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โรงเรียนการเรือน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5071308 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร
(Safety and Occupational Health in Food Industry)

2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต 3(3-0-6)

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะพื้นฐาน) กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. ศวรรญา ปนดลสุข
4.2 อาจารยผูสอน
1) อ.ดร. ศวรรญา ปนดลสุข
2) อ. ปยวรรณ อยูดี

5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การด า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน อุบัติเหตุ อุบัติภัย ในอุตสาหกรรมอาหาร
1.1.2 เพื่ อให นั กศึกษามีความรูความเขาใจการวิเคราะห ส าเหตุ ความเสี่ยง จากมลภาวะใน
อุตสาหกรรมที่มผี ลตอผูปฏิบัติงานและผูบริโภค
1.1.3 เพื่ อให นั กศึ กษามี ความรูความเข าใจในการนํ านโยบาย ระบบและเทคนิ คการจัดการ
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ตามข อ กํ า หนดและกฎหมายด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการวางแผนและการจัดการขั้นตอนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลงานวิจัยหรือ
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นั กศึ กษามี ทั ศนคติ ที่ดีตอการเรีย นรู มีระเบีย บวินั ย มีความรับ ผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้งเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําคุณลักษณะที่ไดไปประยุกตใชในการทํางาน และแกปญหาทั้งในเรื่อง
สวนตนและสังคมได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายดานอาชี วอนามั ย และความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบมาตรฐานสากลที่
เกี่ยวของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งการจัดทําระบบดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
Study principle management of safety and occupational health in food industry,
regulations and law of safety and occupational health in food industry, international
standard system of safety and occupational health in food industry as well as manufacturing
system practice for safety and occupational health in food establishment
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/ การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาละเทศะ รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
สังคม และทําหนาที่เปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและเสียสละเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น มาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) เข าใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั กในคุ ณ คาของระบบคุณ ธรรม จริย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
 3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณ คาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 4) สามารถวิ เคราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรู ท างเทคโนโลยี ต อ บุ ค คล
องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
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2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตรดาน
การประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใช
ความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มีความใฝรูใน
องคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยู
ใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานดานความรู
ตองครอบคลุม
1) มี ความรู และความเข าใจทางคณิ ตศาสตรพื้น ฐาน วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้น ฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มี ค วามรูแ ละความเข า ใจเกี่ ยวกั บ หลั กการที่ สํ า คั ญ ทั้ งในเชิ งทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
4) สามารถบู รณาการความรูดานเทคโนโลยีกับ ความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่ง ในระดับที่สูงขึ้น
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกแกโจทยปญหา และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมิ น จากผลงานระหวางภาค เชน การบ าน การเขีย นรายงาน การสอบย อย การ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผู เรี ย นต อ งมี ทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห อ ย างเป น ระบบ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร างสรรค และ
สามารถเลือกวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดาน
ทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
 1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการทางดาน
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เทคโนโลยี
 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
 5) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะห ความรูใหม จ ากความรูเดิมด านต างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิช าการวิจัย และ
พัฒนาอาหาร การวางแผนรายการอาหาร เปนตน
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได
มากขึ้น
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข มีมนุษยสัมพันธและมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการ
การทํ า งานได อ ย า งเหมาะสม มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก องค ก รและเป น ผู มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ในการทํ า งาน ดั ง นั้ น
มาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
 1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
 2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ งงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะผูนํ าและผู ตามไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
 5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดลอมและพลังงาน
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช ก ารการสอนแบบกลุ ม ร ว มมื อ ซึ่ งต อ งแนะนํ า กฎ กติ ก า มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ใน
กลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
เรียน
4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวน
ใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช
ภาษาไทย ภาษาต างประเทศ และศั พ ท ท างเทคนิ ค ในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รวมถึ งการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศได เป น อย างดี สามารถประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ต า งๆ ในการสร างสรรค ผ ลงานได อ ย า ง
เหมาะสม สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ โลกได ดั งนั้ น มาตรฐานด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา และลายลักษณ อักษร และการ
สื่อความหมาย เลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมื อทางเทคโนโลยี เพื่ อประกอบวิช าชี พใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
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5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลข ที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล หรือรายงานกลุมในสวน
ที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ผู เรี ย นต อ งมี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ในการใช เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และเทคโนโลยี เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ประกอบอาหารและการแปรรูปอาหารได สามารถวางแผน บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํ า งาน สามารถประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี ต า งๆ ในการทํ า งานรู ป แบบโครงงาน และในสถาน
ประกอบการได ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะการปฏิบัติงานตองครอบคลุม
 1) มีทักษะปฏิบัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
 3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
 4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ใชการเรียนการสอนแบบ work based learning เพื่อฝกทักษะปฏิบัติ ในการใชเครื่องมือ
อุปกรณ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกั บการประกอบอาหาร และการแปรรูป อาหารจากหน วยงานที่
เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ประเมินทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการคํานวณ จากการแกโจทยปญหาที่
ไดรับมอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
1. แผนการสอน

