
 

 

          

 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 

 

วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา ๒๐๐๐๑-๑๐๐๑  
             หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖5 
            ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขาการโรงแรม 
 
                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวณัฐริกา   โมอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน         อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕      สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

                        รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 
     ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
     ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 

(นางสาวสินนีาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ) 
หัวหน้าสาขาวชิาการโรงแรม 

……../………./………. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       ควรปรับปรุงดังเสนอ 
อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………………….. 

(นายอรุณ  เกลื่อนพนัธ์) 
รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 

………/………./……….. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………. 

(นายนิมิตร  ศรียาภัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

………./………./……….. 
 
 
 
 



 

 

คำนำ 

                แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาการจัดดอกไม้ รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๒๐  จัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

วิชาการจัดดอกไม้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2564  ของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7หน่วย  ประกอบด้วย .ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย  การควบคุม

ป้องกันมลพิษ   การควบคุมป้องกันโรคในการประกอบอาชีพ  หลักการยศาสตร์ในการทำงาน           

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน    เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับ

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

 ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณ

อย่างยิ่ง 

  

 
ณัฐริกา  โมอ่อน                                                                                   

                                                                                                         
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

                              แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
๑.  วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา ๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ จำนวน  ๒ หน่วยกิต  จำนวน   ๒    ช่ัวโมง 
๒.คำอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานอาชีพมลพิษ โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรบัปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๓.จุดประสงค์รายวิชา  
             ๑. เข้าใจหลกัการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกบัอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
             ๒. สามารถดำเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคที่เกิดจากการทางาน 
             ๓. สามารถปรับปรงุสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
            ๔. มีจิตสานึกและกิจนสิัยที่ดีในการปฏิบัตงิานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๔.สมรรถนะรายวิชา 
            ๑. แสดงความรูเ้กี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
            ๒. วางแผนดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยทีเ่กิดจากการทำงาน 
            ๓. วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
           ๔. อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
           ๕. เลือกใช้เครือ่งปอ้งกันอันตรายตามสถานการณ์ 
           ๖. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลกัการและกระบวนการ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๕.การวิเคราะห์หลักสูตร 

วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา  ๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ จำนวน  ๓ หน่วยกิต  จำนวน   ๔    
ชั่วโมง 

                 พฤติกรรม 

 

ชื่อหน่วย 

พุทธิพิสัย 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบังานอาชีวอนามัย 1 2 1    1 1 6 4 

การควบคุมปอ้งกันมลพิษ  1 1 2 1  1 1 7 4 

การควบคุมปอ้งกันโรคในการประกอบ
อาชีพ 

1 3 1    2 2 9 1 

หลักการยศาสตร์ในการทำงาน  1 1 1 2  2 2 9 1 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทำงาน 

1 1 1 1   1 1 6 4 

เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 1 2 2    1 1 7 4 

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย 

1 2 1    1 1 6 4 

รวม 3 8 5 4 3  7 7   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2 .       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
6. กำหนดหน่วยการเรยีนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชี
วอนามัย 

4 1.1 รู้และเข้าใจความเป็นมาในงาน
อาชีวอนามัย  
1.2 รู้และเข้าใจคุณประโยชน์ 

1.1บอกความหมายอาชีวอนามัย 
 

หน่วยที่ 2 การควบคุม
ป้องกันมลพิษ 

4 1.1 รู้และเข้าใจการป้องกันมลพิษ
ต่างๆ 

1.1บอกความหมายการควบคุม
ป้องกันมลพิษ 

หน่วยที่ 3 การควบคุม
ป้องกันโรคในการ
ประกอบอาชีพ 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ป้องกันโรคในงานอาชีพ 

1.1 สามารถควบคุมป้องกันโรคใน
การประกอบอาชีพงานต่างๆ 

หน่วยที่ 4. หลักการย
ศาสตร์ในการทำงาน 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน
แบบศาสตร์ในการทำงานรปูแบบ
ต่างๆ 
 

1.1 สามารถการทำงานรูปแบบ
ต่างๆ 

หน่วยที่ 5.อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
ในการทำงาน 
 

8 1.1 รู้และเข้าใจในด้านการ
ปลอดภัยในการทำงาน 

 

1.1 สามารถทำงานได้อย่าง
ปลอดภัย 

หน่วยที 6. 
เครื่องหมายสัญลักษณ์
ความปลอดภัย 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องหมายสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยด้านต่างๆ 
 

1.1 สามารถจัดบอกประเภทของ
เครื่องหมายละป้ายสัญลักษณ์ได ้

หน่วยที 7.ความรู้
เกี่ยวกับอปุกรณ์ป้องกัน
อันตราย 

16 1.1 รู้และเข้าใจในด้านความรู้
เกี่ยวกับอปุกรณ์ป้องกันอันตราย 

1.1 สามารถบอกประโยชน์ของ
อุปกรณ์แตล่่ะประเภทได้ 

สอบปลายภาค 4 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยท่ี ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 5 4 13 6.5 
๒ 4 5 4 13 6.5 
๓ 4 5 4 13 6.5 
๔ 4 5 4 13 6.5 
๕ 4 5 4 13 6.5 
6 4 5 4 13 6.5 
7 3 5 3 11 5.5 
8 3 5 3 11 5.5 

รวม 30 4๐ 30 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       ๓๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(20 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       ๔๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๓๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู ้

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกนั คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕0  ระดับผลการเรียน ๐  
 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๘.๓ ใบงาน 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรือ่ง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชีวอนามยั  6 ชั่วโมง 
2. จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 

3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 
        3.1 รู้และเข้าใจหลักการอาชีวอนามัย 
        3.2 รู้และเข้าใจงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
       4.1แสดงความรู้เกี่ยวกบัอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน  
 5. เนื้อหา 
        5.1บอกความหมายของงานอาชีวอนามัยได ้
         5.2 บอกแนวทางการส่งเสริมอาชีวอนามัยได ้
         5.3 บอกพัฒนาการของงานอาชีวอนามัยได้ 
         5.4 บอกองค์การที่กำหนดขอบข่ายงานอาชีวอนามยัได้ 
        5.5 อธิบายลักษณะงานอาชีวอนามัยได ้
        5.6 บอกความหมายของความปลอดภัยในการทางานได้ 
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1 แสดงความรู ้ เก ี ่ยวกับอาชีวอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1รู้และเข้าใจหลักการอาชีวอนามัย 
6.2 รู้และเข้าใจงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานอาชวีอนามัย  6 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1-2/6 - ผู้สอนต้ังคาถามกบัผูเ้รียนแตล่ะคนเกี่ยวกบั
งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทางานโดย
วิธีการสุ่มถาม 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็นจะมีวิธีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีใหเ้กิดข้ึนในตัวบุคคลได้
อย่างไร 

