
  
 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและนโยบาย 

สถานศึกษา  3D 

รหสั  1000 – 1610   วชิา  ความปลอดภยัในโรงงาน 
หลกัสูตร   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   พทุธศกัราช  2560  

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
 
 
 

จดัท าโดย 
นายสิทธิชัย   เสนารัตน์ 

 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาไฟฟ้าก าลัง 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยันครพนม 



1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมให้ทันสมัย ให้สอดคล้องและเท่าทันกับกระแสโลกปัจจุบัน เพ่ือ
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตและความส าคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ศึกษาสาเหตุ พิษ และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งการแก้ไขป้องกัน ควบคุมพิษ และโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การด าเนินงานและการบริการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวข้อง   
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
     จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์         30 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์   30 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง   75 ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    ไม่มี 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 - 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอนที่จะใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
- พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  
มีวินัย  ตรงต่อเวลา  เสียสละและ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีภาวะ
ผู้น า  ท างานร่วมกัน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและเคารพ
กฎระเบียบ 

 
- ชี้แจงก าหนดเวลาการเข้า
เรียน  การส่งงาน 

 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ระหว่างการเรียน  การส่งงาน
ตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  
ประเมินผลงานการส่งงานและ
การสอบ   
 
 



 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอนที่จะใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ความรู้  
- มีความรู้เรื่องความหมาย ความ
เป็นมา ขอบเขตและความส าคัญ
ข อ ง อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย ศึกษาสาเหตุ พิษ และ
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
กฎหมาย สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และสามารถพัฒนางานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

 
- บ ร ร ย า ย ป ร ะ ก อ บ สื่ อ
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  
และรายงานแบบกลุ่ม 

 
-สอบถามและคะแนนเก็บ 
-การสอบวัดผลกลางภาคและ
ปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
- มีความคิดอย่างเป็นระบบ  
ส าม ารถสื บ ค้ น เ นื้ อห า รวมถึ ง
ส า ม า ร ถ ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า  
สามารถประยุกต์งานอาชีวอนามัย
แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ และน าความรู้ใน
การตอบค าถามวัดผลทั้งกลางภาค
และปลายภาคได้ 

 
- บรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่ม 

 
คะแนนเก็บจากการสอบแต่ครั้ง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา 
สามารถแก้ไขปัญหาได้  สามารถน า
ความรู้ ไปปรับใช้ในสังคมได้และ
สามารถเป็นผู้น าในเรื่องการเรียน
ความคิดใหม่ ๆ 

 
 
- การบรรยาย 
- การอภิปรายและร่วมแสดง
ความคิดเห็นระหว่างการ
เรียน 
- การรับผิดชอบท างานกลุ่ม
ร่วมกัน 

 
 
- รายงานที่ส่ง 
- การน าเสนองานร่วมกันเป็น
กลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมการท างาน่วม
กัน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถอภิปราย  สรุป  เนื้อหา  
ใช้เทคโนโลยีด้านการค้นคว้า 

 
 
 
- บอกแหล่งข้อมูลวิธีการ
ค้นคว้าเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ข อ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อย่างเป็นระบบพัฒนาทักษะ

 
 
 
- การสรุปรายงาน  และการร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การน า เสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
- การวิเคราะห์สถิติและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได ้



ในการสื่อสารทั้งการพูด การ
ฟัง การแปล               การ
เขียน โดยการท ารายงาน  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   - ความหมาย 
   - ความเป็นมา 
   - ขอบเขต 
   - ความส าคัญ 

4 บรรยาย, ซักถาม อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

2 ความปลอดภัยในการท างาน 
   - สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
   - สาเหตุของการบาดเจ็บจากการ
ท างาน   
   - การประเมินการบาดเจ็บในการ
ปฏิบัติงาน 
   - การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
   - องค์ประกอบของการจัดการความ
ปลอดภัย 

4 - บรรยาย 
- อภิปราย 
- ยกตัวอย่าง 
- ศึกษาค้นคว้าจัดท า
รายงานและน าเสนอ
งานในคาบต่อไป 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

3 โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
   - สาเหตุ 
   - โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
   - การแก้ไขป้องกัน 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

4 พิษวิทยากับงานอาชีวอนามัย 
   - สาเหตุ 
   - โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
   - การแก้ไขป้องกัน ควบคุมพิษ 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 



5-6 อันตรายในการประกอบอาชีพ 
   - อันตรายจากการประกอบอาชีพจาก
เสียงดัง  ความสั่นสะเทือนและความ
กดดันบรรยากาศท่ีผิดปกติ 
   - อันตรายจากการประกอบอาชีพจาก
ความเย็น  ความร้อนและรังสี 
   - อันตรายจากการประกอบอาชีพทาง
เคมี 
   - อันตรายจอการประกอบอาชีพทาง
ชีวภาพ 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

7 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
   - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
   - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักร 
   - อุปกรณ์ป้องกันระหว่างปฏิบัติงาน 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

8 สอบกลางภาค 
9-10  การค้นหาอันตรายจากการท างาน 

   - การตรวจความปลอดภัย 
   - การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
การป้องกันควบคุมอันตรายจากการ
ท างาน 
   - หลักในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน 
กรประเมินความเสี่ยงจากการท างาน 
   - หลักการ  วิธีการประเมินความเสี่ยง
โรคและอุบัติเหตุจาการท างาน 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 
- ฝึกท า JSA และ
ประเมินความเสี่ยงจาก
การท างาน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

11-12 ความเครียดจากการประกอบอาชีพ 
   - ความหมาย 
   - ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียด 
   - การปรับตัว 
   - โรคที่สัมพันธ์กับความเครียด 
   - การประเมินความเครียด 
   - วิธีการจัดการกับความเครียด 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 



13-14 การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ต่างๆ  
   - อาชีวอนามัยในแรงงานหญิง 
   - อาชีวอนามัยในผู้สูงอายุ 
   - อาชีวอนามัยในผู้ประกอบอาชีพ
ก่อสร้าง 
   - อาชีวอนามัยในส านักงาน 
   - อาชีวอนามัยในงานเกษตรกรรม
เกี่ยวกับสารปราบศัตรู 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

 
 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย  
การด าเนินงานและการบริการเกี่ยวกับอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ การศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

4 - น าเสนองาน 
- สรุปอภิปรายร่วมกัน 

อ.พิมลพรรณ  ดีเมฆ 

16 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
(Learning 
Outcome) 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 
 

