แบบ ประเมิน กอนเรียน หลังเรียน บริหารอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
หนวยที่ 1 ความรูทั่วไปในการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ขอใดไมอยูในขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ก. การสงเสริมนายจางใหประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ
2. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 มี
สาระสําคัญในการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องใด ขอ ก ข ค ถูก
ก. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ข. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ
ค. หนวยงานความปลอดภัย ฯ ของสถานประกอบกิจการ
3. บุคลากรในขอใดที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนอยที่สุด ง. นักเศรษฐศาสตร
4. หนวยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแกขอใด
ก. กองตรวจความปลอดภัย
5. หลักการพื้นฐานของการบริหาร ตามแนวคิดของเฮนรี เฟโยล (Henri Fayol) มีหลายประการ ยกเวน ขอใด
ค. หลักการควบคุมคุณภาพของผลผลิต
6. การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีวิวัฒนาการเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลกทางดานใด
ก. ดานเศรษฐกิจและสังคม ข. ดานเทคโนโลยี ค. ดานการแพทย ง. ดานสิทธิมนุษยชน
จ. ถูกทุกขอ
7. ปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปอาจแบงได 3 ประเด็นที่สําคัญคืออะไรบาง
ข. เหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุจากการทํางาน โรคจากการประกอบอาชีพ
8. การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการควรเริ่มตนจากการกําหนดนโยบายอาชีว อนามัยและความปลอดภัยโดยใคร
ก. ผูบริหารระดับสูง
9. ปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอแผนงานความปลอดภัย ไดแกขอใด ค. ขาดงบประมาณในระหวางดําเนินงาน
10. การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางยั่งยืนมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ ยกเวน ขอใด
ก. การจัดตั้งหนวยงานความปลอดภัยขึ้นตรงกับฝายบุคคล
1. ขอใดไมอยูในขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข. การสงเสริมอาชีพและการสรางงานในชนบท
2. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 มี
สาระสําคัญในการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ข. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหนวยงานความปลอดภัย ฯ ของสถานประกอบกิจการ
3. บุคลากรในขอใดที่มีบทบาทเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ. แพทยอาชีวเวชศาสตร
4. หนวยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแกขอใด
ง. สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน
5. หลักการพื้นฐานของการบริหาร ตามแนวคิดของเฮนรี เฟโยล (Henri Fayol) มีหลายประการ ยกเวน ขอใด ค. หลักของการกระจายอํานาจ
6. การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีวิวัฒนาการเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลกทางดานใด
ก. ดานการเมือง ข. ดานเทคโนโลยี ค. ดานสารสนเทศ ง. ดานสิทธิมนุษยชน
จ. ถูกทุกขอ
7. ปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปอาจแบงได 3 ประเด็นที่สําคัญคือเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน และขอใด ก. โรคจากการประกอบอาชีพ
8. การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการควรเริ่มตนจากการกําหนดนโยบายอาชีว อนามัยและความปลอดภัยโดยใคร
ก. นายจาง
9. ปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอแผนงานความปลอดภัย ไดแกขอใด ง. ขาดบุคลากรในระหวางดําเนินงาน

10. การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางยั่งยืนมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ ยกเวน ขอใด
ข. การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยเปนของจป. เพียงผูเดียว
หนวยที่ 2 “การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ”
1. ขอใดคือความหมายของคําวาอุบัติเหตุ
ง. เหตุการณที่ไมพึงประสงค ไมไดมีการวางแผน ไมไดคาดคิดไวลวงหนา ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวมีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือเสียชีวิต
2. ปเตอรเซนไดเสนอทฤษฎีอุบัติเหตุ/อุบัติการณโดยเพิ่มเติมองคประกอบใหมที่มีรายละเอียดตางจากทฤษฎีปจจัยมนุษยคือองคประกอบใด
ค. รับภาระมากเกินไป
3. ผูปฏิบัติงาน อุปกรณหรือเครื่องจักร และสิ่งแวดลอมคือองคประกอบของทฤษฎีใด ก. ทฤษฎีระบบ
4. ขอใดคือสาเหตุพื้นฐานที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ข. การขาดการฝกอบรม
5. เหตุการณลักษณะใดที่ตองทําการสอบสวนอุบัติเหตุ ถูกทุกขอ
6. ขอใดคือวัตถุประสงคหลักของการสอบสวนอุบัติเหตุ ข เพื่อคนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
7. จากเหตุการณ “ผูปฏิบัติงานเดินสะดุดขาโตะหกลมหัวเขากระแทกพื้น” สิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุคือขอใด ค ขาโตะ
8. พนักงานปวดหลังจากการกมยกสิ่งของหนัก จะระบุแหลงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุดังขอใด ง สิ่งของหนัก
1. ขอใดคือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) ข. เดินสะดุดสายไฟเสียหลักเล็กนอย
2. ทฤษฎีอุบัติเหตุ/อุบัติการณนําเสนอองคประกอบที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 4 องคประกอบ โดยการเพิ่มเติมองคประกอบจากทฤษฎีใด
ง. ทฤษฎีปจจัยมนุษย
3. ขอใดไมใชองคประกอบของทฤษฎีระบบ ค. วัตถุดิบ
4. ขอใดไมใชสาเหตุพื้นฐานที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ค. การใชเครื่องจักรไมถูกวิธี
5. เหตุการณขอใดที่ตองทําการสอบสวนอุบัติเหตุ จ ถูกทุกขอ
6. วัตถุประสงคหลักของการสอบสวนอุบัติเหตุมีหลายประการ ยกเวนขอใด ก เพื่อคนหาผูกระทําผิด
7. จากเหตุการณ “ผูปฏิบัติงานเดินสะดุดขาโตะหกลมหัวเขากระแทกพื้น” แหลงที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บคือขอใด ก พื้น
8. พนักงานปวดหัวไหลหลังจากการเอื้อมหยิบสิ่งของหนัก จะระบุแหลงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุดังขอใด จ การเคลื่อนไหวรางกาย
หนวยที่ 3 การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย
1 ขอใดกลาวถึง ความหมายของความสูญเสียไดอยางถูกตอง และกะทัดรัดชัดเจนที่ชัดเจนที่สุด
ค. คือ ความสูญเปลาของทรัพยากรที่พึงหลีกเลี่ยงได
2 จากการศึกษาของจูราน และ กรายน พบวา ในการควบคุมความสูญเสียสามารถดําเนินการไดอยางไร
ก.80% สามารถควบคุมไดดวยการบริหารจัดการที่ดี และ 20% สามารถควบคุมไดโดยผูปฏิบัติงาน
3 องคประกอบของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย ประกอบดวย
ก.แนวคิดในการบริหารงานและการจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหาร ข.มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีระบบการวัดผลที่ดี
4 ในแบบจําลองสาเหตุและผลของความสูญเสีย (Loss Causation model) ในโดมิโนตัวที่ 3 ซึ่งกลาวถึงสาเหตุในขณะนั้น คือ ขอใด
ค.การกระทําที่ต่ํากวามาตรฐานและสภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐาน
5 ขอใดตอไปนี้ เปนปจจัยคน (Personal Factor)ก.
เปนโรคภูมิแพ ข. ลักษณะทางกายภาพของรางกายไมเหมาะสม
6 ลักษณะของการจัดทําแผนการควบคุมความสูญเสีย มีอยู 4 ลักษณะ อะไรบาง ค. Terminate , Treat , Tolerate , Transfer
7 ขอใด เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการของการควบคุมขณะสัมผัส (Contact control) ข.การใช PPE
8 ขอใด คือ แหลงของความสูญเสีย (Source of Loss) ข.PEME
9 ขณะทําการเชื่อม มีเศษโลหะกระเด็นตกหลนอยูตามพื้น เศษโลหะที่ตกหลนอยูตามพื้นซึ่งอาจทําใหเกิดการลื่นลมไดนั้นเปนแหลงใด ของความ
สูญเสีย ง.
