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ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา ความปลอดภัยในโรงแรม รหัสวิชา 20701-2001  จำนวน  2 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง  (2-0-2) 

2. คำอธิบายราวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับ ความปลอดภัยในโรงแรม อุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในโรงแรม การป้องกัน
อันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม สารเคมีการป้องกันและการปฏิบัติ ตนเมื่อเกิด
อัคคีภัย การเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมผจญเพลิง การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงแรม เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในโรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

3.1 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม 
3.1.2  สามารถป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรมได้ 
 3.1.3 มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงแรมอุบัติเหตุสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรม 
4.2  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม สารเคมีอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้ 
4.3 ป้องกัน ปฏิบัติตน และเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมผจญเพลิง เมื่อเกิดอัคคีภัย 
4.4  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โรงแรม 

3 3 3    1.5 4.5 15 3 4 

2. การป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม 
 

3 4 5    
2 6 20 2 6 

3. การทำงานด้วยความปลอดภัย 
 

3 4 5    
2 6 20 2 6 

4. คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญ
ของพนักงาน 

4 4 4    2 6 20 2 6 

5. ฝึกการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 

5 5 5    
2.5 7.5 25 1 10 

รวม 
 

18 20 22 
        

รวมทั้งหมด 60 10 30 100  36 

ลำดับความสำคัญ 1 3 2    

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานโรงแรม 
 

4 1.  บอกความสำคัญของความปลอดภัย
ในโรงแรมได้  

2.  บอกการปฏิบัติงานในโรงแรมได้  
3.  มีวินัยใฝ่เรียนรู ้
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โรงแรม 

หน่วยที่ 2 การ
ป้องกันอุบัติเหตุใน
โรงแรม 

6 1. อธิบายเกี่ยวการป้องกันอุบัติเหตุได้  
2. บอกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุได้  
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

1. แสดงความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุใน
โรงแรม 

หน่วยที่ 3 การ
ทำงานด้วยความ
ปลอดภัย 

6 1. อธิบายการทำงานด้วยความ
ปลอดภัยได้  
2. บอกเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ 
3. มีความรับผิดชอบ 

 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ทำงานด้วยความปลอดภัย 

หน่วยที่ 4 คุณสมบัติ
และลักษณะที่สำคัญ
ของพนักงาน 

6 1. อธิบายคุณสมบัติของพนักงานได้  
2. บอกลักษณะที่สำคัญของพนักงานได้ 
3. มีความอดกลั้นและเชื่อมั่นในตนเอง 
 

1. แสดงความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะที่
สำคัญของพนักงาน 

หน่วยที่ 5 ฝึกการ
แก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

10 1. บอกลกัษณะของธุรกิจโรงแรมได้ 
2. บอกลักษณะพิเศษของงานโรงแรม

ได้  
3. อธิบายเกี่ยวกับที่มาของรายได้ใน

ธุรกิจโรงแรมได้  
4. อธิบายเกี่ยวกบัการให้บริการของ

โรงแรมและการอำนวย 
5. จําแนกประเภทของลูกค้าของโรงแรม

ได้  
มีความสามัคคีและมีความกตัญญููต่อ
ครูอาจารย  

1. แสดงความรู้ลักษณะของ
งานโรงแรม รายได้ข้อง
ธุรกิจโรงแรม และการ
ให้บริการของโรงแรม ด้วย 
ความรอบรู้ รอบคอบและมี
สติปัญญา 

 

 



7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 
  

9 
1.5 4.5 15 

7.5 

2 
  

12 
2 6 20 

10 

3 
  

12 
2 6 20 

10 

4 
  

12 
2 6 20 

10 

5 
  

15 
2.5 7.5 25 

12.5 

รวมทั้งรายวิชา 60  10 30 100 50  
 

การวัดผล 

  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียน   20 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
 รวม 60 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    10 คะแนน  
 รวม 10 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    60:40 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   20 คะแนน  
     2) ใบงาน    10 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   60 คะแนน   
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
       รวม   40 คะแนน 
  
 
 
 
 



 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม 4 ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
        1.1 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของความปลอดภัย 
        1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงแรม  
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
       2.1บอกความหมายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม 
  
3. เนื้อหา 
         3.1 บอกประวัติความเป็นมาของความปลอดภัย 
        3.2 อธิบาย เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงแรม        
        3.3 บอกความหมายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม 
        
