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รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 



 
 

  □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 

 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป) 

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
........../............/........... 

 

 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ ) 

  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
........./............/........... 

   

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 

 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 



 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001 จัดทำขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน วิชากฎหมายแรงงาน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห  สัปดาหละ 2 
ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบงออกเปน 10 หนวย  ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหามลพิษ โรคและ
อุบัติภัยที่เกิดจากการทำงาน  การปองกันและควบคุมมลพิษในที่ทำงาน  การปองกันและควบคุมมลพิษในที่
ทำงาน  การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศสาตร  การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบ้ืองตน  เคร่ืองหมายและสัญลักษณความปลอดภัย   เคร่ืองปองกันอันตราย  
9.การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 10กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดเนนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผูเรียน และหวังวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางดีย่ิง  หากครูผูสอนนำแผนการการจัดการเรียนรูเลมนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนมี
ขอเสนอแนะประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูดวย  จักเปนพระคุณอยางย่ิง 
  

 
 

อุษา  ไชยบุรินทร 
 ผูจัดทำ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริง 
สวนท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. วิชา    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัสวิชา   20001-1001  จำนวนหนวยกิต   2   จำนวนชัว่โมง/สัปดาห   
2   
ภาคเรียน 1  ปการศึกษา 2564 
2.  คำอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องตน 
 
3.  จุดประสงครายวิชา      
        3.1  มีความรูการจัดการอนามัยและความปลอดภัย 
             3.2  มีทักษะในการใชเครื่องจักร 
             3.3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
 
4.  สมรรถนะรายวิชา 
        4.1 แสดงความรูเก่ียวกับการจัดการอนามัยและความปลอดภัย 
        4.2 มีทักษะในการใชเครื่องจักร 
   
 
 

 
  
 



 
รหัส 20000-1402 2-0-2    วิชา คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 
ช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุมวิชาคณิตศาสตร 
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1.หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน 
การปฏิบัติงานอาชีพ 

1 1 1 2   3 3 11  4 

2.ปญหามลพิษ 1 1 2 1   3 3 11  4 
3.โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 1 1 2 1   2 2 9  2 
4.การปองกันและควบคุมมลพิษในท่ีทำงาน 1 1 1 1   3 3 10  4 
5.การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศสาตร 1 1 1 1   2 2 8  2 
6.การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน 1 1 2 1  - 2 2 9  2 
7.เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 1 1 2 1   3 3 11  4 
8.เครื่องปองกันอันตราย 1 1 2 1  - 2 2 9  2 
9.การปฐมพยาบาลเบื้องตน 1 1 2 2  - 2 2 10  4 
10.กฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1 2 2 1   3 3 12  4 

สอบกลางภาค           2 
สอบปลายภาค           2 

รวม 10 11 17 12   25 25 100  36 
ลำดับความสำคัญ            

หมายเหตุ การสอบกลางภาคเรียน/ ปลายภาคเรียนนั้นข้ึนอยูกับวิทยาลัย หรืออาจารยผูสอน 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

6.  กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
   

หนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรยีนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 
1.ทรัพยากรธรรมชาติ 1.หลักอาชีวอนามัย 

2.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.หลักการของความปลอดภัย 
4.การสงเสริมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
6.แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยใน
องคกรใหประสบความสำเร็จ 
7.ประโยชนของการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักอาชีวอนา
มัยได 
2.ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานได 
3.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการของ
ความปลอดภัยได 
4. แสดงความรูเก่ียวกับการสงเสริม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได 
6. วางแผนแนวทางการสงเสริมความ
ปลอดภัยในองคกรใหประสบ
ความสำเร็จได 
7. แสดงความรูเก่ียวกับประโยชนของกา
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใ
การปฏิบัติงานได 

2.ปญหามลพิษ 1. ความหมายของมลพิษ 
2. สาเหตุของมลพิษ 
3. มลพิษทางอากาศ 
4. มลพิษทางน้ำ 
5. มลพิษทางขยะ 
6. มลพิษทางเสียง 
7. มลพิษทางดิน 
8. มลพิษทางอาหาร 
9. แนวทางการแกไขปญหามลพิษ 
 

1. แสดงความรูเก่ียวกับความหมาย
ของมลพิษได 
2. แสดงความรูเก่ียวกับสาเหตุของ
มลพิษได 
3. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทาง
อากาศได 
4. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางน้ำ
ได 
5. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางขยะ
ได 
6.แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางเสียง
ได 
7. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางดิน
ได 
8. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทาง
อาหารได 
9. ปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหา
มลพิษได 

3.โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 1. ความหมายของโรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
2. โรคท่ีเกิดจากการทำงานและแนวทาง
ปองกัน 
3. อุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงานและ

1. แสดงความรูเก่ียวกับความหมาย
ของโรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงานได 
2. แสดงความรูเก่ียวกับโรคท่ีเกิดจาก
การทำงานและแนวทางปองกันได 



 

แนวทางปองกัน 3. แสดงความรูเก่ียวกับอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงานและแนวทางปองกันได  
 

4.การปองกันและควบคุมมลพิษในท่ี
ทำงาน   
 

1.ความหมายและลักษณะของ
สภาพแวดลอมในการทำงาน 
2. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานชีวภาพ 
3. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานกายภาพ 
4. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานเคมี 
5. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานยศาสตร 

1.แสดงความรูเก่ียวกับความหมาย
และลักษณะของสภาพแวดลอมในการ
ทำงานได 
2. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษจาก
สภาพแวดลอมดานชีวภาพได 
3. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษจาก
สภาพแวดลอมดานกายภาพได 
4. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษจาก
สภาพแวดลอมดานเคมีได 
5. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษจาก
สภาพแวดลอมดานยศาสตรได 

5.การปองกันและควบคุมมลพิษในท่ี
ทำงาน  การปรับปรุงสภาพการทำงาน
ตามหลักการยศสาตร  
 

1.ความรูเก่ียวกับยศาสตร  
2.ยศาสตรกับลักษณะทาทางการทำงาน 
3.หลักยศาสตรกับสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน5.3 มีกิจนิสัยท่ีดีในการพิมพ 

1.แสดงความรูความรูเก่ียวกับยศาสตร
ได  
2.วางแผนยศาสตรกับลักษณะทาทาง
การทำงานได 
3.วางแผนหลักยศาสตรกับสภาพแวดลอ
ในการทำงานได 

6. การจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องตน 
 

1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการอาชีวอ
นามัยเบื้องตน 
2. บุคลากรในการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
3. หลักการจัดการอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 
4. ตัวอยางกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการจัดการอา
ชีวอนามัยเบื้องตนได 
2. วางแผนบุคลากรในการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยได 
3. ดำเนินการหลักการจัดการอาชีวอ
นามัยในสถานประกอบการได 
4. เลือกใชกิจกรรมดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได 
 

7.เครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย  
 

1.เครื่องหมายและสีท่ีใชกับเครื่องหมาย
และสัญลักษณความปลอดภัย 
2.เครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัยในการทำงาน 
3.การกำหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัย 

1. แสดงความรูเก่ียวกับเครื่องหมาย
และสีท่ีใชกับเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัยได 
2. ปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สญัลักษณความปลอดภัยในการทำงาน
ได 
3. แสดงความรูเก่ียวกับการกำหนดเขต
พ้ืนท่ีความปลอดภัยได 