- ผู้สอนอธิบายใหเ้ห็นถึงความสำคัญของงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียน วิธีการเรียน
และเกณฑก์ารประเมินผลการเรียน 

- ผู้สอนช้ีแจงหัวข้อที่จะเรียนและกจิกรรมการ
เรียน 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 ในหนังสือ หน้า 2 โดยใช้
เวลา 20 นาที 

- ผู้สอนต้ังคาถามผูเ้รียนคำว่า “อาชีวอนามัย” 
มีความหมายว่าอย่างไร โดยการสุม่ 3-4 คน และ
ผู้สอนอธิบายเพิม่เติม 

- ผู้สอนต้ังคาถามใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง 

 ความหมายของงานอาชีวอนามัย 
 แนวทางการสง่เสรมิอาชีวอนามัย 
พัฒนาการของงานอาชีวอนามัย 
องค์การทีก่ำหนดขอบข่ายงานอาชีวอนามัย 
ลักษณะงานอาชีวอนามัย 
- ผู้สอนอธิบายเพิ่มเตมิแต่ละหัวข้อ โดยใช้

โปรแกรม Powerpoint และใหผู้้เรียนจดสรปุ
เนื้อหาลงในสมุด 

- ผู้สอนกำหนดปัญหา ถึงสาเหตุทีท่าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการทางาน โดยใหผู้้เรียน
ระดมสมองช่วยกันคิดหาคาตอบและอธิบายคา
ตอบให้เพื่อนฟงั 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนปฏิบัติกจิกรรมค้นคว้าข้อมูล 
โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามหัวข้อดังนี้ 

 
1. สื่อสิง่พิมพ ์
- หนังสือเรียนรายวิชา 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของสานัก
พิมพ์ศูนย์สง่เสรมิ
อาชีวะ 
- (แบบฝึกหัดตอนที่ 1) 
- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 
จานวน 10 ข้อ หน้า 
2 ในหนังสือเรียน 
- ใบงานที่ 1 เรื่อง 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั
งานอาชีวอนามัย 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
- โปรเจคเตอร ์
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
- PowerPoint หน่วย
การเรียนที่ 1 เรือ่ง 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั
งานอาชีวอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 



 

 

 หลัก 3E ในการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ผู้สอนใช้วิธีสุ่มผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม ตอบคาถาม
และอธิบายใหเ้พื่อนฟงัทัง้ช้ันเรียน 

- ผู้สอนและผู้เรียนสรปุบทเรียนร่วมกันโดยการ
ถามตอบ โดยผูเ้รียนจะต้องตอบคาถามได้ร้อยละ 
70 จากการสุ่ม 

- ผู้เรียนทากจิกรรมแบบฝึกหัดตอนที่ 1 โดย
เกณฑ์การวัดผลวัดจาก 70% ของจานวนผูเ้รียน
สามารถทาแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง และสอดแทรก
การใช้อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า เช่น สมุด ปากกา 
ประหยัดตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 
8. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู ้
 8.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 



 

 

10. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………
……………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........………
…………………………..………………………………………...............……......…….................................…………………………………..…
……………………………………...............………………… 
 
ผลการสอนของคร ู
........................................................................... ..............................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
1.ข้อใดกล่าวถึง “อาชีวอนามัย”ได้ถูกต้องที่สุด 

 
ก.การดูแลสุขภาพคนชราในบ้านพกัคนชรา       ข.การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
ค.การดูแล ระวังสุขภาพของนักศึกษาขณะเรียน  ง.การดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
 
2.งานอาชีวอนามัยด้านงานปกป้องคุ้มครอง สอดคลอ้งกบัข้อใด 

 
ก.ให้คนงานเข้างานตามเวลา                       ข.ให้ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน 
ค.ให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตราย           ง.ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานข้อใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ก.จำนวนพนักงานมากๆในห้องเดียวกัน             ข.มีถังขยะขนาดใหญ่อยู่ในหอ้งทำงาน 
ค.จัดห้องทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก           ง.จัดให้หวัหน้านั่งด้านหลังสุดเพื่อดกูารทำงานของพนกังาน 
 
4.อาชีพใดบ้างเสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุจากการทำงาน 

 
ก.พนักงานพิมพ์ดีด                                  ข.คนงานก่อสร้าง 
ค.พนักงานขับรถ                                     ง.พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
 
5.อุปกรณ์เครือ่งมอืในข้อใดไม่ควรนำมาใช้งาน 

 
ก.อุปกรณ์ทีซ่ื้อมาใหม่                           ข.อุปกรณ์ที่ยืมมาจากโรงงานอื่น 
ค.อุปกรณ์ชำรุด                                   ง.อุปกรณ์ราคาถูก 

 
6.ข้อใดคือความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ก.สดใสทำงานทีบ่ริษัทโตโยต้าอย่างมีความสุข       ข.สมศรีปวดหลงัจากการกม้เงยขายผลไม ้
ค.สมพรปวดเมื่อยจากการพมิพ์คอมพิวเตอร์         ง.สมพิศมีผื่นคันตามตัวเพราะแพส้ารเคมีในการทำงาน 
 
7.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานข้ึนอยู่กบันายจ้างเพียงอยา่งเดียว   
ข.อุบัติเหตุในการทำงานสง่ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัตงิานเพียงฝา่ยเดียว 
ค.ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 



 

 

8.ข้อใดที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 
ก.ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
ข.มีน้ำใจช่วยทำงานแทนเพื่อนโดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
ค.รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ง.ฝึกฝนทกัษะการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
9.การเลือกวิธีการควบคุมสิง่แวดล้อมการทำงานใหเ้หมาะสมที่สุดจะเกิดผลด้านใดมากทีสุ่ด 
 
ก.ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายทดแทนให้คนงาน    ข.ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงานสูง 
ค.เครื่องจักรใช้งานได้นาน                         ง.ใช้คนงานจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 
10.ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 
 
ก.เสียงดัง                               ข.การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 
ค.สารเคมี                               ง.การสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
  
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  2. จำนวน 6  ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจมลพิษจากการทางาน 
3.2 รู้และเข้าใจมลพิษด้านต่าง ๆ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1ปฏิบัติตนถูกต้องเพื่อควบคุมและป้องกันมลพิษ 
 5. เนื้อหา 
           5.1บอกความหมายของคาว่า มลพิษ ได้ 
           5.2 บอกอันตรายของมลพิษในสภาพแวดล้อมการทางานได้ 
           5.3 บอกอันตรายของมลพิษทางกายภาพได ้
           5.4 บอกอันตรายของมลพิษทางเคมีได้ 
           5.5 บอกอันตรายของมลพิษทางชีวภาพได้ 
           5.6บอกอันตรายของมลพิษทางจิตวิทยาสังคมได้ 
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1 ปฏิบัติตนถูกต้องเพื่อควบคุมและป้องกันมลพิษ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

