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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้  สอนสัปดาห์ที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
1. ความปลอดภยัในงานเช่ือมแก๊ส 
2. ความปลอดภยัในงานเช่ือมไฟฟ้า 
3. ความปลอดภยัในงานโลหะแผน่ 

สาระส าคญั 
ปัญหาเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงานเป็นปัญหาใหญ่ของเจา้ของโรงงานเพราะการเกิด

อุบติัเหตุแต่ละคร้ังนอกจากจะท าใหง้านผลิตหยดุชะงกัแลว้ยกัตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มอีกดว้ย ความ
ปลอดภยัในการท างานนบัวา่ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีการศึกษาใหเ้ขา้ใจก่อนการท างานเก่ียวกบั ความปลอดภยัในงาน
เช่ือมแก๊ส  ความปลอดภยัในงานเช่ือมไฟฟ้า และความปลอดภยัในงานโลหะแผน่ การป้องกนัถือวา่มี
ความส าคญัมากและสงวนก าลงัคนลดการสูญเสียควรมีการศึกษาและอบรมผูป้ฏิบติังานในดา้นความปลอดภยั
ในการท างานและสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
               1. อธิบายเก่ียวกบัความปลอดภยัทัว่ไปในการท างานเช่ือแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้า และงานโลหะแผน่ดว้ย
ความรอบครอบให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในงานอุตสาหกรรมให้ไดป้ระสิทธิภาพของทุกขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

(ด้านความรู้)   
            1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและโลหะแผน่ 
                 (ด้านทักษะ) 
            2.  เพื่อใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและโลหะแผน่ดว้ยความปลอดภยั 
            (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานเช่ือมและโลหะแผน่ดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบั
การท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
          (ด้านความรู้) 

1. อธิบายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
              2.     เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.     เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานโลหะแผน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              4.    ปฏิบติังานตามกฎของโรงงานไดอ้ยา่งเคร่งครัด          
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
              5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและ
คุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1.   จ าแนกอนัตรายในงานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.   ก าหนดการใชม้าตรฐานความปลอดภยัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

• หลกัความมีเหตุผล 
1.   ใชว้ธีิการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
2.   มีหลกัการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในระบบงานอุตสาหกรรมเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
3.   สามารถเลือกใชว้ธีิการป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 
4.   กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผลในการตอบค าถาม  

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1.  มีทกัษะในการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความปลอดภยัอยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งกบัความปลอดภยัในงานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่  
3.  สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ในการประกอบอาชีพ        
4.  มีความรอบคอบในการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัและวธีิป้องกนัอนัตรายในการน าไปใชง้านต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
5.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความรอบ

ครอบและปลอดภยั (ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2.   มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการป้องกนัอนัตรายในขณะปฏิบติังาน  
3.   เลือกใชว้ธีิการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความละเอียดรอบคอบ

และปลอดภยั 
 

• เงือ่นไขคุณธรรม 
1.  ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัเหมาะสมกบั
งาน   
2.  เลือกใชช้นิดของอุปกรณ์ในงานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความปลอดภยั
ง่ายต่อการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดัเวลา  (ความประหยดั) 
3.  ใชห้ลกัความปลอดภยัตรงตามมาตรฐานสากล (ความซ่ือสัตย ์  สุจริต) 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

                1.   ความปลอดภัยในงานเช่ือมแก๊ส (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1)  
                  1.1.  ถา้เป็นการเช่ือมในหอ้ง  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ  หอ้งนั้นมีการระบายอากาศพอเพียงหรือไม่  ถา้มี
ควนัท่ีเกิดจากการเช่ือม  มีอากาศบริสุทธ์ิหรือการหายใจสะดวกหรือไม่  โดยทัว่ไปพื้นท่ีของหอ้งท่ีเพียงพอต่อ
การระบายอากาศจะมีพื้นท่ี  10,000 ลูกบาศกฟุ์ต  หรือ 283  ลูกบาศก ์
              1.2.  กรณีเช่ือมในโรงงาน ซ่ึงอาจจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม  พื้นท่ี ท่ีจะท าใหมี้การระบาย
อากาศท่ีดีนั้น ควรมีพื้นท่ี  2,000 ลูกบาศกฟุ์ต  ต่อช่างเช่ือม  1 คน  และตอ้งการมีการระบายอากาศ  ซ่ึงจะท าให้
อากาศภายในบริเวณเช่ือมดีข้ึน 
              1.3.  จ าเป็นตอ้งระบายอากาศอยูเ่สมอเม่ือท าการเช่ือมโลหะบางประเภท  เช่น  สังกะสี  ตะกั่ว  เบริลเลีย
แคดเมียม  เมอร์คิวร่ี  ทองแดง  หรือโลหะท่ีเช่ือมแลว้เกิดควนัพิษ  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย  
              1.4.  การเก็บรักษาท่อแก๊ส  หรือการน าท่อแก๊สมาใชง้าน  ควรใชโ้ซ่คลอ้งยดึติดกบัผนงัเพื่อไม่ใหท้่อ
ลม้เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน  ดงัรูปท่ี  1.1 
             1.5.  การเก็บรักษาท่อแก๊สและการใชง้านควรห่างจากสารติดไฟไม่นอ้ยกวา่  25  ฟุต  หรือ  7.6  เมตร   
              1.6.  การเก็บรักษาท่อแก๊ส  และท่อออกซิเจน  ควรแยกออกจากกนั  โดยมีก าแพงกั้นกลางมีความสูง
อยา่งนอ้ย  5  ฟุต  หรือ  1.5  เมตร   
              1.7.  หอ้งท่ีใชเ้ก็บแก๊สอะเซทิลีนตอ้งมีช่องระบายอากาศและท่ีประตูตอ้งมีต าเตือน  หา้มน าเช้ือเพลิง  
หรือไฟเขา้ ไปใกลด้งัแสดงในรูป  1.1 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 1.1  แสดงลกัษณะของห้องเกบ็อะเซทลินี 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
              1.8.  กรณีแก๊สร่ัว  ตอ้งรีบน าท่อแก๊สออกจากอาคารหรือพื้นท่ีท างาน  ไปไวใ้นพื้นท่ีโล่งแจง้ท่ีอากาศ  
ระบายไดดี้ในขณะเดียวกนัควรน าป้ายบอกเตือน  เพื่อไม่ใหผู้อ่ื้นสูบบุหร่ี  หรือท าใหเ้กิดประกายไฟบริเวณท่ี
แก๊สร่ัว   ดงัแสดงในรูปท่ี  1.2 
 
