แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
4072322 อาชีวอนามัย
Occupational Health
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยศุภลักษณ วัฒนาวิทวัส
โทรศัพทภายใน 02-4239447 โทรศัพทมือถือ 089-6792939
E-mail supaluk_wat@dusit.ac.th
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 มิถุนายน 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่ วกับ ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ อุบัติเหตุอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุม การปองกันโรค
การสุขาภิบาลโรงงาน หนวยงานราชการและกฎหมายที่เกีย่ วของกับงานดานอาชีวอนามัย การดําเนินงาน
ของโครงการอาชีวอนามัย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาใฝหาความรูดวยตนเอง สรางองคความรูและนําเสนอไดอยางเหมาะสม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุ
อันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุม การปองกันโรค การสุขาภิบาลโรงงาน หนวยงาน
ราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนามัย การดําเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
จําเปนของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
แสวงหาความรูดวย
ตนเองในสถานการณ
จริง

การศึกษาดวยตนเอง

การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความจําเปน ความเหมาะสมและ
ความตองการ ของนักศึกษา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา
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
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- การอภิปราย
- การทํางานกลุม
- การนําเสนอในชั้นเรียน
- การทดสอบเพื่อทบทวนความรูในชัว่ โมง
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกต การบันทึก การใชแบบสอบถาม การใชแบบประเมินในประเด็น
- พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- แนวคิดของอาชีวอนามัย (2.1)
- โรคและอุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ (2.2)
- หลักทั่วไปในการปองกันและควบคุมโรคและอุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ (2.1)
- การสุขาภิบาลโรงงาน (2.2)
- หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนามัย (2.2)
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนามัย (2.4)
- การดําเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย (2.3)
2.2 วิธกี ารสอน
- บรรยายประกอบสื่อ
- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
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- การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง(Self-study)รายบุคคลและรายกลุมจากแหลงความรู
ตางๆ โดยผูสอนใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกผูเรียน
- การนําเสนอในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- การใชแบบประเมิน ผลงาน
- การใชแบบทดสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
- รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเพื่อใชในการวางแผนการอาชีวอนามัย (3.1)
- วิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่เกีย่ วของกับปญหาสุขภาพและอุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ
(3.2)
- เสนอแนะแนวทางปองกันและควบคุมโรคและอุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ(3.3)
3.2 วิธีการสอน
- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
- การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
- การนําเสนอผลงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- การใชแบบประเมินผลงานและการนําเสนอผลงาน
- การสัมภาษณนักศึกษา
- การใชแบบทดสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม (4.1)
- มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เกีย่ วของ (4.2)
- ทํางานเปนทีมรวมกับผูอนื่ (4.2)
- แสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และกาลเทศะ(4.3)
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง (4.4)
4.2 วิธกี ารสอน
- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
- การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
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- การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
การสังเกต การบันทึก การใชแบบประเมินในประเด็น
- พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- เลือกและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลไดเหมาะสม (5.1)
- นําเสนอผลงานที่เหมาะสม (5.2)
- เลือกและใชแหลงขอมูลในการศึกษาขอมูลและความรูเหมาะสมกับวัตถุประสงคในงาน
(5.3)
- สืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรูโดยใชอินเทอรเน็ต (5.4)
- สืบคนสถานการณปจจุบันโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.6)
- สื่อสารทั้งการเขียน และการพูดอยางมีประสิทธิภาพ (5.7)
5.2 วิธกี ารสอน
- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
- การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-study)
- การนําเสนอผลงาน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
การสังเกต การบันทึก และการใชแบบประเมินในประเด็น
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน / รายงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศ

2

แนวคิดของอาชีวอนามัย

3

สถิติดานอาชีวอนามัย

4.- 6

การปองกันและควบคุม
อันตรายจาก
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
- แนะนํารายวิชา แหลงความรู และใหผูเรียนรวมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นใน ผลการเรียนรูทพี่ งึ ประสงค เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
3
- ผูสอนชี้แจงแนวการสอน และการวัดผล
- ผูสอนใชคําถาม และบรรยายประกอบเพาเวอรพอยต
- ผูเรียนตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น รวมอภิปราย ฟง
การบรรยายและสรุปเนื้อหา ในประเด็น ความหมาย
ความสําคัญ ขอบเขต ลักษณะงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของ
- ผูเรียนทําแบบทดสอบความรู และตรวจใหคะแนน
3
- ผู เ รี ย นแบ ง กลุ ม ศึ ก ษาสถิ ติ ก ารประสบอั น ตรายหรื อ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานป 2553ของสํานักงานกองทุน
เงินทดแทนแลวตีความและสรุปความเพื่อสรุปสถานการณ
ดานอาชีวอนามัย
- ผูสอนบรรยายประกอบเพาเวอรพอยตเรื่อง สถานการณ
ดานอาชีวอนามัย
- ผูเรียนทําแบบทดสอบความรู และตรวจใหคะแนน
9
- ผูสอนบรรยายประกอบเพาเวอรพอยตเรื่อง
สภาพแวดลอมในการทํางาน
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
หลักทั่วไปในการปองกันและควบคุมอันตรายจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน
วิธีการควบคุมและปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมใน
การทํางานแตละดาน
- ผูเรียนศึกษาเอกสารความรูจากชุดการเรียนรูความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของกรมสวัสดิการและคุมครอง

ผูสอน
อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส
อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส

อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส

อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส
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7.

8 - 10

11

12-13

การปองกันและควบคุม
อุบัติภัยจากการทํางาน

3

การปองกันและควบคุมโรค
จากการทํางาน

9

การสุขาภิบาลโรงงาน

3

การดําเนินงานของโครงการ
อาชีวอนามัย

6

แรงงาน
- ผูเรียนทําแบบทดสอบความรู และตรวจใหคะแนน
- ผูเรียนดูวิดิโอ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แบงกลุมเพือ่
อภิปราย วิเคราะหสงิ่ คุกคามในการทํางานและเสนอ
แนวทางปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
- ผูสอนบรรยายประกอบเพาเวอรพอยตเรื่อง
อุบัติภัยจากการทํางาน
การปองกันอุบัติภัย(การบาดเจ็บ)จากการทํางาน
หลั ก การจั ด การป อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ ภั ย จากการ
ทํางาน
- ผูเรียนทําแบบทดสอบความรู และตรวจใหคะแนน
- ผูสอนบรรยายประกอบเพาเวอรพอยตเรื่อง
โรคจากการทํางาน
การปองกันโรคจากการทํางาน
หลักการจัดการปองกันและควบคุมโรคจากการทํางาน
- ผูเรียนนําเสนอผลงาน สื่อเรื่อง โรคจากการทํางานตาม
มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
- ผูสอน สรุปแนวคิดการปองกันและควบคุมโรคจากการ
ทํางาน
- ผูเรียนทําแบบทดสอบความรู และตรวจใหคะแนน
- ผูเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมตามใบงาน การสุขาภิบาล
โรงงาน
- ผูสอน สรุปแนวคิดของการสุขาภิบาลโรงงาน
- ผูสอนบรรยายประกอบเพาเวอรพอยตเรื่อง
การบริการอาชีวอนามัย
แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัย
กิจกรรมการใหบริการอาชีวอนามัย
รูปแบบองคกรการจัดบริการอาชีวอนามัย
บุคลากรที่เกี่ยวของ
บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ

อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส

อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส

อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส
อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส
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14

หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของกับงานดาน
อาชีวอนามัย

3

15

กฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน
ดานอาชีวอนามัย

3

16

- ผูสอน สรุปแนวคิดการดําเนินงานอาชีวอนามัย
- ผูเรียนทําแบบทดสอบความรู และตรวจใหคะแนนตนเอง
- ผูเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมตามใบงาน หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนามัย
- ผูสอนสรุปเรื่อง หนวยงานราชการที่เกีย่ วของกับงานดานอา
ชีวอนามัย
- ผูเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมตามใบงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับงานดานอาชีวอนามัย
- ผูสอนสรุปเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนา
มัย
สอบปลายภาค

อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส
อาจารย
ศุภลักษณ
วัฒนาวิทวัส

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมที่
1
2
3

4

ผลการ
เรียนรู
1.2, 1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 4.4, 5.7
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.6, 5.7
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
4.1, 4.3, 4.4

วิธีการประเมิน
การสอบปลาย
ภาค
การทดสอบเพือ่
ทบทวนความรู
การทํากิจกรรม
วิชาการและ
กิจกรรมในชัน้ เรียน

คุณธรรมและ
คุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค

สัปดาหที่
ประเมิน
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

50 %

10%
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3. เกณฑการใหคะแนน
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชั้นเรียน
สัดสวนการวัดผล 50%
กําหนดใหงานแตละชิ้น มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน แลวรวมคะแนนที่ไดจากทุกชิน้ งานมาคิดสัดสวน
เปน 50 % โดยงานแตละชิน้ กําหนดการใหคะแนนดังนี้
1 คะแนน
0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน 1.5 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
คุณธรรมและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
สัดสวนการวัดผล 10 %
0.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
1. การเขาเรียน
ครบ
ขาด1ครั้งหรือสาย 2 ครั้ง หัก 0.5 คะแนน
2. ความตั้งใจเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
3. การมีสวนรวมในการเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก/ตองปรับปรุง
5. มารยาท
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก/ตองปรับปรุง
4. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