1.1-1.6 

การส่งงานตรงเวลา มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  ประเมินผลงานการ
ส่งงานและการสอบ   

ตลอดภาคการศึกษา 5 

3.2-3.4 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 5  10 
3.2-3.4 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 12 10 

4.3,4.5 
รายงานที่ส่ง  การน าเสนองาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การท างาน
ร่วมกัน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 

5.1, 5.3, 5.4 การสรุปรายงาน  และการร่วม ตลอดภาคการศึกษา 5 



 ก า รน า เ สนอผลการศึ กษา
ค้นคว้า  การวิเคราะห์สถิติและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได ้

2.1-2.4 สอบกลางภาค 8 30 
2.1-2.4 สอบปลายภาค 16 30 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก. (2555). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ: โอ.
เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. (2552). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.กรุงเทพฯ: หจก. 
เบสท์ กราฟฟิค เพรส. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. (2546). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7. 
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 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. (2546). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15. 
กรุงเทพฯ: หจก.แสงจันทร์การพิมพ์. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษาท าได้โยการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน

ผ่านทาง website ที ่www.kpru.ac.th 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. การปรับปรุงการสอน  
 มีการทบวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการทดสอบ
จากคะแนนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

http://www.kpru.ac.th/


 มีการทวนสอบการให้คะแนนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่ใช่ผู้สอนและการพิจารณาการ
ประเมินผล  โดยประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
  คะแนนระหว่าง  80 - 100 ได้ระดับ  A 
  คะแนนระหว่าง  75 - 79  ได้ระดับ  B+ 
  คะแนนระหว่าง  70-74  ได้ระดับ  B 
  คะแนนระหว่าง  65-69  ได้ระดับ  C+ 
  คะแนนระหว่าง  60 - 64  ได้ระดับ  C 
  คะแนนระหว่าง  55 - 59  ได้ระดับ  D+ 
  คะแนนระหว่าง  50 - 54  ได้ระดับ  D 
  คะแนนระหว่าง  0 - 49  ได้ระดับ  E 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของนักศึกษา  และข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุก 1 
และ 3 ปี ตามล าดับ 

 
        

   แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  8 

ช่ือวชิา      ความปลอดภยัในโรงงาน สอนสัปดาห์ท่ี  15-16 
ช่ือหน่วย อุบติัภยั คาบรวม  48 

ช่ือเร่ือง  อุบติัภยั จ านวนคาบ 6 

 
หัวข้อเร่ือง 

1. ความหมายของอุบติัเหตุ อุบติัภยัและความปลอดภยั 
2. ทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
3. สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 
4. มาตรการในการแกปั้ญหาการประสบอนัตรายจากการท างาน 
5. การบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุ 

สาระส าคญั 
            การเกิดอุบติัภยัข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัร่วมกบัสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรืออาจ
เกิดจากอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงการพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใดนั้นจะต้องรู้ว่าเหตุใดจึงเกิดการกระท าท่ีไม่
ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยันั้นก่อนอาจกล่าวได้ว่าจะตอ้งมีสาเหตุน ามาก่อนท่ีไม่ปลอดภยัหรือ
สภาพการณ์ท่ีไมป่ลอดภยัเป็นสาเหตุโดยตรงการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัอนัเน่ืองมาจากบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 



สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  
- แสดงความรู้อุบติัเหตุ อุบติัภยัและความปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง  
1. เพื่อใหรู้้และเขา้ใจความหมายของอุบติัเหตุ อุบติัภยัและความปลอดภยั (ด้านพุทธิพิสัย) 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะในการแกปั้ญหาการประสบอนัตรายจากการท างาน (ด้านทักษะพิสัย) 
3. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าในการบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุ (ด้านจิตพิสัย) 
4. เพื่อมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา

การเศรษฐกิจพอเพียง)  

 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
1. อธิบายความหมายของอุบติัเหตุ อุบติัภยัและความปลอดภยัได ้(ดา้นความเขา้ใจ) 
2. บอกทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้(ดา้นความรู้) 
3. วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุได ้(ดา้นการวิเคราะห์) 
4. แกปั้ญหาการประสบอนัตรายจากการท างานได ้  (ดา้นทกัษะ) 
5. บนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุได ้  (ดา้นจิตพิสัย) 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  (ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
 ด้านความรู้ 

 
1. ความหมายของอุบัติเหตุและอุบัติภัยและความปลอดภัย 

การศึกษาดา้นความปลอดภยันั้นเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุดงันั้นจึงควรทราบถึงความหมาย
ของอุบติัเหตุซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้  านิยามไวด้งัน้ีอุบติัเหตุหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดความบงัเอิญเป็น 
(ราชบณัฑิตยสถาน2542:1385) 

วฑูิรยสิ์มะโชคดี (2537, หนา้ 19) ไดใ้หค้วามหมายของอุบติัเหตุไวว้า่ “อุบติัเหตุ”หมายถึงเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยมิไดว้างแผนล่วงหนา้ซ่ึงก่อใหเ้กิดความบาดเจ็บพิการตายหรือท าใหท้รัพยสิ์นเสียหายและยงั
หมายความครอบคลุมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบกระเทือนต่อขบวนการผลิตปกติท าใหเ้กิดความล่าชา้
หยดุชะงกัหรือเสียเวลาแมจ้ะไม่ก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็พิการก็ตาม” 

ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (2542, หนา้ 67) ไดใ้หค้วามหมายของอุบติัเหตุไวว้า่“อุบติัเหตุหมายถึง
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดจากการท่ีไม่ไดค้าดคิดไวล่้วงหนา้หรือไม่ทราบล่วงหนา้หรือขาดการควบคุม
แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้มีผลท าใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือความเจบ็ป่วยจากการท างานหรือการเสียชีวติหรือความสูญเสีย
ต่อทรัพยสิ์นหรือความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานหรือต่อสาธารณชน” 

สรุปไดว้า่ อุบติัเหตุหมายถึงเหตุการณ์อุบติัการณ์ทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการคาดคิดมาก่อนท าให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นชีวิตทรัพยากรต่างๆอุบติัภยัหมายถึงภยัท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ (ราชบณัฑิตยสถาน 
2542:1385) 

ความปลอดภยัหมายถึงการปราศจากภยัรวมถึงการปราศจากอนัตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนดว้ย(วิฑูรยสิ์
มะโชคดี , 2537:19) 



