
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 6 
 

ชื่อหน่วย โรคทีเ่กิดจากการท างานและโรคจากการประกอบอาชีพ 
สัปดาห์ที่ 10 

ชั่วโมงรวม   3 ชั่วโมง 
สอนจ านวน  1 คร้ัง 
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1. สาระส าคัญ 
 กระบวนการท างานที่เก่ียวกับเคร่ืองจักร เป็นกระบวนการท างานทีไ่ม่ปลอดภัย การสร้างความเข้าใจให้เจ้าของ
สถานประกอบการ หรือนายจ้างเห็นความส าคญัของสขุภาพอนามัยของลูกจ้างเป็นสิ่งส าคัญอยา่งมาก การจัดมาตราการ
ในการป้องกันโรคที่เกิดจากการท างานเป็นสิ่งจ าเป้นนอกจากน้ีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชพีเองให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้เคร่ืองมือปอ้งกันตัวเอง รวมทั้งต้องรู้อันตรายของงานที่ท า และสิ่งคุกคามที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม
การท างานจะท าให้คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอตุสาหกรรมมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 มีความรู้ความเขา้ใจในทักษะกระบวนการป้องกันโรคที่เกิดจากากรท างาน และโรคจากการประกอบอาชีพ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ 
3.1.2 ชนิดของโรคจากการประกอบอาชีพ 
3.1.3 สาเหตุของการเกิดโรคจากการท างาน 
3.1.4 ปัจจัยทางกายภาพที่ท าใหเ้กิดโรคจากการท างาน 
3.1.5 ปัจจัยทางเคมีที่ท าใหเ้กิดโรคจาการท างาน 
3.1.6 มาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 
3.1.7 วิธีการควบคุมอันตรายจาการท างาน 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถบอกความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพได้ 
3.2.2 สามารถแยกชนิดของโรคจากการประกอบอาชีพได้ 
3.2.3 สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคจากการท างานได้ 
3.2.4 สามารถบอกปัจจัยทางกายภาพทีท่ าให้เกิดโรคจากการท างานได้ 
3.2.5 สามารรถบอกถึงปัจจัยทางเคมีที่ท าให้เกิดโรคจาการท างานได้ 
3.2.6 สามารถบอกมาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพได้ 
3.2.7 สามารถอธิบายวิธีการควบคุมอันตรายจาการท างานได้ 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       3.3.1 รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า และพัฒนาลักษณะนิสัย ในเรื่อง โรคทีเ่กิดจากากร
ท างาน และโรคจากการประกอบอาชพี 
 
4. เน้ือหาสาระการเรียนรู ้
 หน่วยที่ 6 โรคที่เกิดจากากรท างาน และโรคจากการประกอบอาชีพ ประกอบไปด้วยหัวขอ้หรอืเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 

4.1 ความหมายของโรคจากการประกอบอาชพี 
4.2 ชนิดของโรคจากการประกอบอาชีพ 
4.3 สาเหตุของการเกิดโรคจากการท างาน 
4.4 ปัจจัยทางกายภาพทีท่ าให้เกิดโรคจากการท างาน 
4.5 ปัจจัยทางเคมีที่ท าให้เกิดโรคจาการท างาน 
4.6 มาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 
4.7 วิธีการควบคุมอันตรายจาการท างาน 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
5.1.1 ครูน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการการป้องกันโรคที่เกิดจากากรท างาน และโรคจากการประกอบ

อาชีพ 
โดยครอบคลุมถึงเน้ือหาของการเรียนรู้ในหน่วยที ่6 ซึ่งในแต่ละหัวข้อน้ันจะมีการน าเสนอก่อนเขา้สู่บทเรียนทีแ่ตกต่างกัน
ในแต่ละหัวข้อ 

5.1.2 ครูใช้ค าถามน าในการระหว่างการแนะน าเข้าสู่บทเรียน เพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดการมีส่วนร่วมในการ 
น าเข้าสู่บทเรียน 
 5.2 การเรียนรู้ 
  5.2.1 ครูให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากสื่อ ใบงาน และการท ากิจกรรมในชั้นเรียน โดยเน้นการท า  
 กิจกรรมการท าการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
  5.2.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการเรียนรู้ในหน่วยที่ 6 
 5.3 การสรุป 
  5.3.1 ครูสรุปสาระการเรียนรู้ ในด้านของทฤษฏี และการปฏิบัติ พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ 
 ในหน่วยที่ 6 
  5.3.2 ครูสังเกตพฤติกรรม ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และผลสัมฤทธิ์จากการท า
กิจกรรม 
กลุ่ม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน 
 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์  :  เอกสารประกอบการเรียนรู้ในเรือ่ง โรคทีเ่กิดจากากรท างาน และโรคจากการประกอบอาชีพ 
 จากหนังสือเรียนอาชวีอนามัยและความปลอดภัย รหสัวิชา 20001 - 1001 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ :  โปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Powerpoint) หัวข้อ โรคที่เกิดจากากรท างาน และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
 6.3 หุ่นจ าลอง หรอืของจริง (ถ้าม)ี :  - 
 6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี :  - 
 
 
7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ ) 
 7.1 ใบความรู้ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

7.1.1 ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ 
7.1.2 ชนิดของโรคจากการประกอบอาชีพ 
7.1.3 สาเหตุของการเกิดโรคจากการท างาน 
7.1.4 ปัจจัยทางกายภาพที่ท าใหเ้กิดโรคจากการท างาน 
7.1.5 ปัจจัยทางเคมีที่ท าใหเ้กิดโรคจาการท างาน 
7.1.6 มาตรการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 
7.1.7 วิธีการควบคุมอันตรายจาการท างาน 

 
8. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
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 ไม่มี 
 
9. การวัดผลและประเมินผล 
 9.1 ก่อนเรียน : แบบวัดผลประเมินผลความรู้ก่อนเรียน 
 9.2 ขณะเรียน : การสังเกต และพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
 9.3 หลังเรียน  : ใบงาน แบบทดสอบเฉพาะหน่วย และแบบวัดผลประเมินความรู้หลังเรียน 
 
10. บันทึกหลังสอน 
 10.1 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 10.2 ผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

10.3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
       

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