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอนและสื่อที่ใช
3 1. ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชา
ตามคูมือ
2. บรรยายเนื้อหาโดยใช
Power
point เอกสารคูมือ และ
บทที่ 1 บทนํา
เอกสารประกอบการเรียนการ
- ความหมายและหลักการดานอาชีวอ
สอน
นามัยและความปลอดภัยใน
- ยกตัวอยางประกอบการ
อุตสาหกรรม
บรรยาย
- แนวคิดระบบการจัดการความ
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
3 บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
บทที่ 2 การจัดระบบการจัดการความ
point เอกสารคูมือ และ
ปลอดภัยในโรงงาน
เอกสารประกอบการเรียนการ
- องคประกอบหลักของระบบการ
สอน
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนา
- ยกตัวอยางประกอบการ
มัย
บรรยาย
- บุคลากรที่เกี่ยวของ และบทบาท
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
อภิปราย ซักถามและ
การทํางาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- องคกรที่เกี่ยวของ และบทบาท
หนาที่
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
บทที่ 3 การจัดการชีวอนามัยและ
6 บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
ความปลอดภัย
point เอกสารคูมือ และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
- แนวทางการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
สอน

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1 -แนะนําลักษณะการเรียนรูของ
รายวิชา รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอน การวัด และประเมินผล

2

3-4

ผูสอน
อ. ปยวรรณ อยูดี

อ. ปยวรรณ อยูดี

อ. ปยวรรณ อยูดี

9
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
- การจัดการชีวอนามัยในประเทศไทย
- ระบบการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ILO-OSHMS 2001
- มาตรฐานระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยในการทํางานของ
กระทรวงแรงงาน

จํานวน
ชั่วโมง

5

บทที่ 4 มาตรฐานระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัยในการทํางานของ
กระทรวงแรงงาน
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3

6-7

บทที่ 5 ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ ย วข องกั บ อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภั ย ในอุ ตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศไทย
- กฏหมายความปลอดภั ย ในการ
ทํางาน
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กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
point เอกสารคูมือ และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช
Power
point เอกสารคูมือ และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- ยกตัวอยางประกอบการ
บรรยาย
- เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
2. มอบหมายใหคนหาขอมูล

ผูสอน

อ. ปยวรรณ อยูดี

อ. ปยวรรณ อยูดี

10
สัปดาห
ที่

8-9

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 6 อันตรายที่เกิดจากการทํางาน
ในโรงงาน
- สถานการณการบาดเจ็บและการ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน

10-12 บทที่ 7 การควบคุมและปองกันการ
ประสบอันตรายจากการทํางาน
- การปองกันและควบคุมอันตรายจาก
เครื่องจักร
- การปองกันและควบคุมอันตรายจาก
ไฟฟา
- การปองกันและควบคุมอันตรายจาก
การเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัสดุ
- การปองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบกิจการ
- การปองกันและควบคุมอันตรายจาก
สิ่งแวดลอมการทํางาน
- การปองกันและควบคุมอันตรายจาก
สารเคมี
- การปองกันและควบคุมปญหาดาน
การยศาสตร