2. ทฤษฎปัีจจัยทีก่่อให้เกดิอุบัติเหตุ 
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 
เร่ิมเผยแพร่ตั้งแต่ปีค.ศ.1929 โดยให้แนวคิดว่าการบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆเป็นผลท่ีสืบเน่ือง

โดยตรงมาจากอุบติัเหตุซ่ึงเป็นผลมาจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัเปรียบไดเ้หมือนตวัโดมิโนท่ีเรียงกนัอยู่ห้าตวั
ใกลก้นัเม่ือตวัหน่ึงลม้ก็ยอ่มมีผลท าใหต้วัโดมิโนถดัไปลม้ตามกนัไปดว้ยซ่ึงตวัโดมิโนทั้งหา้เปรียบไดก้บั 
1. สภาพแวดลอ้มและบุคลิกภาพของคนงาน 
2. ความบกพร่องผดิปกติของบุคคล 
3. การกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
4. อุบติัภยั 
5. การบาดเจบ็หรือเสียหาย 

นั่นคือสภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลงัของคนใดคนหน่ึง (สภาพครอบครัวฐานะความเป็นอยู่
การศึกษาอบรม) ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น (ทศันคติต่อความปลอดภยัไม่ถูกตอ้งชอบเส่ียงมกั
ง่าย) ก่อให้เกิดกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัและก่อให้เกิดอุบติัเหตุการบาดเจ็บหรือความ
เสียหาย 

ตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของอุบติัเหตุเม่ือโดมิโนตวัท่ี 1 ล้มตวัถดัไปก็ล้มตามดังนั้นหากไม่ให้
โดมิโนตวัท่ีส่ีล้ม (ไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ) ก็ต้องเอาโดมิโนตัวท่ี 3 ออกก าจดัการกระท าหรือสถานการณ์ท่ีไม่
ปลอดภยัการบาดเจบ็หรือความเสียหายก็ไม่เกิดข้ึนต่อมาในปีค.ศ.1994Jeffrey W. Vincoli (1994: 15) ไดมี้การคิด
ปรับทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของอุบติัเหตุแบบใหม่โดยเน้นใหม่ในดา้นการจดัการเพื่อให้การแกปั้ญหาเป็นไป
ไดง่้ายข้ึนซ่ึงตวัโดมิโนทั้งหา้เปรียบไดก้บั 

1) การจดัการ: การควบคุมความสูญเสีย Vincoli เช่ือวา่ถา้มีการจดัการท่ีดีอุบติัการณ์ต่างๆจะไม่เกิดข้ึน 
2) จุดเร่ิมตน้: สาเหตุพื้นฐาน Vincoli เช่ือวา่สาเหตุพื้นฐานเกิดจากปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัในงานซ่ึง

ตรงกับโดมิโนของไฮน์ริชท่ีเรียกว่าการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัและสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัในส่วนของการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยัมกัจะเกิดจากขาดความเขา้ใจขาดความสามารถแรงจูงใจไม่เพียงพอทศันคติไม่ดีป่วยหรือมี
ปัญหาทางดา้นร่างกายหรือจิตใจท่ีไม่เก่ียวกบัการท างานในส่วนของสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัมกัจะเกิดจากงาน
ไม่เหมาะสมการออกแบบหรือการซ่อมบ ารุงไม่ดีคุณภาพของเคร่ืองมือต ่าหรือส่ิงห่อหุม้ไม่เหมาะสม 

3) สาเหตุฉับพลนั: อาการ Vincoli ไดน้ าการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัและสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัมา
อธิบายอาการท่ีเป็นสาเหตุรากเหงา้ท่ีจะน าไปสู่การเกิดอุบติัภยัเน่ืองจากขาดโดมิโนตวัท่ี 1 และมีปัญหาท่ีโดมิโน
ตวัท่ี 2 

4) อุบติัการณ์: เป็นเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสียในเหตุการณ์ท่ีเรียกวา่อุบติัเหตุ 
5) ความสูญเสีย: คนและทรัพยสิ์น 
ทฤษฎีรูปแบบพฤติกรรมการเกิดอุบติัเหตุ (Behavior model IPDE) 
การเกิดอุบติัเหตุนั้นเกิดจากความบกพร่องของพฤติกรรมมนุษยป์ระกอบดว้ย 4 รูปแบบกิจกรรมดงัน้ี 



1) การแยกแยะองคป์ระกอบ (Identify) 
2) การท านายผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะหลงั (Predict) 
3) ตดัสินใจวา่จะกระท าอยา่งไร (Decision-making) 
4) ปฏิบติัตามท่ีเหมาะสม (Executes) 
ทฤษฎีน้ีอธิบายไดว้า่ขั้นตอนแรกเป็นการใชก้ารสังเกตแยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มเม่ือเวลาเกิด

วิกฤติขั้นท่ีสองเป็นการประเมินส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อมาภายหลงัการกระท านั้นๆขั้นท่ีสามเป็นการตดัสินใจท่ีจะ
กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงขั้นสุดทา้ยเป็นขั้นตอนท่ีกระท าส่ิงท่ีตดัสินใจไวซ่ึ้งก็เกิดเป็นกิจกรรมท่ีกระท า
นัน่เองตวัอยา่งเช่นการข่ีรถจกัรยานขั้นท่ีหน่ึงเป็นการสังเกตเห็นก่ิงไมท่ี้กีดขวางขั้นท่ีสองคือเกิดการประเมินว่า
ถา้ข่ีจกัรยานทบัก่ิงไมไ้ปเลยแลว้จะเกิดอะไรข้ึนอาจจะท าให้รถจกัรยานเสียหรือท าให้ตวัเองตกจากรถจกัรยาน
หรือถา้หยุดรถแลว้เอาก่ิงไมอ้อกดีขั้นท่ีสามเป็นการตดัสินใจถา้เอาก่ิงไมอ้อกก็จะท าให้ตนปลอดภยัขั้นท่ีส่ีหยุด
รถจกัรยานและน าก่ิงไมอ้อกจากการกีดขวางรถจกัรยาน 
3. สาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุ 

วจิิตรบุณยะโหตระ (2536, หนา้ 359-360) ไดแ้บ่งสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัภยัในทางระบาดวิทยาออกเป็น 
2 ประเภทคือ 