 
 
 
 
 
 
                             รูปที ่ 1.2  แสดงกรณแีก๊สร่ัวให้น าออกกลางแจ้งแล้วปล่อยทิง้ไว้  
              1.9.  ถา้วางท่อแก๊สอะเซทิลีนในต าแหน่งนอนนาน ๆ  หรือน าท่อตั้งข้ึนแลว้ใชง้านทนัที  สารอะซีโตน  
จะเคล่ือนตวัตวัออกมาจากท่อ  สารอะซิโตนท่ีออกมาจากท่อจะท าใหเ้ปลวไฟมีอุณหภูมิต ่ากวา่ปกติ  และท า
ความเสียหายต่อมาตรวดัความดนั (Regulator)  หรือบริเวณล้ินปิดเปิด (Valve)  ของกระบอกเช่ือม (Torch)  ถา้
การเคล่ือนยา้ยจ าเป็นตอ้งวางท่อลกัษณะนอน  เม่ือจะใชง้านควรน าตั้งข้ึน  และมีระยะเวลาเพื่อให้สารอะซีโตน
เขา้ท่ี  หรือจดัระเบียบตวัเองระยะเวลาหน่ึง  จึงจะใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 
1.  ก่อนท าการเช่ือมตอ้งสังเกตพื้นท่ีรอบขา้งเสียก่อนวา่มีถงัแก๊ส  ถงัสี  หรือกาน ้ามนัอยูใ่นบริเวณเช่ือมหรือไม่  
     เพราะถา้มีประกายไฟอาจกระเด็นไปถูก  ท าใหน้ ้ามนัหรือแก๊สลุกติดไฟได ้
2.  ภายในโรงงานเช่ือมตอ้งมีอุปกรณ์ดบัไฟ  สามารถท่ีจะหยบิใชไ้ดอ้ยา่งง่ายเม่ือเกิดเพลิงไหมแ้ละควรติดตั้ง  
     สูงจากพื้นท่ีประมาณ  1-1.5  เมตร 
3.  ผนงัก าแพงท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงควรทาสีแดงไวร้อบ ๆ  อุปกรณ์ดบัเพลิง  และถา้หากไม่มีก าแพงควรท า  
     กล่องติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง  และทาสีพื้นกล่องดว้ยสีแดงทุกวนั 
4.  การใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงนั้น  ใหดึ้งสลกับริเวณไก ใชมื้อเหน่ียวไกพร้อมทั้งพน่น ้ายาดบัเพลิงไปท่ีวสัดุท่ีก าลงั  
ลุกไหม ้ ไม่ใช่พน่ไปท่ีเปลวไฟ 

 
 
 
 

