
 

ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา : 20001-1001    ชื่อวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย        จ านวน : 2 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) : ชคผ. 1 
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ภาคเรียนที่ (Semester) : 1/2562                          วันเวลาที่เรียน (Class Meeting) : อังคาร 14.20 – 16.20 น.                                                                                                                             
ชื่อผู้สอน (Instructor) : นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล                      
ที่ท างาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ต าแหน่ง : ครูพิเศษสอน                                          วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                                                                           เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 
 
โทรศัพท์ (Phone) : 090-0562960                           อีเมล์ (E-Mail) : Yuwaleeoilly1111@gmail.com 
หนังสือเรียน (Text Book) : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (Reference) : Internet 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
        1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
        2. สามารถด าเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน 
        3. สามารถปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
        4. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 
        2. วางแผนการด าเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน 
        3. วางแผนปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
        4. อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
        5. เลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์ 
        6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการ
ท างานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  กฎหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
     ทักษะ 
          1. ให้มีทักษะ ในการควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน 
          2. ให้นักเรียนมีทักษะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดอันตรายจากการท างาน 
      คุณธรรม 
          1. ความมีวินัย-ความรับผิดชอบ-ตรงต่อเวลา--รอบคอบ 
          2. ความซื่อสัตย์-ความสนใจใฝ่รู้-ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด (KPI : Key Performance Indicator) 
          1. นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติภัยที่เกิดจากการท างานไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
          2. นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดอันตรายจากการท างานไปใช้ได้ 
          3. นักเรียนผ่านการประเมินรายวิชา ที่ระดับคะแนน 2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation) 
           การให้คะแนนมี 3 ส่วน                                       100% 
           1. เจตคติ                                                           20% 
           2. คะแนนสะสมระหว่างเรียน                                    60% 
           3. การสอบประเมินความรู้                                       20% 
วิธีการสอน (Instructional Strategies) 
              การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางด้าน ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ดังนี้ 
            1. อธิบาย/  สาธิตในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดจากการท างาน 
            2. ฝึกปฏิบัติ การป้องกันโรคภัยและอุบัติภัย  
            3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระบบเรียบร้อย  ประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า (Work Assignments) 
           ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงาน การเรียน การใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมจากต ารา หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ  
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผล (Assessment) 
 

 

 

 

 

  
รายละเอียดก าหนดการสอน ชื่อวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   18 ครั้ง 36 ชั่วโมง 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและ
กระบวนการสอน 

สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

ผู้สอนกล่าวถึงการ
เรียนวิชา อาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัย ให้
นักศึกษาเข้าใจวิธี
ดูแลสุขภาพอนามัย
ของร่างกาย 

หนังสือเรียน สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

อธิบาย
ความหมายของ
ค าว่าอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัยได้ 

2. การควบคุมและ
ป้องกันภาวะมลพิษ 

ผู้สอนทบทวน
เนื้อหาและชี้แจง
หัวข้อมลพิษและ
ภาวะมลพิษ 

หนังสือเรียน 
Internet 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

ปฏิบัติตนถูกต้อง
เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันมลพิษ 

3. การควบคุมและ
ป้องกันอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมการท างาน 

บรรยาย 
ถาม-ตอบ 

หนังสือเรียน 
Internet 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
ตอบค าถาม 

รู้จักป้องกัน
อันตรายที่จะ
เกิดข้ึนจาก
สิ่งแวดล้อมใน
การท างานได้ 

4. โรคและอุบัติภัยที่เกิด
จากการประกอบอาชีพ
หรือการท างาน 

อธิบาย  บรรยาย
และให้ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันโดย
การตอบค าถาม 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
ตอบค าถาม 

แสดงความรู้
เกี่ยวกับโรคและ
อุบัติภัยที่เกิด
จากการ
ประกอบอาชีพ 

ระดับคะแนน ผลการเรียน 
80 -100 4.0 
75 - 79 3.5 
70 - 74 3.0 
65 - 69 2.5 
60 - 64 2.0 
55 - 59 1.5 
50 - 54 1.0 



5. ทฤษฎีการเกิดไฟและ
เครื่องหมายสัญลักษณ์
ความปลอดภัยอุปกรณ์
ป้องกันอันตราย 

อธิบายแนะน า
บทเรียนในสัปดาห์
และโยงเข้าสู่เนื้อหา 
สอบกลางภาค 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Internet 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
สอบกลางภาค 

แสดงความรู้
เกี่ยวกับ
เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย 

6. การควบคุมและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

อธิบายแนะน า
บทเรียนในสัปดาห์
และโยงเข้าสู่เนื้อหา 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Internet 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย
อย่างถูกวิธี 

7. การปรับปรุงสภาพการ
ท างานตามหลักกาย
ศาสตร์ 

อธิบายแนะน า
บทเรียนในสัปดาห์
และโยงเข้าสู่เนื้อหา 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Internet 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตนได้ตาม
หลักหลักกาย
ศาสตร์ในการ
ท างาน 

8. หลักการจัดการอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัยและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

อธิบายแนะน า
บทเรียนในสัปดาห์
และโยงเข้าสู่เนื้อหา 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Internet 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน 

แสดงความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายที่
ถูกต้องกับหลัก
อาชีวอนามัย 

9. การปฐมพยาบาลและ
การช่วยเหลือผู้ประสบ
อันตราย 

อธิบายแนะน า
บทเรียนในสัปดาห์
และโยงเข้าสู่เนื้อหา 
สอบปลายภาค 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
Internet 

สังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน 
สอบปลายภาค 

อธิบายหน้าที่ 
ปัจจัยและความ
รับผิดชอบการ
ปฐมพยาบาลได้ 

หมายเหตุ 
      รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในช่วงกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้ 
      C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
        I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย 
        P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
        P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการท างานให้ส าเร็จ 
        A (Application) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 