1. สาเหตุเกิดจากคน 
การเกิดอุบติัภยัมกัเกิดจากความผดิพลาดหรือความบกพร่องของผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงมีปัจจยัหลายประการคือ 
1.1 บุคลิกภาพบุคลิกภาพของผูใ้ชแ้รงงานมีอยู ่2 ประเภทประเภทแรกเรียกวา่บุคลิกภาพทางบวกไดแ้ก่

บุคคลท่ีชอบท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของสังคมอยู่เสมอผูใ้ช้แรงงานประเภทน้ีมกัจะไม่เกิดอุบติัภยั
ในทางตรงกันข้ามผูใ้ช้แรงงานบางประเภทชอบท าในส่ิงท่ีตรงกันข้ามกับพวกแรกได้แก่ผูใ้ช้แรงงานท่ีมี
บุคลิกภาพทางลบ 

1.2 ความจ ากดัของร่างกายอุบติัภยัจ านวนมากเกิดเพราะผูใ้ช้แรงงานบางคนพยายามจะท างานเกินขอบ
ขีดความสามารถของตนเองอาจจะเน่ืองจากสุขภาพหรือความจ ากดัของร่างกายของตนเองเช่นคนพิการแต่อยาก
ขบัรถเด็กอยากขบัจกัรยานของผูใ้หญ่ 

1.3 นิสัยผูท่ี้มีนิสัยเหมาะสมกบังานและเลือกท าในส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตนเองจะไม่เกิดอุบติัภยัหรือคนบาง
คนมีความจ าเป็นตอ้งปรับนิสัยของตนเองให้เขา้กบังานท่ีไดรั้บมอบหมายจึงสามารถท างานนั้นไดป้ลอดภยัแต่
บางคนมีนิสัยชอบเส่ียงภยั 

1.4 ทกัษะงานบางอยา่งผูใ้ชแ้รงงานจ าเป็นตอ้งมีทกัษะจึงจะสามารถหลีกเล่ียงการบาดเจ็บไดเ้ช่นการใช้
คอ้นตีตะปูจะตอ้งมีทกัษะจึงจะสามารถตีตะปูไดเ้ร็วและมือท่ีจบัตะปูไม่บาดเจบ็เป็นตน้ 

1.5 ความรู้การป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัภยัผูใ้ชแ้รงงานจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้เร่ืองงานของตนเป็น
อยา่งดีการมีความรู้ในโรงงานจ าเป็นอยา่งดีจะท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานหลีกเล่ียงอุบติัภยัได ้

2. สาเหตุเกิดจากสภาวะแวดลอ้ม 
อุบติัภยัอาจเกิดจากสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมประมาณร้อยละ 15-20 ของจ านวนอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึน



ทั้งหมดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิพลาดของสภาวะแวดลอ้มไดแ้ก่ 
2.1 เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรเช่นเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรท่ีขาดอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัภยัอาจจะท าให้ผูใ้ช้

แรงงานไดรั้บบาดเจ็บไดร้ถยนต์ท่ีไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภยัก็อาจท าให้คนขบัและผูโ้ดยสารไดรั้บบาดเจ็บได้
คนขบัรถจกัรยานยนตท่ี์ไม่ไดส้วมหมวกนิรภยัอาจท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ของสมองไดเ้ป็นตน้ 

2.2 สภาวะต่างๆเป็นการปรับปรุงดา้นวิศวกรรมการก่อสร้างจะเพิ่มความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ช้แรงงาน
สภาวะอากาศจะส่งผลใหเ้กิดอุบติัภยัจากการท างานสูงข้ึนดว้ยวรีะพงษเ์ฉลิมจิระรัตน์และวิฑูรยสิ์มะโชคดี (2542 
, หนา้ 20 อา้งอิงจาก Heinrich, 1959) ไดศึ้กษาถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัภยัอยา่งจริงจงัในโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆในค.ศ. 1920 ซ่ึงสาเหตุของอุบติัภยัท่ีส าคญั 3 ประการสรุปไดด้งัน้ี 

1) สาเหตุท่ีเกิดจากคนมีจ านวนสูงท่ีสุดคือร้อยละ 88 ของการเกิดอุบติัภยัทุกคร้ังเช่นการท างานท่ีไม่
ถูกตอ้งความพลั้งเผลอความประมาทการมีนิสัยชอบเส่ียงในการท างานเป็นตน้ 

2) สาเหตุท่ีเกิดจากความผดิพลาดของเคร่ืองจกัรมีจ านวนเพียงร้อยละ 10 ของการเกิดอุบติัภยัทุกคร้ังเช่น
ส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆช ารุดบกพร่องสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ปลอดภยั
เป็นตน้ 

3) สาเหตุท่ีไม่สามารถป้องกนัได้มีเพียงร้อยละ 2 เป็นสาเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาตินอกเหนือการ
ควบคุมเช่นพายนุ ้าท่วมฟ้าผา่เป็นตน้ 

4. มาตรการในการแก้ปัญหาการประสบอนัตรายจากการท างาน 
เพื่อใหก้ารท างานของแรงงานไดรั้บความปลอดภยัสูงสุดและลดการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานลดความ

สูญเสียจากการเกิดอุบติัเหตุจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการก าหนดเพื่อการป้องกนัและแกปั้ญหาต่างๆเกิดข้ึน 
การสอบสวนอุบติัเหตุ (Accident Investigation) 
การเกิดเหตุอนัตรายหรืออุบติัเหตุทุกคร้ังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุท่ี

แทจ้ริงและมีการบนัทึกรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลแนวทางในการก าหนดมาตรการการป้องกนั
อยา่งไดผ้ลซ่ึงวตัถุประสงคข์องการสอบสวนดงัน้ี 

1. เพื่อการคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเกิดอุบติัเหตุและสภาพอนัตรายต่างๆสาหรับเป็นแนวทางการ
ป้องกนัและการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อคน้หาความจริงของการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัหรือการฝ่าฝืนระเบียบซ่ึงเป็นสาเหตุ
ทาใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

3. เพื่อการเปรียบเทียบการท างานท่ีเปล่ียนแปลงวา่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรือไม่ 
4. เพื่อใหท้ราบผลของความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุเกิดการบาดเจ็บในการกระตุน้

เตือนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายหนัมาเห็นความสาคญัใส่ใจในการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุ 
5. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และสอบสวนอุบติัเหตุและความไม่

ปลอดภยั 
ในการสอบสวนอุบติัเหตุนั้นตอ้งค านึงถึงสาเหตุทางสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงได้