Environment
10 ขอใด คือ ความหมายขั้นตนของมาตรฐาน (Standard) ในหลักการของการควบคุมความสูญเสีย ค. Who does what and when
1 “ ความสูญเปลาของทรัพยากรที่พึงหลีกเลี่ยงได ” ตรงกับคําใน ขอใด มากที่สุด ข. Loss

2 “ 80% สามารถควบคุมไดดวยการบริหารจัดการที่ดี 20% สามารถควบคุมไดโดยผูปฏิบัติงาน ” เปนหลักการของใคร
ข.
จูราน และ กรายน
3 “ มีแนวคิดในการบริหารงาน , มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการบริหาร , มีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน และระบบการวัดผลที่ดี ” เปน
องคประกอบของเรื่องใด ข. Loss Control Management
4 “ การกระทําที่ต่ํากวามาตรฐาน ” และสภาพการณที่ต่ํากวามาตรฐาน ” มาจากทฤษฏี หรือหลักการในเรื่องใด
ข. แบบจําลองสาเหตุ และผลของความสูญเสีย
5 “ ลักษณะทางกายภาพของรางกายไมเหมาะสม ” เปนเรื่องใด ในแบบจําลองสาเหตุและผลของความสูญเสีย ง. ปจจัยคน
6 “ Terminate , Treat , Tolerate และ Transfer ” อยูในขั้นตอนใด ของการบริหารความสูญเสีย ข. การจัดทําแผนควบคุม
7 การสวมใส PPE .ในการปองกันอันตรายเปนการควบคุมในระยะใด ข. Contact Control
8 “ PEME ” เปนสวนใดของการบริหารควบคุมความสูญเสีย ข. แหลงของความสูญเสีย
Environment
9 “ ในการเชื่อมโลหะ ” ฟูม (fume) ที่เกิดขึ้นเปนแหลง ของความสูญเสียจากแหลงใด ง.
10 “Who does what and when ” เปนสวนใดของหลักการควบคุมความสูญเสีย ข. การกําหนดมาตรฐาน
หนวยที่ 4 “ความปลอดภัยเชิงระบบ”
กระบวนการผลิต
1. คําวา “ระบบ” ในเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบ ประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้ ยกเวน ขอใด ข.
2. วงจรชีวิตของของผลิตภัณฑที่ผานขั้นตอนการออกแบบแลวขั้นตอนตอไปคือขอใด ค.ผลิต
แนวคิด ออกแบบ ผลิต ตําเนินการ กําจัด
3. ดัชนีความเสี่ยงที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากําหนด จะมาจากผลผลการพิจารณาในประเด็นใน1. โอการเกิด 2. ความรุนแรง
4. Preliminary Heard Analysis (PHA) ควรนํามาใชในวงจรชีวิตชวงใดเหมาะสมที่สุด ก.
แนวคิด
5. เมื่อสนใจจะวิเคราะหวาอุปกรณในกระบวนการผลิตจะทํางานผิดพลาดอยางไร ควรใชเทคนิคขอใด เหมาะสมที่สุด ค.FMEA
6. การกําหนด Top event เปนวิธีการของเทคนิคใด ข. FTA
7. HAZOP เกี่ยวของกับขอใดในแงวิธีการทํา Guide Word
8. สัญลักษณ
เรียกวาอะไร ข. AND – Gate
9. เมื่อจะวิเคราะหดวยเทคนิค Event Tree Analysis จะเริ่มตนดวยขอใด ง. Initiating event
1. องคประกอบหลักของระบบ ในเรื่องความปลอดภัยเชิงระบบ คือขอตอไปนี้ ยกเวน ก. กระบวนการผลิต อุปกรณ เครื่องจักร
2. ตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เมื่อถึงขั้นตอนการผลิตแลวขั้นตอนตอไป คือขอใด ค. ดําเนินการ
3. การประมาณระดับความเสี่ยงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาจากเกณฑขอใด ข. ความถี่ และความรุนแรง
4. ในระยะแนวคิดของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เทคนิคใดเหมาะสมที่จะนํามาชี้บงอันตราย จ. PHA
5. FMEA เปนเทคนิคที่เหมาะสําหรับการวิเคราะห failure mode ของขอใด ข. Valve
6. การทํา FTA เริ่มตนดวยการกําหนดเรื่องใด ค.Top event
7. การใช Guide words เปนการดําเนินการชี้บงอันตรายดวยเทคนิคขอใด จ. HAZOP
8. สัญลักษณ
เรียกวาอะไร ก. OR - Gate
9. เทคนิค Event Tree Analysis วิเคราะหเหตุการณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเรื่องใด ค. มาตรการความปลอดภัยที่มีอยู
10. ภาพที่เห็นนี้ เปนการวิเคราะหดวยเทคนิคอะไร ค. FTA
หนวยที่ 5 “การจัดการความเสี่ยง”
1. การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได ผูมีบทบาทโดยตรงคือขอใด
1. รัฐบาล 2. หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย
3. นายจาง
2. จงเติมสิ่งที่รางอยูในกรอบการจัดการความเสี่ยงตอไปนี้ จ. ควบคุมความเสี่ยง
3. Slovic เสนอปจจัยการรับสัมผัสถึงความเสี่ยงตามขอใด ง.
ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก
ก. รู / ไมรู ข. กลัว / ไมกลัว
4. ขอใดไมใชขอกําหนดหลักของ AS / NZS 4360 ค. การจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยง

5. บริษัทที่ปรึกษาทําการประมาณระดับความเสี่ยงโดยใชวิธีตาม AS / NSZ 4360 พบวาระดับดังกลาวเปนความเสี่ยงปานกลาง (Moderate risk) มี
ความหมายวาอยางไร ข. กําหนดความรับผิดชอบของระดับบริหาร
6. ตามมาตรฐาน AS / NZS 4360 เสนอแนะกระบวนการบําบัดความเสี่ยงวาเมื่อสามารถชี้บงทางเลือกบําบัดความเสี่ยงแลว ขึ้นตอนตอไปคือ ขอใด
ค.
ประเมินทางเลือกการบําบัดความเสี่ยง
7. จากการศึกษาเกณฑการประมาณระดับความเสี่ยงของหลายหนวยงาน พบวา เกณฑที่ใชคือขอใด ก.
1 และ 2
1. ความรุนแรง
2. โอกาสเกิด
8. ขอใดเปนตัวอยางของวิธีการลดความรุนแรงของอันตราย ง. การแยกกิจกรรม / โครงการนั้น ๆ ออกไป
9. จากกราฟที่เห็น วิธีบําบัดความเสี่ยงใดที่เมื่อเสนอขึ้นมาแลวจะถูกใจผูบริหารมากที่สุด ปะหยัด
10. กรณีเปนโรงงานที่ไมไดดําเนินงานดานความปลอดภัยมาเปนเวลานานแลว เมื่อนายจางตัดสินใจวาจะพัฒนาระบบความเสี่ยงขึ้น ขั้นตอนแรก
ของการดําเนินโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงคือขอใด ก. สรางแรงสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง
1. ผูที่มีบทบาทโดยออมในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดคือขอใด 4. ลูกจาง
5. สื่อมวลชน
2. กรอบการจัดการความเสี่ยงขางลางนี้ ? คือขอใด ค. การประเมินความเสี่ยง
กรอบการจัดการความเสี่ยงมี 1 ชี้บงอันตราย 2 ชี้บงความเสี่ยง 3 ประเมินความเสี่ยง 4 ควบคุมความเสี่ยง
3. ตามขอเสนอของ Slovic มนุษยจะพิจารณาวาเรื่องใดเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดหรือไมไดนั้น จะพิจารณาจากปจจัยใด
ค. รู / ไมรู และกลัว / ไมกลัว
4. ขอกําหนดหลักของ AS / NZS 4360 คือขอใด ก. การกําหนดบริบท
5. บริษัทที่ปรึกษาทําการประมาณระดับความเสี่ยงตามวิธี AS / NZS 4360 พบวาเปนความเสี่ยงสูงมาก (high risk) กรณีเชนนี้ ทางโรงงานควรทํา
เชนใด ค.