6.1บอกความหมายของคาว่า มลพิษ ได้ 
6.2 บอกอันตรายของมลพิษในสภาพแวดล้อมการทา
งานได ้
6.3 บอกอันตรายของมลพิษทางกายภาพได้ 
6.4 บอกอันตรายของมลพิษทางเคมีได้ 
 6.5 บอกอันตรายของมลพิษทางชีวภาพได้ 
6.6บอกอนัตรายของมลพิษทางจิตวิทยาสังคมได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 6 ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3-4/6 - ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระที่ได้เรียนมาแล้ว
เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย 

- ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 2 เรื่อง การควบคุมและป้องกันมลพิษ 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่ 2 หน้า18 ในหนงัสือเรียน โดย
ใช้เวลา 20 นาที 

- ผู้สอนช้ีแจงหัวข้อที่จะเรียน และกจิกรรมการ
เรียนพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้น
ในเรื่องการ 

มีวินัยในตนเอง การขยันหมั่นเพียร ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ และการตรงตอ่เวลา เป็นต้น 

- ผู้สอนกล่าวให้เห็นถึงความสำคัญของมลพิษ
ในสภาพแวดล้อมการทำงาน 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนจบัคู่ ปฏิบัติกิจกรรมค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมลพิษ ตามรายละเอียดดงันี ้

 มลพิษทางกายภาพ 
 มลพิษทางเคม ี
 มลพิษทางชีวภาพ 
มลพิษทางจิตวิทยาสังคม 
- ผู้สอนใช้วิธีสุ่มผูเ้รียน 3-4 คู่ ตอบคำถามและ

อธิบายให้เพือ่นฟังทั้งช้ันเรียน 
- ผู้สอนอธิบายเนือ้หาเพิ่มเติมแต่ละหัวข้อ 

เพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด โดยใช้โปรแกรม Powerpoint นาเสนอ
ตามหัวข้อดังนี้ และใหผู้เ้รียนจดสรุปเนื้อหาลงใน
สมุด 

 
 
1. สื่อสิง่พิมพ ์
- หนังสือเรียนรายวิชา 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของสานัก
พิมพ์ศูนย์สง่เสรมิ
อาชีวะ 
- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 
จานวน 10 ข้อ ( 5 
คะแนน) 
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การ
ควบคุมและป้องกัน
มลพิษ 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
- โปรเจคเตอร ์
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
- PowerPoint หน่วย
การเรียนที่ 2 เรือ่ง 
การควบคุมและ
ป้องกันมลพิษ 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู ้
 8.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
10. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………
……………………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………...............………………………………………………………………………………………………..……………………  
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..………………………………………........
.......……......................................................................................................……………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………
……………........................................................................................................................ ....................................…………
………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….....
....…………………………………..………………………………………...............……......…….................................………………………  
 



 

 

ผลการสอนของคร ู
........................................................................... ......................................................................................................................
..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................................
............................................................................................................................................................………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                                   แบบทดสอบกอ่นเรียน/หลงัเรียน 
1.ข้อใดกล่าวถึง “อาชีวอนามัย”ได้ถูกต้องที่สุด 

 
ก.การดูแลสุขภาพคนชราในบ้านพกัคนชรา       ข.การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
ค.การดูแล ระวังสุขภาพของนักศึกษาขณะเรียน  ง.การดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
 
2.งานอาชีวอนามัยด้านงานปกป้องคุ้มครอง สอดคลอ้งกบัข้อใด 

 
ก.ให้คนงานเข้างานตามเวลา                       ข.ให้ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน 
ค.ให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตราย           ง.ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานข้อใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ก.จำนวนพนักงานมากๆในห้องเดียวกัน             ข.มีถังขยะขนาดใหญ่อยู่ในหอ้งทำงาน 
ค.จัดห้องทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก           ง.จัดให้หวัหน้านั่งด้านหลังสุดเพื่อดกูารทำงานของพนกังาน 
 
4.อาชีพใดบ้างเสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุจากการทำงาน 

 
ก.พนักงานพิมพ์ดีด                                  ข.คนงานก่อสร้าง 
ค.พนักงานขับรถ                                     ง.พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
 
5.อุปกรณ์เครือ่งมอืในข้อใดไม่ควรนำมาใช้งาน 

 
ก.อุปกรณ์ทีซ่ื้อมาใหม่                           ข.อุปกรณ์ที่ยืมมาจากโรงงานอื่น 
ค.อุปกรณ์ชำรุด                                   ง.อุปกรณ์ราคาถูก 

 
6.ข้อใดคือความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ก.สดใสทำงานทีบ่ริษัทโตโยต้าอย่างมีความสุข       ข.สมศรีปวดหลงัจากการกม้เงยขายผลไม้ 
ค.สมพรปวดเมื่อยจากการพมิพ์คอมพิวเตอร์         ง.สมพิศมีผื่นคันตามตัวเพราะแพส้ารเคมีในการทำงาน 
 
 
 



 

 

7.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานข้ึนอยู่กบันายจ้างเพียงอยา่งเดียว   
ข.อุบัติเหตุในการทำงานสง่ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัตงิานเพียงฝา่ยเดียว 
ค.ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
 
8.ข้อใดที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 
ก.ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
ข.มีน้ำใจช่วยทำงานแทนเพื่อนโดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
ค.รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ง.ฝึกฝนทกัษะการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
9.การเลือกวิธีการควบคุมสิง่แวดล้อมการทำงานใหเ้หมาะสมที่สุดจะเกิดผลด้านใดมากทีสุ่ด 
 
ก.ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายทดแทนให้คนงาน    ข.ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงานสูง 
ค.เครื่องจักรใช้งานได้นาน                         ง.ใช้คนงานจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 
10.ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 
 
ก.เสียงดัง                               ข.การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 
ค.สารเคมี                               ง.การสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
  

  
ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 

             (.....................................................................................) 
 