 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
  5.  ช่างเช่ือมท่ีจะท าการเช่ือมพึงสังวรอยูต่ลอดเวลาวา่  ชุดปฏิบติังานท่ีสวมใส่อยูน่ั้นจะตอ้งไม่เป้ือนน ้ามนั  
     เพราะถา้เป้ือนน ้ามนัจะมีโอกาสติดไฟไดม้ากกวา่ชุดปฏิบติังานท่ีสะอาด 
6.  อยา่ท าการเช่ือมใกลถ้งัแก๊สเพราะความร้อนจากการเช่ือมจะท าใหแ้ก๊สภายในถงัขยายตวัและอาจจะระเบิดได ้
7.  อยา่หลอกลอ้กนัขณะท าการเช่ือม หรือน าเปลวไฟจากหวัเช่ือมมาหยอกลอ้กนั   เพราะอาจจะเกิดอนัตรายได ้
     เม่ือไม่สามารถควบคุมเปลวไฟได ้
8.  อยา่ใชท้่อแก๊สเป้ือนน ้ามนัหรือจาระบี  โดยเฉพาะคอขวดและท่ีเปิดปิดแก๊ส  เพราะน ้ามนัหนทอจาระบีอาจ  
     ท าปฏิกิริยากบัแก๊สท่ีร่ัวซึมออกมา  ท าใหลุ้กติดไฟและระเบิดได ้
9.  ขณะเช่ือมไม่ควรนอนท่อแก๊สอะเซทิลีน  เพราะสารอะซีโตนอาจจะไม่ไหลออกมาและท าลายมาตรวดั   
     และล้ินเปิดปิด  ท่ีกระบอกเช่ือม 
10.  ไม่ควรเช่ือมงานบนพื้นซีเมนต ์ เพราะพื้นซีเมนตเ์ม่ือถูกความร้อนจะขยายตวั  และระเบิดแตกกระเด็นออก  
       มา  อาจจะเขา้ตาหรือท าใหแ้สบร้อนได้ 
11.  ก่อนเช่ือมตอ้งตรวจสอบเสียก่อนวา่สายแก๊สอยูใ่นสภาพดีหรือไม่  เพราะถา้หากสายร่ัวประกายไฟจากการ 
       เช่ือมอาจจะกระเด็นลงไปท าใหเ้กิดการลุกไหม ้ และลามไปยงัแก๊สไดโ้ดยท่ีผูเ้ช่ือมมองไม่เห็น  เน่ืองจาก  
       ก าลงัเช่ือมและใส่แวน่ตากรองแสงอยู่ 
12.  ขณะเช่ือมงานควรงอปลายลวดเช่ือมดา้นท่ีไม่ไดใ้ชเ้สียก่อน  เพื่อป้องกนัมิใหไ้ปถูกเพื่อนขา้งเคียงท่ีมาดู 
       เม่ือผูป้ฏิบติังานท าการเช่ือมเสร็จแลว้  และลากแนวเช่ือม  
13.  อยา่ใชไ้ม่ขีดไปจุดเปลวไฟ  เพราะขณะท่ีเปลวแก๊สติดไฟอยูอ่าจจะไหมมื้อได้ 
14.  อยา่จุดเปลวไฟจากโลหะท่ีร้อนหรือใชค้วามร้อนจากช้ินงานเช่ือมจุดไฟเช่ือม  เพราะแก๊สจะไปกองรวมตวั 
       อยูบ่ริเวณนั้นมาก  บริเวณช้ินงานร้อนท าใหเ้กิดการะเบิดได้ 
15.  อยา่ทิ้งหวัเช่ือมแก๊สท่ีก าลงัติดไฟอยูใ่นขณะท่ีผูเ้ช่ือมไปท างานอยา่งอ่ืน 
16.  อยา่เช่ือมภาชนะโลหะท่ีปิดฝาอยูแ่ละไม่มีช่องระบายอากาศ  เพราะอากาศหรือแก๊สภายในจะขยายตวัท า 
       ใหเ้กิดการระเบิดได ้
17.  ไม่ควรใชป้ระแจเล่ือนหรือคีมล็อก  เปิดท่อแก๊สอะเซทิลีน  ควรใชป้ระแจเปิดถงัแก๊สเฉพาะตวัของมนัเอง  
18.  ควรเปิดล้ินท่อแก๊สอะเซทิลีน  ประมาณ 1/2-1 รอบพร้อมทั้งปล่อยประแจเปิดล้ินคาไวเ้พราะถา้เกิด 
       อุบติัเหตุจะไดปิ้ดไดท้นัท่วงที 
19.  อยา่น าแก๊สอะเซทิลีนไปใชโ้ดยไม่มีมาตรวดัความดนัและคอยตรวจสอบความดนัขณะใชง้าน  



 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานผลิตภณัฑแ์ละโลหะแผน่ 1 สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยัในการท างานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ คาบรวม  6  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยัในการท างานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ จ านวนคาบ 6 
             16. ขณะท าการบดักรีไม่ควรวางหวัแรงท่ีร้อนไวบ้นพื้นไมค้วรรองรับดว้ยแผน่โลหะ  
             17. ขณะท าการบดักรีควรอยูเ่หนือลมและอยา่หายใจเอาควนัท่ีเกิดจากการบดักรีเขา้ไป  
            18. ก่อนท่ีจะน าหวัแร้งเขา้เก็บหลงัเลิกปฏิบติังาน ตอ้งแน่ใจวา่หวัแร้งสะอาดและเยน็ตวัลงดีแลว้ ถา้ยงั
ร้อนอยูค่วรวางไวบ้นแผน่เหล็กหรือฉนวนท่ีจดัเตรียมไว้ 
            19. ขณะท าการบดักรีอยา่น าหวัแรงท่ีร้อนมาหยอกลอ้กนั เพราะอาจพลาดพลั้งถูกผวิหนงัท าใหบ้าดเจบ็
ได ้
             20. อยา่ใชมื้อปัดเศษโลหะบนโตะ๊ท่ีเกิดจากการตดัดว้ยกรรไกรควรใชแ้ปรงปัดท าความสะอาดแทน  
            21. เม่ือตอ้งการท าใหก้รดเจือจาง จงจ าไวเ้สมอวา่ ตอ้งเติมกรดลงในน ้า  และตอ้งไม่ใหก้รดถูกส่วนหน่ึง
ส่วนใดของร่างกาย 
             22. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือเฉพาะงาน หรือเลือกเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบังาน เพราะการใชเ้คร่ืองมือผดิ
ประเภทหรือมีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปลว้นเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดอนัตราย  

ด้านทกัษะ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
       2. ความปลอดภัยในการท างานกบัเคร่ืองจักรในงานผลติภัณฑ์โลหะแผ่น  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
                        2.1 ความปลอดภัยในการท างานกบัเคร่ืองจักรในงานผลติภัณฑ์โลหะแผ่น  
                    1. หา้มเล่นหรือหนอกลอ้กนัในขณะปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร 
                    2. การเจาะแผน่โลหะดว้ยเคร่ืองเจาะ ไม่ควรจบัช้ินงานดว้ยมือเปล่า เพราะแผน่โลหะอาจหลุดมือ 
เกิดอนัตรายกบัน้ิวมือได ้ควรใชคี้มหรือคีมล็อกจบัใหแ้น่น  
  
 
 
 
 
 
 
                     3. ตอ้งสวมชุดปฏิบติังานท่ีไดรั้บการออกแบบไวใ้ห ้ซ่ึงเป็นชุดท่ีรัดกุม ไม่รุ่มร่าม เน่ืองจากชุดท่ีมี
ขนาดใหญ่รุ่มร่าม มีโอกาสเกิดอนัตรายมากกวา่ชุดท่ีรัดกุม 
 



