แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4071701 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
Safety in Workplace
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยพัชรสิริ ศรีเวียง
โทรศัพทภายใน 02-4239447 โทรศัพทมือถือ 089-8932620
E-mail patsirisrivieng@yahoo.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุบัติภัยและความปลอดภัย อุบัติภัยในสถานประกอบการ
มาตรการปองกันอุบัติภัยในสถานประกอบการทั้งดานการศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กฎหมาย
วิศวกรรมและเทคโนโลยี การดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาใฝหาความรูดวยตนเอง สรางองคความรูและนําเสนอไดอยางเหมาะสม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุบัติภัยและความ
ปลอดภัย อุบัติภัยในสถานประกอบการ มาตรการปองกันอุบัติภัยในสถานประกอบการทั้งดานการศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กฎหมาย วิศวกรรมและเทคโนโลยี การดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
จําเปนของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความจําเปน โดยใหสามารถพบได 1
ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพดานความปลอดภัย (1.1)
- มีความซื่อสัตยสุจริต (1.2)
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- มีวินัยในการเรียน (1.3)
- ปฏิบัติตามกติกาที่กําหนด (1.4)
- รับฟงการแสดงความคิดเห็นของผูอื่น (1.5)
- เคารพสิทธิ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย(1.5)
1.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งและตอบคําถามในชั้นเรียน หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวของกับคุณธรรม และจริยธรรมตาง ๆ
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีการคนควาโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อดวย
- การทํางานกลุม และทําการทดลองรวมกัน
- การนําเสนอในชั้นเรียน
- การทดสอบเพื่อทบทวนความรูในชั่วโมง
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกต การบันทึก การใชแบบสอบถาม การใชแบบประเมินในประเด็น
- พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- ความรูเรื่องการอุตสาหกรรมเบื้องตน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ (2.1)
- สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิปรายผลได (2.2)
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนให
นักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative Learning) การสอน
แบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต การสอนแบบ e-Learning เปนตน
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทํารายงานรายบุคคล และนําเสนอ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอปญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน (3.1)
- สามารถใชความรูทางทฤษฎีเพื่อการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการได (3.2)
- เสนอแนะแนวทางปองกัน และควบคุมอันตราย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการได
(3.3)
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ทําการทดลอง และทํารายงานสรุป
- การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
- ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไขปญหา
จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตองกําหนด
แนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
- การนําเสนอผลงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานกลุม และนําเสนอผลงาน
- การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม (4.1)
- มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวของ (4.2)
- ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น (4.3)
- แสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และกาลเทศะ(4.4)
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง (4.5)
4.2 วิธีการสอน
- การอภิปราย
- การทําการทดลอง
- การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
- การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกต การบันทึก การใชแบบประเมินในประเด็น
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- พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- สามารถใช Power point ในการนําเสนอผลงานได (5.1)
- สามารถคัดเลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสมได (5.2)
- สืบคนสถานการณปจจุบัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3)
- สื่อสารทั้งการเขียน และการพูดอยางมีประสิทธิภาพ (5.4)
5.2 วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

2
3

4-5
6

7
8
9

10

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
แนะนํารายวิชาเรียน /
3
ชี้แจงการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
ความรูทางดานสถาน
มอบหมายโจทยปญหา แนะนําวิธีการและ
ประกอบการ และ
แหลงสืบคนขอมูล นักศึกษาสืบคนขอมูลและ
อุตสาหกรรมเบื้องตน
สรุปรายงานการศึกษาตามโจทยปญหา
อาจารยใหขอมูลยอนกลับรายกลุมและ
บรรยายเพิ่มเติม
ความรูเกี่ยวกับความ
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
ปลอดภัยเบื้องตน
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
อุบัติเหตุจากการทํางาน :
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
ความหมายและสาเหตุ
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน การสอบ
ยอยครั้งที่ 1
การปองกันอุบัติเหตุ
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
การประเมินผลทางสถิติของ
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
อุบัติเหตุ
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน การสอบ
ยอยครั้งที่ 2
สอบกลางภาค
การจัดองคกรความปลอดภัย
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
บทบาทของหัวหนางาน
4
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
และฝายบริหารที่มีตอความ
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
ปลอดภัย
จิตวิทยาและแรงจูงใจเพื่อ
4
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
ความปลอดภัย
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน การสอบ
ยอยครั้งที่ 3