ปรับปรุงแนวทางการคน้หาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุมาจาก ASA StandardZ16.2 (1962) เป็นรูปแบบของ 
“Method of Recording Basic Facts Relating toNature and Occurrence of work Injuries” จ าแนกสาเหตุของการ
เกิดอุบติัเหตุไวอ้ยา่งชดัเจน 7 ประการดงัน้ี 

1. ลกัษณะของการบาดเจบ็ (Nature of injuries) 
2. อวยัวะของร่างกายท่ีไดรั้บผลกระทบ (Part of body affected) 
3. จุดท่ีท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ (Source of injuries) 
4. ชนิดของอุบติัเหตุ (Accident type) 
5. สภาพของอนัตราย (Hazardous conditions) 
6. แหล่งก าหนดอุบติัเหตุ (Agency of accident) 
7. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe act) 
เม่ือทราบสาเหตุดงักล่าวแลว้จึงน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบส ารวจตรวจสอบดา้นความปลอดภยั

ในการท างานโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมซ่ึงไดรู้ปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกนัสามารถน าไปใชใ้นการตรวจสอบ
เปรียบเทียบดา้นความปลอดภยัไดต้ลอดเวลา 

การตรวจสอบความปลอดภยั (Safety Inspection) 
คน้หาสาเหตุของอนัตรายเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดมาตรการในการป้องกนัซ่ึงอาจเป็นวิธีการท่ีเป็น

ทางการหรือโดยบุคลากรในองคก์รท่ีมีประสบการณ์และตระหนกัถึงความส าคญัของความปลอดภยัท่ีจะร่วมมือ
กนัในการสังเกตตรวจตราเอาใจใส่ถึงส่ิงผดิปกติความบกพร่องท่ีอาจเกิดมีข้ึนในการทางานก็ไดซ่ึ้งโดยทัว่ไปจะมี
แบบส ารวจเพื่อการตรวจสอบและแจง้ผลไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งหวัหนา้งานผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการความปลอดภยั
ของหน่วยงานเพื่อการแกไ้ขดงั 

หวัขอ้ส าคญัๆดงัน้ี 
1. เร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกของสถานท่ี 
2. การจดัสุขาภิบาลโดยทัว่ไป 
3. เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชล้มความดนัสูง 
5. เครนหรือป้ันจัน่ท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยหรือยกส่ิงของหนกั 
6. อุปกรณ์ในการยกหรือขนถ่ายวสัดุ 
7. สัญญาณเตือนภยัเคร่ืองดบัเพลิงทางหนีไฟและประตูหนีภยั 
8. สภาพแวดลอ้มในการทางานเช่นความร้อนแสงเสียงการระบายอากาศความช้ืน 
9. เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ 
10. เคร่ืองมือช่างทั้งหลาย 
11. ทางเดินบนัไดทางออก 
12. สัญลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั 



13. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวติ 
14. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
5. การบันทกึและการรายงานอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุ 

การบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เขา้ใจการจด
บนัทึกและรายงานอุบติัเหตุ เหตุการณ์ต่างๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติในการเกิดอุบติัเหตุ การ
วเิคราะห์และสอบสวนอุบติัเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกนัอุบติัเหตุ 
1. การบนัทึกและรายงานอุบติัเหตุ 
1.1 ตอ้งบนัทึกและรายงานการเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง 
1.2 รายงานต้องประกอบด้วยหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ การสอบสวนสาเหตุ

ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข และการสั่งการของฝาุยบริหาร 
1.3 รายงานจะตอ้งมีลกัษณะง่ายต่อการรวบรวม หรือแยกประเภทตามลกัษณะสาเหตุหรือการ บาดเจ็บ

หรือเพื่อประโยชน์ ในทางสถิติและทางอ่ืนๆ ต่อไป 
สรุป การบนัทึก และ สอบสวนอุบติัเหตุตอ้งครอบคลุมรายละเอียดดงัน้ี 
Who : ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 
When : เวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
Where : สถานท่ี หรือบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
What : บรรยายรายละเอียดของเหตุการณ์วา่เกิดอะไรข้ึน 
How : คนงานไดรั้บบาดเจบ็อยา่งไร 
Why : ท าไมถึงเกิดอุบติัเหตุข้ึน 
2. ประเภทของรายงาน 
2.1 รายงานการปฐมพยาบาล เก่ียวกบัการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากห้องพยาบาลของ โครงการ หรือจาก

สถานพยาบาลภายนอก 
2.2 รายงานอุบติัเหตุของหวัหนา้งาน หรือ ผูค้วบคุมงาน ซ่ึงท าทุกคร้ังหลงัการเกิดอุบติัเหตุ 
2.3 รายงานอุบติัเหตุประจ าเดือน ในลกัษณะของ 
2.3.1 รายงานสรุปเป็นผลวเิคราะห์รวมตามแบบฟอร์มหรือเป็นผงัแสดง 
2.3.2 รายงานของแต่ละแผนก หรือของคณะกรรมการความปลอดภยั 
2.3.3 รายงานแสดงรายละเอียดท่ีจ าเป็น ต่อการค านวณหาความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุ และอตัราความ

รุนแรงของอุบติัเหตุ 
2.4 รายงานสรุปประจ าปี 
2.4.1 เพื่อแสดงแนวโนม้ของอุบติัเหตุและการด าเนินการดา้นความปลอดภยัระหวา่งปี 
2.4.2 เพื่อการเปรียบเทียบกบัสถิติอุบติัเหตุในปีท่ีผา่นๆ มา และการคาดการส าหรับอนาคต 
3. ลกัษณะและรายละเอียดในรายงาน ตอ้งมีรายละเอียดครบถว้นดงัน้ี 



3.1 รายละเอียดของผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ เช่น ช่ือ อายุ เพศ แผนกท่ีสังกดั สถานท่ีของแผนก ลกัษณะงานท่ี
ท าประสบการณ์ หรืออายงุานในแผนก 

3.2 รายละเอียดเก่ียวกบัการประสบอนัตราย 
3.3 ชนิดของวตัถุ หรือสารท่ีท าใหเ้กิดอนัตราย ตอ้งระบุช่ือของส่ิงนั้น 
3.4 รายละเอียดเก่ียวกบัอุบติัเหตุ แบ่งแยกเป็นค าถามยอ่ยล าดบัเหตุการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบั 
3.4.1 งานท่ีท าขณะเกิดอุบติัเหตุควรก าหนดลักษณะการกระท าท่ีเฉพาะลงไปในขณะเกิดอุบติัเหตุ