 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
  20.  ไม่ควรมุดเขา้ไปเช่ือมท่อท่ีแคบ ๆ  เพราะจะหนีออกมาไดช้า้หรือออกมาไม่ได ้ กรณีเกิดไฟไหมภ้ายในท่อ   
21.  ในกรณีไม่มีเสา  หรือก าแพงอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงท่ีจะล่ามท่อแก๊ส  ขณะท าการเช่ือมตอ้งตรวจสอบความ 
       ยาวของเสาเช่ือมเสียก่อนวา่  มีความยาวเพียงพอหรือไม่เพราะอาจจะเผลอดึงท่อแก๊สลม้ได้ 
22.  ควรใส่แวน่ตากรองแสงขณะท าการเช่ือม  และไม่ควรใชส้ายแก๊สพาดไหล่  เพราะถา้แก๊สร่ัวอาจถูกไฟ 
       ไหมไ้ด ้ ดงัแสดงในรูปท่ี  1.3 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 1.3  แสดงการเช่ือมไม่ถูกต้อง 

ด้านทกัษะ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
        2.  ความปลอดภัยในการเช่ือมไฟฟ้า   (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
              2.1.  ก่อนเช่ือมผูเ้ช่ือมตอ้งเตรียมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นงานเช่ือม  เช่น  คีมจบังานร้อน  คอ้นเคาะ  
สแลก  แปรงลวด  และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการเช่ือม  เช่น  ถุงมือ  เส้ือหนงั  สนบัแขง้  ปลอกแขน  
หนา้กากพร้อมดว้ยเสนส์ป้องกนัแสง  และภายในหอ้งเช่ือมตอ้งมีม่านป้องกนัแสงมีท่อดูดควนัท่ีใชง้านได้ 
              2.2.  ไม่ควรน าขากางใส่ไวใ้นรองเทา้  หรือสวมนาฬิกาขณะเช่ือม  เพราะสะเก็ดเช่ือมหรือสแลก  
อาจจะ 
กระเด็นเขา้ไปในราองเทา้  หรือติดอยูท่ี่นาฬิกาขอ้มือได้ 
              2.3.  เม่ือมีการเพิ่มหรือลดกระแสไฟฟ้า  ควรหยุดเช่ือมก่อนเสมอ 
              2.4.  แคลมป์  (Clamp)  จบัสายดินตอ้งแน่น  และขนาดของสายเช่ือมตอ้งเหมาะสมกบักระไฟฟ้า   
มิฉะนั้นสายเช่ือมจะร้อนและลุกติดไฟในท่ีสุด 
              2. 5.  อยา่เช่ือมงานกลางสายฝนหรือพ้ืนท่ีนองไปดว้ยน ้ า  เพราะกระแสไฟฟ้าอาจลดัวงจรเป็นอนัตรายต่อ 

ผูท้  าการเช่ือมได ้ ดงัแสดงในรูปท่ี   1.4 

 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่ 1.4  แสดงการเกดิอนัตรายเมื่อท าการเช่ือมบนพืน้ทีเ่ปียก  
 

              2.6.  เม่ือเกิดไฟลุกติดโดยท่ีผูเ้ช่ือมไม่รู้ตวั  บุคคลท่ีพบเห็นไม่ควรดบัไฟดว้ยน ้า  เพราะไฟฟ้าอาจจะ  
ลดัวงจรดูดผูเ้ช่ือมได ้ ควรดบัดว้ยน ้ายาดบัเพลิง 
              2.7.  อยา่มองแสงทีเกิดจาการเช่ือมดว้ยตาเปล่า  เพราะแสงท่ีสวา่งมากเกินไปจะท าใหต้ารับไม่ได ้  
มองไม่เห็นชัว่ขณะหน่ึง  แสงท่ีเกิดจากการเช่ือมสามารถมองดว้ยตาเปล่าไดต้อ้งมีระยะห่าง  40  ฟุตข้ึนไป   
              2.8.  ควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ  ตรวจสอบอุปกรณ์ดูดควนัใหส้ามารถท างานได ้ เม่ือท าการเช่ือมโลหะ  
จ าพวกตะกัว่  แคดเมียม โครเมียม  แมงกานีส  ทองเหลือง  และสังกะสี  เพราะจะเกิดแก๊สพิษท่ีอนัตรายมาก 
              2.9.  อยา่เช่ือมช้ินงานท่ีอยูใ่กลถ้งัน ้ามนัเช้ือเพลิง  เพราะสะเก็ดไฟอาจกระเด็นไปถูกถงัและลุกไหม ้  
ดงัแสดงในรูปท่ี  1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1.5  แสดงการเกิดอนัตรายเม่ือท าการเช่ือมใกลถ้งัน ้ามนัเช้ือเพลิง  