 
 

 

 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การควบคุมป้องกันโรคในการประกอบอาชีพ 
  2. จำนวน6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการทางาน 
3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ 

4.สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคในการประกอบอาชีพ  

 
  5. เนื้อหา 

5.1บอกความหมายของโรคจากการทางานได ้
5.2 บอกลักษณะการเกิดโรคได้ 
5.3 บอกปจัจัยสำคัญที่ทาใหเ้กิดโรคจากการทางานได้ 
5.4 บอกประเภทของโรคจากการทางานได้ 
5.5 บอกชนิดของโรคที่เกิดจากการทางานได้ 
5.6 บอกความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพได ้

6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

6.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน
โรคในการประกอบอาชีพ  
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1 บอกความหมายของโรคจากการทางานได้ 
6.2 บอกลักษณะการเกิดโรคได้ 
6.3 บอกปจัจัยสำคัญที่ทาใหเ้กิดโรคจากการทางานได้ 
6.4 บอกประเภทของโรคจากการทางานได้ 
6.5 บอกชนิดของโรคที่เกิดจากการทางานได้ 
6.6 บอกความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ
ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี3 การควบคุมป้องกันโรคในการประกอบอาชีพ จำนวน 11ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5-6/6 - ผู้สอนครูกล่าวทักทายผู้เรียน และสนทนากบั
ผู้เรียนถึงโรคจากการทำงานและโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

และยกตัวอย่างโรคจากการทางาน แล้วครูนำ
ภาพเกี่ยวกับโรคมาใหผู้้เรียนชม 

- ผู้สอนนำประเด็นคำถามฝึกการคิดมาให้
ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการคิดอย่าง
เป็นระบบการ 

รวบรวมข้อมูล ตอบคำถามและร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพือ่วิเคราะห์ประเด็นคาถามฝึกการคิด 

- ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 การควบคุมและป้องกันโรค 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่ 3 หน้า 36 ในหนังสือเรียน 
โดยใช้เวลา 20 นาที 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนบอกความหมายของคำว่า 
โรคจากการทำงาน และผู้สอนสรปุอีกครั้งหนึ่ง 

- ผู้สอนบรรยายในหัวข้อโรคจากการทำงาน
และโรคจากอาชีพ โดยใช้สื่อ Powerpoint 

- ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุม่ กลุม่ละเท่า ๆ 
กัน จานวน 4 กลุ่ม ให้ตัวแทนกลุม่จบัสลาก 
หัวข้อที่ผูส้อนกำหนด 

- เมื่อแต่ละกลุ่มได้หัวข้อแล้ว ให้ไปศึกษา
ค้นคว้า แล้วจัดทาแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) 

- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอหน้าช้ัน
เรียน กลุม่ละ 5 นาที 

- เมื่อทุกกลุ่มนาเสนอเสร็จแล้ว ผู้สอนและ
ผู้เรียนสรุปร่วมกันใหผู้จ้ดบันทกึสาระสำคัญลง
สมุด 

1. สื่อสิง่พิมพ ์
- หนังสือเรียนรายวิชา 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของสานัก
พิมพ์ศูนย์สง่เสรมิ
อาชีวะ 
- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน
หน่วยการเรียนที่ 3 
จานวน 10 ข้อ ( 5 
คะแนน) 
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การ
ควบคุมและป้องกันโรค 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
- โปรเจคเตอร ์
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
- PowerPoint หน่วย
การเรียนที่ 3 เรือ่ง 
การควบคุมและ
ป้องกันโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 
 
 
 
 



 

 

8. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู ้
 8.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
10. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………
……………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........………
…………………………..………………………………………...............……......…….................................…………………………………..… 
 



 

 

ผลการสอนของคร ู
........................................................................... ..............................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                                     แบบทดสอบกอ่นเรียน/หลงัเรียน 
1.ข้อใดกล่าวถึง “อาชีวอนามัย”ได้ถูกต้องที่สุด 

 
ก.การดูแลสุขภาพคนชราในบ้านพกัคนชรา       ข.การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
ค.การดูแล ระวังสุขภาพของนักศึกษาขณะเรียน  ง.การดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
 
2.งานอาชีวอนามัยด้านงานปกป้องคุ้มครอง สอดคลอ้งกบัข้อใด 

 
ก.ให้คนงานเข้างานตามเวลา                       ข.ให้ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน 
ค.ให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตราย           ง.ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานข้อใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ก.จำนวนพนักงานมากๆในห้องเดียวกัน             ข.มีถังขยะขนาดใหญ่อยู่ในหอ้งทำงาน 
ค.จัดห้องทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก           ง.จัดให้หวัหน้านั่งด้านหลังสุดเพื่อดกูารทำงานของพนกังาน 
 
4.อาชีพใดบ้างเสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุจากการทำงาน 

 
ก.พนักงานพิมพ์ดีด                                  ข.คนงานก่อสร้าง 
ค.พนักงานขับรถ                                     ง.พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
 
5.อุปกรณ์เครือ่งมอืในข้อใดไม่ควรนำมาใช้งาน 

 
ก.อุปกรณ์ทีซ่ื้อมาใหม่                           ข.อุปกรณ์ที่ยืมมาจากโรงงานอื่น 
ค.อุปกรณ์ชำรุด                                   ง.อุปกรณ์ราคาถูก 

 
6.ข้อใดคือความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ก.สดใสทำงานทีบ่ริษัทโตโยต้าอย่างมีความสุข       ข.สมศรีปวดหลงัจากการกม้เงยขายผลไม ้
ค.สมพรปวดเมื่อยจากการพมิพ์คอมพิวเตอร์         ง.สมพิศมีผื่นคันตามตัวเพราะแพส้ารเคมีในการทำงาน 
 
 
 



 

 

7.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานข้ึนอยู่กบันายจ้างเพียงอยา่งเดียว   
ข.อุบัติเหตุในการทำงานสง่ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัตงิานเพียงฝา่ยเดียว 
ค.ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
 
8.ข้อใดที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 
ก.ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
ข.มีน้ำใจช่วยทำงานแทนเพื่อนโดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
ค.รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ง.ฝึกฝนทกัษะการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
9.การเลือกวิธีการควบคุมสิง่แวดล้อมการทำงานใหเ้หมาะสมที่สุดจะเกิดผลด้านใดมากทีสุ่ด 
 
ก.ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายทดแทนให้คนงาน    ข.ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงานสูง 
ค.เครื่องจักรใช้งานได้นาน                         ง.ใช้คนงานจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 
10.ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 
 
ก.เสียงดัง                               ข.การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 
ค.สารเคมี                               ง.การสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

  
            
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 



 

 

   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 หลกัการยศาสตร์ในการทำงาน 
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1 รู้และเข้าใจการทางานตามหลักการยศาสตร์ 
3.2 รู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ 