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1บอกความหมายและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานโรงแรม 

4.1บอกประวัติความเป็นมาของความปลอดภัย 
4.2 อธิบาย เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงแรม        
4.3 บอกความหมายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โรงแรม        

 

 

 



5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่...๑... เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม จำนวน ๔ ชั่วโมง 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1-2 
(4ชม) 
ความ
ปลอดภัยใน
การ
ปฏิบัติงาน
โรงแรม  
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ปฐมนิเทศ อธิบายวางแผนการ
เรียนโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผล 
ผู้เรียนร่วมอธิปราย 
 ความสำคัญของงานความสำคัญ
ของงานโรงแรม 
- สร้างบรรยากาศให้โรงแรมมีความ
พร้อมในการต้อนรับแขก  
- เป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแขก
และโรงแรม  
- ช่วยรักษาทรัพย์สินของโรงแรม  

 -Power 
point 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



8. บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

2. ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

3. ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ......................................

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญท่ีสุดของการเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ภาวะเสี่ยงของงานที่ทำ            ข. จากภัยธรรมชาต ิ

ค. ความประมาท                         ง. รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

2. สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ยกเว้นข้อใด 

ก. ทางกรรมพันธุ์                         ข. ผิวหนัง 

ค. ทางเดินหายใจ                        ง. ทางเดินอาหาร 

3. ข้อใดคือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 

ก. อากาศร้อน                      ข. อากาศเย็น 

ค. พ้ืนลื่น                             ง. เสียงดัง 

4. ข้อใดคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามท่ีกำหนด              ข. มีน้ำใจช่วยงานเพื่อโดยไม่ต้องร้องขอ 

ค. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามกำหนด               ง. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

5. ความอันตรายของสารเคมีขึ้นกับข้อใด 

ก. ความดันไอของสารเคมี                           ข. สถานะของสารเคมี ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ 

ค. ระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี                  ง. ชนิดและปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

6. ข้อใดควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำสำหรับห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

ก. จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่รองรับจำนวนคนมาก ๆ ในตึกสูง      

ข. ทิ้งสารเคมีลงท่อน้ำทิ้งที่ไม่มีระบบบำบัดและป้องกันที่ดี 

ค. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิด ในปริมาณมากๆ ที่ห้องใต้ดินของอาคาร         

ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงอย่างเดียว 

ข. อุบัติเหตุในการท างานส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเพียงฝ่ายเดียว 

ค. ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 

ก. เสียงดัง                      ข. การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 

ค. สารเคมี                     ง. การสั่นสะเทือน 

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ 

ก. ใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ 

ข. จัดให้มีระบบการสื่อสารเพ่ือทราบอันตราย 

ค. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. . ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการปฐมพยาบาล 

ก. ลดความเจ็บปวด                        ข. ป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้รุนแรงมากขึ้น 

ค. ยืดชีวิตผู้บาดเจ็บ                        ง. ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

 

 

สปัดาหท์ี่

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



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2การป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม จำนวน 6 ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน 
1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุในโรงแรม 
  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1บอกการป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม 
 
 3. เนื้อหา 
           3.1อธิบาการเกี่ยวกับการป้องกัน 
           3.2อธิบายเกี่ยวกับอุบัติเหตุในโรงแรม 
           3.3บอกการป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม 
 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 
4.1 บอกการป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม 

 
ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1อธิบาการเก่ียวกับการป้องกัน 
4.2อธิบายเกี่ยวกับอุบัติเหตุในโรงแรม 
4.3บอกการป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม 
  

 
  

 

 



5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่.......๒....... เรื่อง...... การป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม.......จำนวน....๖.........ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3-4 ( 6 ชม) 
การป้องกัน
อุบัติเหตุใน
โรงแรม 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ปฐมนิเทศ อธิบายวางแผน
การเรียนโครงสร้างเนื้อหา
บทเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน การประเมินผล 
ผู้เรียนร่วมอธิปราย 
การป้องกันอุบัติเหตุใน
โรงแรม 
- ขอบเขตพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานของแผนก
แม่บ้าน  
- งานในความรับผิดชอบ  

-Power point 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / แบบฝึกหัด 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

2. ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

3. ผลการสอนของครู 
.................................................................. ............................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
……....................................................................... .................................................................................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……....................................................................................................................................... .................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 

1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญท่ีสุดของการเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ภาวะเสี่ยงของงานที่ทำ            ข. จากภัยธรรมชาต ิ

ค. ความประมาท                         ง. รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

2. สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ยกเว้นข้อใด 

ก. ทางกรรมพันธุ์                         ข. ผิวหนัง 

ค. ทางเดินหายใจ                        ง. ทางเดินอาหาร 

3. ข้อใดคือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 

ก. อากาศร้อน                      ข. อากาศเย็น 

ค. พ้ืนลื่น                             ง. เสียงดัง 

4. ข้อใดคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามท่ีกำหนด              ข. มีน้ำใจช่วยงานเพื่อโดยไม่ต้องร้องขอ 

ค. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามกำหนด               ง. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

5. ความอันตรายของสารเคมีขึ้นกับข้อใด 

ก. ความดันไอของสารเคมี                           ข. สถานะของสารเคมี ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ 

ค. ระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี                  ง. ชนิดและปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

6. ข้อใดควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำสำหรับห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

ก. จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่รองรับจำนวนคนมาก ๆ ในตึกสูง           

ข. ทิ้งสารเคมีลงท่อน้ำทิ้งที่ไม่มีระบบบำบัดและป้องกันที่ดี 

ค. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิด ในปริมาณมากๆ ที่ห้องใต้ดินของอาคาร         

ง. ถูกทุกข้อ 

 



7. ข้อใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงอย่างเดียว 

ข. อุบัติเหตุในการท างานส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเพียงฝ่ายเดียว 

ค. ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 

ก. เสียงดัง                      ข. การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 

ค. สารเคมี                     ง. การสั่นสะเทือน 

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ 

ก. ใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการเกิดประกายไฟ 

ข. จัดให้มีระบบการสื่อสารเพ่ือทราบอันตราย 

ค. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. . ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการปฐมพยาบาล 

ก. ลดความเจ็บปวด                        ข. ป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้รุนแรงมากขึ้น 

ค. ยืดชีวิตผู้บาดเจ็บ                        ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่3การทำงานด้วยความปลอดภัย จำนวน6ชั่วโมง  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน  
1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย  
  

2.สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 การทำงานด้วยความปลอดภัย 

3. เนื้อหา 
3.1อธิบายเกี่ยวกับการทำงาน 
3.2อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
3.3อธิบายการทำงานด้วยความปลอดภัย 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 การทำงานด้วยความปลอดภัย ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

4.1 อธิบายเกี่ยวกับการทำงาน 
4.2อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
4.3อธิบายการทำงานด้วยความปลอดภัย 

 
 
 
 



5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่...3....เรื่อง การทำงานด้วยความปลอดภัย จำนวน .6 .ชั่วโมง 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

5-6 ( 6ชม) 
-การทำงาน
ด้วยความ
ปลอดภัย 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการสอน พร้อม
เรียกชื่อผู้เรียน และจด
บันทึกลงในสมุดเวลาเรียน  
ผู้เรียนร่วมอธิปราย 
ความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน 
เอกสารเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในงานแม่บ้าน             
ทำแบบฝึกหัด 

-Power point 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / แบบฝึกหัด 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
1. ผลการใช้แผนการสอน. 

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

2. ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

3. ผลการสอนของครู 
................................................................................................................. .............................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……....................................................................................................................... .................................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……....................................................................................................................................... .................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

 
1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญท่ีสุดของการเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ภาวะเสี่ยงของงานที่ทำ            ข. จากภัยธรรมชาต ิ

ค. ความประมาท                         ง. รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

2. สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ยกเว้นข้อใด 

ก. ทางกรรมพันธุ์                         ข. ผิวหนัง 

ค. ทางเดินหายใจ                        ง. ทางเดินอาหาร 

3. ข้อใดคือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 

ก. อากาศร้อน                      ข. อากาศเย็น 

ค. พ้ืนลื่น                             ง. เสียงดัง 

4. ข้อใดคือการกระทำท่ีไม่ปลอดภัย อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามท่ีกำหนด              ข. มีน้ำใจช่วยงานเพื่อโดยไม่ต้องร้องขอ 

ค. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามกำหนด               ง. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