8 เครื่องปองกันอันตราย 1. ความรูเก่ียวกับเครื่องปองกันอันตราย
สวนบุคคล 
2. ประเภทของเครื่องปองกันอันตราย

1. แสดงความรูเก่ียวกับเครื่องปองกัน
อันตรายสวนบุคคลได 
2. แสดงความรูเก่ียวกับประเภทของ



 

สวนบุคคล 
3. การจูงใจใหผูปฏิบัติงานใชอุปกรณการ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล 

เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลได 
3. สามารถการจูงใจใหผูปฏิบัติงานใช
อุปกรณการปองกันอันตรายสวนบุคคลได  
 
 
 
 
 
 

9.การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 

1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปฐมพยาบาล 
2. ความรูพ้ืนฐานสำหรับการปฐม
พยาบาล 
 

 
1.แสดงความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปฐม
พยาบาลได  
2.ปฏิบัติตามความรูพ้ืนฐานสำหรับ
การปฐมพยาบาลได 
3.ปฐมพยาบาลผูปวยตามอาการได 

10กฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.ความเปนมาของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.พระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน พ.ศ.2554 
3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดำเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงานเก่ียวกับสารเคมี 2556 

1.แสดงความรูเก่ียวกับความเปนมา
ของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยได 
2.อานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 
2554 ได 
3.อานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหน
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
เก่ียวกับสารเคมี 2556 ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูสภาพจริง 
7.1 การแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมิน 
 

หนวยท่ี 
ทดสอบ (พุทธ

พิสัย) 

ผลงาน/
ปฏบิัติงาน  

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม 
รอยละ 50  
ของคะแนน

เต็ม 

1 5 1 3 9 4.5 
2 5 2 3 10 5 
3 5 1 3 9 4.5 
4 5 2 3 10 5 
5 5 1 3 9 4.5 
6 6 2 3 11 5.5 
7 6 1 3 10 5 
8 6 2 3 11 5.5 
9 6 1 3 10 5 

10 6 2 3 11 5.5 
รวม 55 15 30 100   

 
 
 



 

พุทธพิสัย         55 คะแนน  
 ทดสอบระหวางภาคเรียน    25 คะแนน   
 ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน   30 คะแนน   
ทักษะพิสัย        
 ทดสอบใบงาน      15 คะแนน  15 คะแนน  
จิตพิสัย       30 คะแนน  30 คะแนน  
   7.2 ผลการประเมินการเรยีนรู        
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนําคะแนนรวมมาตัดสิน 
      
 ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้       
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดบัผลการเรยีน 3.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  70-74  ระดบัผลการเรยีน 3  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  65-69  ระดบัผลการเรยีน 2.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  60-64  ระดบัผลการเรยีน 2  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  55-59  ระดบัผลการเรยีน 1.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  50-54  ระดบัผลการเรยีน 1  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0  
        
  8. เครื่องมือการวัดผล         
      8.1 แบบทดสอบหลังเรียน       
      8.2 ใบงาน        
      8.3 แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  1......เรื่อง   ทรัพยากรธรรมชาติ … จำนวน........2...........ช่ัวโมง 
1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 1.2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 1.3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 1.4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 1.5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 1.6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

2.1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3. เนื้อหา 
          3.1.ความหมายและลักษณะของสภาพแวดลอมในการทำงาน 

3.2. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานชีวภาพ 
3.3 มลพิษจากสภาพแวดลอมดานกายภาพ 
3.4.มลพิษจากสภาพแวดลอมดานเคมี 
3.5. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานยศาสตร 

 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 

1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/2 
 

แนะนำรายวิชา จุดประสงคการเรยีนรู การ
วัดผลประเมินผล 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงาน 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอ
นามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  1 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    5 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 5 คะแนน 

  รวม   12 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรยีน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

0 ขอ้ใดคอืลกัษณะงานอาชวีอนามยั 

ก.  สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบอาชพีต่างๆ มคีวามชาํนาญ 

ข.  ป้องกนัความปลอดภยัในระหว่างปฏบิตังิาน 
ค.  ดแูลสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพี 
ง.  จดัหาทีพ่กัอาศยัใหเ้หมาะกบัสภาพการทาํงาน 

 
1 การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมมผีลต่อผูป้ฏบิตังิานอย่างไร 

ก.  สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีวามสุข ข.  มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ 

ค.  รูส้กึปลอดภยัไม่มภีาวะเสีย่งต่ออนัตราย ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

2 ขอ้ใดคอืปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความปลอดภยัในการทาํงาน 

ก. การมสีตแิละใชเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายทุกครัง้ทีป่ฏบิตังิาน 

ข. การไดแ้กไ้ขดดัแปลงอุปกรณ์ความปลอดภยัดว้ยตนเอง 

ค. การปฏบิตังิานทีไ่ม่ไดร้บัมอบหมายหรอืมหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

ง. การเพิม่อุณหภูมใินหอ้งทาํงานใหส้งูเพื่อความอบอุ่น 

 

3 ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของอาชวีอนามยั 

ก.  พนักงานมคุีณภาพชวีติดขีึน้ ข.  องคก์ารมพีนักงานเพิม่มากขึน้ 

ค.  ลดการสญูเสยีทรพัยากรมนุษยข์องชาต ิ ง.  ค่าใชจ้่ายของตน้ทุนการผลติลดลง 

 

4 การสรา้งจติสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงานมผีลต่อบุคคลในขอ้ใด 

ก.  ผูค้วบคุมงาน ข.  ผูป้ฏบิตังิาน ค.  ผูป้ระกอบการ ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

5 ขอ้ใดกล่าวถกูต้อง 

ก. การรายงานสภาพงานทีไ่ม่ปลอดภยัทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานเสยีขวญั 

ข. การมตูีร้บัฟังความคดิเหน็ช่วยสง่เสรมิใหเ้กดิความขดัแยง้ในองคก์ร 

ค. การตดิสญัลกัษณ์ความปลอดภยัช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานมสีต ิ

ง. การลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อเกดิอุบตัเิหตุใหผ้ลดต่ีอการสรา้งความปลอดภยั 

 

6 ประโยชน์จากการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการทาํงาน คอื 

ก. ผูป้ฏบิตังิานยดึหลกัความปลอดภยัในการทาํงาน 

ข. ไดท้ราบขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิาน 

ค. ปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

7 ขอ้ใดไม่ใช่สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ก.  สภาพแวดลอ้มดา้นชวีภาพ ข.  สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 

ค.  สภาพแวดลอ้มดา้นกลศาสตร ์ ง.  สภาพแวดลอ้มดา้นเคม ี



 

8 การใชว้สัดุรองรบัใตเ้ครื่องจกัรเป็นหลกัการป้องกนัและควบคุมอนัตราย

จากขอ้ใด 

ก.  จากเสยีง ข.  จากการสัน่สะเทอืน 

ค.  จากไฟฟ้า ง.  จากความรอ้น 

 

9 ขอ้ใดสรา้งความปลอดภยัในการทาํงาน 

ก. ใชอุ้ปกรณ์เครื่องป้องกนัภยัเฉพาะทีจ่าํเป็น 

ข. ปฏบิตังิานโดยขาดประสบการณ์และทกัษะ 

ค. เกบ็ บรรจุ ผสมสารเคม ีหรอืวสัดุต่างๆ อย่างเป็นระเบยีบ 

ง. ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์ ตามความถนัด 

 
แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 

1.อธิบายวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 
หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  2......เรื่อง............ปญหามลพิษ…… จำนวน..............2.........ช่ัวโมง 
1. จดุประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
.  1.1 ความหมายของมลพิษ 