 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
 

              2.10.  ไม่ควรเช่ือมในหอ้งท่ีปิดหมดทุกดา้นควรเช่ือมในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและมีท่อลม 
ดูดควนัพิษ 
              2.11.  อยา่เช่ือมไฟฟ้าดว้ยตาเปล่า  ตอ้งใชเ้ลนส์กรองแสงทุกคร้ัง  และควรเช่ือมในหอ้งท่ีจดัไว ้
โดยเฉพาะ ถา้จ าเป็นตอ้งเช่ือมนอกสถานท่ี  ควรมีฉากป้องกนัแสงเพื่อไม่ใหเ้ป็นอนัตรายหรือรบกวนผูข้า้งเคียง 
              2.12.  อยา่จงัช้ินงานดว้ยมือเปล่าหรือใส่ถุงมือจบัเม่ือเช่ือมช้ินงานเสร็จใหม่ ๆ  ควรใชคี้มจบังานร้อน 
              2.13.  การเช่ือมงานท่าเหนือศรีษะ  ควรสวมหมวก  ไม่เช่นนั้นความร้อนจากช้ินงานอาจลุกไหมติ้ด 
ศรีษะได ้
              2.14.  ควรใส่แวน่ตาป้องกนัเศษโลหะขณะท าการเคาะสแลก  และใหเ้คาะออกจากตวัดว้ยความ 
ระมดัระวงั  เพราะอาจกระเด็นไปถูกผูอ่ื้นได ้
              2.15.  หลงัจากเช่ือมงานเสร็จใหม่ ๆ  ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหป้ลายของลวดเช่ือมไปถูกเพื่อนขา้งเคียง 
              2.16.  อยา่ซ่อมเคร่ืองเช่ือมขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างานอยู ่ เพราะไฟฟ้าอาจจะดูดไดข้ณะท าการซ่อม 
              2.17.  ควรเลือกกระ กรองแสงทีเหมาะสม  เพราะถา้ความเขม้กระจกนอ้ยเกินไปจะเป็นอนัตรายกบั
สายตาได ้
              2.18.  การเช่ือมในสถานท่ีสูง ๆ  ควรใชเ้ขม็ขดันิรภยัช่วยทุกคร้ัง 
             2. 19.  การท างานเช่ือมในหอ้งเล็ก ๆ  ในถ ้า  ในท่อ  ในบ่อ  หรือในถงัตอ้งมีอากาศถ่ายเทเขา้ออกได ้
ตลอดเวลาแต่ควรใชอ้ากาศในบรรยากาศ  หา้มใชอ้อกซิเจนบริสุทธ์ิเติมเขา้ไป  เพราะออกซิเจนมากเกินไปอาจ
ท าใหเ้กิดประกายไฟและลุกไหมไ้ดง่้าย  เป็นเหตุใหร้ะเบิดได ้  

              2.20.  ขณะท าการเช่ือมไฟฟ้า  ไม่ควรใส่เคร่ืองประดบั  เช่น  แหวน  นาฬิกา  สร้อยคอ  หรือพก 
เคร่ืองมือไวต้ามส่วนต่างๆ  ของร่างกาย  เพราะอุปกรณ์พวกน้ีถา้ไปกระทบกบัช้ินงานท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
กระไฟอาจดูดได ้
              2.21.  การเช่ือมไฟฟ้าภายในท่อโลหะ  อาจเกิดกระแสไฟลดัวงจรและอาจเกิดไฟซ๊อดไดง่้ายดงันั้น   
เม่ือจ าเป็นตอ้งเช่ือมภายในถงัขนาดใหญ่ทีเป็นตวัน ากระแสไฟฟ้า  ควรใชแ้ผน่ไม ้ หรือฉนวนไฟฟ้ารองนัง่   
ชุดท่ีสวมใส่ตอ้งไม่เปียกช้ืน  สายเช่ือมตอ้งไม่มีลวดทองแดงโผล่ออกมาและในขณะท างานตอ้งมีช่างคู่หู  
(Partner)  คอยช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา 
 

 



 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
 

              2.22.  ในการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่  เม่ือท าการเช่ือลวดเก่าหมดไปไม่ควรใชมื้อเปล่าจบัลวดใส่หวัจบั   
เพราะอาจจะถูกไฟฟ้าดูดได ้ ควรวางลวดเช่ือมในท่ีใกลเ้คียง  และสะดวกในการใชห้วัเช่ือมจบัลวดเช่ือม  
 หรือใชถุ้งมือช่วยในการจบั 
              2.23.  เคร่ืองเช่ือมท่ีต่อสายไฟเมนเขา้เคร่ืองต่อสานดินจากตวัโครงเคร่ืองลงดิน  เพื่อป้องกนั  
กระแสไฟร่ัว    ซ่ึงอาจจะซ๊อดผูท่ี้ไปสัมผสัเคร่ืองเช่ือมได้ 
  2. 24.  ถึงมือไม่วา่งไม่ควรพกัหวัเช่ือม  ไวด้ว้ยรักแร้  เพราะรักแร้เป็นส่วนท่ีอบัช้ืน  มีโอกาสถูกไฟดูดไดง่้าย  

    3. ความปลอดภัยในงานโลหะแผ่น (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่3) 
              3.1.  การเคล่ือนยา้ยโลหะแผน่บางจะตอ้งสวมถุงมือทุกคร้ัง  มิฉะนั้นขอบของโลหะแผน่อาจบาดมือได้  
              3.2.  การเคล่ือนยา้ยโลหะแผน่ควรแยกในแนวตั้ง  เพราะถา้ยกในแนวนอนโลหะจะหอ้ยตวัลง   
และตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเคล่ือนยา้ยกวา้ง  ท าใหก้ารจบัและการเคล่ือนยา้ยกระท าไดย้าก 
              3.3.  ในการใชเ้คร่ืองพบัตอ้งแน่ใจวา่ไม่มีผูอ้ยูใ่นรัศมีการเคล่ือนไหวของช้ินส่วนของเคร่ืองจกัร   
ดงัแสดงในรูปท่ี  1.6 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 1.6  แสดงอนัตรายจากการใช้เคร่ืองประดับ 
    3.4.  ไม่ควรใชก้รรไกรมือตดังานท่ีมีความหนามาก  เพราะการใชแ้รงบีบจากมือมาก ๆจะท าใหเ้กิดอนัตรายได ้