ตองมีการวิจัย การวางแผน และการจัดการใหชัดเจน
6. ตามกระบวนการบําบัดความเสี่ยงของมาตรฐาน AS / NZS 4360 เมื่อประเมินทางเลือกการบําบัดความเสี่ยงไดแลว ขั้นตอนตอไปคือขอใด
ง.
เตรียมแผนบําบัดความเสี่ยง
7. โดยทั่วไป หนวยงานตาง ๆ นิยมกําหนดระดับความเสี่ยงโดยพิจาราจากเกณฑขอใด ค. 4 และ 5
4. ความรุนแรง
5. โอกาสเกิด
8. ขอใดเปนตัวอยางของวิธีการลดโอกาสเกิดของอันตราย จ. การควบคุมเทคโนโลยี
10. ขั้นตอนแรกสุดของการดําเนินโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงของโรงงานที่ตั้งมากวา 10 ป และมีสถิติการประสบอันตรายสูงคือขอใด จ.
หาทางทําความเขาใจและเกิดการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง
หนวยที่ 6 “การบริหารจัดการอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวยบุคคลและอุปกรณฉุกเฉิน”
1. งานตัดโลหะดวยเลื่อยไฟฟาควรมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลชนิดใดเปนอุปกรณพื้นฐาน ค. ถุงมือหนัง แวนตานิรภัย
2. บุคคลใดตอไปนี้ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับฝายตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหกิจกรรมของโครงการบริหารจัดการอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลในสถานประกอบการดําเนินไปไดอยางราบรื่นและประสบผล ง. เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
3. พิจารณาลักษณะงานและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตอไปนี้วาคูใดไมสัมพันธกัน
ค. งานเจียระไนพลอย – แวนตานิรภัย รองเทานิรภัย
4. คุณสมบัติของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลขอใดมีความจําเปนมาก ขาดไมได
จ. ประสิทธิภาพการปองกันเพียงพอ และมีมาตรฐานรับรอง
5. ขอใดนาจะเปนคําแนะนําการใชและดูแลรักษารองเทานิรภัยที่ถูกตอง
ข. เช็ดดวยผาสะอาด แลวเก็บในที่ที่ระบายอากาศดี หรือนําไปตากแดดเพื่อไลความชื้น
6. การดําเนินโครงการบริหารจัดการอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลในสถานประกอบการ ขั้นตอนใดตอไปนี้ควรกระทําเปนลําดับแรก
ค. การประเมินสภาพอันตรายในบริเวณที่อาจจําเปนตองใชอุปกรณ
7. “เมื่อสิ้นป 2550 การบาดเจ็บที่เกี่ยวของกับดวงตาลดลง 70% เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในป 2549” ขอความนี้ควรกลาวถึงในเอกสารใดมากที่สุด
จ. เอกสารประเมินผล

8. นายเกียรติเปนพนักงานใหมระดับปฏิบัติการ เขาควรทําสิ่งใดตอไปนี้ตามขอกําหนดของโครงการบริหารจัดการอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล ข. ศึกษาการใชและดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลหรือขอคําแนะนําจากหัวหนางาน
9. การฝกอบรมเรื่องอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหพนักงานระดับปฏิบัติการควรเนนเรื่องใดเปนพิเศษ
ง. วิธีการใช การทําความสะอาด การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา การเก็บ และการทิ้งอยางถูกตอง
10. หากทานตองการปกปองตนเองจากสารเคมี A ซึ่งดูดซึมผานผิวหนังไดนอย แตมีปริมาณในอากาศมากจนอาจเสียชีวิตไดหากใชอุปกรณปกปอง
ระบบหายใจไมถูกชนิด ทานควรเลือกใชชุดปองกันชนิดใดตอไปนี้
ข. ชุดปองกันการกระเด็นของของเหลวอันตราย
1. งานบรรจุหีบหอและขนยายสินคาควรมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลชนิดใดเปนอุปกรณพื้นฐาน
ข. ถุงมือผา รองเทานิรภัย
2. เมื่อผูปฏิบัติงานเกิดปญหาเกี่ยวกับเรื่องการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล บุคคลแรกที่ผูปฏิบัติงานควรขอคําแนะนําคือใคร
ก. หัวหนางาน
3. ครอบตานิรภัยสําหรับงานเชื่อมโลหะอาจเปนอุปกรณเพิ่มเติมในงานใดตอไปนี้ ก. งานกอสราง – ถุงมือหนัง หมวกนิรภัย
4. ขอใดเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลนอยที่สุด ค. รูปทรงทันสมัย สวยงาม
5. ขอใดนาจะเปนคําแนะนําการใชและดูแลรักษาแวนตานิรภัยที่ถูกตอง ก. เช็ดหรือลางดวยน้ําเปลาหรือน้ําสบูหลังการใชงาน
6. ผูประสานงานโครงการเปนผูที่มีความรูเรื่องอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเปนอยางดี อาจลงมือทํากิจกรรมตางๆในโครงการได
เอง ยกเวนกิจกรรมใด ข. การประเมินสภาวะสุขภาพของผูที่จําเปนตองใชอุปกรณ
7. “รายละเอียดของลักษณะงาน สภาพอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได สวนของรางกายที่อาจไดรับอันตราย” ขอมูลนี้อาจพบไดอยางครบถวนในเอกสาร
ฉบับใด ก. เอกสารประเมินสภาพอันตราย
8. นายกมลทํางานในสวนงานที่ไมตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเปนเวลา 2 ป ตอมาเขายายไปอยูหนวยซอมบํารุงและไดรับแจก
รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย และถุงมือ นายกมลควรทําสิ่งใดตอไปนี้เปนอันดับแรก
ข. ศึกษาการใชและดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลหรือขอคําแนะนําจากหัวหนางาน
9. การฝกอบรมเรื่องอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหเจาหนาที่จัดซื้อควรเนนเรื่องใดเปนพิเศษ
ค. หลักการเลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับลักษณะงานตางๆ
10. หากทานตองทํางานในบริเวณที่มีสารเคมีที่มีพิษมากแตไมทราบวามีปริมาณเทาใดในอากาศ ทานควรเลือกใชชุดปองกันชนิดใดตอไปนี้
ก. ชุดปองกันแกสพิษ
หนวยที่ 7 เรื่อง “พฤติกรรมมนุษยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน”
1. สิ่งที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษยที่สําคัญคือขอใด
ก. ความเชื่อ ข. คานิยม
ค. อารมณ จิตใจ
ง. สิ่งเราหรือตัวกระตุน จ. ถูกทุกขอ
2. พื้นฐานการเกิดของพฤติกรรมมนุษย คือ พันธุกรรมและขอใดอีก ง. สิ่งแวดลอม
3. ดัชนีความเสี่ยงที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากําหนด จะมาจากผลผลการพิจารณาในประเด็นใน ข. Attitude ทาทาง กริยา การวางตัว
4. การวัดพฤติกรรมโดยทางออมสามารถดําเนินการไดหลายอยาง ยกเวน ขอใด ข. การสังเกต
5. วินัยทํางานในโรงงานประกอบชิ้นสวนมอเตอรไซค เขาตั้งใจทํางานอยางดีดวยความขยันเปนพิเศษและไดรับเบี้ยขยันเปนเงินเพิ่มเปนประจําทุก
เดือน ซึ่งสงผลใหวินัยขยันทํางานเพิ่มมากขึ้น การที่โรงงานฯ ใหเบี้ยขยันกับวินัยเปนการกระทําในขอใด ค. การเสริมแรงทางบวก
6. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย แบงออกเปนหลายระดับ ระดับที่ 1 คือความตองการในขอใด
ข. กายภาพ
7. ลักษณะที่สําคัญของคานิยมคือขอใด ก.
