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1. สาระส าคัญ 
 ปัจจุบัน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชนไม่ว่าประเภทหรอืขนาดใด ๆ ได้ก าหนดให้มีการน า
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อชว่ย
เสริมสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิต และทรพัย์สิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน และ
ช่วยลดอัตราการเกิดอุบั้ติเหตุภายในองค์กร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององค์กรที่มีต่อพนักงาน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความม่ันใจในการท างาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพขององค์กร โดยที่การด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน เป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตระหนัก ความร่วมมือ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ
ตามกฎกติกา เพื่อให้บรรลุถึง ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย จึงเป็นเรื่องของทุกคน 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 มีความรู้ความเขา้ใจในทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 บทบาทของผู้เก่ียวขอ้งในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เก่ียวขอ้งในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.1.3 การจัดองค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.1.4 คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 
3.1.5 บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถบอกบทบาทของผูเ้ก่ียวข้องในเรื่องอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได้ 
3.2.2 สามารถบอกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เก่ียวขอ้งในเรื่องอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได้ 
3.2.3 สามารถอธิบายการจัดองค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
3.2.4 สามารถบอกถึงหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างานได้ 
3.2.5 สามารถบอกหน้าที่ของบุคลากรในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได้ 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       3.3.1 รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า และพัฒนาลักษณะนิสัย ในเรื่อง หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
4. เน้ือหาสาระการเรียนรู ้
 หน่วยที่ 12 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบไปด้วยหวัข้อหรอืเน้ือหา
สาระการเรียนรู้ในเรือ่งต่อไปน้ี 

4.1 บทบาทของผูเ้ก่ียวข้องในเรือ่งอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เก่ียวข้องในเรือ่งอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
4.3 การจัดองค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.4 คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 
4.5 บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
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5.1.1 ครูน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย 
ครอบคลุมถึงเน้ือหาของ  การเรียนในหน่วยที่ 12 ซึ่งในแต่ละหัวข้อน้ันจะมีการน าเสนอก่อนเขา้สู่บทเรียนทีแ่ตกต่างกันใน
แต่ละหัวข้อ 

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 12 
 5.3 การสรุป 
  5.3.1 ครูสรุปสาระการเรียนรู้ ในด้านของทฤษฏี และการปฏิบัติ พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ 
 ในหน่วยที่ 12 
  5.3.2 ครูสังเกตพฤติกรรม ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และผลสัมฤทธิ์จากการท า
กิจกรรม 
กลุ่ม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน 
 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์  :  เอกสารประกอบการเรียนรู้ในเรือ่ง หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จากหนังสือเรียน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001 - 1001 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ :  โปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Powerpoint) หัวข้อ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับงานอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย 
            6.3 หุ่นจ าลอง หรอืของจริง (ถ้าม)ี :  - 
 6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี :  - 
 
7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ ) 
 7.1 ใบความรู้ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

7.1.1 บทบาทของผู้เก่ียวขอ้งในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เก่ียวขอ้งในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.1.3 การจัดองค์กรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.1.4 คณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน 
7.1.5 บุคลากรในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

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



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 12 
 

ชื่อหน่วย หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สัปดาห์ที่ 17 

ชั่วโมงรวม  3  ชั่วโมง 
สอนจ านวน  1  คร้ัง 

 

รายวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  รหัสวิชา 20001-1001 

38 

10. บันทึกหลังสอน 
 10.1 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

10.3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
       

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

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