       3.5.   ไม่ควรน าบรรทดัเหล็กไปใชง้ดัอุปกรณ์อ่ืน  เช่น  กระป๋องสี  
      3.6.  ไม่ควรใชเ้หล็กถ่ายแบบแทนเหล็กน าศูนย ์
      3.7.  ไม่ควรใชก้รรไกรตดัลวดหรือแผน่โลหะท่ีแขง็เกินไป 
       3. 8.  อยา่ใชก้รรไกรเคาะ  หรือตีแผน่โลหะ  ขณะตดัแลว้เกิดรอยเยนิ  ควรเปล่ียนมาใชค้อ้นแทน  
       3.9.  เหล็กขีดท่ือไม่ควรเจียระไน  เพราะความแขง็ท่ีชุบไวจ้ะหมดไป  ควรลบัใหแ้หลมดงัเดิมดว้ยหินลบั  
       3.10.  แผน่โลหะจะมีรอยเยนิ  และความคมอนัเกิดจากการตดั  ควรใชต้ะไบแต่งลบคมเสียก่อน 

 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
            4. การปฏิบัติตามกฎของโรงงานอย่างเคร่งครัด(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 

           •  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  / บูรณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงคุณลกัษณะ  3D  

                 5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและ
คุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (จุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบรายละเอยีดการสอน 

      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 – 1005 
                             หน่วยที่  1       ช่ือหน่วย ความปลอดภยั          ผู้สอน  นายมนูญ     วนิทะไชย  
             ============================================================================================ 

1. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (นกัศึกษาสามารถ....)    
       (ด้านความรู้) 

1. อธิบายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
              2.     เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.     เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานโลหะแผน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              4.    ปฏิบติังานตามกฎของโรงงานไดอ้ยา่งเคร่งครัด          
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
              5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการ
ท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 2.  การน าเข้าสู่บทเรียน   (อุปกรณ์ช่วยสอน) 
          -    ส่ือ powerpoint , เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์ , หนงัสือเรียน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
3. ปฏิบัตกิาร         

เวลา   -   นาที 5 30 5 45 10 5 หมายเหตุ 
จุดประสงค ์             

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน             
ขั้นบอกกล่าว บรรยาย             

ถาม-ตอบ             
ศึกษาดว้ยตนเอง             
สรุป             

ขั้นบรรยาย แบบสาธิต             
แบบฝึกหดั             

       ขั้นส าเร็จ             
ระดบักิจกรรม
ของนกัเรียน
นกัศึกษา 

สูง             
ปานกลาง             
ต ่า             

 
 
 
 

อุปกรณ์ช่วยสอน 

เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์             
ใบความรู้             
ใบบอกกล่าว             
ใบงาน             
ใบทดสอบ             
ต ารา             
ของจริง,ตวัอยา่ง             
อุปกรณ์การทดลอง             
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร             
วสัดุฝึก             
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ใบกจิกรรมการเรียนการสอน 

                                      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 –1005 
                                  หน่วยท่ี  1    ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั                       ระดบั  ปวช 

ล าดับขั้นการสอน การเรียนการสอน 
รายการส่ือ, 
อุปกรณ์

,เคร่ืองมือ 
1. ขั้นสนใจ

ปัญหา 
(Motivation) 

 
 
 
2.  ขั้นศึกษา

ขอ้มูล 
 (Information) 

 
 
 
3. ขั้นพยายาม 

(Application) 
 
 
 
4. ขั้นส าเร็จผล 

(Progress) 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน 
2. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 1  ความปลอดภยั    และ การให้
ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท ากิจกรรม 
3.  ครูเล่าถึงการเกิดอุบติัเหตุของการท างานเช่ือมและโลหะแผน่ 
4.  ครูถามนกัเรียนถึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในการท างานมีก่ีสาเหตุ 

5. ผูเ้รียนมีการตอบค าถามการอิสระ(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D)  
6.  ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เน้ือหาในหน่วยการเรียนท่ี 1ความปลอดภยั 

7.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาในหน่วยท่ี 1 ตามจุดประสงคก์ารการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 
8.  ผูเ้รียนฟังครูค าบรรยายตามเน้ือหาในสไลดส่ื์อการเรียน 
 9.  ผูเ้รียนคิดตามและท าความเขา้ใจในเน้ือหาในความปลอดภยัของการท างาน 
10.  จดัแบ่งกลุ่มใหท้  าใบงานท่ี 1  เร่ืองการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน   
11.   ผูเ้รียนร่วนกนัท าใบงานในชั้นเรียน 
12.  ครูอธิบายหลกัการเลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานเช่ือมโลหะแผน่ 
13.  ผูเ้รียนมีการถาม -ตอบภายในกลุ่มอยา่งอิสระ 
14.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมในหน่วยท่ี 1 ความปลอดภยั 
 15.  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นมีการตอบค าถามการอิสระ  
 16  ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุป
เน้ือหาตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ตามหวัขอ้สาระส าคญัพร้อมทั้งปลูกฝังให้
นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือและเอกสารประกอบการเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   
(ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D  

17.  ใหแ้ต่ละคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
       18.  ตรวจแบบทดสอบ 

 
- เคร่ืองฉายโป
รเจทเตอร์ 
-  หนงัสือเรียน
วชิา งานงาน
เช่ือมและโลหะ
แผน่เบ้ืองตน้      
- .ใบงาน 
-  ใบทดสอบ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้      สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
 