เปนสิ่งที่เรียนรูได ข. สามารถเปลี่ยนแปลงไป ค. เปนการจูงใจ
ง.
เปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับ จ. ถูกทุกขอ
8. หนวยตัวแทนทางสังคมของการขัดเกลาทางสังคมที่มีความสําคัญที่สุดคือขอใด ง. ครอบครัว
9. ตามหลักการทฤษฎีพฤติกรรมที่องคกรกําหนดนั้น วงกลม “A” หมายถึงขอใด
พนักงาน หัวหนางาน เพื่อรวมงาน หัวหนาแผนก จ. ถูกทุกขอ
10. การวิเคราะหหาสาเหตุของพฤติกรรมเรื่องที่เปนปญหา ใชวิธีวิเคราะห A B C นั้น ถามวา C คือขอใด

ข.
Consequence
A = เหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอน ( Antacidents )
B = พฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตเห็นได (Behavior)
C = ผลพวงจากพฤติกรรมในหัวขอ A และ B ( Consequence)
1. ขอใดคือสิ่งสําคัญที่กําหนดพฤติกรรมมนุษย จ. ถูกทุกขอ
2. พฤติกรรมมนุษยมีพื้นฐานการเกิดคือสิ่งแวดลอมและขอใดอีก ข. พันธุกรรม
3. จากภาพพื้นฐานการเกิดพฤติกรรม S-M-V-A-B นั้น ถามวา B ขอใด ค.
Behavior
S = Self ตัวตนของบุคคล หรือ อัตรา ชั้นในสุด M = Motivation แรงจูงใจตางๆ สิ่งเรา
V = Value คานิยม A = Attitude ทัศนคติ , B = Behaviour พฤติกรรมการแสดงออกตางๆ อยูชั้นนอกสุด
4. ขอใดมิใชวิธีการวัดพฤติกรรมโดยทางออม ง. การสังเกต
5. วินิจทํางานในโรงงานไมอัด วินิจมักเกียจคราน เกเร ชอบทะเลาะวิวาทกับเพื่อนรวมงาน วินิจถึงถูกหักเงินเดือน 2% เพื่อใหเขาเลิกพฤติกรรม
ดังกลาว การกระทําดังกลาวของโรงงาน เปนการกระทําในขอใด
ข. การลงโทษทางลบ
6. ระดับสูงสุดของความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการคือขอใด ง. ความสําเร็จในชีวิต
7. คานิยมมีลักษณะที่สําคัญคือขอใด ก. เปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับ
ข. เปนสิ่งที่เรียนรูได
ค. สามารถเปลี่ยนแปลงได ง. เปนแรงจูงใจ จ. ถูกทุกขอ
8. หนวยตัวแทนทางสังคมที่มีความสําคัญที่สุดในการขัดเกลาทางสังคมคือขอใด ข. ครอบครัว
9. วงกลา “A” ตามแนวความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมที่องคกรกําหนด นั้นคือขอใด
จ. ถูกทุกขอ
10. วิธีวิเคราะห ABC ในการหาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปญหานั้นถามวา A คือขอใด ก. Antecedents
หนวยที่ 8 การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย
1. ขอใดเปนการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยโดยใช วัจนภาษา ค. เอกสารขอมูลเกี่ยวกับอันตรายสารเคมี
2. การที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานสอบถามขอมูลจากพนักงานบริเวณสายการผลิตที่มีเสียงดังมาก อาจเกิดอุปสรรคในการสื่อสารขอใด
จ.
อุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
3. ขอใดกลาวถึงเอกสารขอมูลความปลอดภัย (MSDS) ไดถูกตองที่สุด ค. เอกสารขอมูลเกี่ยวกับอันตรายสารเคมี
4. รูปแบบของเครื่องหมายเตือนเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคือขอใด
ข. รูปสามเหลี่ยม โดยมีพื้นสีเหลืองแถบตามขอบและสัญลักษณภาพสีดํา
5. เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยดานสารอันตรายระบบใดมีรูปแบบเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีพื้นเปนสีสม และมีภาพสัญลักษณเปนสีดํา
ง. ระบบ EU
6. หนวยงานใดในประเทศไทย เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานเกี่ยวกับ GHS
ง. กระทรวงอุตสาหกรรม
7. ในระบบ GHS มีการแบงกลุมสารเคมีดังขอใด
แบงเปน 2 ประเภท 1 อันตรายทางกายภาพ 2..อันตรายตอสุขภาพ
8. การสื่อสารความเปนอันตรายตามระบบ GHS ประกอบดวยองคประกอบใดบาง จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
ก. สัญลักษณแสดงอันตราย ข. คําสัญญาณ ค.ขอความแสดงอันตราย
9. โปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยหรือ Hazard Communication Program ของ OSHA ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนโปรแกรมการสื่อสารที่
มุงเนนในเรื่องใด ค. ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
10. ขอใดเปนวิธีในการดําเนินการตรวจสอบโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
มี 3 ประเภท ก. การสํารวจ ข. การสัมภาษณพนักงาน ค. การตรวจสอบเอกสาร
1. ขอใดเปนการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยโดยใช อวัจนภาษา
ข. การใชสัญญาณมือในการควบคุมการทํางานของปนจั่นยกของ
2. การที่หัวหนางานซึ่งไมเคยใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงานเลยเขาไปตักเตือนพนักงานใหใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล ทานคิดวาอาจเกิดอุปสรรคในการสื่อสารขอใด ก. อุปสรรคที่เกิดจากผูสงสาร
3. เอกสารขอมูลความปลอดภัยรูปแบบของ ANSI ประกอบไปดวยหัวขอตอไปนี้ ยกเวน ขอใด ค. การฝกอบรมเบื้องตน
4. รูปแบบของเครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคือขอใด
ง.รูปสี่เหลี่ยม โดยมีพื้นสีเขียวสัญลักษณภาพสีขาว

5. เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยดานสารอันตรายระบบใดที่มีการระบุเรื่องการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไวในเครื่องหมาย
ค. ระบบ HMIS (แถบสีสี่เหลี่ยม)
6. วัตถุประสงคของระบบ GHS มีดังตอไปนี้ ยกเวน ขอใด ข. เพื่อทําใหสารเคมีที่ใชกันแพรหลายทั่วโลกมีความเปนอันตรายลดลง
7. ขอใดไมใช ประเภทความเปนอันตรายทางกายภาพตามระบบ GHS ข. วัตถุกัมมันตรังสี
8. ขอใดเปนคําสัญญาณในระบบ GHS ง. Danger
9. องคประกอบของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย ในสวนของสถานประกอบการผูใชสารเคมีมีดังตอไปนี้ ยกเวน ขอใด
ข. การกําหนดความเปนอันตราย
10. ในการตรวจสอบโปรแกรมการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย การดําเนินการในขอใดจะเปนประโยชนในการวางแผนการตรวจสอบตอไปมาก
ที่สุด ข. การตรวจสอบเอกสาร
หนวยที่ 9 เรื่อง “เทคนิคการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน”
1. ความจําเปนในการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานคือขอใด ยกเวน ขอใด ก. เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ข. ลดตนทุนการผลิต
ค. สรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน ง. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
จ. ถูกทุกขอ
2. การวิเคราะหหาความตองการการฝกอบรม คือขอใด
ก. การสังเกต
ประกอบดวย การสังเกต การสัมภาษณ ใชแบบสอบถาม การสํารวจ และ การทดสอบ
3. การแบงประเภทของการฝกอบรมฯ โดยยึดตามเกณฑหลายเกณฑตอไปนี้ ยกเวน ขอใด ข. ขนาดของหนวยงาน
4. การเรียนรูจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อผูเขารับการอบรมมีคุณสมบัติในขอใดตอไปนี้เปนขอแรก ข. ตองมีความพรอม
5. ในระบบการจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับ เรื่อง “การดูแลหมอไอน้ําเพื่อความปลอดภัย” นั้น ถามวาปจจัยนําเขาคือขอใด
ง. พนักงานที่ปฏิบัติงานกับหมอไอน้ํา
6. ในการวางแผนจัดการฝกอบรมนั้น ขั้นตอนสุดทายคือขอใด ง. การประเมินผล มี 5 ขั้นตอน คือ 1.การวิเคราะหความตองการฝกอบรม
2. การกําหนดวัตถุประสงค 3. การออกแบบโครงการฝกอบรม 4. การเตรียมการและดําเนินการฝกอบรม 5.การประเมินผลและสรุปรายงาน
7. ลักษณะสําคัญของการประชาสัมพันธ และรณรงคความปลอดภัยในการทํางานมีหลายขอยกเวนขอใด ข.เปนการสื่อสารทางเดียว
ลักษณะสําคัญ ประชาสัมพันธและรณรงคความปลอดภัย 1.ตองการโนมนาวความคิดเห็นของพนักงานที่เปนจริง 2. เปนการสื่อสาร2 ทาง
3.เปนการดําเนินงานที่ตองมีการวางแผน 4. ดําเนินงานอยางตอเนี่อง 5. การประชาสัมพันธและการรณรงค
8. ขอใดมิใชสิ่งบางสาเหตุสําคัญที่ทําใหทราบวาจะตองดําเนินการประชาสัมพันธและรณรงคความปลอดภัยในโรงงาน
ง. หัวหนางานมีปญหากับครอบครัว
9. บทบาทของสื่อตอสถานประกอบการคือขอใด ก.เปนตัวกระตุนเตือนหรือตัวเรง ข.เปนการชักจูงและโนมนาวสรางความเขาใจ
ค ทําใหโรงงานเกิดภาพลักษณที่ดี ง.เปนแหลงวิทยากรและขอมูลขาวสาร จ.ถูกทุกขอ
10. การรณรงคความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม สื่อใดตอไปนี้ใชไดดีที่สุด ง. สื่อที่เปนภาพและเสียง
สื่อมี 4 ประเภทคือ 1.สื่อบุคคล 2.สื่อสิ่งพิมพ 3. สื่อกิจกรรม 4.สือ่ ที่เปนทั่งภาพและเสียง
1. ในการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานนั้นมีความจําเปนในขอใด จ. ถูกทุกขอ
2. วิธีการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมฯ คือขอใด ง. การสัมภาษณ
3. ขอใดมิใชเกณฑที่ใชแบงประเภทของการฝกอบรมฯ ค. จํานวนพนักงาน
4. สิ่งแรกที่วิทยากรพึงตระหนักในการฝกอบรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีเกี่ยวกับผูเขารับการอบรมฯ คือขอใดตอไปนี้
ค. ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความพรอม
5. ในระบบการจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับ เรื่อง “การใชเครื่องตัดกระดาษดวยความปลอดภัย” นั้น ถามวา ปจจัยนําเขาคือขอใด
ง. พนักงานที่ทํางานกับเครื่องตัดกระดาษ ปจจัยนําเขาคือพนักงานในระดับตางๆ ของบริษัทหรือโรงงานที่ตองการฝกอบรม
6. ในการวางแผนจัดการฝกอบรมนั้น ขั้นตอนแรกคือขอใด ข. การวิเคราะหความตองการ
7. ขอใดมิใชลักษณะสําคัญของการประชาสัมพันธ และรณรงคความปลอดภัยในการทํางาน ก. เปนการสื่อสารทางเดียว
8. ตัวบงชี้สําคัญที่ทําใหทราบวาจะตองดําเนินการประชาสัมพันธและรณรงคความปลอดภัยในโรงงานฯ มีหลายขอ ยกเวน ขอใด
ก. ความขัดแขงของพนักงานและครอบครัว

ตัวบงชี้ ที่สําคัญ 1. อัตราอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ โรคจากการทํางานเพิ่มมากขึ้น 2. เกิดสภาพการณตางๆ ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการ
ทํางาน 3. ผูปฏิบัติงานละเลยไมสนใจสวมไสอุปกรณปองกัน 4. มีของเสีย มลพิษ รั่วไหลจากกระบวนการผลิต 5. มีเหตุรองเรียนตางๆ
9. สื่อมีบทบาทสําคัญตอสถานประกอบการคือขอใด จ. ถูกทุกขอ
10. สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธความปลอดภัยในโรงงานไดดีที่สุดคือขอใด ก. สื่อบุคคล
หนวยที่ 10 เทคนิคเฉพาะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการตรวจความปลอดภัย ก. จับตาดูพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
2. .ใครมีหนาที่ตรวจความปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแรงงาน ป 2549 ง . จป.หัวหนางาน
3. การตรวจความปลอดภัยขอใดเปนบทบาทหนาที่ของหัวหนางาน ข. ทางเดินในอาคาร
4. ขอใดคือขั้นตอนหลักของการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย จ. ถูกทุกขอ
มีขั้นตอน 1 การเลือกงานที่จะทําการวิเคราะห 2 การจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน 3. การควบคุมปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. การระบุอันตรายที่มีหรือแฝงอยูในขั้นตอนการทํางาน
5. งานใดที่ควรใหผูเชี่ยวชาญพิเศษทําการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย ง. ขอ ก และ ข
ก. การปฏิบัติงานในโรงไฟฟานิวเคลียร ข. การปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสี
6. อวัยวะใดของรางกายที่ใชในการสังเกตเพื่อความปลอดภัยนอยที่สุด ค. ลิ้น
7.ถาหัวหนางานตองการทราบพฤติกรรมการทํางานของผูปฏิบัติงานอยางแทจริง ควรใชวิธีการสังเกตขอใด ก. สังเกตโดยการลอบดู
8.ขอใดคือวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการวิเคราะหแบบเควายที จ. การสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงาน
9. ขอใดไมใชหลักการวิเคราะหแบบเควายที ง. การรวบรวมงานทั้งหมดในโรงงาน
10. งานใดที่ควรใชวิธีวิเคราะหอันตรายแบบเควายทีปากเปลา ก. งานที่มีอันตรายนอย
เควายที มี มีเควายที 4 ขั้นตอน เควายที จุดเดียว เควายทีปากเปลา
1. ขอใดคือวัตถุประสงคของการตรวจความปลอดภัย จ. ขอ ข และ ค
ข. คนหาสภาพการณที่ไมปลอดภัย ค. เปนเครื่องมือในการวัดผลการบริหาร
2. ใครมีหนาที่ตรวจความปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแรงงาน ป 2549 ค. จป.หัวหนางาน
3. การตรวจความปลอดภัยขอใดไมใชบทบาทหนาที่ของหัวหนางาน ง. ระบบหมอไอน้ํา
4. ขอใดไมใชขั้นตอนหลักของการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย ข. การจัดทําสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน
5. งานใดที่จป.วิชาชีพสามารถทําการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยได จ. ขอ ก ข และ ค
ก. การทํางานกับเครื่องจักร ข. การทํางานกับสารไวไฟ ค. การเชื่อมโลหะดวยไฟฟา
6.รางกายใชประสาทสัมผัสใดในการสังเกตเพื่อความปลอดภัยนอยที่สุด ข. การรับรส
7. การสังเกตวิธีใดที่ผูสังเกตควรมีตําแหนงงานในระดับเดียวกับผูถูกสังเกต จึงจะทําใหสามารถสังเกตการทํางานอยางใกลชิดได
ข. สังเกตโดยการทํากิจกรรมรวมกัน
8. ขอใด ไมใช วัตถุประสงคหลักของการวิเคราะหแบบเควายที จ. เพื่อกําหนดการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
9. ขอใดคือหลักการวิเคราะหแบบเควายที ง. ขอ ก และ ข
ก. การใหคํามั่นสัญญา ข. การเตือนตนเองกอนลงมือทํางาน
10. งานใดที่ควรใชวิธีวิเคราะหอันตรายแบบเควายที 4 ขั้นตอน จ. ถูกทุกขอ
งานที่มีอันตรายรุนแรง งานที่มีความซับซอน งานที่มีอันตรายหลายอยาง งานที่มีผูปฏิบัติงานจํานวนมาก
หนวยที่ 11 เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”
1. คําวา “Process” ใน OSHA’S Process Safety Management มีความหมายไมครอบคลุมถึงขอใด
จ.