ตลอดจนระบุถึง วสัดุ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีก าลงัใชอ้ยู ่
3.4.2 เกิดอะไรข้ึน ตอ้งอธิบายใหไ้ดว้า่ อนัตรายเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
3.4.3 ขอ้เสนอแนะและความเห็นของผูส้อบสวน เพื่อแสดงใหเ้ห็นขอ้ผดิพลาดในการท างาน 
4. หลกัการส าคญัในการสอบสวนอุบติัเหตุ 

เพื่อให้การสอบสวนอุบติัเหตุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเกิด
อุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุ ตอ้งก าหนดความผดิแต่ละชนิดของงานไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบั และคู่มือ
ความปลอดภยัตามกฎหมาย (กฎหมายลูก) ท่ีกฎระเบียบขอ้บงัคบั คู่มือพนกังานบริษทัฯ (กฎหมายแม่) 
ไดเ้ขียนใหอ้ านาจไวต้ามกฎหมาย ตอ้งมีหลกัในการสอบสวนอุบติัเหตุดงัน้ี 
4.1 ผูท้  าหนา้ท่ีสอบสวนจะตอ้งเป็นผูมี้ความคิดอ่านและสามญัส านึกท่ีชดัแจง้และเป็นธรรม 
4.2 ผูท้  าหนา้ท่ีสอบสวนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความคุน้เคยกบัขบวนการก่อสร้างทุกขั้นตอน เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร คนงาน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในการท างานของแผนกท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
4.3 ผูท้  าการสอบสวนไม่ควรจะเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหวัหนา้งาน หรือผูค้วบคุมงานในแผนกท่ีเกิด

อุบติัเหตุ 
4.4 การสอบสวนจะต้องกระท าทันทีภายหลังเกิดอุบัติเหตุ หรือภายในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดเพื่อให้ได้

ขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้ง และพยานผูเ้หตุเหตุการณ์ยงัไม่ลืมรายละเอียดท่ีส าคญัต่างๆ 
4.5 ส่ิงต่างๆ ท่ีมีโอกาสก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ จะตอ้งถูกสอบสวนอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
4.6 สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรือเป็นอนัตรายต่อการท างาน สามารถท่ีจะก าจดัให้หมดไปหรือเหลือ

นอ้ยท่ีสุดไดแ้ละสมควรท่ีจะหาวธีิท่ีถูกตอ้งเหมาะสมส าหรับการท างานอยา่งปลอดภยัต่อไปดว้ย 
4.7 การสอบสวนอุบติัเหตุควรจะกระท าเป็นกลุ่ม หรือคณะท างาน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงและ

มาตรการปูองกนัในอนาคต 
4.8 การสอบสวนอุบติัเหตุจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือ มีการท ารายงาน และเสนอแนวทางแกไ้ขป้องกนัเพื่อมิ

ใหเ้กิดซ ้ า 
5. ผูรั้บผดิชอบ ในการสอบสวนอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ 
5.1 ผูค้วบคุมงาน เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานจึงมี

ความคุน้เคยกบัผูป้ฏิบติังานขั้นตอนในการท างาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และสภาพแวดลอ้มต่างๆ เป็นอยา่งดีแลว้ 
ผูค้วบคุมงานจึงเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมในการสอบสวนอุบติัเหตุอยา่งมีประสิทธิภาพ 



5.2 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุ และ
เสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานโดยตรง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยจะต้องเป็นผู ้ท่ี มีความรู้และ
ประสบการณ์ จึงจะสามารถท างานดา้นการสอบสวนอุบติัเหตุอยา่งมีประสิทธิภาพได ้จะตอ้งเสนอมาตรการการ
แกไ้ขป้องกนัเพื่อใหเ้กิดการท างานอยา่งปลอดภยัในอนาคต 

5.3 เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ สอบสวนอุบติัเหตุเบ้ืองตน้ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั
ระดับหัวหน้างาน ฝุายต้นสังกัด ยืนยนัว่าคนงานท างานโดยฝุาฝืนกฎระเบียบข้อบงัคับความปลอดภยัฯ ท่ี
หน่วยงานก าหนดไวใ้นระเบียบ ขอ้บงัคบัคู่มือความปลอดภยัในการท างาน ตามกฎหมาย 

5.4 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน(คปอ.) คือ 
คณะกรรมการท่ีนายจา้งตอ้งจดัให้มีภายในสามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีมีลูกจา้งครบ 50คน โดยประกอบดว้ยบุคคล 
3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

5.4.1 กรรมการผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหารหรือระดบับงัคบับญัชา 
5.4.2 กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง 
5.4.3 กรรมการและเลขานุการ 
6. ผลท่ีไดจ้ากการสอบสวนอุบติัเหตุ 
ภายหลังจากการสอบสวนอุบติัเหตุผูท้  าหน้าท่ีสอบสวนอุบัติเหตุจะต้องสามารถตอบค าถามต่างๆ 

ต่อไปน้ีได ้คือ 
6.1 เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 
6.2 ท าไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น 
6.3 ใครจะเป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดในการแกไ้ขปูองกนัการเกิดอุบติัเหตุเช่นเดียวกนัน้ีอีกในอนาคต 
6.4 มีขอ้เสนอแนะอะไรบา้งซ่ึงผูท้  าหนา้ท่ีสอบสวนอุบติัเหตุไดเ้สนอมาเพื่อปูองกนัการเกิดเหตุการณ์ซ ้ า

อีก 
6.5 จะสามารถด าเนินการแกไ้ขป้องกนัตามขอ้เสนอแนะในเวลาเร็วเพียงใด 

 
 
 

 ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)   
1. ค าถามทา้ยบทประจ าหน่วยท่ี 8 
2. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 8 
3. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.1 
4. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.2 
 
 



 

 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

 (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผู ้ส อ น ช้ี แ จ ง หั ว ข้ อ ก า ร เ รี ย น แ ล ะ

จุดประสงคก์ารเรียนประจ าหน่วยท่ี 8 เร่ือง อุบติัภยั 
2.  ขั้นให้ความรู้ (105 นาที) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนเปิดหนงัสือวิชา การพฒันา
ทกัษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม  หน่วยท่ี 8 เร่ือง
อุบติัภยั หนา้ท่ี 132-144 

2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนอธิบายความหมายของ
อุบติัเหตุและอุบติัภยัและความปลอดภยั 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ (180 นาท ี) 

