เครื่องมือทั่วไป 
 3.บอกลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยแต่ละชนิด 
 4.บอกรูปแบบของสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. สมุด 
2. ปากกา 
3. หนังสือวิชางานฝึกฝีมือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฝึกหดัท่ี 1 หน่วยท่ี 1 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย ความปลอดภัยทั่วไป สอนครั้งที่ 1/18 

ช่ือเร่ือง ความปลอดภัยทั่วไป เวลา 6 ชั่วโมง 
 
คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบรูณ์ 
1. จงอธิบายความหมายของความปลอดภัยว่าหมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ล้อหินเจียระไนเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะสึกหรอ สามารถแก้ไขได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. เครื่องเจียระไนที่มีความปลอดภัยจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การคลายนัตด้วยประแจ ทำอย่างไรจึงไม่บาดเจ็บในการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การยกของหนักที่ถูกวิธีมีวิธีการยกอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

6. จงบอกชื่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยมา 5 ชื่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. เครื่องหมายห้าม ใช้สีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. เครื่องหมายบังคับ ใช้สีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
9. เครื่องหมายเตือนใช้สีอะไรบ้างและป้ายมีรูปร่างอย่างไร จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
10. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัยใช้สีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

14. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
15. จากภาพเป็นสัญลักษณ์เตือนอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.......................... ........กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