การใชสารเคมีประเภทสารละลาย และสารตัวทําละลายทั่วไป
ครอบคลุมถึงเรื่อง การขนสงสารเคมีอันตรายสูง
การจัดเก็บสารเคมีอันตรายสูง
การบรรจุสารเคมีอันตรายสูงในภาชนะภายใตความดัน การบรรจุสารไวไฟสูง
2. เหตุผลสําคัญของการพัฒนา Process Safety Management ขึ้นมาคือขอใด
ก.
ความลมเหลวในการปองกันอันตรายดวยเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว

3. การรั่วไหลของสารเคมีกรณีโรงกลั่นน้ํามันไทย-ออยสจนเกิดเพลิงไหม เปนตัวอยางอุบัติภัยตามขอใด

ข สารไวไฟลุกไหม
4. ขอมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Information) ที่ OSHA กําหนดใหตองมีคือขอใด
ก. 1 , 2 และ 3 1 อันตรายของสารเคมีอันตรายสูงที่ใช
2. เทคโนโลยีที่ใช 3.อุปกรณที่ใช
5. ขอใดไมใชสิ่งที่ OSHA กําหนดเปนความรับผิดชอบของนายจางบริษัทผูรับเหมา
ง. มีวิศวกรความปลอดภัยประจําโครงการ
6. โดยทั่วไปที่มาของคําถามในแบบ Checklist คือขอใด ค. 3 และ 4 3. กฎหมาย 4. เอกสารขึ้นตอนการดําเนินงาน
7. เมื่อ จป.ระดับวิชาชีพ จัดทํา Checklist สําหรับการตรวจดานสิ่งแวดลอมการทํางานเสริมแลว ขอใดจําเปนตองดําเนินการตอไปเกี่ยวกับการ
นําไปใชงาน ก. อบรมผูใชใหมีความเขาใจอยางแทจริง ระวังมีคําตอบถูกทุกขอ
8. What – If ควรนํามาใชกับระยะใดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ จ.ถูกทุกขอ ก.แนวคิด ข. ออกแบบ
ค. ผลิต ง. ดําเนินการ
9. ขอใดเปนตัวอยางของการทํา What – If ก.ผลที่เกิดขึ้น ถาสัญญาณเสียงเตือนภัยไมดัง ระวังมีคําตอบถูกทุกขอ
10. โดยทั่วไปทีมวิเคราะห What – If ควรประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ ยกเวน ขอใด
ง. ผูบริหาร
ทีม ประกอบดวย ชางซอมบํารุง ผูออกแบบ ผูควบคุมการผลิต วิศวกรโครงสราง
1. OSHA ใหนิยามคําวา Process ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ ยกเวนขอใด ง. การใชผงโลหะในหองปฏิบัติการ
OSHA จะเนนเรื่อง สารเคมีและสารไวไฟ
2. เนื่องจากโรงงานที่มีอันตรายสูง ยังคงประสบปญหาสารเคมีรั่วไหล ทําใหเกิดการพัฒนาระบบขอใด ก. PSM
3. เหตุการณสารเคมีแพรกระจายเนื่องจากเพลิงไหมคลังเก็บสินคาที่ทาเรือคลองเตย จัดเปนปญหาอุบัติภัยรายแรงตามขอใด
ค. สารพิษรั่วไหล
4. ขอมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Information) ที่โรงงานตองจัดใหมีตาม OSHA’S PSM คือขอใด
จ. 1 , 3 และ 5 อุปกรณที่ใช เทคโนโลยีที่ใช อันตรายของสารเคมี
5. ขอใดไมใชสิ่งที่ OSHA กําหนดเปนความรับผิดชอบของนายจางบริษัทผูรับเหมา ก. การรักษาไวซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัย
และความเสี่ยง
6. ภายในโรงงาน อาจนําขอใดมาเปนหลักในการจัดทํา Checklist ในระยะดําเนินการ จ. Work instruction
7. ขอควรตระหนักในการใหคณะกรรมการความปลอดภัยนําแบบ Checklist การตรวจโรงงานไปใชคือขอใดจ.มีการอบรมใหเขาใจแบบที่ใช
8. ระยะวงจรชีวิตขอใด เหมาะสมที่จะนําเทคนิค What – If มาใชงาน จ. ถูกทุกขอ
9. ขอใดเปนตัวอยางการทํา What – If ค. สารบี มีมากกวาสารเอในถังปฏิกิริยาจะเกิดอะไรขึ้น
10. โดยทั่วไปเมื่อตั้งทีมวิเคราะห What – If ควรประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ ยกเวน
ก. ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ
หนวยที่ 12 ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและปลอดภัย”
1. “ระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อประมวลผลขอมูลหรือแปลงจากขอมูลดิบใหอยูในรูปที่มีความหมาย มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงาน”
เปนคําจํากัดความของคําใด ข. ระบบสารสนเทศ
2. ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสําคัญอยางไร จ. ขอ1 2 และ 3 ถูก
ก. สนับสนุนการปฏิบัติงานประจํา ข. สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ค. สนับสนุนการปฏิบัติตามภาระหนาที่ทางกฎหมาย
3. การทําสําเนาขอมูล เปนกิจกรรมหนึ่งของระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขั้นตอนใด ค. การจัดการขอมูล
4. การจัดทําระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ มีปจจัยสําคัญที่ควรพิจารณาคืออะไร
ก. ประเภทของสถานประกอบการ ข. ขนาดของสถานประกอบการ ค. กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ง. นโยบายของผูบริหาร
จ. ถูกทุกขอ
5. บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขอใด ที่กฎหมายมิไดกําหนดใหนายจางตองจัดใหมีประจําใน
สถานประกอบการ ค. บรรณารักษระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. ขอเสนอแนะและขอรองเรียนตาง ๆ เกี่ยวกับอันตรายจากอุบัติเหตุและสิ่งแวดลอมในการทํางาน ควรจัดเก็บไวในฐานขอมูลใดของระบบ
สารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ค. ฐานขอมูลการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7. ขอใดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมิติดานเนื้อหา ข. ความถูกตอง แมนยํา

8. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับลักษณะสารสนเทศที่ผูบริหารระดับกลางตองการ ข. มีขอบเขตแคบกวาผูบริหารระดับสูง
9. ผูใชสารสนเทศควรมีความรูความสามารถในการใชสารสนเทศ โดยสิ่งที่จําเปนตองรูไดแกขอใด จ. ถูกทุกขอ
ก. รูแหลงสารสนเทศที่ตนตองการ ข. รูวิธีเขาถึงแหลงสารสนเทศ ค. รูวิธีสืบคนและ/หรือคนคืนสารสนเทศ ง. รูขอบขายของเนื้อหาสารสนเทศ
10. แหลงรวบรวมสารสนเทศที่ใหญที่สุดในโลกปจจุบันคืออะไร ข. อินเทอรเน็ต
1. “ผลลัพธที่ไดจากการนําขอมูลเขาสูกระบวนการประมวลผลใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายและเปนประโยชนตอการตัดสินใจหรือการนําไปใช