1.2 สาเหตุของมลพิษ 
1.3. มลพิษทางอากาศ 
1.4. มลพิษทางน้ำ 
1.5. มลพิษทางขยะ 
1.6. มลพิษทางเสียง 
1.7. มลพิษทางดิน 
8.1. มลพิษทางอาหาร 
1.9. แนวทางการแกไขปญหามลพิษ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1..แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 2.2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 2.3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2.4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 2.5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 2.6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของมลพิษ 
3.2 สาเหตุของมลพิษ 
3.3. มลพิษทางอากาศ 
3.4. มลพิษทางน้ำ 
3.5. มลพิษทางขยะ 
3.6. มลพิษทางเสียง 
3.7. มลพิษทางดิน 
3.1. มลพิษทางอาหาร 
3.9. แนวทางการแกไขปญหามลพิษ 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.นักเรียนสามารถแสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 



 

4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 2.6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/2 
 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงปญหามลพิษในปจจุบัน 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1 ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 



 

3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 
 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  2 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    5 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3 คะแนน 

  รวม   12 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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



 

 
แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 

1.ใหนักเรียนพิมพเอกสารตามคำบรรยายท่ีมอบให 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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สัปดาห์ท่ี.................................. 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  3......เรื่อง......โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน… จำนวน.....2......ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1.แสดงความรูเก่ียวกับความหมายของมลพิษได 
1.2. แสดงความรูเก่ียวกับสาเหตุของมลพิษได 
1.3. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางอากาศได 
1.4. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางน้ำได 
1.5. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางขยะได 
1.6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง  
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 2.2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 2.3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2.4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 2.5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 2.6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เนื้อหา 

 1.1.แสดงความรูเก่ียวกับความหมายของมลพิษได 
1.2. แสดงความรูเก่ียวกับสาเหตุของมลพิษได 
1.3. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางอากาศได 
1.4. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางน้ำได 
1.5. แสดงความรูเก่ียวกับมลพิษทางขยะได 
1.6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 

สำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง  
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 

1.สามารถอธิบายความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 



 

5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/2 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงโรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม 
ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สญัลักษณความปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  



 

 6.1 การแบงคะแนน  
คะแนนทดสอบความรู  2 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    5 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3 คะแนน 

  รวม   12 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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



 

 
แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 

1.ใหนักเรียนวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
1 ขอ้ใดเป็นการป้องกนัและควบคุมมลพษิในสภาพแวดลอ้มการทาํงานของผูป้ฏบิตังิาน 

ก.  ป้องกนัและควบคุมท่ีตวัผูป้ฏิบติังาน ข.  ป้องกนัและควบคุมท่ีแหล่งกาํเนิด 
ค.  ป้องกนัและควบคุมท่ีทางผา่นของอนัตราย ง.  ถูกทุกขอ้ 
 

2 ขอ้ใดถกูต้องในการควบคุมป้องกนัอนัตรายจากเสยีง 

ก. สุชาตเิปิดเพลงเพื่อกลบเสยีงเครื่องจกัรในขณะปฏบิตังิาน 

ข. สุชายใชป้ลัก๊อุดหเูพื่อไม่ใหค้ลื่นเสยีงเขา้ไปทาํลายอวยัวะในห ู

ค. สุชนิใชผ้า้คลุมเครื่องจกัรขณะปฏบิตังิานเพื่อควบคุมตน้ตอของเสยีง 

ง. สุเชาวไ์ปพบแพทยเ์พื่อตรวจหทุูก 3 เดอืน 

 

3.อนัตรายทีเ่กดิจาก “การลดัวงจร” มสีาเหตุมาจากขอ้ใด 

ก.  การเปิดปิดสวิตซ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าบ่อยคร้ัง 
ข.  การเรียนรู้ทฤษฎีทางไฟฟ้าอยา่งไม่ถ่องแท ้
ค.  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
ง.  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามหลกัความปลอดภยั 
 

4.ขอ้ใดเป็นการป้องกนัและควบคุมมลพษิในสภาพแวดลอ้มการทาํงานดา้นชวีภาพ 

ก. เมือ่เกดิบาดแผลสกปรกตอ้งฉีดวคัซนีป้องกนับาดทะยกั 

ข. ตดิตัง้สญัญาณเตอืนอนัตรายทีต่วัผูป้ฏบิตังิาน 

ค. ผูป้ฏบิตังิานตอ้งตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ 

ง. ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมรองเทา้ชนิดพเิศษขณะปฏบิตังิาน 

 

5.ขอ้ใดไม่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการเขา้สูท่ีอ่บัชืน้ 

ก. เป่าอากาศเขา้ไปในทีอ่บัอากาศเพื่อทาํใหป้ระมาณสารพษิในอากาศเจอืจางลง 

ข. ปล่อยหมอ้น้ําและเตาใหร้อ้นอยู่เสมอเพื่อไล่อากาศ 

ค. ปิดและใสกุ่ญแจวาลว์และสวติซ์ทุกตวัทีเ่กีย่วกบัทีอ่บัอากาศ 

ง. ตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซหรอืไอระเหยในอากาศ 

 

6.สญัลกัษณ์สใีดทีใ่ชแ้สดงวตัถุหรอืสารเคมทีีบ่่งชีว้่ามอีนัตราย 

ก.  สัญลกัษณ์สีแดง ข.  สัญลกัษณ์สีเหลือง 
ค.  สัญลกัษณ์สีส้ม ง.  สัญลกัษณ์สีม่วง 
 
 



 

 
7.สญัลกัษณ์รปูแบบวงกลม พืน้สฟ้ีา สญัลกัษณ์ภาพสขีาว เป็นเครื่องหมายความปลอดภยัแบบใด 

ก.  เคร่ืองหมายบงัคบั ข.  เคร่ืองหมายหา้ม 
ค.  เคร่ืองหมายเตือน ง.  เคร่ืองหมายนิเทศ 
 

8.ขอ้ใดคอืลกัษณะเครื่องหมายเตอืนอนัตราย 

ก. สีเ่หลีย่มผนืผา้ พืน้เหลอืง แถบดาํ สญัลกัษณ์สดีาํ 

ข. สีเ่หลีย่มผนืผา้ พืน้ดาํ แถบเหลอืง สญัลกัษณ์สเีหลอืง 

ค. สามเหลีย่มดา้นเท่า พืน้เหลอืง แถบดาํ สญัลกัษณ์สดีาํ 

ง. สามเหลีย่มดา้นเท่า พืน้ดาํ แถบเหลอืง สญัลกัษณ์สเีหลอืง 

 

9.เครื่องหมายความปลอดภยัประเภททีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานอุตสาหกรรม คอื 

ก. แบบสญัลกัษณ์และแบบแสดงพืน้ทีอ่นัตราย 

ข. แบบสญัลกัษณ์และแบบแสดงสภาวะความปลอดภยั 

ค. แบบสญัลกัษณ์และแบบแสดงขอ้บงัคบัใหป้ฏบิตั ิ

ง. แบบสญัลกัษณ์และแบบขอ้ความ 

 