ผูสอน
อ.พัชรสิริ

อ.พัชรสิริ
อ.พัชรสิริ

อ.พัชรสิริ
อ.พัชรสิริ

อ.พัชรสิริ
อ.พัชรสิริ

อ.พัชรสิริ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

11

การอบรมคนงานเพื่อความ
ปลอดภัย
การบริหารจัดการเพื่อลด
ความสูญเสีย
กฏหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และกรณีศึกษา
จากตางประเทศ

12
13-14

14
15
16

นําเสนอผลงาน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน การสอบ
ยอยครั้งที่ 4
3
บรรยายนํา ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวน
รวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
3
นําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
สอบปลายภาค

ผูสอน
อ.พัชรสิริ
อ.พัชรสิริ
อ.พัชรสิริ

อ.พัชรสิริ
อ.พัชรสิริ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2
3

4

ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1.2, 1.4, 2.1, 2.2, การสอบกลางภาค
4.4, 5.4
และปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
50%

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2,
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 2.1, 2.2, 3.1,
3.2, 3.3 4.1, 4.2,
4.3, 4.4,4.5, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 2.1, 2.2, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4,

3,6,10,14

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

15

10%

การทดสอบยอย
เพื่อทบทวนความรู
การทํากิจกรรม
วิชาการและ
กิจกรรมในชั้นเรียน

การทํารายงาน
และนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
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กิจกรรมที่
5

ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, คุณธรรมและ
4.1, 4.3, 4.4
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

3. เกณฑการใหคะแนน
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชั้นเรียน
สัดสวนการวัดผล 10 % กําหนดใหงาน มีคะแนนเต็ม 10
คะแนน แลวรวมคะแนนที่ไดจากทุกชิ้นงานมาคิดสัดสวนเปน 10 % โดยงานแตละชิ้นกําหนดการใหคะแนน
ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน 1.5 คะแนน
1 คะแนน
0.5 คะแนน
1. การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด 2 ประเด็น ขาดมากกวา 2 ประเด็น
2. ความถูกตองของงาน
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
3. คุณภาพของงาน
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
5. ความตั้งใจและความพยายาม
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมากหรือลอกงาน
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
สัดสวนการวัดผล 10 %
เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
1. การเขาเรียน
ครบ
ขาด1ครั้ง
ขาด 2 ครั้ง
2. ความตั้งใจเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
3. การมีสวนรวมในการเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
มาก
ปานกลาง
นอย
5. มารยาท
มาก
ปานกลาง
นอย

0.5 คะแนน
ขาดมากกวา 2 ครั้ง
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง
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4. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด คะแนน
เกณฑการพิจารณา
A 90 – 100 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
B+ 85 - 89 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
B
75 - 84 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
C+ 70 - 74 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
C
60 - 69 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
D+ 55 - 59 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
D 50 - 54 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
F
0 - 49 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา

คิดเปน 90 -100%
คิดเปน 85 - 89 %
คิดเปน 75 - 84 %
คิดเปน 70 - 74 %
คิดเปน 60 - 69 %
คิดเปน 55 - 59 %
คิดเปน 50 - 54 %
คิดเปน 0 - 49 %

นักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ป
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนของผูสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิฑูรย สิมะโชคดี และวีระพงษ เฉลิมจิระวัฒน (2550). วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน.
พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน.
ชํานาญ นพรัตนเขต. ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม. นนทบุรี; เจริญรุงการพิมพ.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร และการสัมภาษณ
นักศึกษาบางคน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให
อาจารยผูสอนรายวิชาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา
ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เสนอตอประธานหลักสูตร
-----------------------------------