5. ความอันตรายของสารเคมีขึ้นกับข้อใด 

ก. ความดันไอของสารเคมี                           ข. สถานะของสารเคมี ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ 

ค. ระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี                  ง. ชนิดและปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

6. ข้อใดควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำสำหรับห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

ก. จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่รองรับจำนวนคนมาก ๆ ในตึกสูง           

ข. ทิ้งสารเคมีลงท่อน้ำทิ้งที่ไม่มีระบบบำบัดและป้องกันที่ดี 

ค. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิด ในปริมาณมากๆ ที่ห้องใต้ดินของอาคาร         

ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงอย่างเดียว 

ข. อุบัติเหตุในการท างานส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเพียงฝ่ายเดียว 

ค. ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 

ก. เสียงดัง                      ข. การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 

ค. สารเคมี                     ง. การสั่นสะเทือน 

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ 

ก. ใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ 

ข. จัดให้มีระบบการสื่อสารเพ่ือทราบอันตราย 

ค. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. . ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการปฐมพยาบาล 

ก. ลดความเจ็บปวด                        ข. ป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้รุนแรงมากขึ้น 

ค. ยืดชีวิตผู้บาดเจ็บ                        ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

 

 

สปัดาหท์ี่

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



   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงาน จำนวน 6 ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ  
1.2 รู้และเข้าใจคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงาน 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงาน 
 
3. เนื้อหา 
          3.1อธิบายคุณสมบัติของพนักงาน           
          3.2 อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงาน 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
 
4.1 คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงาน 

 
4.1 อธิบายคุณสมบัติของพนักงาน           
4.2 อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญ
ของพนักงาน 
 

 
 
 



5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่........4......เรื่อง… คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงาน จำนวน...6…..ชัว่โมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

7-8   ( 6ชม) 
-คุณสมบัติและ
ลักษณะที่
สำคัญของ
พนักงาน 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการสอน ผู้เรียนร่วม
อธิปราย 
คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของ
พนักงาน 
- มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน 
- มีความพร้อมที่จะทางาน  
- ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกาย  
- มีกิริยามารยาทดี  
- การปฏิบัติตนเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดี         
ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ลงในสมุด 

-Power 
point 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / 
แบบฝึกหัด 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



8. บันทึกหลังการสอน 
 

1. ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

2. ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

3. ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................... .........
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................................................  
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
……........................................................................................................................... .............................................
.....................………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 

1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญท่ีสุดของการเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ภาวะเสี่ยงของงานที่ทำ            ข. จากภัยธรรมชาต ิ

ค. ความประมาท                         ง. รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

2. สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ยกเว้นข้อใด 

ก. ทางกรรมพันธุ์                         ข. ผิวหนัง 

ค. ทางเดินหายใจ                        ง. ทางเดินอาหาร 

3. ข้อใดคือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 

ก. อากาศร้อน                      ข. อากาศเย็น 

ค. พ้ืนลื่น                             ง. เสียงดัง 

4. ข้อใดคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามท่ีกำหนด              ข. มีน้ำใจช่วยงานเพื่อโดยไม่ต้องร้องขอ 

ค. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามกำหนด               ง. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

5. ความอันตรายของสารเคมีขึ้นกับข้อใด 

ก. ความดันไอของสารเคมี                           ข. สถานะของสารเคมี ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ 

ค. ระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี                  ง. ชนิดและปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

6. ข้อใดควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำสำหรับห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

ก. จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่รองรับจำนวนคนมาก ๆ ในตึกสูง           

ข. ทิ้งสารเคมีลงท่อน้ำทิ้งที่ไม่มีระบบบำบัดและป้องกันที่ดี 

ค. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิด ในปริมาณมากๆ ที่ห้องใต้ดินของอาคาร         

ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงอย่างเดียว 

ข. อุบัติเหตุในการท างานส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเพียงฝ่ายเดียว 

ค. ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 

ก. เสียงดัง                      ข. การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 

ค. สารเคมี                     ง. การสั่นสะเทือน 

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ 

ก. ใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ 

ข. จัดให้มีระบบการสื่อสารเพ่ือทราบอันตราย 

ค. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. . ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการปฐมพยาบาล 

ก. ลดความเจ็บปวด                        ข. ป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้รุนแรงมากขึ้น 