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1 ปฏิบัติตนได้ตามหลกัการยศาสตร์ในการทำงาน 
  5. เนื้อหา 
          5.1 อธิบายความหมายของการยศาสตร์ได้ 
          5.2.บอกขอบข่ายของการยศาสตร์ได้ 
          5.3 บอกความสำคัญของการยศาสตร์ได ้
          5.4อธิบายหลักการของการยศาสตร์ได้ 
          5.5 อธิบายประโยชน์ของการยศาสตร์ได ้
          5.6 บอกลักษณะปัญหาด้านการยศาสตร์ได ้
          5.7 อธิบายหลกัการยศาสตรก์ารทำงานในท่ายืนได ้
          5.8 อธิบายหลกัการยศาสตรก์ารทำงานในท่าน่ังได ้
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1ปฏิบัติตนได้ตามหลักการยศาสตร์ในการทำงาน 
 

6.1 อธิบายความหมายของการยศาสตร์ได้ 
6.2.บอกขอบข่ายของการยศาสตร์ได้ 
6.3 บอกความสำคัญของการยศาสตร์ได ้
6.4อธิบายหลักการของการยศาสตร์ได้ 
6.5 อธิบายประโยชน์ของการยศาสตร์ได ้
6.6 บอกลักษณะปัญหาด้านการยศาสตร์ได ้
6.7 อธิบายหลกัการยศาสตร์การทำงานในท่ายืนได้ 
6.8 อธิบายหลกัการยศาสตร์การทำงานในท่าน่ังได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 หลักการยศาสตร์ในการทำงาน จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

7-8/6 - ผู้สอนกล่าวทกัทายผู้เรียน และสนทนาถึง
เรื่องที่เกี่ยวกับหลกัการยศาสตร์ในหน่วยการเรียน
ที่ 4 

พร้อมทั้งผู้สอนสารวจอุปกรณ์การเรียนของ
ผู้เรียน 

- ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หน่วย
ที่ 4 เรื่อง หลักการยศาสตร์ในการทำงาน 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่ 4 ในหนังสือ 

 - ผู้สอนแนะนำบทเรียนในสัปดาห์นี้ และพูด
โยงเข้าสูเ่นื้อหาที่จะเรียน 

- ผู้สอนสุม่ผูเ้รียน ใหผู้้เรียนบอกความหมาย
ของคาว่า “หลักการยศาสตร์” และผูส้อนสรุปอีก
ครั้งหนึง่ 

- ผู้สอนอธิบายเนือ้หาเรื่องหลักการยศาสตร์ 
เพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ 
Powerpoint 

- ผู้สอนใหผู้้เรียนจบัคู่ทาใบงานตามหัวข้อที่
กำหนด 

ความหมายของการยศาสตร ์
   ขอบข่ายของการยศาสตร ์

 ความสำคัญของการยศาสตร ์
 หลักการของการยศาสตร ์
 ประโยชน์ของการยศาสตร ์
- ผู้สอนใช้วิธีสุ่มผูเ้รียน 2-3 คู่ให้ตอบคำถาม 

และอธิบายใหเ้พื่อนฟงั และผู้สอนแนะนำเพิม่เติม 

1. สื่อสิง่พิมพ ์
- หนังสือเรียน
รายวิชา อาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัยของสานัก
พิมพ์ศูนย์สง่เสรมิ
อาชีวะ 
- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 
จานวน 10 ข้อ ( 5 
คะแนน) 
- ใบงานที่ 4 เรื่อง 
หลักการยศาสตร ์
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
- โปรเจคเตอร ์
3. สื่อเทคโนโลยีข้ัน
สูง 
- PowerPoint 
หน่วยการเรียนที่ 4 
เรื่อง หลกัการย
ศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
 
 
 
 



 

 

8. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู ้
 8.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
10. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………
……………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........………
…………………………..………………………………………...............……......…….................................…………………………………..… 
 



 

 

ผลการสอนของคร ู
........................................................................... ..............................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                               แบบทดสอบก่อนเรยีน/หลงัเรียน 
1.ข้อใดกล่าวถึง “อาชีวอนามัย”ได้ถูกต้องที่สุด 

 
ก.การดูแลสุขภาพคนชราในบ้านพกัคนชรา       ข.การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
ค.การดูแล ระวังสุขภาพของนักศึกษาขณะเรียน  ง.การดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
 
2.งานอาชีวอนามัยด้านงานปกป้องคุ้มครอง สอดคลอ้งกบัข้อใด 

 
ก.ให้คนงานเข้างานตามเวลา                       ข.ให้ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน 
ค.ให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตราย           ง.ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานข้อใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ก.จำนวนพนักงานมากๆในห้องเดียวกัน             ข.มีถังขยะขนาดใหญ่อยู่ในหอ้งทำงาน 
ค.จัดห้องทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก           ง.จัดให้หวัหน้านั่งด้านหลังสุดเพื่อดกูารทำงานของพนกังาน 
 
4.อาชีพใดบ้างเสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุจากการทำงาน 

 
ก.พนักงานพิมพ์ดีด                                  ข.คนงานก่อสร้าง 
ค.พนักงานขับรถ                                     ง.พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
 
5.อุปกรณ์เครือ่งมอืในข้อใดไม่ควรนำมาใช้งาน 

 
ก.อุปกรณ์ทีซ่ื้อมาใหม่                           ข.อุปกรณ์ที่ยืมมาจากโรงงานอื่น 
ค.อุปกรณ์ชำรุด                                   ง.อุปกรณ์ราคาถูก 

 
6.ข้อใดคือความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ก.สดใสทำงานทีบ่ริษัทโตโยต้าอย่างมีความสุข       ข.สมศรีปวดหลงัจากการกม้เงยขายผลไม ้
ค.สมพรปวดเมื่อยจากการพมิพ์คอมพิวเตอร์         ง.สมพิศมีผื่นคันตามตัวเพราะแพส้ารเคมีในการทำงาน 
 
 
 



 

 

7.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานข้ึนอยู่กบันายจ้างเพียงอยา่งเดียว   
ข.อุบัติเหตุในการทำงานสง่ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัตงิานเพียงฝา่ยเดียว 
ค.ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
 
8.ข้อใดที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 
ก.ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
ข.มีน้ำใจช่วยทำงานแทนเพื่อนโดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
ค.รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ง.ฝึกฝนทกัษะการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
9.การเลือกวิธีการควบคุมสิง่แวดล้อมการทำงานใหเ้หมาะสมที่สุดจะเกิดผลด้านใดมากทีสุ่ด 
 
ก.ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายทดแทนให้คนงาน    ข.ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงานสูง 
ค.เครื่องจักรใช้งานได้นาน                         ง.ใช้คนงานจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 
10.ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 
 
ก.เสียงดัง                               ข.การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 
ค.สารเคมี                               ง.การสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
  

  
ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 

             (.....................................................................................) 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ที่  5  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 

