สารบัญ
หมวด
หมวด 1

ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

หนา

มคอ. 3
หมวด 6

หมวด 7

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

2

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4073520 การจัดการความปลอดภัย
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
สุนทร สุทองหลอ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนบรมราชชนนี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการจัดบริหารความปลอดภัยและสามารถนําความรูไป
ดําเนินการจัดการบริหารความปลอดภัยในองคกรที่ไปปฏิบัติหนาที่ได
1.2เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาการคิดการวิเคราะหเพื่อเขาถึงสาเหตุอันเปนตนกําเนิดของอุบัติเหตุและความ
ไมปลอดภัยไดในฐานะนักบริหารความปลอดภัย
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1.3เพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผนการจัดบริหารความปลอดภัยในองคกรที่ไปปฏิบัติหนาที่อยูไดอยาง
เปนระบบ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1เพื่อใหสามารถพัฒนาเนื้อหาความรูใหทันสมัยตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตและการ
พัฒนาของระบบงานอุตสาหกรรมภายในประเทศได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
4073520 การจัดการความปลอดภัย

Safety Management

3(3-0-6)

ศึกษาความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวของ มาตรฐานและเปาหมายของความ
ปลอดภัย การวางแผนและการควบคุมความปลอดภัย เครื่องมือในการจัดการความปลอดภัย การ
ประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและการควบคุมความสูญเสีย
Study industrial safety and involved activity, standards and the goal of safety, planning and
safety control, safety tools, risk assessment, safety standard and loss control.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
42
0
0
6

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
ไมระบุจํานวนการใหคําปรึกษาและแนะนําการใหคําปรึกษาอยางเปนทางการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
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การสรางสํานึกและความรับผิดชอบตอการ วิเคราะหระบบการสรางความปลอดภัยในการทํางาน
ที่ทําใหเกิดความปลอดภัยแกบุคคลอื่นๆในองคกรที่รับผิดชอบ
1.2 วิธีการสอน
สอนใหตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในทุกขณะของการทํางานและใหระมัดระวังไมใหเกิด
ความสูญเสียทั้งตอรางกาย ตอชีวิตและตอทรัพยสิน
1.3 วิธีการประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบภาคทฤษฏี
วัดทัศนคติจากการสัมภาษณหลังจากเรียนภาคทฤษฏีแลว
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มาตรฐานและเปาหมายของความปลอดภัย การวางแผนและการควบคุมความปลอดภัย
เครื่องมือในการจัดการความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
และการควบคุมความสูญเสีย
2.2 วิธีการสอน
การคนควาการมีสวนรวมในการนําเสนอ มีสวนรวมในการวิเคราะหนําเสนอความคิดเห็นรวมกัน
ของทั้งนักศึกษาและผูสอนและศึกษาจากแหลงอุตสาหกรรมที่เปนตนแบบในการปฏิบัติงานทางดานการ
จัดการความปลอดภัย
2.3 วิธีการประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบภาคทฤษฏี
วัดทัศนคติจากการสัมภาษณหลังจากเรียนภาคทฤษฏีแลว
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ทักษะการคิดการวิเคราะห
3.2 วิธีการสอน
ใหศึกษาตัวอยางงานเพื่อฝกการคิด วิเคราะห
3.3 วิธีการประเมินผล
วัดจากการการนําเสนอการคิดวิเคราะหจากงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ทักษะการทํางานรวมกันอยางมีศักยภาพ
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4.2 วิธีการสอน
การแบงงานทํางานเปนกลุมโดยมอบหมายใหศึกษาคนควาและวิเคราะหนําเสนอ
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตผลจากการทํางานเปนกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ทักษะการนําเสนอ การสรางแรงจูงใจใหผูอื่นคลอยตามและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
5.2 วิธีการสอน
การนําเสนอขอมูลจากการวิเคราะห
5.3 วิธีการประเมินผล
ทักษะการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาหที่1

ระบบความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม

จํานวน
ชั่วโมง
3 คาบ
เรียน

สัปดาหที่2

ระบบความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม

3 คาบ
เรียน

สัปดาหที่3

ระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมาย เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม

3 คาบ
เรียน

สัปดาหท4ี่

ระเบียบ ขอบังคับ

3 คาบ

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
บรรยาย ซักถามภูมิหลังดาน
ความปลอดภัยของนักศึกษาใน
ภาพรวม

ผูสอน

บรรยาย ภาพประกอบและ
สุนทร
ภาพเคลื่อนไหวการจัดระบบ
ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
แบงกลุมคนควา การทํางานเปน สุนทร
กลุม การสรุปขอมูล การ
นําเสนอ

สุนทร

แบงกลุมคนควา การทํางานเปน สุนทร
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กฎหมาย เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม

เรียน

กลุม การสรุปขอมูล การ
นําเสนอ การสรุปและรายงาน

สัปดาหที่5

การจัดการดานชีวอนา 3 คาบ
มัยและความปลอดภัย เรียน

แบงกลุมคนควา การทํางานเปน สุนทร
กลุม การสรุปขอมูล การ
นําเสนอ

สัปดาหที่6

การจัดการดานชีวอนา 3 คาบ
มัยและความปลอดภัย เรียน

แบงกลุมคนควา การทํางานเปน สุนทร
กลุม การสรุปขอมูล การ
นําเสนอ การสรุปและรายงาน

สัปดาหที่7

การสรางจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัย

3 คาบ
เรียน

การซักถาม การแสดงความรูสึก สุนทร
เพื่อการประเมินจิตสํานึกของ
ผูเรียน

สัปดาหที่8

การสรางจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัย

3 คาบ
เรียน

สัปดาหที่9

แนวคิดการจัดการ
ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย

3 คาบ
เรียน

การปรับจิตสํานึกผูเรียนจากสื่อ สุนทร
และตัวอยางของความสูญเสีย
และจากกรณีศึกษาของโรงงาน
อุตสาหกรรม
บรรยาย ภาพประกอบและ
สุนทร
ภาพเคลื่อนไหวการจัดการความ
เสี่ยง

สัปดาหที่10 การวิเคราะหความ
เสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม

3 คาบ
เรียน

สัปดาหที่11 การวิเคราะหความ

3 คาบ

บรรยาย ภาพประกอบและ
สุนทร
ภาพเคลื่อนไหวการดานการ
จัดการความเสี่ยงและการ
จัดระบบความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม
แบงกลุมคนควา การทํางานเปน สุนทร
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เสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม

เรียน

กลุม การสรุปขอมูล การ
นําเสนอ การสรุปและรายงาน

สัปดาหที่12 การวิเคราะหความ
เสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม

3 คาบ
เรียน

แบงกลุมคนควา การทํางานเปน สุนทร
กลุม การสรุปขอมูล การ
นําเสนอ การสรุปและรายงาน

สัปดาหที่13 รายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม

3 คาบ
เรียน

รายงาน นําเสนอขอมูลที่ได
คนควาและวิเคราะห

สุนทร

สัปดาหท1ี่ 4 รายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม

3 คาบ
เรียน

รายงาน นําเสนอขอมูลที่ได
คนควาและวิเคราะห

สุนทร

สัปดาหที่15 ทบทวนเก็บรวบรวมงาน 3 คาบ
ในระหวางภาคเรียน
เรียน
สัปดาหที่16 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1.ซักถามภูมิ
หลังดานความ
ปลอดภัยของ
นักศึกษาใน
ภาพรวม

ระดับพื้นฐานความรู
เดิมและแนวคิด ดาน
การจัดการความ
ปลอดภัยของ
นักศึกษาแตละบุคคล

นักศึกษาและผูสอนสรุปดวยการ สุนทร
ซักถาม เรียบเรียงเนื้อหาที่ได
เรียนมาแลวทั้งหมด
-

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สังเกตุ

สัปดาหที่1

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
.50
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2.ระเบียบ
ขอบังคับ
กฎหมาย
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยใน
โรงงาน
อุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
กฎกระทรวง
อุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติดาน
ความปลอดภัย

