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การปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบค าน า 
หน้าที่ 

ก 
แผ่นที่ : 1 

ค าน า 

บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ เล่มนี้ จัดทําขึ้น

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพงานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของ

สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เกี่ยวกับ

ทักษะความปลอดภัย 

คณะผู้จัดทําได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 1.1 หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อาชีพ ประกอบด้วย ความปลอดภัยในท่ีต่างๆ โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไปตามลําดับก่อน 

- หลัง มีแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด ใบส่ังงาน ใบปฏิบัติงาน ใบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบเฉลยการปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และใบเฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเช่ือมไฟฟ้า

ผู้จัดทําหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ท่ีสนใจ เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัย 

หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่องผู้จัดทําพร้อมรับคําแนะนํา เพื่อนําไป ปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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แผ่นที่ : 1 

 

สารบญั                                                                                                        

 หน้า 

     ค าน า 

     สารบัญ 

     ใบขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบค าช้ีแจงการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบแบบทตสอบก่อนเรียน 

     ใบกระดาษค าตอบก่อนเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

     ใบจุดประสงค์ 

     ใบเนือ้หา 

     ใบแบบฝึกหัด 

     ใบเฉลยแบบฝึกหัด 

     ใบสั่งงาน 

     ใบปฏิบัติงาน 

     ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

     ใบแบบทดสอบหลังเรียน 

     ใบกระดาษค าตอบหลังเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ขั้นตอนการใชบ้ทเรียนโมดูล 

  

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบฝึกหัด / ท าใบปฏิบัติงาน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด  

/ ใบเฉลยใบปฏิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์                  ผ่านเกณฑ์ 

 

 

ทบทวนโมดูลที่ไม่ผ่าน        ศึกษาโมดูลต่อไป
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ค าช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล .......... 

 

     ค าแนะน าส าหรับผู้เรียน 

 1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุดมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้ เข้าใจ  

 2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคําแนะนําและขั้นตอนการใช้ อย่างเคร่งครัด  

 3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคําตอบก่อนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียน เพราะจะทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการเรียนด้วย 

ตนเองและไม่เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง  

 4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความ ต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จํากัด เวลาเรียน และสถานท่ีเรียน            

ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคําตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคําตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ค าช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     ค าแนะน าในการใชบ้ทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคําแนะนําและขั้นตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคําตอบก่อนทําแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จํากัดเวลาเรียน และสถานท่ีเรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทําเฉพาะข้อท่ีผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คําตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทําลงในกระดาษคําตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทําแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 
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ค าช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทําแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคําตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีต้ังไว้ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทําแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทําแบบทตสอบหลังเรียนโดยทําลงในกระดาษคําตอบ 

9. ตรวจคําตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนด 
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ค าช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ถือเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีนําไปสู่ 

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ เพราะหากผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปราศจากความ 

เจ็บป่วยจากการทํางาน มีความปลอดภัยในการทํางาน ย่อมนําไปสู่การเพิ่มผลผลิต มีความปลอดภัยจาก 

อุบัติเหตุ ก็จะทําให้เกิดผลกําไรมากขึ้นส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น 

บุคลากรฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงสภาพงานและจัดทํากฎระเบียบในการ 

ทํางานอย่างเป็นมาตรฐาน 

     จุดมุ่งหมาย (Objective) 

 1.  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของอาชีวอนามัย 

 2.  มีความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและการมีสุขภาพท่ีดี 

 3.  มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

 4.  มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในงานอาชีพ 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ถือเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีนําไปสู่ 

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ เพราะหากผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปราศจากความ 

เจ็บป่วยจากการทํางาน มีความปลอดภัยในการทํางาน ย่อมนําไปสู่การเพิ่มผลผลิต มี ความปลอดภัยจาก 

อุบัติเหตุ ก็จะทําให้เกิดผลกําไรมากขึ้นส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น 

บุคลากรฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงสภาพงานและจัดทํากฎระเบียบในการ 

ทํางานอย่างเป็นมาตรฐาน 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
6 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

   ค าช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จํานวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทําแบบทดสอบ 10นาที 

1.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของอาชีวอนามัย 

ก.  คน      ข.  เครื่องมือ 

ค.  การป้องกัน     ง.  ส่ิงแวดล้อม 

2.  อุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 

ก.  สาเหตุท่ีเกิดจากคน    ข.  สาเหตุท่ีเกิดจากความิดพลาดของเครื่องจักร 

ค.  สาเหตุท่ีเกิดจากธรรมชาติ   ง.  สาเหตุท่ีเกิดจากระบบไฟฟ้า 

3.  ข้อใดเป็นส่ิงท่ีต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกสําหรับความปลอดภัย 

ก.  ความปลอดภัยส่วนบุคคล   ข.  ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

ค.  ความปลอดภัยของเครื่องจักร   ง.  ความปลอดภัยของอุปกรณ์ 

4.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากคน 

ก.  การออกแบบท่ีไม่ถูกต้อง   ข.  การสร้างและติดต้ังไม่เหมาะสม 

ค.  การใช้งานและการบํารุงรักษา   ง.  สภาพแวดล้อมการทํางานไม่ปลอดภัย 

5.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ 

ก.  กันกระแทก     ข.  ทนต่อการกัดกร่อนของน้ํามัน 

ค.  ต้านทานกระแสไฟฟ้า    ง.  ทนไฟไหม ้

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบกระดาษค าตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
7 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบเฉลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
8 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ข้อ ค าตอบ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบจุดประสงค ์
หน้าที่  

9 
แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

 1.  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของอาชีวอนามัย 

 2.  มีความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและการมีสุขภาพท่ีดี 

 3.  มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

 4.  มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 1 

 อาชีวอนามัย (Occupational Health) คําว่า อาชีวอนามัย “Occupational Health” มาจาก 

อาชีวะ หรือ อาชีพ + อนามัยหรือสุขภาพ  

 อาชีวะ (Occupation) หมายถึง การเล้ียงชีพ การประกอบอาชีพ บุคคลท่ีประกอบสัมมาชีพหรือ 

บุคคลท่ีประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ  

 อนามัย (Health) หมายถึง สุขภาพอนามัย ความไม่มีโรคหรือสภาวะความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและ

จิตใจของผู้ประกอบอาชีพ  

 อาชีวอนามัย หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกอาชีพ ไม่ให้ 

ร่างกายเส่ือมโทรมในขณะปฏิบัติงานและหลังจากปฏิบัติงาน  

 งานอาชีวอนามัย หมายถึง การดําเนินงานสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวงจรธรรมชาติ 

ของความเจ็บป่วยของมนุษย์ 

1.1.1 วัตถุประสงค์ของงานอาชีวอนามัย 

 1. เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพทางกาย ทางใจ และการมีชีวิตเป็นปกติในสังคมของพนักงานทุก

อาชีพ  

 2. เพื่อป้องกันความเส่ียงต่อปัจจัยท่ีอาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพของพนักงาน  

 3. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพท่ัวไปจากสภาพการทํางานของพนักงาน  

 4. เพื่อปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม เอื้อต่อสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน 

 1.1.2 องค์ประกอบของอาชีวอนามัย  

 1. คน ผู้ท่ีปฏิบัติงานท้ังหลายย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น กรรมพันธุ์ สภาพร่างกาย อารมณ์ ทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ เป็นต้น   

 2. กระบวนการผลิตมีส่วนเกี่ยวข้อง 2 ส่วน ดังนี้  

 (1) วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 (2) วิธีการผลิตท่ีอาจมีอันตรายในการปฏิบัติงาน  



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 2 

 

3. เครื่องมือ มีท้ังเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เป็น

ต้น 

4. ส่ิงแวดล้อมในการทํางาน มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้  