3.1รู้และเข้าใจความปลอดภัยในการทำงาน 
3.2 รู้และเข้าใจอุบัตเิหตกุับการทำงาน  

4. สมรรถนะประจำหน่วย 
4.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

  5. เนื้อหา 
5.1 บอกความหมายของความปลอดภัยได้ 
5.2 บอกการสญูเสียเนื่องจากการทำงานได ้
5.3บอกปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานได ้
5.4อธิบายมาตราการในการแก้ปญัหาการประสบอันตรายได้ 
5.5อธิบายการตรวจสอบความปลอดภัยได ้
5.6อธิบายความหมายของอุบัตเิหตุได ้

6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

6.1 แสดงความรูเ้กี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
6.1บอกความหมายของความปลอดภัยได ้
6.2 บอกการสญูเสียเนื่องจากการทำงานได ้
6.3บอกปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานได ้
6.4อธิบายมาตราการในการแก้ปญัหาการประสบ
อันตรายได ้
6.5อธิบายการตรวจสอบความปลอดภัยได ้
6.6อธิบายความหมายของอุบัตเิหตุได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 6 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-
11/ 
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- ผู้สอนนำเข้าสูบ่ทเรียน โดยให้ดูคลิปวีดีโอ 
อุบัติเหตุจากการทำงาน และใหผู้้เรียนร่วม
อภิปราย 

- ผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยการบรรยาย โดย
ใช้สื่อ Power point ตามข้อหัวดังนี ้

ความหมายของความปลอดภัย 
 การสูญเสียเนื่องจากการทางาน 
ปัญหาการประสบอันตรายจากการทางาน 
 มาตราการในการแก้ปญัหาการประสบ

อันตราย 
 การตรวจสอบความปลอดภัย 
- ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม 

โดยการสุม่ถาม 4-5 คน 
- ผู้สอนต้ังคาถาม ให้ผูเ้รียนช่วยกันตอบทั้งช้ัน

เรียนกจิกรรมเพื่อความปลอดภัย 5 ส มีอะไรบ้าง 

 
1. สื่อสิง่พิมพ ์
- หนังสือเรียนรายวิชา 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของ
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม
อาชีวะ 
- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน
หน่วยการเรียนที่ 5 
จำนวน 10 ข้อ  
( 5 คะแนน) 
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การ
อาชีวอนามัยเพื่อความ
ปลอดภัย 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 
- โปรเจคเตอร ์
3. สื่อเทคโนโลยีข้ันสูง 
- PowerPoint หน่วย
การเรียนที่ 5 เรือ่ง 
การอาชีวอนามัยเพือ่
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบ
หลงัเรียน 
 

- แบบประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

8. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู ้
 8.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
10. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………
……………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........………
…………………………..………………………………………...............……......…….................................…………………………………..… 
 



 

 

ผลการสอนของคร ู
........................................................................... ..............................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                                           แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
1.ข้อใดกล่าวถึง “อาชีวอนามัย”ได้ถูกต้องที่สุด 

 
ก.การดูแลสุขภาพคนชราในบ้านพกัคนชรา       ข.การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
ค.การดูแล ระวังสุขภาพของนักศึกษาขณะเรียน  ง.การดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
 
2.งานอาชีวอนามัยด้านงานปกป้องคุ้มครอง สอดคลอ้งกบัข้อใด 

 
ก.ให้คนงานเข้างานตามเวลา                       ข.ให้ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน 
ค.ให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตราย           ง.ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานข้อใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ก.จำนวนพนักงานมากๆในห้องเดียวกัน             ข.มีถังขยะขนาดใหญ่อยู่ในหอ้งทำงาน 
ค.จัดห้องทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก           ง.จัดให้หวัหน้านั่งด้านหลังสุดเพื่อดกูารทำงานของพนกังาน 
 
4.อาชีพใดบ้างเสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุจากการทำงาน 

 
ก.พนักงานพิมพ์ดีด                                  ข.คนงานก่อสร้าง 
ค.พนักงานขับรถ                                     ง.พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
 
5.อุปกรณ์เครือ่งมอืในข้อใดไม่ควรนำมาใช้งาน 

 
ก.อุปกรณ์ทีซ่ื้อมาใหม่                           ข.อุปกรณ์ที่ยืมมาจากโรงงานอื่น 
ค.อุปกรณ์ชำรุด                                   ง.อุปกรณ์ราคาถูก 

 
6.ข้อใดคือความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ก.สดใสทำงานทีบ่ริษัทโตโยต้าอย่างมีความสุข       ข.สมศรีปวดหลงัจากการกม้เงยขายผลไม ้
ค.สมพรปวดเมื่อยจากการพมิพ์คอมพิวเตอร์         ง.สมพิศมีผื่นคันตามตัวเพราะแพส้ารเคมีในการทำงาน 
 
 
 



 

 

7.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานข้ึนอยู่กบันายจ้างเพียงอยา่งเดียว   
ข.อุบัติเหตุในการทำงานสง่ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัตงิานเพียงฝา่ยเดียว 
ค.ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
 
8.ข้อใดที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 
ก.ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
ข.มีน้ำใจช่วยทำงานแทนเพื่อนโดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
ค.รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ง.ฝึกฝนทกัษะการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
9.การเลือกวิธีการควบคุมสิง่แวดล้อมการทำงานใหเ้หมาะสมที่สุดจะเกิดผลด้านใดมากทีสุ่ด 
 
ก.ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายทดแทนให้คนงาน    ข.ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงานสูง 
ค.เครื่องจักรใช้งานได้นาน                         ง.ใช้คนงานจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 
10.ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 
 
ก.เสียงดัง                               ข.การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 
ค.สารเคมี                               ง.การสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู ้

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษา

กำหนด 
  

๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

  
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 



 

 

   ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่6 เครือ่งหมายสญัลกัษณ์ความปลอดภัย  
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 
         3.1รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัเครื่องหมายความปลอดภัย 
         3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย  
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1แสดงความรูเ้กี่ยวกบัเครือ่งหมายและสญัลักษณ์ความปลอดภัยในการทำงาน 
5. เนื้อหา 
          5.1 อธิบายความหมายเครื่องหมายความปลอดภัยได้ 
          5.2 อธิบายอทิธิพลของสีต่อจิตใจมนุษย์ได้ 
          5.3อธิบายหลักทั่วไปในการใช้สเีพื่อความปลอดภัยได้ 
          5.4บอกเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยได ้
          5.5บอกประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยได้ 
          5.6บอกสัญลักษณ์สทีี่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ 
 
          5.7บอกรูปแบบของเครือ่งหมายแบบสญัลักษณ์ได ้
6. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1แสดงความรูเ้กี่ยวกบัเครือ่งหมายและสญัลักษณ์
ความปลอดภัยในการทำงาน 