จํานวน
ชั่วโมง

6

9

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
และจัดทํารายงานกลุมเกี่ยวกับ
กฏหมายที่เกี่ยวของกับการ
จัดการความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช
Power
point เอกสารคูมือ และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา
อันตรายที่เกิดจากการทํางานใน
โรงงาน
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
2. มอบหมายงานรายบุคคลให
คํานวณสถิติที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช
Power
point เอกสารคูมือ และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- กรณีศึกษาการปองกันและ
ควบคุมอันตรายจากการการ
ทํางาน นักศึกษารวมอภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
2. แบงกลุมนักศึกษา เพื่อจัดทํา
แนวทางการปองกันและควบคุม
อันตรายจากการทํางานดาน
ตางๆ

ผูสอน

อ.ดร. ศวรรญา
ปนดลสุข

อ.ดร. ศวรรญา
ปนดลสุข

11
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

- การปองกันและควบคุมอันตรายใน
งานกอสราง
- อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล
13-14 บทที่ 8 โรคจากการประกอบอาชีพ
- ปจจัยที่ทําใหเกิดโรค
- ประเภทของโรคจากการประกอบ
อาชีพ
- ตัวอยางโรคจากการประกอบอาชีพ
- มาตรการปองกันและควบคุมโรค

15

16

สรุปภาพรวมการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช

บรรยายเนื้อหาโดยใช Power
point เอกสารคูมือ และ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
- กรณีศึกษา โรคจากการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษา
อภิปราย ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็นสําคัญใหนักศึกษา
คนควาหรือศึกษาเพิ่มเติมได
3 แบงกลุมนักศึกษาคนควา
เกี่ยวกับการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการพรอมนําเสนอเพื่อ
อภิปรายหองชั้นเรียนรวมกับ
อาจารยและเพื่อรวมชั้นเรียน
สอบปลายภาค

ผูสอน

อ.ดร. ศวรรญา
ปนดลสุข

อ.ปยวรรณ อยูดี
อ.ดร. ศวรรญา
ปนดลสุข

12

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู
1 คุณธรรม
และ
จริยธรรม

2

ความรู

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
5, 15

3) มีภาวะความเปนผูนํา
และผูตาม สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะ
สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย

1. งานที่มอบหมาย ไดแก
แบงกลุมนักศึกษา เพื่อ
จัดทําแนวทางการปองกัน
และควบคุมอันตรายจาก
การทํางานดานตางๆ
2. สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมในชัน้ เรียน โดย
ประเมินความตั้งใจและ
ความรับผิดชอบตอการ
ทํางาน การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน รวมทั้ง
ใหนักศึกษามีการประเมิน
ตนเองและเพื่อนในชั้น
เรียน

2) มีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่
สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางเทคโนโลยี

1. รายงานกลุมเรื่องการ
7, 13, 14
วิเคราะหสภาพอันตรายใน
โรงงานอุตสาหกรรม และ
การจัดบริการความ
ปลอดภัย ซึ่งไดมีการจัดทํา
รายงานโดยมีรปู แบบที่
ถูกตอง มีการบูรณาการ
ความรูในหลายๆดาน การ
นําขอมูลมาประยุกตใช
2. การนําเสนอหนาชั้น
เรียนและการตอบขอ
ซักถาม โดยการมีสวนรวม
3.สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมในชัน้ เรียน
4.สอบทฤษฎีกลางภาค
และปลายภาค โดยการ
สอบเนื้อหาตลอดรายวิชา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

30%

13
กิจกรรม ผลการ
รายละเอียด
ที่
เรียนรู
3 ทักษะทาง 1) มีความคิดอยางมี
ปญญา
วิจารณญาณที่ดี
4

5

6.