1. ผูส้อนให้ผู ้เรียนท าค าถามท้ายบทประจ า
หน่วยท่ี 8 หนา้ 164 

2. ผูส้อนให้ผู ้เรียนท าใบปฏิบัติกิจกรรม 8.1
หนา้ 167 

3. ผูส้อนให้ผู ้เรียนท าใบปฏิบัติกิจกรรม 8.2  
หนา้168 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 

1. ผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและสรุปเน้ือหา

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผูเ้รียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเรียนและ

จุดประสงคก์ารเรียนประจ าหน่วยท่ี 8 เร่ือง อุบติัภยั 
2.  ขั้นให้ความรู้ (105  นาที ) 

1. ผูเ้รียนเปิดหนงัสือวิชา การพฒันาทกัษะชีวิต
เพื่อสุขภาพและสังคม  หน่วยท่ี 8 เร่ืองอุบติัภยั หน้าท่ี 
132-144 

2. ผูเ้รียนอธิบายความหมายของอุบติัเหตุและ
อุบติัภยัและความปลอดภยั 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 180 นาที ) 

1. ผูเ้รียนท าค าถามทา้ยบทประจ าหน่วยท่ี 8 หน้า 
164 
2. ผูเ้รียนท าใบปฏิบติักิจกรรม 8.1 หนา้ 167 
3. ผูเ้รียนท าใบปฏิบติักิจกรรม 8.2  หนา้ 168 

 
 
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาท ี) 

1. ผูเ้รียนฟังผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและสรุป



เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

หน่วยท่ี 8 หนา้ 165 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1-6) 

 

(รวม 360  นาท ีหรือ 6  คาบเรียน) 

เน้ือหา 
2. ผู ้เ รียนท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 8 

หนา้ 165 
 

(บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่1-6) 
 

(รวม 360 นาท ีหรือ 6  คาบเรียน) 
 
 
 
 
 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. -   

ขณะเรียน 

1. ท าค าถามทา้ยบทประจ าหน่วยท่ี 8 
2. ท าใบปฏิบติักิจกรรม 8.1 
3. ท าใบปฏิบติักิจกรรม 8.2 

 

หลงัเรียน 
4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 8 
 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. ค าถามทา้ยบทประจ าหน่วยท่ี 8 
2. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 8 
3. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.1 
4. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิา ความปลอดภยัในโรงงาน ใชป้ระกอบการเรียนการสอน
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-6) 

2. ค าถามทา้ยบทประจ าหน่วยท่ี 8 
3. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 8 
4. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.1 
5. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.2 
 

 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

6. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
7. งานน าเสนอ 

 
         
ส่ือของจริง 
 

-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 
    นอกสถานศึกษา 

ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ิน 
 

 
 
การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน 
 

1. - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน 
1. - 

 
 

ขณะเรียน 
2. ตรวจค าถามทา้ยบทประจ าหน่วยท่ี 8 
3. ตรวจใบปฏิบติักิจกรรม 8.1 
4. ตรวจใบปฏิบติักิจกรรม 8.2 

หลงัเรียน 
5. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 8 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
1. ค าถามทา้ยบทประจ าหน่วยท่ี 8 
2. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 8 
3. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.1 
4. ใบปฏิบติักิจกรรม 8.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัอุบติัภยั 

1. วเิคราะห์และตีความหมาย 
2. สาธิตพร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
4. ประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัตงิานอาชีพ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุบติัภยั 
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 

             จากการเรียนเร่ืองอุบติัภยั ผูเ้รียนจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ความหมายของอุบติัเหตุ อุบติัภยัและ
ความปลอดภยั ทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ มาตรการในการแกปั้ญหาการ
ประสบอนัตรายจากการท างาน การบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุและสามารถน ามา
ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  อธิบายความหมายของอุบติัเหตุ อุบติัภยัและความปลอดภยัได ้

1. วธีิการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน     :   อธิบายความหมายของอุบติัเหตุ อุบติัภยัและความปลอดภยัได ้ จะได ้ 2  
คะแนน    

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  บอกทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
1. วธีิการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    บอกทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ จะได ้ 2  คะแนน    

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3  วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุได ้
1. วธีิการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุได ้จะได ้ 2 คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4 แกปั้ญหาการประสบอนัตรายจากการท างานได ้   
1. วธีิการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    แกปั้ญหาการประสบอนัตรายจากการท างานได ้   จะได ้ 1  คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5 บนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุได ้   
1. วธีิการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    บนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุได ้   จะได ้ 1  
คะแนน  

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 6 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
1. วธีิการประเมิน               :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                         :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน       :   มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จะได ้ 2 
คะแนน   

 
 

 
 



ค าถามท้ายบท 
ประจ าหน่วยที ่8 

ตอนท่ี 1 
ค าสั่ง ใหน้กัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 
1. อุบติัเหตุหมายถึงอะไร 
.............................................................................................................................................. 
2. ทฤษฎีใดท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
.............................................................................................................................................. 
3. ตามทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ หากน าตวัปัจจยัใดออก จะเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุได ้
.............................................................................................................................................. 
4. ยกตวัอยา่งสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัภยั ท่ีเกิดจากคนมาสัก 3 ประการ 
.............................................................................................................................................. 
5. สาเหตุประการใด ท่ีท าใหเ้กิดอุบติัภยัสูงท่ีสุด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
6. เพราะเหตุใด จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการสอบสวนหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงในการเกิดอุบติัภยั 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
7. วตัถุประสงคก์ารบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุ คืออะไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
8. การบนัทึกและสอบสวนอุบติัเหตุตอ้งครอบคลุมรายละเอียดอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
9. การสอบสวนอุบติัเหตุจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
10. คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานประกอบดว้ย 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที ่8 
ค าสั่ง ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย x ทบัตวัอกัษรหนา้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุด 
1. ขอ้ใด กล่าวไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบั “อุบติัเหตุ” 
ก. เป็นเหตุการณ์ 
ข. เป็นส่ิงท่ีท าใหทุ้กคนพอใจ 
ค. ก่อใหเ้กิดทรัพยสิ์นเสียหาย 
ง. เกิดข้ึนโดยมิไดว้างแผนล่วงหนา้ 
จ. ก่อใหเ้กิดความบาดเจบ็พิการตาย 
2. ทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุตวัท่ี 3 คืออะไร 
ก. อุบติัภยั 
ข. การบาดเจบ็หรือเสียหาย 
ค. ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล 
ง. สภาพแวดลอ้มและบุคลิกภาพของคนงาน 
จ. การกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
3. สภาพครอบครัวฐานะความเป็นอยูก่ารศึกษาอบรมคืออะไรในทฤษฎีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ก. อุบติัภยั 
ข. การบาดเจบ็หรือเสียหาย 
ค. ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล 
ง. สภาพแวดลอ้มและบุคลิกภาพของคนงาน 
จ. การกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
4. ขอ้ใด ไม่ใช่ รูปแบบการเกิดอุบติัเหตุจากความบกพร่องของพฤติกรรมมนุษย ์
ก. การแยกแยะองคป์ระกอบ (Identify) 
ข. การท านายผลท่ีจะเกิดข้ึนในระยะหลงั (Predict) 
ค. ตดัสินใจวา่จะกระท าอยา่งไร (Decision-making) 
ง. ปฏิบติัตามท่ีเหมาะสม (Executes) 
จ. ประเมินผลท่ีเกิดจากการกระท า(Evaluation) 
5. ขอ้ใด เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากสภาวะแวดลอ้ม 
ก. บุคลิกภาพ ข. ความจ ากดัของร่างกาย 
ค. เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร ง. ทกัษะงานบางอยา่งผูใ้ชแ้รงงาน 
จ. นิสัยของคนงานท่ีเหมาะสมกบังาน 
 