10.ขอ้ใดคอืสญัลกัษณ์ภาพเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

ก.  สัญลกัษณ์ภาพบนพื้นท่ีสีเหลือง ข.  สัญลกัษณ์ภาพบนพื้นท่ีสีส้ม 
ค.  สัญลกัษณ์ภาพบนพื้นท่ีสีแดง ง.  สัญลกัษณ์ภาพบนพื้นท่ีสีนํ้าเงิน 
 
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  4......เรื่องการปองกันและควบคุมมลพิษในท่ีทำงาน … จำนวน.......4.......ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.ความหมายและลักษณะของสภาพแวดลอมในการทำงาน 
2. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานชีวภาพ 
3. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานกายภาพ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 

   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เนื้อหา 

 1.ความหมายและลักษณะของสภาพแวดลอมในการทำงาน 
2. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานชีวภาพ 
3. มลพิษจากสภาพแวดลอมดานกายภาพ 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม 
ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.สามารถวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงาน 
3.สามารถวางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5/4 
 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงมลพิษในปจจุบัน 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอ
นามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลกัการและ
กระบวนการ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1 ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 

 
 
 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  2 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    5 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3 คะแนน 

  รวม   12 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
1.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
1.สาเหตุใดทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามเสีย่งต่อการบาดเจบ็ ทุพลภาพ และเสยีชวีติ 

ก. ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

ข. การนําสารเคมมีาเป็นวตัถุดบิในกระบวนการผลติ 

ค. การใชเ้ครื่องป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีข่าดประสทิธภิาพ 

ง. การขาดความเอาใจใสด่แูลของเจา้ของกจิการในดา้นอนามยั 

 

2 ขอ้ใดคอืหลกัเกณฑใ์นการเลอืกอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 

ก.  มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัอนัตรายสงู ข.  เลอืกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานทีเ่ป็นอนัตราย 
ค.  มใีหเ้ลอืกหลายแบบ รกัษา และดแูลงา่ย ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

3.ถา้หสูมัผสักบัเสยีงเกนิกว่า 90 เดซเิบล จะเกดิอนัตรายอย่างไร 

ก.  แกว้หถููกรบกวน และอาจหหูนวกได ้ ข.  เกดิอนัตรายต่อระบบการไดย้นิ 

ค.  ไม่สามารถแยกเสยีงดงัหรอืเสยีงเบาได ้ ง.  กระดกูหแูละแกว้หสู ัน่สะเทอืนสญูเสยีการทรงตวั 

 

4.ชุดประเภทใดสามารถทนกบัความรอ้นและการแผ่รงัส ี

ก.  Leather Clothing ข.  Safety Clothing 

ค.  Aluminized Clothing ง.  Emergency Clothing 

 

5.ชุดอะลูมเินียมสามารถทนความรอ้นไดด้ใีนบรเิวณทีม่คีวามรอ้นเท่าใด 

ก.  ตัง้แต่  1,000-1,500  องศาฟาเรนไฮด ์ ข.  ตัง้แต่  1,000-2,000  องศาฟาเรนไฮด ์

ค.  ตัง้แต่  1,500-2,000  องศาฟาเรนไฮด ์ ง.  ตัง้แต่  2,000-3,000  องศาฟาเรนไฮด ์

 

6.อุปกรณ์ใดมปีระสทิธภิาพป้องกนัการตกจากทีส่งูไดดี้ท่ีสุด 

ก. เขม็ขดันิรภยั สายรดัตวันิรภยั สายช่วยชวีติ 

ข. เขม็ขดันิรภยั หมวกกนัน็อค ชุดป้องกนัการกระแทก 

ค. หมวกกนัน็อค สายช่วยชวีติ ชุดอะลูมเินียม 

ง. หมวกกนัน็อค เขม็ขดันิรภยั รองเทา้ชนิดหวัโลหะ 

 

7.เครื่องจกัรในงานอุตสาหกรรมประเภทใดทีใ่ชเ้ปลีย่นพลงังาน 

ก.  เครื่องจกัรอุตสาหกรรม ข.  เครื่องตน้กําลงั 

ค.  เครื่องสง่กําลงั ง.  เครื่องจกัรเพื่อการผลติ 

 

8.ขอ้ใดจดัเป็นยานพาหนะสาํหรบังานหนักพเิศษ 

ก.  รถบด ข.  รถขดุ ค.  รถบรรทุก ง.  รถเครน 



 

9.การตรวจสอบและบํารุงรกัษาเครื่องจกัรควรทาํอย่างไร 

ก.  ควรทาํสมํ่าเสมอทุกๆ 3 เดอืน 

ข.  ควรทาํสมํ่าเสมออย่างน้อย 6 เดอืนต่อครัง้ 

ค.  ควรตรวจสอบเมือ่ผดิปกต ิ

ง.  ไม่ควรกําหนดแน่นอนเพราะตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

10.ขอ้ใดกล่าวถกูต้องในการป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร 

ก. ใชเ้ครื่องจกัรทีม่รีาคาสงูเพื่อป้องกนัอนัตราย 

ข. ใชเ้ครื่องจกัรทีม่คุีณภาพมาตรฐานตามทีก่ฎหมายกําหนด 

ค. ใหว้ศิวกรควบคุมการทาํงานตลอดเวลา 

ง. ใหช้่างซ่อมบํารุงควบคุมตามกําหนดเวลา 

 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนวยการเรียนรู.........หนวยท่ี  5......เรื่องการปองกันและควบคุมมลพิษในท่ีทำงาน  การปรับปรงุสภาพการ
ทำงานตามหลักการยศสาตร  จำนวน.......4..........ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.แสดงความรูความรูเก่ียวกับยศาสตรได  
2.วางแผนยศาสตรกับลักษณะทาทางการทำงานได 
3.วางแผนหลักยศาสตรกับสภาพแวดลอมในการทำงานได 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 

 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เนื้อหา 

1.แสดงความรูความรูเก่ียวกับยศาสตรได  
2.วางแผนยศาสตรกับลักษณะทาทางการทำงานได 
3.วางแผนหลักยศาสตรกับสภาพแวดลอมในการทำงานได 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 

 
  
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม 
ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.สามารถวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงาน 
3.สามารถวางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 
 



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธกีารวัดผล 

6-7/4 
 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงการปองกันและควบคุมมลพิษในท่ี
ทำงาน   
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 

 
 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  2 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    2 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 4 คะแนน 

  รวม   10 คะแนน 
 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสนิผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
1ใหนักเรียนแสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
1. ผูป้ระกอบอาชพีวศิวกรรมสาขาใดมหีน้าทีค่วบคุมงานก่อสรา้ง 

ก.  วศิวกรไฟฟ้า ข.  วศิวกรโยธา ค.  วศิวกรเครื่องกล ง.  วศิวกรก่อสรา้ง 

 

2. การเกดิอคัคภียัขึน้อยู่กบัองค์ประกอบในขอ้ใด 

ก.  ความประมาท ข.  การสบูบุหรี ่

ค.  การจดัเกบ็วสัดุ–อุปกรณ์  ง.  ความรอ้น 

 

3. เพลงิไหมท้ีเ่กดิจากสาเหตุหมอ้แปลงระเบดิจดัเป็นอคัคภียัประเภทใด 

ก.  ประเภท ก ข.  ประเภท ข ค.  ประเภท ค ง.  ประเภท ง 

 