 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การท าใบงานร่วมกนัโดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
              3. การยกมือในการถาม-ตอบค าถาม 
 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1.  มีความตรงต่อเวลาในการเรียน (ความรับผดิชอบ) 
       2.  เลือกใชว้ธีิป้องกนัอุบติัเหตุในงานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่อยา่งถูกตอ้งระเอียด
รอบคอบ และประหยดัเวลาในการใชง้าน(ความประหยดั) 
    3.   มีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ในการเรียน (ความ ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือและความสามคัคีกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม  
 
 

ด้านภูมิคุ้มกนัภยัจากยาเสพตดิ(Drug - Free)  
 ปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมให้
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   (ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก
ยาเสพติด : 3D  
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
 ก่อนเรียน 

             1. จดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองความรู้พื้นฐานของสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในงานเช่ือมและโลหะ
แผน่แลว้เปล่ียนกนัตรวจค าตอบ 
             3. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 1      

 ขณะเรียน 
2. จากการจดบนัทึกการบรรยายและตามส่ือการเรียนการสอน  
3. จากการถาม – ตอบค าถาม 
4.   ร่วมกนัสรุปเน้ือหาความปลอดภยัในการท างานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 
5. การท าใบงานท่ี 1  เร่ืองการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน   

 
 หลงัเรียน 

             1.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
             2.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1.   ใบงานท่ี 1 ท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  หนงัสือเรียนวชิา งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-5) 
             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 1 
             3.   แบบทดสอบหลงัเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นส าเร็จ ขอ้ 4 
             4.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป  ขอ้ 4 
             5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน ใชป้ระกอบในขั้นเตรียมและ
ขั้นสรุป 
             6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
             7. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 

                         -- 
         
 
 
ส่ือของจริง 
 
                          _ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

แหล่งการเรียนรู้ 
    
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด ตึกวทิยบริการ  ในหนงัสือวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้, , งานโลหะแผน่
พื้นฐาน เป็นตน้ 

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทาง Internet 
 
    นอกสถานศึกษา 

1. การฝึกปฏิบติังานเช่ือมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นท่ี  

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

            1.  บูรณาการกบัวชิางานเช่ือมโลหะ1 และงานเช่ือมโลหะ 2 
            2.  บูรณาการกบัวชิางานโลหะแผน่พื้นฐาน 
            3.  บูรณาการกบัวชิางานประกอบช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
            4.   บูรณาการกบัวชิาวถีิธรรมวถีิไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1. แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
2. สังเกตการท างานกลุ่มในการท าใบงาน 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน ใบงานท่ี 1 เร่ืองการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1 - 4) 
การวดัและประเมินผล 
1. การวดัผล  วดัผลโดยวธีิการดงัน้ี 

1.1 แบบฝึกหดัปรนยั  1   ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  รวม  5  คะแนน 
1.2 การท าใบงาเป็นกลุ่ม  5  คะแนน (การเตรียมตวั  2 คะแนน,รูปแบบการน าเสนอ  3 คะแนน) 
1.3 แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม รอยขีด( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

2.  การประเมินผล การประเมินโดยถือเกณฑ์ 
เกณฑ ์( คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -7  คะแนน    อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (1) 
       คะแนนระหวา่ง  8 – 10 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (2) 
       คะแนนระหวา่ง  11 – 15 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (3) 
       คะแนนระหวา่ง  16 – 20 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (4) 
เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มจากการทดสอบก่อนเรียน ( คะแนนเตม็  10 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -2  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มอ่อน 
       คะแนนระหวา่ง  3 – 4  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มปานกลาง 
       คะแนนระหวา่ง   5 – 10    คะแนน  จดัเป็นกลุ่มเก่ง 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบฝึกหดั    ปรนยั    3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน         

3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :       บอกสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในงานเช่ือมได ้ 3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80   

         จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2   เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมไฟฟ้าได้
อยา่งถูกตอ้ง 

    1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             

    2.เคร่ืองมือ                             :   แบบฝึกหดั       ปรนยั      3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                 

    3. เกณฑ์การให้คะแนน         :  เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานเช่ือมได ้3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80   

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3   เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานโลหะแผน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :    แบบฝึกหดั       ปรนยั  3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                            

3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :  เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุในงานเช่ือมได ้3  คะแนน     3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผา่นระดบัร้อยละ  80    
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
         จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4   ปฏิบติังานตามกฎของโรงงานไดอ้ยา่งเคร่งครัด          

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :    แบบฝึกหดั       อตันยัตอนท่ี   3   3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                            

3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   เลือกวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุได ้3  คะแนน    3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผา่นระดบัร้อยละ  80    
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่        5.   ใชว้ธีิปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส งานเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ดว้ยความ
ปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 

1. แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  รอยขีด 
( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
ค าช้ีแจง  :  จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
1.  ในการปฏิบติังานทัว่ไป  ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งพึงสังวรไวเ้สมอ  คือ 
          ก.  การใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง                         ข.  ความปลอดภยั 
          ค.  การประหยดัวสัดุ                                     ง.  เวลาในการท างาน 
2.  วตัถุท่ีไม่ควรอยูใ่กลข้ณะท าการเช่ือม  คือ 
          ก.  สารละเหย                                               ข.  เช้ือเพลิง 
          ค.  เคร่ืองดบัเพลิง                                         ง.  ทราย 
3.  การเก็บรักษาท่อแก๊สท่ีใชง้าน  ควรห่างจากสารติดไปหรือเช้ือเพลิงไม่นอ้ยกวา่ก่ีเมตร 
          ก.  3  เมตร                                                    ข.  4  เมตร 
          ค.  5  เมตร                                                    ง.  7.6  เมตร   
4.  การเก็บรักษาท่อแก๊สอะเซทิลีนควรแยกออกจากท่อออกซิเจนโดยมีก าแพงกั้น  ก าแพงควรมีความสูงอยา่ง
นอ้ยก่ีเมตร 
          ก.  1  เมตร                                                    ข.  1.5  เมตร 
          ค.  2  เมตร                                                    ง.  2.5  เมตร 
5.  กรณีแก๊สร่ัว  ส่ิงท่ีผูค้วบคุมหรือปฏิบติังานตอ้งรีบกระท า  คือ  
          ก.  น าน ้ามาสาด                                            ข.  น าเคร่ืองดบัเพลิงมาฉีด 
          ค.  น าผา้เปียกน ้ามาคลุมปิด                          ง.  น าท่อออกจากอาคารไปท่ีระบายอากาศดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบฝึกหัด หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
 