งานของผูรับ”เปนคําจํากัดความของคําใด ก. สารสนเทศ
2. ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสําคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ในเรื่องใด จ. ถูกทุกขอ
ก. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย ข. การวางแผนงานความปลอดภัย
ค. การอนุมัติงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร ง. การกํากับ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานดานความปลอดภัย
3. การบันทึกขอมูลที่ไดจากการประมวลผลลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร เปนกิจกรรมหนึ่งของระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในขั้นตอนใด ข. การจัดการขอมูล
การจัดการขอมูล มี 1. การเก็บรักษาขอมูล 2.การปรับปรุงขอมูล 3.การคนคืนขอมูลหรือการดึงขอมูลมาใช 4. การทําสําเนาขอมูล
4. ในการจัดทําระบบสารสนเทศ หนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและผูเกี่ยวของควรมีสวนรวมในการการกําหนดความตองการของ
ขอมูลในเรื่องใด ก. ชนิดและรูปแบบของขอมูลที่ใชอยูและที่ตองการ ข. ขอมูลที่มีอยูแลว หรือสามารถจัดเก็บได
ค. ขอมูลที่ควรจะมีใชเพิ่ม เพื่อตอบสนองผูใชงานในระดับตาง ๆ ง. ความถี่และปริมาณของการใชขอมูล
จ. ถูกทุกขอ
5. บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขอใด ที่กฎหมายมิไดกําหนดใหนายจางตองจัดใหมีประจําใน
สถานประกอบการ ค. เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. สถิติการลาปวยหรือลาหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของพนักงาน ควรจัดเก็บไวในฐานขอมูลใดของระบบสารสนเทศดานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ง. ฐานขอมูลการบริหารงานบุคคล
7. ขอใดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมิติดานเนื้อหา ก. ความคงเสนคงวา ไมขัดแยงกัน
8. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับลักษณะสารสนเทศที่ผูบริหารระดับกลางตองการ ก. มีรายละเอียดมากกวาผูบริหารระดับสูง
9. ผูใชสารสนเทศควรมีคุณลักษณะอยางไร จ. ถูกทุกขอ
ก. สามารถประมวลสารสนเทศได ข. รูวิธีสืบคนหรือคนคืนสารสนเทศ
ค. รูขอบขายของเนื้อหาสารสนเทศ ง. ประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ
10. สารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาจสืบคนไดจากแหลงสารสนเทศสถาบัน ซึ่งมีหลายแหง ยกเวน ขอใด
ง. ผูเชี่ยวชาญในหนวยงานดานความปลอดภัย
หนวยที่ 13 “องคกรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
1. ผูใดควรมีบทบาทที่ทําใหคนงานแตละแผนก ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวใน Safe Work Instruction
ข.
ผูจัดการแผนกนั้น ๆ
2. ผูใดมีหนาที่พิจารณาคัดเลือกหนากากกรองสารเคมีใหคนงานใช
ก. จป. ระดับวิชาชีพ
3. ขอใดเปนสมรรถนะหลัก (Core Competence) ที่ผูอํานวยการฝายความปลอดภัยตองมี
ก. ความเชี่ยวชาญในงาน
4. ขอใดเปนตัวอยางสมรรถนะตามหนาที่ (Functional competence) ดานสถานะผูนําของผูอํานวยการฝายความปลอดภัยในโรงงาน
ข. สามารถนําทีมงานสรางผลงานไดประทับใจผูบริหารอื่น ๆ ในโรงงาน
5. ขอใดเปนตัวอยางบทบาทดานขอมูลขาวสารของผูอํานวยการฝายความปลอดภัย ค. การพบปะผูนําชุมชนดานการดําเนินงานของโรงงาน
6. ขอใดอธิบายความแตกตางระหวางหนวยงานหนวยงานหลักและหนวยงานความปลอดภัยไดดีที่สุด
ก.หนวยงานความปลอดภัย-แนะนํา หนวยงานหลัก - ปฏิบัติ
ข.หนวยงานความปลอดภัย-ชี้บงและประเมินผล หนวยงานหลัก – ควบคุมอันตรายที่สําคัญ ๆ เปนลําดับแรก ๆ
ค. หนวยงานความปลอดภัย-ตรวจวัดปริมาณฝุน หนวยงานหลัก –ดูแลระบบระบายอากาศ
ง. หนวยงานความปลอดภัย-ชี้แจงกฎหมาย หนวยงานหลัก –ปฏิบัติตามกฎหมาย จ. ถูกทุกขอ
7. โครงสรางองคกรของฝายความปลอดภัยคือขอใด ข. แบบแนวนอน

8. หนาที่หลักของคณะกรรมการความปลอดภัยคือขอใด

ตรวจความปลอดภัย
9. องคประกอบสําคัญของคณะกรรมการความปลอดภัยในเชิงทฤษฎีคือขอใด
ค. ตัวแทนฝายนายจาง และตัวแทนฝายลูกจาง
10. การแบงคณะกรรมการความปลอดภัยตามขนาดของโรงงานจะแบงออกไดเปนกี่ประเภท
จ. สวนกลาง ระดับฝาย และระดับแผนก
1. Safe Work Instruction ที่โรงงานกําหนดขึ้น ผูใดควรมีบทบาทที่จะทําใหคนงานในโรงงานปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
ง.
ผูจัดการฝายโรงงาน
2. ผูใดมีหนาที่กําหนดลักษณะคุณสมบัติ (specification) ของหนากากกรองสารเคมีที่จะซื้อใหคนงานใช ค. ฝายความปลอดภัย
3. ผูอํานวยการฝายความปลอดภัยในโรงงานตองมีสมรรถนะหลัก (core competence) คือขอใด ง. การมุงผลสัมฤทธิ์
4. ในฐานะผูอํานวยการฝายความปลอดภัย ควรทราบวาสมรรถนะตามหนาที่ (Functional competence) คือขอใด
ค. กําหนดทิศทางของงานที่รับผิดชอบไดชัดเจน
5. ขอใดเปนตัวอยางบทบาทดานการตัดสอนใจของผูอํานวยการฝายความปลอดภัย
ก. การพิจารณาเลือกแผนผังโรงงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
6. ขอใดอธิบายความแตกตางระหวางหนวยงานหนวยงานหลักและหนวยงานความปลอดภัยไดดีที่สุด
ค. หนวยงานความปลอดภัย- ตรวจประเมินระบบ หนวยงานหลัก – แกไขปรับปรุงขอบกพรอง
7. เมื่อจะตั้งฝายความปลอดภัย ควรพิจารณาตั้งตามขอใด
ข. แบบแนวนอน
8. ขอใดคือหนาที่หลักของคณะกรรมการความปลอดภัย
จ. ตรวจความปลอดภัย
9. ในทางทฤษฎีควรกําหนดองคประกอบคณะกรรมการความปลอดภัยตามขอใด ค. ตัวแทนฝายนายจาง และตัวแทนฝายลูกจาง
10. การแบงคณะกรรมการความปลอดภัยตามหนาทีจ่ ะแบงออกไดเปนกี่ประเภท จ. ระดับนโยบาย ระดับตรวจโรงงาน และระดับจัด
การศึกษา
หนวยที่ 14 “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
1. BS 8800 เปนมาตรฐานของหนวยงานใด
ก.