4. การเกดิอคัคภียัจากขอ้ใดทีผ่ลกระทบมผีลต่อเศรษฐกจิ 

ก. สญูเสยีแรงงานทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น 

ข. สญูเสยีความเชื่อมัน่ในการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมทัง้ในและนอกประเทศ 

ค. สญูเสยีพืน้ทีก่ารลงทุนเมื่อเกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

ง. สญูเสยีรายไดข้องครอบครวัหากผูใ้ชแ้รงงานพกิารจากอคัคภียั 

 

5. ขอ้ใดกลา่วถกูต้องในการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

ก. ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมคีวามรูแ้ละจติสาํนึกดา้นความปลอดภยั 

ข. มวีศิวกรควบคุมการทาํงานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์อย่างเคร่งครดั 

ค. มกีารประสานกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อใหก้ารแนะนําช่วยเหลอื 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

6. ขอ้ใดไม่จดัเป็นเชือ้เพลงิชนิดผงเคมแีท่ง 

ก.  แอมโมเนียฟอสเฟต ข.  โซเดยีมไบคารบ์อเนต 

ค.  คารบ์อนชนดิกราไฟท ์ ง.  โปแตสเซยีมไบคารบ์อเนต 

 

7. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัสาํคญัในการดบัเพลงิ 

ก. การลดการสนัดาปดว้ยการฉีดน้ําเพื่อเพิม่ออกซเิจน 

ข. การตดัปฏกิริยิาต่อเนื่อง 

ค. การนําสารชนิดอื่นมาเคลอืบผวิของเชือ้เพลงิ 

ง. การลดอุณหภูมขิองเชือ้เพลงิต่ํากว่าจุดวาบไฟ 

 

 

 



 

8. สุขภาพอนามยัท่ีดีมผีลมาจากปัจจยัในขอ้ใด 

ก.  การรบัประทานอาหารเสรมิและวติามนิ ข.  การมสีุขภาพกายทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ 

ค.  การตรวจเชค็รา่งกายอยู่เสมอ ง.  การออกกําลงักายเพื่อคลายเครยีดจากการทาํงาน 

 

9. ลกัษณะของผูท้ีม่สีุขภาพจติดคีวรเป็นอย่างไร 

ก.  มกีารเคลื่อนไหว คล่องแคล่วว่องไว ข.  มพีฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่หมาะสมกบัเพศและวยั 

ค.  มภีูมติา้นทานด ีผวิพรรณ หน้าตาสดใส ง.  มคีวามรบัผดิชอบต่องาน 

 

10. การปฏบิตังิานในสิง่แวดลอ้มใดสง่ผลเสยีต่อสุขภาพมากท่ีสุด 

ก. สมชายทาํงานในโรงงานฟอกหนัง 

ข. สมศกัดิท์าํงานในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

ค. สมสทิธิท์าํงานในโกดงัเกบ็เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์

ง. สมพงศท์าํงานในรา้นขายปุ๋ ยและยาฆา่แมลง 

 

 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หนวยการเรียนรู..หนวยท่ี  6...เรื่อง  การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน จำนวน...4......ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 1.2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 1.3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 1.4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

2.1. แสดงความรูเก่ียวกับการจัดการอาชีวอนามัยเบื้องตนได 
2.2. วางแผนบุคลากรในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 
2.3. ดำเนินการหลักการจัดการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการได 
2.4. เลือกใชกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 
2.5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  

3. เนื้อหา 
          3.1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 3.2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 3.3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 3.4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภยั 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม 
ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.สามารถวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงาน 
3.สามารถวางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4สามารถอานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8-9/4 
 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องตน  
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอ
นามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภยั 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 

 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  1 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    2 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 4 คะแนน 

  รวม   8 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 
 
 



 

ใบงาน 
      1.ใหนักเรียนวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงาน 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................... 
1.การจดัโปรแกรมพฒันาสขุภาพใหผ้ลดต่ีอองคก์ารอย่างไร 

ก. มชีมรมเป็นของตนเอง 

ข. สามารถรวมกลุ่มในการปฏบิตังิานไดส้ะดวก 

ค. พนักงานพรอ้มทีจ่ะออกกําลงัการทัง้ก่อนและหลงัปฏบิตังิาน 

ง. สง่เสรมิใหม้สีุขภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี

 

2.ผูป้ฏบิตังิานหน้าจอคอมพวิเตอรค์วรปฏบิตัติวัอย่างไร 

ก. ปฏบิตังิานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบอยู่เสมอ 

ข. พกัผ่อนใหม้ากและนานทีสุ่ดเพื่อผลต่อสายตา 

ค. ควรใชฝ่้ามอืปิดตาและบรหิารดวงตาเมื่อพกัจากงาน 

ง. บรหิารร่างกายทุกครัง้เมื่อมเีวลาว่าง 

 

3.การเกดิโรคจากการทาํงานมผีลกระทบต่อแรงงานในประเทศอย่างไร 

ก.  เกิดความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจ ข.  ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง 
ค.  ผลผลิตจากการทาํงานขาดคุณภาพ ง.  ถูกทุกขอ้ 
 

4.หากอุณหภูมใินร่างกายเกนิ 37 องศาเซลเซยีส จะเกดิอาการผดิปกตอิย่างไร 

ก.  ปวดศรีษะรุนแรง ข.  หน้ามดื 

ค.  เป็นลมหมดสต ิ ง.  เกดิการอกัเสบของอวยัวะภายใน 

 

5. ขอ้ใดเป็นโรคทีเ่กดิจากการไดร้บัสารกมัมนัตรงัส ี

ก.  โรคมะเรง็เมด็เลอืด ข.  โรคหอบหดื 

ค.  โรคปอดพกิาร ง.  โรคเยื่อหุม้สมองอกัเสบ 

 

6.ขอ้ใดไม่ใช่โรคอนัเนื่องมาจากการประกอบอาชพี 

ก.  โรคเกิดจากฟอสฟอรัส ข.  โรคเกิดจากอลัฟาทอ็กซิน 
ค.  โรคนิวโมโดนิโอซิส ง.  โรคแอนแทรกซ์ 
 

7.หน่วยงานใดมหีน้าทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูและการเฝ้าระวงัโรคจากการทาํงานในต่างจงัหวดั 

ก.  โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั ข.  อุตสาหกรรมจงัหวดั 
ค.  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ง.  สาํนกังานสถิติจงัหวดั 
 



 

8.ศูนยเ์ฝ้าระวงัโรคจากการทาํงานควรจดัระบบขัน้ตอนการทาํงานอย่างไร 

ก. การกระจายขา่ว–แปรผล–วเิคราะห–์รวบรวมขอ้มลู  

ข. การกระจายขา่ว–วเิคราะห–์แปรผล–รวบรวมขอ้มลู  

ค. รวบรวมขอ้มลู–แปรผล–วเิคราะห–์การกระจายขา่ว  

ง. รวบรวมขอ้มลู–วเิคราะห–์แปรผล–การกระจายขา่ว  

 

9.ขอ้ใดเป็นผลกระทบจากการเกดิโรค 

ก.  ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง ข.  ผลผลิตขาดคุณภาพ 
ค.  เศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า ง.  ถูกทุกขอ้ 
 

10.การปฐมพยาบาลใหป้ระโยชน์ต่อผูป่้วยสงูสุดในกรณีใด 

ก.  ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการรักษา ข.  ช่วยลดหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายเพิ่มขึ้น 
ค.  ช่วยแบ่งเบาภาระแพทย ์และพยาบาล ง.  ช่วยชะลอการเสียชีวิต 