6.1อธิบายความหมายเครื่องหมายความปลอดภัยได ้
6.2 อธิบายอิทธิพลของสีต่อจิตใจมนุษย์ได้ 
6.3อธิบายหลักทั่วไปในการใช้สเีพื่อความปลอดภัยได้ 
6.4บอกเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยได ้
6.5บอกประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยได้ 
6.6บอกสัญลักษณ์สทีี่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ 
6.7บอกรูปแบบของเครือ่งหมายแบบสญัลักษณ์ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6 เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย จำนวน 6 ชั่วโมง 
ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

 กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือ
และวิธีการ
วัดผล 

12-
13 
/6 

- ผู้สอนกล่าวทกัทายผู้เรียน และสนทนาถึงเรื่อง
เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
พร้อมทั้งผู้สอนสำรวจอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน 
- ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายสญัลกัษณ์ความปลอดภัย 
- ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการ
เรียนที่ 6 ในหนังสือเรียน - ผู้สอนแนะนาบทเรียนใน
สัปดาห์นี้ และพูดโยงเข้าสูเ่นื้อหาที่จะเรียน 
- ผู้สอนอธิบายเนือ้หาเรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยใช้สื่อ Powerpoint 
- ผู้สอนใหผู้้เรียนจบัคู่ เพื่อใหผู้้เรียนวาดเครือ่งหมาย และ
บอกความหมายของภาพตามหัวข้อที่กำหนด 
เครื่องหมายห้าม 
เครื่องหมายเตือน 
เครื่องหมายบังคับ 
 เครือ่งหมายสารนิเทศ 
- ผู้สอนใช้วิธีสุ่มผูเ้รียน 2-3 คู่ให้ตอบคำถาม และอธิบาย
ให้เพื่อนฟงั และผู้สอนแนะนำเพิม่เติม 

1. สือ่สิง่พิมพ ์
- หนังสือเรียน
รายวิชา อาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัยของสา
นักพิมพ์ศูนย์
ส่งเสริมอาชีวะ 
- (แบบฝึกหัดท้าย
หน่วยที่ 6) 
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนหน่วย
การเรียนที่ 6 
จานวน 10 ข้อ ( 
5 คะแนน) 
2. 
โสตทัศนูปกรณ์ 
- โปรเจคเตอร ์
3. สือ่เทคโนโลยี
ข้ันสูง 
- PowerPoint 
หน่วยการเรียนที่ 
6 เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับ
เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย 

-ทดสอบ
หลงั
เรียน 

- แบบ
ประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม 
และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

 
 
8. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู ้
 8.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 



 

 

 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
10. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………
……………..………………………………………...............………………  
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........………
…………………………..………………………………………...............……......…….................................…………………………………..… 
 
ผลการสอนของคร ู
........................................................................... ..............................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................................................................…………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

                                                 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
1.ข้อใดกล่าวถึง “อาชีวอนามัย”ได้ถูกต้องที่สุด 

 
ก.การดูแลสุขภาพคนชราในบ้านพกัคนชรา       ข.การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
ค.การดูแล ระวังสุขภาพของนักศึกษาขณะเรียน  ง.การดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
 
2.งานอาชีวอนามัยด้านงานปกป้องคุ้มครอง สอดคลอ้งกบัข้อใด 

 
ก.ให้คนงานเข้างานตามเวลา                       ข.ให้ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน 
ค.ให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตราย           ง.ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานข้อใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ก.จำนวนพนักงานมากๆในห้องเดียวกัน             ข.มีถังขยะขนาดใหญ่อยู่ในหอ้งทำงาน 
ค.จัดห้องทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก           ง.จัดให้หวัหน้านั่งด้านหลังสุดเพื่อดกูารทำงานของพนกังาน 
 
4.อาชีพใดบ้างเสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุจากการทำงาน 

 
ก.พนักงานพิมพ์ดีด                                  ข.คนงานก่อสร้าง 
ค.พนักงานขับรถ                                     ง.พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
 
5.อุปกรณ์เครือ่งมอืในข้อใดไม่ควรนำมาใช้งาน 

 
ก.อุปกรณ์ทีซ่ื้อมาใหม่                           ข.อุปกรณ์ที่ยืมมาจากโรงงานอื่น 
ค.อุปกรณ์ชำรุด                                   ง.อุปกรณ์ราคาถูก 

 
6.ข้อใดคือความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ก.สดใสทำงานทีบ่ริษัทโตโยต้าอย่างมีความสุข       ข.สมศรีปวดหลงัจากการกม้เงยขายผลไม ้
ค.สมพรปวดเมื่อยจากการพมิพ์คอมพิวเตอร์         ง.สมพิศมีผื่นคันตามตัวเพราะแพส้ารเคมีในการทำงาน 
 
7.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานข้ึนอยู่กบันายจ้างเพียงอยา่งเดียว   
ข.อุบัติเหตุในการทำงานสง่ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัตงิานเพียงฝา่ยเดียว 
ค.ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 



 

 

8.ข้อใดที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 
ก.ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
ข.มีน้ำใจช่วยทำงานแทนเพื่อนโดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
ค.รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ง.ฝึกฝนทกัษะการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
9.การเลือกวิธีการควบคุมสิง่แวดล้อมการทำงานใหเ้หมาะสมที่สุดจะเกิดผลด้านใดมากทีสุ่ด 
 
ก.ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายทดแทนให้คนงาน    ข.ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงานสูง 
ค.เครื่องจักรใช้งานได้นาน                         ง.ใช้คนงานจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 
10.ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 
 
ก.เสียงดัง                               ข.การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 
ค.สารเคมี                               ง.การสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ 

 

 
 

   หมายเหต ุ                  ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 
ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 

             (.....................................................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง    

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

  



 

 

 
 

 
ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี7 ความรู้เกีย่วกับอุปกรณป์้องกันอันตราย  
  2. จำนวน 6 ช่ัวโมง 
  3. จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย 
         3.1รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
         3.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือ่งจักร เครื่องมอื 
4. สมรรถนะประจำหน่วย 
 4.1ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี 
5. เนื้อหา 
           5.1 บอกความหมายของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได ้
           5.2 บอกการเลอืกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได ้
           5.3บอกชนิดของอปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ 
          5.4บอกความหมายของเครื่องจกัรได ้
          5.5 บอกประเภทของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมได้ 
          5.6อธิบายอันตรายจากเครื่องจักรได้ 
6.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6.1ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี 6.1 บอกความหมายของอปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลได้ 
6.2 บอกการเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลได้ 
 6.3บอกชนิดของอปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได ้
6.4บอกความหมายของเครื่องจกัรได ้
6.5 บอกประเภทของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมได้ 
6.6อธิบายอันตรายจากเครื่องจักรได้ 