BSI
2. ระบบมาตรฐาน VPP มีระดับการรับรองดังขอใด ง.Stare, Merit และ Demonstrate
3. การทบทวนสถานะเริ่มตนในระบบ มอก. 18001 มีวัตถุประสงคสําคัญคืออะไร ง. ประเมินสถานการณการดําเนินงานกับกฎหมาย
4. ผูตรวจประเมินภายในในโรงงานที่มีระบบ มอก. 18001 ตองมีคุณสมบัติตามขอใด ข.ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินภายใน
5. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการจัดจางในระบบ มอก. 18001 ค. ผูถูกจางตองมีความสามารถสนองตอบดานความปลอดภัยที่กําหนดไวได
6. การวัดผลการปฏิบัติงานในระบบ มอก. 18001 กําหนดใหทําการวัดในลักษณะใด จ. วัดผลเชิงรุก และเชิงรับ
7. การทบทวนการจัดการในระบบ มอก. 18001 ตองดําเนินการโดยใครเปนอยางนอยที่สุด ง. ผูบริหารระดับสูง
8. ILO-OSH 2001 เปนมาตรฐานประกาศใชโดยใคร
ข. องคการแรงงานระหวางประเทศ
9. ขอใดไมใชขอกําหนดหลักของ ILO-OSH 2001
ค. การตรวจประเมิน
10. ในระบบ ILO – OSH 2001 ทางโรงงานตองแตงตั้งใครตอไปนี้ จ. ขอ ก. และ ข. ถูก
ก. ผูแทนลูกจางดานความปลอดภัย ข. ผูแทนฝายบริหารดานความปลอดภัย
1. British Standard Institute ไดกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขอใด ค. BS 8800
2. มาตรฐานใดที่มีระดับการใหการรับรองเปน Star, Merit และ Demonstrate
ข. VPP
3. การทบทวนสถานะเริ่มตนในระบบ มอก. 18001 ตองทบทวนกับเรื่องอะไร จ. กฎหมายที่โรงงานตองปฏิบัติตาม
4. ผูตรวจประเมินภายในในระบบ มอก. 18001 ตองผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินภายในและตองไดรับเรื่องอะไร
ก. ความอิสระในการตรวจประเมิน ระวังมีขอถูกทุกขอ
5. โรงงานที่ไดรับมาตรฐาน มอก. 18001 ตองกําหนดเรื่องใดในการจัดจางผูรับเหมาที่จะตองปฏิบัติ ง. มาตรการความปลอดภัยในงานที่วาจาง
6. ขอใดเปนการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงรุก ง. สถิติการตรวจความปลอดภัยในรอบ 6 เดือน ระวังถูกทุกขอ
7. วาระการพิจารณาในการทบทวนการจัดการตาม มอก. 18001 ตองมีเรืองพิจารณาอะไรตอไปนี้ จ. ถูกทุกขอ
ก.
ผลการดําเนินงานในแตละขอกําหนด ข.
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในองคกร
ค.
การทบทวนนโยบาย ง. ผลการตรวจประเมินที่ผาน ๆ มา

8. องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดกําหนดมาตรฐานขอใด ค. DSH 2001
9. ขอใดไมใชขอกําหนดหลักของมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององคการแรงงานระหวางประเทศ

ก. การควบคุมการปฏิบัติ
10. มาตรฐานในขอ 9 กําหนดใหมีการแตงตั้งบุคคลใด
ข. ผูแทนลูกจางดานความปลอดภัย
หนวยที่ 15 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
1. ขอใดคือวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกตองที่สุด ง. การจัดการที่แหลงกําเนิด
2. ขอใดคือเครื่องมือที่ใชในการจัดการ ค. สิ่งแวดลอม อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000
3.. ขอใด อยูในชุดของอนุกรมมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดลอม ISO 14000
ก. การดูแลปญหาสิ่งแวดลอมขององคกรดวย ระบบการจัดการ ตามขอกําหนดของ มาตรฐานสากลที่เรียกวา ISO 14001
5. ขอใด คือองคประกอบหลักของระบบการจัดการ สิ่งแวดลอม ISO 14001 ก. การปองกันมลพิษหรือการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด
6. ขอใด ไมใช ขอกําหนดทั่วไป ของระบบ ISO 14001 จ. การขอรับการรับรอง
7. ขอใด คือ สิ่งที่ตองปรากฏใน นโยบาย สิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดของ ISO14001 ก.กรอบแนวทางการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
8. ขอใดคือเจตนารมณหลักของขอกําหนดเรื่องการ วางแผน ตามขอกําหนดของ ISO 14001
ก. ตองการใหองคกรสามารถกําหนดโปรแกรม เพื่อการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญได
9. ขอใด ไมใช เจตนารมณ ของขอกําหนด เรื่อง การนําไปปฏิบัติและกระบวนการ ของ ISO 14001 จ. การมีระบบการวัดผลที่ดี
10. ขอใด ไมใช เจตนารมณของขอกําหนดเรื่อง การตรวจสอบ ของ ISO 14001 จ. ทราบบทลงโทษ ตามขอกําหนดดาน สิ่งแวดลอมตางๆ
1. ขอใดคือความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม เชิงระบบ ข. สวนหนึ่งของการจัดการทั้งองคกร
2. ขอใดไมใชหลักการพื้นฐานของการดูแลดวย ความรับผิดชอบ จ.ใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
3. ขอใดคือประเภทของอนุกรมมาตรฐานการ จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 ก. มาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
4. ขอใด ไมใชวงจรของขอกําหนดของระบบการ จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ง. การวางแผนใหม
วงจรมี นโยบาย การวางแผน นําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ ทบทวนโดยฝายบริหาร ปรับปรุงอยางตอเนี่อง
5. ขอใดไมใชประโยชนของการทําระบบ ISO 14001 จ. ราคาสินคาถูกลง
6. ขอใด ไมใช สาระ ที่กําหนดในขอกําหนดของระบบ ISO 14001 เรื่องประเด็นสิ่งแวดลอม จ. ตองทบทวนประเด็นสิ่งแวดลอมทุกๆป
7. ขอใด ไมใช สาระ ที่กําหนดในขอกําหนดเรื่อง วัตถุประสงค เปาหมายและโปรแกรม จ. วัตถุประสงคและเปาหมายตองมีมากกวา 1 เรื่อง
8. ขอใด ไมใชสาระ ของขอกําหนด ISO 14001 เรื่อง ขีดความสามารถ การฝกอบรมและ จิตสํานึก จ. การตรวจวัดผลการฝกอบรม
9. ขอใด ไมใช เจตนารมณของการทบทวนโดยฝาย บริหาร จ. ใหรางวัล
10. ขั้นตอนการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ขึ้นในองคกร มี กี่ ขั้นตอน ก. 19 ขั้นตอน
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