 
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรยีนรู....หนวยท่ี  7......เรื่อง... 7.เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย จำนวน...4....ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.2. ปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยในการทำงานได 
1.3. แสดงความรูเก่ียวกับการกำหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัยได 
1.4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 

 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 4.อานและปฏิบตัิตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 
3. เนื้อหา 

1.2. ปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยในการทำงานได 
1.3. แสดงความรูเก่ียวกับการกำหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัยได 
1.4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม 
ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.สามารถวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงาน 
3.สามารถวางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-
11/4 

 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงปญหามลพิษในปจจุบัน 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 

 
 
 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  1 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    2 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 5 คะแนน 

  รวม   10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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



 

ใบงาน 
1..ใหนักเรียนวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
1.ขอใดปฏิบัติถูกตองตามหลักท่ัวไปของการปฐมพยาบาล 

ก. ถาผูปวยหมดสติใหถอดเครื่องแตงกายออกเพ่ือสะดวกในการผายปอด 
ข. เคลื่อนยายผูปวยไปในท่ีท่ีปลอดภัยและหามคนมุงลอม 
ค. ถาผูปวยหายใจไมสะดวกใหวิธีการกระตุนหัวใจ 
ง. ขณะทำการปฐมพยาบาลควรพูดใหผูปวยลดความกังวลใจ 

 
2.การใชปรอทวัดไขวิธีใดเหมาะกับผูท่ีไมรูสึกตัว 

ก.  วัดทางปากหรือใตลิ้น ข.  วัดทางทวารหนัก 
ค.  วัดใตรักแร ง.  วัดตรงแขนพับ 
 

3.กอนทำการผายปอดควรปฏิบัติตอผูปวยอยางไร 
ก.  จัดใหผูปวยนอนในทาท่ีเหมาะสม ข.  ตรวจดูสิ่งตกคางในปากผูปวย 
ค.  ตรวจดูอยาใหลิ้นผูปวยจุกคอ ง.  ถูกทุกขอ 
 

4.ขอใดคือวิธีการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมีบาดแผลช้ำ 
ก.  ลางแผลดวยน้ำยาฆาเชื้อโรค ข.  ลางแผลดวยน้ำสบูและพันแผลทันที 
ค.  ประคบบริเวณแผลดวยผาเย็นกอน ง.  ประคบบริเวณแผลดวยกระเปาน้ำรอน 
 

5.ผูปวยท่ีมีอาการช็อกควรใชวิธีการปฐมพยาบาลอยางไร 
ก.  ใหนอนราบในท่ีท่ีอากาศถายเทไดสะดวก ข.  ใหยากระตุน 
ค.  ผายปอดหากหายใจไมสะดวก ง.  ปลดสิ่งรัดกุม 
 

6.ขอใดถูกตองในการชวยเหลือผูปวยท่ีไดรับสารพิษประเภทกรด 
ก.  ใหดื่มไขผสมน้ำมันพืช ข.  ใหดื่มนมมากๆ 
ค.  ใหดื่มน้ำสมสายชูจางๆ ง.  ใหดื่มน้ำปูนใส 
 

7.การยศาสตรมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวาอยางไร 
ก.  Economics ข.  Ergonomics ค.  Endemics ง.  Epidemics 
 

 
8.ขอใดคือประโยชนของการนำความรูทางการยศาสตรมาประยุกตใชในการทำงาน 

ก.  ลดการผิดพลาดตางๆ ในการปฏิบัติงาน ข.  ลดการเม่ือยลาและการบาดเจ็บจากการทำงาน 
ค.  เพ่ิมผลผลิตท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ง.  ถูกทุกขอ 



 

 
9.ขอใดกลาวไมถูกตองตามหลักการยศาสตร 

ก.  ควรเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงาน ข.  การยกของหนักใหเขาใกลของท่ีจะยกใหมากท่ีสุด 
ค.  ควรใชการดึงมากกวาการผลัก ง.  การกมตัวควรยอตัวจากระดับสะโพกหรือยอเขาลง 
 

10.ผลจากการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกสบายเม่ืออยูในอุณหภูมิระดับใด 
ก.  19–20 องศาเซลเซียส ข.  18–24 องศาเซลเซียส 
ค.  17–22 องศาเซลเซียส ง.  16–21 องศาเซลเซียส 

 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบั
นฯ

 

ละ
เว

นอ
บา

ยม
ุข 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขยั
นแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย 

.ส
ุภา

พ 

ตร
งต

อเ
วล

า 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรู....หนวยท่ี  ...........8......เรื่อง..  เครื่องปองกันอันตราย …จำนวน...4....ช่ัวโมง 
1. จดุประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

2. ปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยในการทำงานได 
3. แสดงความรูเก่ียวกับการกำหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัยได 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 

3. เนื้อหา 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1 ปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัยในการทำงานได 
2แสดงความรูเก่ียวกับการกำหนดเขตพ้ืนท่ีความ
ปลอดภัยได 
3 มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครู
สามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 
 

1 สามารถปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัยในการทำงานได 
2แสดงความรูเก่ียวกับการกำหนดเขตพ้ืนท่ีความปลอดภัย
ได 
3 สามารถมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถ
สังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรยีนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 
 



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-
13/4 

 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงเครื่องปองกันอันตราย  
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1 ปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัยในการทำงานได 
2แสดงความรูเก่ียวกับการกำหนดเขตพ้ืนท่ี
ความปลอดภัยได 
3 มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จ
การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำ
การสอนในเรื่อง 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  1 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    1 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 5 คะแนน 

  รวม   8 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 



 

        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดบัผลการเรยีน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
 
ใบงาน 

1.ใหนักเรียนวางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยทุธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 

 



 

1.ขอ้ใดคอืหลกัการสาํคญัในการสอบสวนอุบตัเิหตุ 

ก.  ตอ้งสอบสวนทนัที ข.  สอบสวนหลงัเหตุการณ์ระยะหน่ึง 
ค.  หวัหนา้และฝ่ายบริหารสอบสวนเองทุกเร่ือง ง.  สอบสวนเฉพาะผูรั้บผลจากอุบติัเหตุ 
 

2.ขอ้ใดคอืขัน้ตอนหลงัการสอบสวนอุบตัเิหตุ 

ก.  จ่ายค่าทดแทน ข.  บนัทึกและรายงาน 
ค.  ลงโทษผูท้าํผิด ง.  เสนอความคิดเห็นต่อฝ่ายบริหาร 
 

3.บุคคลใดไม่เกีย่วขอ้งกบัการสอบสวนอุบตัเิหตุ 

ก.  ผูเ้ห็นเหตุการณ์ ข.  ผูป้ระสบอุบติัเหตุ 
ค.  สามี/ภรรยาผูป้ระสบเหตุ ง.  หวัหนา้งาน 
 

4.ค่าตอบแทนทีไ่ดจ้ากการประสบอุบตัเิหตุจากการทาํงาน เรยีกว่าอะไร 

ก.  โบนสั ข.  ค่าชดเชย ค.  ค่าจา้ง ง.  ค่าทดแทน 

 

5.การกระทาํในขอ้ใดทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

ก.  เล่นในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ข.  ไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีกาํหนดให้ 
ค.  ดดัแปลงแกไ้ขเคร่ืองมือ ง.  ทุกขอ้เป็นสาเหตุทั้งส้ิน 
 