ค. ยืดชีวิตผู้บาดเจ็บ                        ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 
 

 

สปัดาหท์ี่

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



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ ที่  5 ฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆจำนวน 10 ชั่วโมง 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1รู้และเข้าใจในการแก้ปัญหา 
1.2 รู้และเข้าใจในปัญหาต่างๆ   
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1 ฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
 

3. เนื้อหา 
3.1อธิบายวิธีการแก้ปัญหา 
3.2อธิบายการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
 

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 ฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

4.1 อธิบายวิธีการแก้ปัญหา 
4.2อธิบายการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

 
 
 
 
 



5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่.......5........เรื่อง. ฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ....จำนวน...10….ชั่วโมง 
 
ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

9-10         
( 10 ชม) 
ฝึกการแก้ไข
ปัญหาใน
สถานการณ์
ต่างๆ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือ
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการสอน พร้อมเรียกชื่อ
ผู้เรียน และจดบันทึกลงใน
สมุดเวลาเรียน  ผู้เรียนร่วม
อธิปราย  
มารยาทและจรรยาบรรณของ
พนักงานแผนกแม่บ้าน  
- ความเรียบร้อยทางร่างกาย  
- กิริยามารยาทท่ีดี  
- ความซื่อสัตย์  
- ความสุภาพ อ่อนโยน  
 

-Power point 
 

1. สมุดบันทึก
ผู้เรียน 

2. แบบฝีกหัด 
3. แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(3 คะแนน) 
แบบทดสอบ / แบบฝึกหัด 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



 
8. บันทึกหลังการสอน 
 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………......
.........…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
...............…………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……...............…………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………...............…………………………………………………………………………………………………..………………………
………………...............………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…
……………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
…………………………...............……......................................................................................................…………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………......
.........……………………………..………………………………………............................................................................
................................................................................…………………………………..…………………………………… 
 
• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................
................................……………………………………………………………………………………………………..………………
……………………….........................................................................................................................................
....................................................………………….……………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
................................……………………………………………………………………………………………………..………………
……………………….........................................................................................................................................
....................................................………………….……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
1. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญท่ีสุดของการเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ภาวะเสี่ยงของงานที่ทำ            ข. จากภัยธรรมชาต ิ

ค. ความประมาท                         ง. รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

2. สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ยกเว้นข้อใด 

ก. ทางกรรมพันธุ์                         ข. ผิวหนัง 

ค. ทางเดินหายใจ                        ง. ทางเดินอาหาร 

3. ข้อใดคือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 

ก. อากาศร้อน                      ข. อากาศเย็น 

ค. พ้ืนลื่น                             ง. เสียงดัง 

4. ข้อใดคือการกระทำที่ไม่ปลอดภัย อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

ก. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามท่ีกำหนด              ข. มีน้ำใจช่วยงานเพื่อโดยไม่ต้องร้องขอ 

ค. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามกำหนด               ง. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

5. ความอันตรายของสารเคมีขึ้นกับข้อใด 

ก. ความดันไอของสารเคมี                           ข. สถานะของสารเคมี ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ 

ค. ระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี                  ง. ชนิดและปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

6. ข้อใดควรหลีกเลี่ยงหรือไม่กระทำสำหรับห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

ก. จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่รองรับจำนวนคนมาก ๆ ในตึกสูง           

ข. ทิ้งสารเคมีลงท่อน้ำทิ้งที่ไม่มีระบบบำบัดและป้องกันที่ดี 

ค. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิด ในปริมาณมากๆ ที่ห้องใต้ดินของอาคาร         

ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงอย่างเดียว 

ข. อุบัติเหตุในการท างานส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเพียงฝ่ายเดียว 

ค. ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 

ก. เสียงดัง                      ข. การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 

ค. สารเคมี                     ง. การสั่นสะเทือน 

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ 

ก. ใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ 

ข. จัดให้มีระบบการสื่อสารเพ่ือทราบอันตราย 

ค. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ง. ถูกทุกข้อ 

10. . ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของการปฐมพยาบาล 

ก. ลดความเจ็บปวด                        ข. ป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้รุนแรงมากขึ้น 

ค. ยืดชีวิตผู้บาดเจ็บ                        ง. ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น.........................กลุ่ม... ............... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบตัิไม่สม่ำเสมอ 
0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สปัดาหท์ี่
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