 



6. สาเหตุของอุบติัภยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือขอ้ใด 
ก. สาเหตุจากรัฐบาล 
ข. สาเหตุท่ีเกิดจากคน 
ค. สาเหตุท่ีจากผูบ้งัคบับญัชา 
ง. สาเหตุท่ีไม่สามารถป้องกนัได ้
จ. สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจกัร 
7. ขอ้ใด ไม่ใช่ วตัถุประสงคข์องการสอบสวนอุบติัเหตุ 
ก. หาผูท้  าผดิมาลงโทษ 
ข. คน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
ค. คน้หาความจริงของการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎ 
ง. ทราบผลของความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
จ. เปรียบเทียบการท างานท่ีเปล่ียนแปลงวา่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรือไม่ 
8. วตัถุประสงคห์ลกัของการบนัทึกและการรายงานอุบติัเหตุการสอบสวนอุบติัเหตุคืออะไร 
ก. หาผูท้  าผดิมาลงโทษ 
ข. คน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง 
ค. เก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติในการเกิดอุบติัเหตุ 
ง. ทราบผลของความเสียหายอนัเน่ืองมาจากอนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
จ. เปรียบเทียบการท างานท่ีเปล่ียนแปลงวา่มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรือไม่ 
9. รายงานประเภทใดท่ีใชเ้พื่อการเปรียบเทียบกบัสถิติอุบติัเหตุในปีท่ีผา่นๆ มา 
ก. รายงานการปฐมพยาบาล 
ข. รายงานอุบติัเหตุประจ าเดือน 
ค. รายงานอุบติัเหตุของหวัหนา้งาน 
ง. รายงานสรุปอุบติัเหตุประจ าปีของหน่วยงาน 
จ. รายงานของแต่ละแผนก หรือของคณะกรรมการความปลอดภยั 
10. ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ และเสริมสร้างความปลอดภยัในการท างาน 
โดยตรงคือผูใ้ด 
ก. ผูค้วบคุมงาน 
ข. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 
ค. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ 
ง. คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
จ. คณะกรรมการความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 



ใบปฏิบัติกจิกรรม 8.1 
หน่วยที ่8 

การประกอบอาชีพทีป่ลอดภัย 
กิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน 
แนวทางการเขียนรายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบติัเหตุ/อุบติัการณ์ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เพื่อใหน้กัศึกษามีทางการเขียนรายงานการสอบสวนวเิคราะห์อุบติัเหตุ/ 
ค าช้ีแจง 
1. แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขา ต าแหน่งละ 1 คน 
2. แลว้ช่วยกนัศึกษาการเขียนรายงานการสอบสวนวเิคราะห์อุบตัเหตุ/อุบติัการณ์ 
(Accident Incident Investigation Report) 
3. พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน ตามล าดบั 
หมายเหตุ: ใชฟ้อร์มรายงานทา้ยเน้ือหาหน่วยท่ี 8 
สาระท่ีไดจ้ากกิจกรรม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ประเด็นในการวิเคราะห์ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
สรุป 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

ผูป้ฏิบติักิจกรรม 
ช่ือ............................................................................................................ 

เลขท่ี.......................................................... 
 
 



ใบปฏิบัติกจิกรรม 8.2 
หน่วยที ่8 

อุบัติภัยใกล้ตัว 
กิจกรรมระดมสมอง 
วเิคราะห์อุบติัภยั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อุบติัภยัได ้
ค าช้ีแจง 
1. แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน และเลขา ต าแหน่งละ1 คน 
2. แลว้ช่วยกนัอภิปรายเก่ียวกบัอุบติัภยัในการประกอบอาชีพตามประเด็นท่ีก าหนดให้ 
3. พร้อมกบัส่งตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน ตามล าดบั 

 
สาระท่ีไดจ้ากกิจกรรม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ประเด็นในการวิเคราะห์ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 



 

.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 
             1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
             3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 
 3  คะแนน   =   มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                       ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
 2  คะแนน  =   มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่  
                       ขาดการประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
      1  คะแนน  =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 

 



แบบประเมนิกระบวนการท างานกลุ่ม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ………….. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน   =   สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน   =   สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =   สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 
 3  คะแนน   =   กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                        อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 2  คะแนน   =   กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน   =   กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน   =   ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน   =   ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กว่าเวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน   =   ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน   =   สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน   =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน   =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน  
           3  คะแนน  =   สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน   =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



บันทึกหลงัการสอน 
หน่วยที ่8 เร่ือง อบัุติภัย 

 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

1.  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2.  สามารถน าไปใชป้ฏิบติัการสอนไดค้รบตามกระบวนการเรียนการสอน 
3.  ส่ือการสอนเหมาะสมดี 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้  เขา้ใจในบทเรียน  อภิปรายตอบค าถามในกลุ่ม และร่วมกนั
ปฏิบติัใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  นกัศึกษากระตือรือร้นและรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเพื่อใหง้านส าเร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2.  แผนการสอนและวธีิการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนท าใหผู้ส้อนสอนไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
3.  สอนไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