 

 

 
 
 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 ความรู้เกีย่วกับอุปกรณป์้องกันอันตราย จำนวน 6 ชั่วโมง 
 
ครั้งท่ี/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือ
และ
วิธีการ
วัดผล 

14-15/ 
6 

- ผู้สอนกล่าวทกัทายผู้เรียน และสนทนาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย โดยใหผู้เ้รียนช่วยกัน 
ยกตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีผู่้เรียนรูจ้ัก และเคยเหน็ 
มีอะไร 
- ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
- ผู้สอนใหผู้้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนที ่
ในหนังสอืเรียน  
- ผู้สอนใหผู้้เรียนสลับกันตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนด้วย
ความซื่อสัตย์ 
- ผู้สอนแนะนำบทเรียนในสัปดาห์นี้ และพูดโยงเข้าสู่เนื้อหาที่
จะเรียน 
- ผู้เรียนรวมกลุม่กัน 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกบั
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ตามประเด็นที่กำหนด 
- ผู้สอนให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
ตามประเด็นที่แต่ละกลุ่มศึกษา กลุม่ละ 5 นาที 
- ผู้เรียนแต่ละกลุม่ปฏิบัติตามคำสั่งครู โดยให้แต่ละกลุม่ตั้ง
คำถามเพื่อถามตอบ 
- ผู้สอนมีคะแนนใหเ้พื่อเป็นแรงจงูใจในการถามตอบ 
- ผู้สอนอธิบายเนือ้หาเพิ่มเติมในบทเรียนที่ 7 โดยใช้สื่อ 
Powerpoint 
- ผู้สอนใหผู้้เรียนจดสรปุเนื้อหาจาก Powerpoint ใน
บทเรียนที่ 7 ลงในสมุด 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์

- หนงัสือเรียน
รำยวิชำ อำชีวอ
นำมยัและ
ควำมปลอดภยั
ของสำนกัพิมพ์
ศูนยส่์งเสริม
อำชีวะ 

- (แบบฝึกหัด
ทำ้ยหน่วยที่ 7) 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนหน่วย
กำรเรียนที่ 7 
จำนวน 10 ขอ้ ( 
5 คะแนน) 
2. ส่ือ
เทคโนโลยีขัน้สงู 

- PowerPoint 

หน่วยกำรเรียน
ที่ 7 เร่ือง 
ควำมรูเ้ก่ียวกับ
อุปกรณป์้องกัน
อนัตรำย 

-ทดสอบ
หลงัเรียน 

- แบบ
ประเมิน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม 
และ
คุณลักษณ
ะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
การ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

  
 
8. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียนรู ้
 8.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 



 

 

ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการ
เรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
9. เครื่องมือวัดประเมินผล 
9.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
9.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
10. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………
……………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
………………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………………………  
ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……………………
…………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….............
..……......................................................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………...............……………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….........………
…………………………..………………………………………...............……......…….................................…………………………………..… 
 
ผลการสอนของคร ู
........................................................................... ..............................................................................................................
..........……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................
............................................................................................................................................................................…………



 

 

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

 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1.ข้อใดกล่าวถึง “อาชีวอนามัย”ได้ถูกต้องที่สุด 
 

ก.การดูแลสุขภาพคนชราในบ้านพกัคนชรา       ข.การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
ค.การดูแล ระวังสุขภาพของนักศึกษาขณะเรียน  ง.การดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
 
2.งานอาชีวอนามัยด้านงานปกป้องคุ้มครอง สอดคลอ้งกบัข้อใด 

 
ก.ให้คนงานเข้างานตามเวลา                       ข.ให้ค่าตอบแทนตามความยากง่ายของงาน 
ค.ให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตราย           ง.ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
3.สภาพแวดล้อมในการทำงานข้อใดเหมาะสมทีสุ่ด 
 
ก.จำนวนพนักงานมากๆในห้องเดียวกัน             ข.มีถังขยะขนาดใหญ่อยู่ในหอ้งทำงาน 
ค.จัดห้องทำงานให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก           ง.จัดให้หวัหน้านั่งด้านหลังสุดเพื่อดกูารทำงานของพนกังาน 
 
4.อาชีพใดบ้างเสี่ยงตอ่การเกิดอบุัติเหตุจากการทำงาน 

 
ก.พนักงานพิมพ์ดีด                                  ข.คนงานก่อสร้าง 
ค.พนักงานขับรถ                                     ง.พนักงานควบคุมเครื่องจักร 
 
5.อุปกรณ์เครือ่งมอืในข้อใดไม่ควรนำมาใช้งาน 

 
ก.อุปกรณ์ทีซ่ื้อมาใหม่                           ข.อุปกรณ์ที่ยืมมาจากโรงงานอื่น 
ค.อุปกรณ์ชำรุด                                   ง.อุปกรณ์ราคาถูก 

 
6.ข้อใดคือความปลอดภัยในการทำงาน 

 
ก.สดใสทำงานทีบ่ริษัทโตโยต้าอย่างมีความสุข       ข.สมศรีปวดหลงัจากการกม้เงยขายผลไม ้
ค.สมพรปวดเมื่อยจากการพมิพ์คอมพิวเตอร์         ง.สมพิศมีผื่นคันตามตัวเพราะแพส้ารเคมีในการทำงาน 
 
7.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานข้ึนอยู่กบันายจ้างเพียงอยา่งเดียว   
ข.อุบัติเหตุในการทำงานสง่ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัตงิานเพียงฝา่ยเดียว 
ค.ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในองค์การนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 



 

 

 
 
 
 
8.ข้อใดที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย 
 
ก.ปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
ข.มีน้ำใจช่วยทำงานแทนเพื่อนโดยไม่ได้รบัมอบหมาย 
ค.รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ง.ฝึกฝนทกัษะการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
9.การเลือกวิธีการควบคุมสิง่แวดล้อมการทำงานใหเ้หมาะสมที่สุดจะเกิดผลด้านใดมากทีสุ่ด 
 
ก.ประหยัดเงินไม่ต้องจ่ายทดแทนให้คนงาน    ข.ผู้ปฏิบัติงานที่มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในการทำงานสูง 
ค.เครื่องจักรใช้งานได้นาน                         ง.ใช้คนงานจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
 
10.ข้อใดคืออันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ 
 
ก.เสียงดัง                               ข.การระคายเคืองหรือภูมิแพ้ 
ค.สารเคมี                               ง.การสั่นสะเทือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ 

 
 
 
หมายเหต ุ  ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแตง่กายทีส่ถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอปุกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   
๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   