การนําเสนอขอมูลที่ครอบ
ถวนครอบคลุม

สัปดาหที่3-4

1.00

3.การจัดการ
ดานชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

ขอกําหนดและ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดการดานชีวอ
นามัย

การนําเสนอขอมูลที่ครอบ
ถวนครอบคลุม

สัปดาหที่5-6

1.00

สังเกตุ

สัปดาหที่7-8

.50

4.การสราง
จิตสํานึกที่ดีในการ
จิตสํานึกดาน จัดการดานความ
ความปลอดภัย ปลอดภัย
5.การวิเคราะห
ความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัย
ในงาน
อุตสาหกรรม
6รายงาน.การ
วิเคราะหความ
เสี่ยงดานความ
ปลอดภัยใน
งาน
อุตสาหกรรม
7กิจกรรมจิต
พิสัยทางการ
เรียน

การคิด วิเคราะห
ความเสี่ยงความไม
ปลอดภัยในการ
ทํางาน

สังเกต
การถายทอดความคิด
การรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิเคราะห

สัปดาหที่10-12 1.00

ความคิดรวบยอดใน
การวิเคราะหความ
เสียงเพื่อการจัดการ
ความปลอดภัย

การนําเสนอขอมูล ประเมิน สัปดาหที่13-14 2.00
การวิเคราะหขอมูลอยาง
เปนเหตุเปนผล สามารถ
นําไปใชประโยชนได

ความรับผิดชอบ
ความตั้งใจ ความ
สม่ําเสมอในการมา
เรียน การสงงานครบ

การสังเกต การตรวจ
ผลงาน

สัปดาหที่1-14

1.00
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเอกสารเผยแพรและรายงานอุบัติเหตุ
ปพ.ศ.2520-2540. กรุงเทพฯ.
กิตติ อินทรานนท (2544.) วิศวกรรมความปลอดภัย :พื้นฐานของวิศวกรรม กรุงเทพฯ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน.
ทวี นวลแกว (2548)การรับรูการบริหารความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทํางานของ
พนักงานบริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ.
ไพฑูรย ประสมศรี (2544) วิศวกรรมความปลอดภัย.กรุงเทพฯ บูรพาการพิมพ
วิฑูรย สิมะโชคดี(2544) คูมือการจัดทําแผนควบคุมเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย
กรุงเทพฯ.สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน.
____________(2543)มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย กรุงเทพฯ.สมาคม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน.
วิฑูรย สิมะโชคดีและวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน(2550) วิศวกรรมการบริหารความปลอดภัยใน
โรงงาน พิมพครั้งที่22 กรุงเทพฯ.สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน.
วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน(2543) พื้นฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ.
โรงพิมพสีทองกิจไพศาล.
Handley,William (1977) Industrial Safety Handbook Grate Britain:McGraw Hill.
Heinrich,H.W.(1959) Industrial Accident Prevention.4th ed.New York. :McGraw Hill.
Simons,Rollin.Hand Grimald V.(1968) Safety Management. Rev.ed.llinois Irwin
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วิฑูรย สิมะโชคดีและวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน(2550) วิศวกรรมการบริหารความปลอดภัยใน
โรงงาน พิมพครั้งที่22 กรุงเทพฯ.สมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน.
Handley,William (1977) Industrial Safety Handbook Grate Britain:McGraw Hill.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี

10

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การตอบแบบประเมินหลังกระบวนการเรียนการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใชระบบการประเมินผูสอนโดยนักศึกษาในระบบการประเมินของคณะและของมหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับกระบวนการเรียนการสอนตามรายงาน มคอ.5
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การปรับกิจกรรมการสอนจากผลการสอนในภาคเรียนที่ผานมา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผลการตอบแบบประเมินหลังกระบวนการเรียนการสอน
ผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษาในระบบการประเมินของคณะและของมหาวิทยาลัย
ผลการปรับกิจกรรมการสอนจากผลการสอนในภาคเรียนที่ผานมา
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