6.อนัตรายทีเ่กดิจากลฟิท ์เป็นกลุ่มงานอนัตรายประเภทใด 

ก.  วสัดุอนัตราย ข.  แหล่งกําลงั ค.  สถานทีท่าํงาน ง.  เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

 

7.ขอ้ใดคอืกลุ่มงานอนัตรายประเภทสถานทีท่าํงาน 

ก.  พีมล่ืนตกบนัไดหนา้หอ้งทาํงาน ข.  พรถูกนํ้ายาลา้งหอ้งนํ้ากระเด็นเขา้ตา 
ค.  แพรวถูกแฟ้มเอกสารตกใส่ศีรษะ ง.  พิภพตาพร่าเพราะไม่ใส่แวน่ขณะเช่ือมเหลก็ 
 

8.งานในขอ้ใดทีค่วรเลอืกวเิคราะหค์วามปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 

ก.  งานท่ีมีขั้นตอนยุง่ยาก ข.  งานท่ีมีผูป้ฏิบติัจาํนวนมาก 
ค.  งานท่ีตอ้งอาศยัความถ่ีถว้น ง.  งานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายสูง 
 

9.ขอ้ใดคอืสถานทีเ่สีย่งต่อการเกดิอนัตราย 

ก.  บนัไดแคบ ชนั ข.  แสงสวางไม่พอ ค.  พื้นท่ีขรุขระไม่เรียบ ง.  ทุกขอ้ 
 

10.ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานในหนึ่งปีลูกจา้งมสีทิธลิาพกัผ่อนไดก้ีว่นั 

ก.  3 วนั ข.  6 วนั ค.  10  วนั ง.  14 วนั 

 

11.สถานประกอบการจะว่าจา้งเดก็ทาํงานไดต้อ้งมอีายุเท่าใด 

ก.  15 ปี ข.  16 ปี ค.  17 ปี ง.  18 ปี 

 
 



 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

1 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

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



 

หนวยการเรียนรู....หนวยท่ี  9......เรื่อง การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน จำนวน....4...ช่ัวโมง 
1. จดุประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.แสดงความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปฐมพยาบาลได  
2.ปฏิบัติตามความรูพ้ืนฐานสำหรับการปฐมพยาบาลได 
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 3.วางแผนปรบัปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 
3. เนื้อหา 

1.แสดงความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปฐมพยาบาลได  
2.ปฏิบัติตามความรูพ้ืนฐานสำหรับการปฐมพยาบาลได 
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 

 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม 
ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรงุสภาพการทำงานตามหลักการ
ยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม 
ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.สามารถวางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการ
ทำงาน 
3.สามารถวางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความ
ปลอดภัย 
5.สามารถเลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.สามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 



 

2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

หนวยการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง  การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาความเร็วและความแมนยำ  สอนครั้งท่ี 17 / 4   ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14-
15/4 

 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงปญหามลพิษในปจจุบัน 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ 
ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการ
ควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิด
จากการทำงาน 
3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตาม
หลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
สัญลักษณความปลอดภัย 
5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตาม
สถานการณ 
6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 



 

5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  1 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    2 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 5 คะแนน 

  รวม   9 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

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



 

แบบฝกหักกอนเรียน/หลังเรียน 
 

1. ขอ้ใดคอืความหมายของอาชวีอนามยั 
ก.  การดแูลคุณภาพเชือ้จากสิง่มชีวีติ ข.  การดแูลคุณภาพอนามยัของวตัถุดบิ 

ค.  การดแูลคุณภาพอนามยัผูบ้รโิภคสนิคา้ ง  การดแูลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

2. ขอ้ใดไม่เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะงานอาชวีอนามยั 

ก.  การป้องกนัสุขภาพทรุดโทรม ข.  การสง่เสรมิสุขภาพกายและจติ 

ค.  การขยายอาชพีใหก้วา้งขวาง ง.  การปรบังานใหเ้ขา้กบัคน 

 

3. ผลประโยชน์สงูสุดทีเ่กดิจากงานอาชวีอนามยัขององค์กร 

ก.  คุณภาพชวีติของพนักงานดขีึน้ ข.  ค่าใชจ้่ายของธุรกจิลดลง 
ค.  มผีลกําไรมากขึน้ ง.  ภาพลกัษณ์ขององคก์รดขีึน้ 

 
4. บุคคลในขอ้ใดทีต่อ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบังานอาชวีอนามยั 

ก.  นายจา้ง ข.  พนักงาน ค.  เจา้หน้าทีร่ฐั ง.  ทุกขอ้ 

 
5. ขอ้ใดคอืวธิกีารป้องกนัอุบตัภิยัในการทาํงานใหก้บัพนักงาน 

ก. ลงโทษรุนแรงกบัพนักงานทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 

ข. จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหก้บัพนักงานของทุกฝ่าย 

ค. ทาํประกนัชวีติใหก้บัพนักงานทีท่าํงานเสีย่งอนัตราย 

ง. ออกค่าใชจ้่ายใหพ้นักงานทีป่ระสบอุบตัเิหตุจากการทาํงาน 

 

6. สภาพแวดลอ้มในขอ้ใดทีป่ลอดภยัและเหมาะสม 

ก. เพิม่อุณหภูมใินหอ้งทาํงานใหส้งูเพื่อความอบอุ่น 

ข. ลดแสงสว่างในหอ้งทาํงานตามนโยบายประหยดัพลงังาน 

ค. วางวสัดุอุปกรณ์ไวใ้กลท้างเดนิเพื่อสะดวกในการใชง้าน 

ง. จดัทาํป้ายเตอืนและชีแ้จงการปฏบิตังิานใหช้ดัเจน 

 

7. สมยศเป็นช่างยนตม์ปัีญหาเกีย่วกบัการไดย้นิเพราะทาํงานกบัเสยีงดงัมากมานานลกัษณะเช่นนี้ถอืเป็นผลจาก

การสภาพแวดลอ้มขอ้ใด 

ก.  ดา้นชวีภาพ ข.  ดา้นเคม ี ค.  ดา้นกายภาพ ง.  ดา้นกายศาสตร ์

 
8. ชาวสวนถูกงกูดัเพราะออกไปเกบ็ผลผลติ ถอืเป็นอนัตรายเพราะสภาพแวดลอ้มขอ้ใด 

ก.  ดา้นชวีภาพ ข.  ดา้นเคม ี ค.  ดา้นกายภาพ ง.  ดา้นกายศาสตร ์

 

9.  การปฏบิตังิานในธรุกจิอุตสาหกรรมพนักงานควรตรวจสขุภาพเป็นระยะตามขอ้ใด 

 ก. 1 เดอืนครัง้ ข. 3 เดอืนครัง้ ค. 6 เดอืนครัง้ ง. ปีละครัง้ 

 

10. ขอ้ใดคอือุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 



 

ก.  ป้ายเตอืน หมวก ถุงมอื ข.  แวน่ตา เครื่องดบัเพลงิ รถยก 

ค.  เครื่องปรบัอากาศ ป้ายเตอืน รถเขน็ ง.  หมวก แว่นตา ถุงมอื 

 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบั
นฯ

 

ละ
เว

นอ
บา

ยม
ุข 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขยั
นแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย 

.ส
ุภา

พ 

ตร
งต

อเ
วล

า 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

 

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



 

หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรู....หนวยท่ี  10......เรื่อง กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จำนวน....4...ช่ัวโมง 

 
1. จดุประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับความเปนมาของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 
2.อานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 
2554 ได 
3.อานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับสารเคมี 2556 ได 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ปองกันและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 2.วางแผนการดำเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทำงาน 
 3.วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 4.อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
 5.เลือกใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
 6.ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
 
3. เนื้อหา 

11.แสดงความรูเก่ียวกับความเปนมาของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 
2.อานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 
2554 ได 
3.อานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับสารเคมี 2556 ได 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1.แสดงความรูเก่ียวกับความเปนมาของกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 
2.อานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 
2554 ได 
3.อานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับ

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับความเปนมาของ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได 
2.สามารถอานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2554 ได 
3.สามารถอานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนนิการดาน



 

สารเคมี 2556 ได 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถ
สังเกตไดขณะทำการสอนในเรื่อง 
 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทำงานเก่ียวกับสารเคมี 2556 ได 
 
เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู 
1. แบบทดสอบความรูเบื้องตน 
2. แบบประเมินใบงาน 
3. แบบประเมินพฤติกรรม 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

หนวยการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง  การพิมพสัมผัสเพ่ือพัฒนาความเร็วและความแมนยำ  สอนครั้งท่ี 17 / 3   ช่ัวโมง 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-
17/4 

 

 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATION) 
กลาวถึงกฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับความเปนมาของ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได 
2.อานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน พ.ศ. 2554 ได 
3.อานและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับ
สารเคมี 2556 ได 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จ
การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท่ีครูสามารถสังเกตไดขณะทำ
การสอนในเรื่อง 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
1ผูสอนใหนักเรียนตอบคำถามใน
แบบทดสอบ 

1.หนังสือเรียน 
2.ระบบ google 
class room 
3.ใบงาน 
4.PowerPoint 
 
 

1 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2 ผลการประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
2.สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 
3.สรุปผลการ
เรียนรูของนักเรียน 

 
 
 



 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการทำงาน 

 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  2 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    1 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 3 คะแนน 

  รวม   17 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรยีนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป    ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดบัผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดบัผลการเรยีน 0 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
              บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

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



 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

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

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

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
 
1.ขอ้ใดเป็นการป้องกนัและควบคุมมลพษิในสภาพแวดลอ้มการทาํงานของผูป้ฏบิตังิาน 

ก.  ป้องกนัและควบคุมทีต่วัผูป้ฏบิตังิาน ข.  ป้องกนัและควบคุมทีแ่หล่งกําเนิด 

ค.  ป้องกนัและควบคุมทีท่างผ่านของอนัตราย ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

2.ขอ้ใดถกูต้องในการควบคุมป้องกนัอนัตรายจากเสยีง 

ก.สุชาตเิปิดเพลงเพื่อกลบเสยีงเครื่องจกัรในขณะปฏบิตังิาน 

ข.สุชายใชป้ลัก๊อุดหเูพื่อไม่ใหค้ลื่นเสยีงเขา้ไปทาํลายอวยัวะในห ู

ค.สุชนิใชผ้า้คลุมเครื่องจกัรขณะปฏบิตังิานเพื่อควบคุมตน้ตอของเสยีง 

ง.สุเชาวไ์ปพบแพทยเ์พื่อตรวจหทุูก 3 เดอืน 

 

3.อนัตรายทีเ่กดิจาก “การลดัวงจร” มสีาเหตุมาจากขอ้ใด 

ก.  การเปิดปิดสวติซ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าบ่อยครัง้ 

ข.  การเรยีนรูท้ฤษฎทีางไฟฟ้าอย่างไม่ถ่องแท ้

ค.  การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

ง.  การตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามหลกัความปลอดภยั 

 

4.ขอ้ใดเป็นการป้องกนัและควบคุมมลพษิในสภาพแวดลอ้มการทาํงานดา้นชวีภาพ 

จ. เมื่อเกดิบาดแผลสกปรกตอ้งฉีดวคัซนีป้องกนับาดทะยกั 

ฉ. ตดิตัง้สญัญาณเตอืนอนัตรายทีต่วัผูป้ฏบิตังิาน 

ช. ผูป้ฏบิตังิานตอ้งตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ 

ซ. ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมรองเทา้ชนิดพเิศษขณะปฏบิตังิาน 

 

5.ขอ้ใดไม่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการเขา้สูท่ีอ่บัชืน้ 

จ. เป่าอากาศเขา้ไปในทีอ่บัอากาศเพื่อทาํใหป้ระมาณสารพษิในอากาศเจอืจางลง 

ฉ. ปล่อยหมอ้น้ําและเตาใหร้อ้นอยู่เสมอเพื่อไล่อากาศ 

ช. ปิดและใสกุ่ญแจวาลว์และสวติซ์ทุกตวัทีเ่กีย่วกบัทีอ่บัอากาศ 

ซ. ตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซหรอืไอระเหยในอากาศ 

 

6.สญัลกัษณ์สใีดทีใ่ชแ้สดงวตัถุหรอืสารเคมทีีบ่่งชีว้่ามอีนัตราย 

ก.  สญัลกัษณ์สแีดง ข.  สญัลกัษณ์สเีหลอืง 

ค.  สญัลกัษณ์สสีม้ ง.  สญัลกัษณ์สมี่วง 

 

 



 

7.สญัลกัษณ์รปูแบบวงกลม พืน้สฟ้ีา สญัลกัษณ์ภาพสขีาว เป็นเครื่องหมายความปลอดภยัแบบใด 

ก.  เครื่องหมายบงัคบั ข.  เครื่องหมายหา้ม 

ค.  เครื่องหมายเตอืน ง.  เครื่องหมายนิเทศ 

 

8.ขอ้ใดคอืลกัษณะเครื่องหมายเตอืนอนัตราย 

ก.สีเ่หลีย่มผนืผา้ พืน้เหลอืง แถบดาํ สญัลกัษณ์สดีาํ 

ข.สีเ่หลีย่มผนืผา้ พืน้ดาํ แถบเหลอืง สญัลกัษณ์สเีหลอืง 

ค.สามเหลีย่มดา้นเท่า พืน้เหลอืง แถบดาํ สญัลกัษณ์สดีาํ 

ง.สามเหลีย่มดา้นเท่า พืน้ดาํ แถบเหลอืง สญัลกัษณ์สเีหลอืง 

 

9.เครื่องหมายความปลอดภยัประเภททีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานอุตสาหกรรม คอื 

กแบบสญัลกัษณ์และแบบแสดงพืน้ทีอ่นัตราย 

ข.แบบสญัลกัษณ์และแบบแสดงสภาวะความปลอดภยั 

ค.แบบสญัลกัษณ์และแบบแสดงขอ้บงัคบัใหป้ฏบิตั ิ

ง.แบบสญัลกัษณ์และแบบขอ้ความ 

 

10.ขอ้ใดคอืสญัลกัษณ์ภาพเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

ก.  สญัลกัษณ์ภาพบนพืน้ทีส่เีหลอืง ข.  สญัลกัษณ์ภาพบนพืน้ทีส่สีม้ 

ค.  สญัลกัษณ์ภาพบนพืน้ทีส่แีดง ง.  สญัลกัษณ์ภาพบนพืน้ทีส่น้ํีาเงนิ 

 
 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
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