 (1) ส่ิงแวดล้อมทางเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ควัน สารเคมีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ     เป็นต้น  

 (2) ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หนู แมลงต่าง ๆ เป็นต้น  

 (3) ส่ิงแวดล้อมด้านจิตใจ เช่น ความสกปรก ทัศนียภาพ เป็นต้น  

 (4) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เสียง แสงสว่าง ความเย็น ความร้อน รังสี กล่ินเหม็น       เป็นต้น  

 1.1.3 ลักษณะงานด้านอาชีวอนามัย  

 ลักษณะงานด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ประกอบด้านลักษณะงาน 5 ประการ ดังนี้ 

 1. การส่งเสริม (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมและธํารงรักษาไว้เพื่อให้แรงงานทุกอาชีพ  มี

สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจสมบูรณ์ท่ีสุด  

 2. การป้องกัน (Prevention) หมายถึง งานด้านป้องกันแรงงานไม่ให้มีสุขภาพอนามัย        เส่ือม

โทรม หรือผิดปกติ  

 3. การป้องกันคุ้มครอง (Protection) หมายถึง การป้องกันคนทํางานในสถานประกอบการ หรือ

ลูกจ้างไม่ให้ทํางานท่ีเส่ียงต่อสภาพการทํางานท่ีอันตราย 

4. การจัดการทํางาน (Placing) หมายถึง การจัดสภาพต่าง ๆ ของการทํางานและปรับสภาพ แรงงานให้มี

ความเหมาะสม ท้ังด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

 5. การปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน (Adaptation) หมายถึง การปรับสภาพของ

งานและของคนให้สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม คํานึงถึงสภาพทางสรีรวิทยาของแรงงาน         ให้มาก

ท่ีสุด  

 1.1.4 หลักการจัดการของชีวอนามัยท่ีดี  

 1. นําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานไปใช้  

 2. กล่าวเตือนเพื่อนพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้วยกันทุกครั้งท่ีพบเห็นเพื่อนร่วมงานกําลังประมาท  

 3. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การ ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน อย่าง

เคร่งครัด 



 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
22 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

      

ค าช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จํานวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทําแบบทดสอบ 10นาที 

1.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของอาชีวอนามัย 

ก.  คน      ข.  เครื่องมือ 

ค.  การป้องกัน     ง.  ส่ิงแวดล้อม 

2.  อุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 

ก.  สาเหตุท่ีเกิดจากคน    ข.  สาเหตุท่ีเกิดจากความิดพลาดของเครื่องจักร 

ค.  สาเหตุท่ีเกิดจากธรรมชาติ   ง.  สาเหตุท่ีเกิดจากระบบไฟฟ้า 

3.  ข้อใดเป็นส่ิงท่ีต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกสําหรับความปลอดภัย 

ก.  ความปลอดภัยส่วนบุคคล   ข.  ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

ค.  ความปลอดภัยของเครื่องจักร   ง.  ความปลอดภัยของอุปกรณ์ 

4.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากคน 

ก.  การออกแบบท่ีไม่ถูกต้อง   ข.  การสร้างและติดต้ังไม่เหมาะสม 

ค.  การใช้งานและการบํารุงรักษา   ง.  สภาพแวดล้อมการทํางานไม่ปลอดภัย 

5.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ 

ก.  กันกระแทก     ข.  ทนต่อการกัดกร่อนของน้ํามัน 

ค.  ต้านทานกระแสไฟฟ้า    ง.  ทนไฟไหม ้

 

 



 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย 
โมดูลที่ 1 : ความปลอดภัย 
โมดูลย่อย 1.1 : หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ใบกระดาษค าตอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
23 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 

 

หลักสูตร : 
รายวิชา : 
โมดูลที่ .... : 
โมดูลย่อย .... : 

ใบเฉลย
แบบทดสอบหลงั

เรียน 
หน้าที่  
24 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ .......... 

 

ข้อ ค าตอบ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 