เกณฑการพิจารณา
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 90 -100%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 85 - 89 %
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 75 - 84 %
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 70 - 74 %
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 60 - 69 %
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 55 - 59 %
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 50 - 54 %
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 0 - 49 %
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นักศึกษาที่มขี อสงสัยหรือปญหาเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน ปการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วิทยา อยูสุข. (2552). สาระการเรียนรูว ชิ าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : คณะ
สาธารณสุขศาสตร,มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หนวยที่ 1-7. พิมพครั้งที่ 8. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2552). เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หนวยที่ 8-15. พิมพครั้งที่ 8.นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
และ เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําขึน้ โดยผูสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสงิ่ แวดลอม. (มปป.).
อาชีวอนามัยสําหรับพยาบาล.กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี.
ศิริราช,โรงพยาบาล.(2554) อาชีวอนามัยกับบริบททางสังคมและสิง่ แวดลอม. กรุงเทพฯ: ยู
เนี่ยนครีเอชั่น.
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน,กรม.(มปป.) ชุดการเรียนรูความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ดานเครื่องจักร. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน,กรม.(มปป.) ชุดการเรียนรูความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ดานงานกอสราง. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน,กรม.(มปป.) ชุดการเรียนรูความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ดานเสียงดังและความรอน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2550). ประมวลสาระชุดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม. หนวยที่ 1-8. พิมพครั้งที่ 3. นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชาหลักความปลอดภัยใน
การทํางาน หนวยที1่ -8. พิมพครั้งที่16. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชาหลักความปลอดภัยใน
การทํางาน หนวยที่9-15. พิมพครั้งที่13. นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก. (2551) . อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
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เทคโนโลยีสุรนารี,มหาวิทยาลัย.อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน.[0nline].
Available: http://www.sut.ac.th/im/file_mgt/618241-BASIC%20OCC/headleson1.htm[2553,
พฤศจิกายน 1].
เฉลิมสิริ เทพพิทกั ษ. โรคจากการประกอบอาชีพ.[0nline]. Available:
http://www.sut.ac.th/im/618241%2DBASIC%5FOCC/headleson9.htm[2553, สิงหาคม 1].
นิระมล จันปะโสม. หลักการจัดบริการอาชีวอนามัย.[0nline]. Available :
http://www.sut.ac.th/im/618241%2DBASIC%5FOCC/headleson10.htm [2553, สิงหาคม 1].
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. ( 2553). เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ 2 “วิศวกรรมความปลอดภัยกับวิกฤตภัยพิบตั ิ”
กรุงเทพมหานคร : มปท.
วิฑูรย สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกุล. (2540). เออรกอนอมิคส วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อ
การเพิม่ ผลผลิตและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน).
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน,กรม. (มปป.)กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงาน
กอสราง พ.ศ. 2551. (มปท).
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน,กรม. (มปป.)กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อบั อากาศ
พ.ศ. 2551. (มปท).
Websites หนวยงานที่เกีย่ วของ
http://www.labour.go.th/about/about.html#tab6 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
Department of labour protection and welfare [2553, มิถุนายน 20]
http://www.ohswa.net/n/tabid/53/Default.aspx สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางาน (สอป.) Occupational Health and Safety at work Association (OHSWA.)
http://www.oshthai.org สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
http://www.safety-stou.com/sf50/index.php ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.
http://www.shawpat.or.th/ สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน ( ประเทศ
ไทย )
http://www2.diw.go.th/safety/ สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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Websites เอกสาร/สื่อที่แนะนํา
กฎหมายความปลอดภัย
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&sectionid=6&Itemid=40
[2553, มิถุนายน 11]
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย.กระทรวงแรงงาน
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&Itemid=42&sectionid=7&pid
=28&lang=th [2553, มิถนุ ายน 20]
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย. กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&Itemid=42&sectionid=7&pid=57&la
ng=th [2553, มิถุนายน 20]
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย.กระทรวงสาธารณสุข
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&Itemid=42&sectionid=7&pid=56&la
ng=th [2553, มิถนุ ายน 20]
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัย.กระทรวงอุตสาหกรรม
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&Itemid=42&sectionid=7&pid=54&la
ng=th [2553, มิถนุ ายน 20]
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน ซึง่ มีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตัง้ โดยหลักสูตร และการสัมภาษณ
นักศึกษาบางคน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธกี ารสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจยั ในชัน้ เรียน และมอบหมาย
ใหอาจารยผูสอนรายวิชาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยทงั้ หลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรู
ของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาทีท่ วนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผสู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้ หาที่
สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร
-----------------------------------