ค าช้ีแจง  จงท าเคร่ืองหมาย  ( / )  หน้าข้อความทีถู่กต้อง  และเคร่ืองหมาย ( X ) หน้าข้อความทีไ่ม่ถูกต้อง 
............  1.  การยกของหนกัควรยกโดยใชก้ าลงัจากหลงัเขา้ช่วย 
............  2.  เม่ือแก๊สเหลือนอ้ยมีความดนัต ่า  ควรนอนถงัแก๊สเพื่อใหแ้ก๊สไหลไดส้ะดวก  
............  3.  หอ้งเก็บแก็สควรเก็บใหเ้ก็บมิดชิด  ไม่ควรใหผู้ใ้ดไดท้ราบวา่หอ้งนั้ นเป็นหอ้งเก็บแก๊ส 
............  4.  ก่อนท าการเช่ือมควรตรวจสอบรอยร่ัวของอุปกรณ์เสียก่อน  โดยใชเ้ทียนลนส ารวจหารอยร่ัว  
............  5.  การปฏิบติังานในโรงงาน  รองเทา้หวัเหล็กจะรู้สึกหนกัท าใหไ้ม่สะดวกในการท างาน 
............  6.  ขณะท าการเช่ือมสภาพอากาศโดยรอบจะรู้สึกร้อนและอบอา้วถา้มีการระบายอากาศไม่ดี  การท่ี 
                   ฝนตกลงมาจะท าใหผู้เ้ช่ือมรู้สึกเยน็สบาย 
............  7.  เคร่ืองเช่ือมไม่จ  าเป็นตอ้งต่อสายลงดิน  เพราะในการเช่ือมมีสายไฟเช่ือมและสายดินอยูแ่ลว้  
............  8.  ขณะท าการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่  ควรใส่ถุงมือหรือวางลวดเช่ือมไว ้ แลว้น าหวัเช่ือมเขา้ไปจบั  
............  9.  ในการเช่ือมภายในถงัหรือในท่ีแคบ ๆ ควรมีการระบายอากาศท่ีดี  ดงันั้น  ควรปล่อยออกซิเจน  
                   บริสุทธ์ิเขา้ไป  เพื่อช่วยใหช่้างเช่ือมหายใจไดส้ะดวก 
............  10.  ในการเช่ือมภายในท่อโลหะท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้า  ควรท าตะแกรงไมห้รือยางท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ามา  
                     รองนัง่ 
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 ใบงานที่ 1 หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 

ประกอบแผนการสอนบทที่ 1 
เร่ือง  การเกดิอบัุติเหตุในการท างาน   

 
จุดประสงค์ของงาน 

1. เพื่อใหรู้้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้และขอ้มูลเก่ียวการเกิดอุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรม  
2. เสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การพดู  การฟัง 
3. พฒันาบุคลิกในการพดู  การถาม  การตอบค าถาม และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน 

  
กจิกรรม 
            1.  ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน  แลว้ใหศึ้กษาขอ้มูลเน้ือหาการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 
            2.  ใหน้กัศึกษาทุกกลุ่มร่วมกนัสรุป สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน และ ใหบ้นัทึกผลลงใน
กระดาษรายงาน  
 
 
เกณฑ์การพจิารณา 

1. ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
2. เน้ือหาสาระท่ีไดจ้ากการเขียนรายงานในการท าใบงาน 
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 เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานผลิตภณัฑแ์ละโลหะแผน่ 1 สอนสัปดาห์ที ่ 1  

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยัในการท างานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ คาบรวม  6  

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยัในการท างานผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ จ านวนคาบ 6 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1.  ตอบ  ข.  ความปลอดภยั 
2.  ตอบ  ข.  เช้ือเพลิง 
3.  ตอบ  ง.  7.6  เมตร 
4.  ตอบ  ข.  1.5  เมตร 

5.  ตอบ  ง.  น าท่อออกจากอาคารไปท่ีระบายอากาศดี 
 

 
เฉลยแบบฝึกหดัท่ี 2 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
1.  ตอบ  X 
2.  ตอบ  X 
3.  ตอบ  X 
4.  ตอบ  X 
5.  ตอบ  X 
6.   ตอบ  X 
7.  ตอบ  X 
8.  ตอบ  / 
9.  ตอบ  X 
10.  ตอบ  / 
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 บันทึกหลงัการสอน หน่วยที ่ 1  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 1 

ช่ือหน่วย  ความปลอดภยั คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  ความปลอดภยั จ านวนคาบ 4 
1.  ผลการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ปัญหาทีพ่บ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  การแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  เร่ืองทีน่ าไปสู่การวจัิยในช้ันเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….  
               
 …………………………..               ………………….................                   .............................................        
(  นายมนูญ  วนิทะไชย       )            (                                           )                     (                                       ) 
         ผูส้อน                                       หวัหนา้แผนกวชิาโลหะการ                    รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ                                                                                                               
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