ทักษะ
ความสัมพั
นธ
ระหวาง
บุคคล และ
ความ
รับผิดชอบ

4) รู จั ก บทบาท หน า ที่
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ใน ก ารทํ างาน ต าม ที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ ม สามารถ
ป รั บ ตั ว แ ล ะ ทํ า ง า น
รว มกั บ ผู อื่ น ทั้ งในฐานะ
ผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสม
กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ มี
ความรักองคกร
5) มีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ดานเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดลอม
และพลังงาน
ทักษะ
3) สามารถประยุกตใช
วิเคราะห เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงตัวเลข และการสื่อสารที่
การสื่อสาร ทันสมัยไดอยาง
และการ เหมาะสมและมี
ใช
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทั ก ษะการ 3) สามารถบูรณาการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรูรวมกับการ

วิธีการประเมิน
1. สอบทฤษฎีกลางภาค
และปลายภาค โดยการ
สอบเนื้อหาตลอดรายวิชา
2.การอภิปราย กรณีศกึ ษา
1. การสงงาน การเขา
เรียน โดยพิจารณาจาก
ความมีวินัย ตรงตอเวลา
และมีความรับผิดชอบ
รวมถึงสงงานที่มีคุณภาพ
มีการหาขอมูลไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมขณะทํางาน
กลุม รวมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น

1. ความสามารถในการคิด
วิเคราะหสภาพอันตรายใน
โรงงานอุตสาหกรรม และ
การจัดบริการความ
ปลอดภัยและสามารถ
สื่อสาร สรุปประเด็นจาก
สิ่งที่ได ถายทอดและ
นําเสนอขอมูลไดอยาง
สรางสรรคและมี
ประสิทธิภาพ
1. ป ระ เมิ น ทั ก ษ ะก าร
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก ารเขี ย น

สัปดาหที่
ประเมิน
9, 16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

1-15

10%

1-15

10%

6, 7

10%

14
กิจกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู

รายละเอียด
ทํางาน

วิธีการประเมิน
รายงานผลการวิ เคราะห
สภาพอั น ตรายในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม และการ
จัดบริการความปลอดภัย
2. ประเมิ น ทั ก ษะการใช
สื่ อ เพื่ อ นํ าเสนอ และการ
ใช ภ า ษ า พู ด จ า ก ก า ร
นํ า เสนอรายงานหน า ชั้ น
เรียน
3. ประเมินรายงานการ
สืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ถูกตอง ทั้งในเรื่องขอมูล
และสถิติที่ใช
4) ประเมิน การมีสวนรวม
ใ น ชั้ น เ รี ย น ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบจากรายงาน
กลุมของนักศึกษา

สัปดาหที่
ประเมิน

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

สัดสวนของการ
ประเมินผล
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

เอกสารประกอบการสอนวิชา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร

2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ

เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน. 2554. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน. เอกสารประมวลสาระ
รายวิชา. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. 2560. คูมือการฝกอบรมหลักสูตร
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร. กรุงเทพฯ : สวัสดิการกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. 2560. คูมือการฝกอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการ. กรุงเทพฯ : สวัสดิการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
พงษวุฒิ สิทธิพลและกมล ปฐมกําเหนิด. 2535. ระบบและความปลอดภัยในโรงงาน. กรุงเทพฯ :
เจริญธรรม
ณรงค ณ เชียงใหม. 2537. การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอ เอส
พริ้นติ้ง เฮาส.
วิทูรย สิมะโชคดี และ วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน 2548. วิศวกรรมและการบริการความปลอดภัย
ในโรงงาน. พิมพครั้งที่ 20 .กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ส.ส.ท.
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. 2550. วิศวกรรมและการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงาน. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี.
กิตติ อินทรานนท. 2544. วิศวกรรมความปลอดภัย พื้นฐานของวิศวกรรม. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มาซาอิดระ นากามูระ วีรศักดื ดวงดารา. 2543. คูมือการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อ
ความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย.
มนัส ยอดคํา 2548. การควบคุมอุบัติภัยและการสงเสริมความปลอดภัย กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้น
ติ้งเฮาส.
อนามัย เทศกะทึก 2549. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and
Safety. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส.
เอมอัชฌา รัตนบุรานนท 2548. ความปลอดภัย SAFETY. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้น
ติ้งเฮาส.

3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
-
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเปนรายบุคคลอยางอิสระ โดยทุกคน
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกห องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ
การปรับ ปรุ งรายวิช า ด ว ยระบบคอมพิว เตอรมหาวิทยาลั ย และแบบประเมิน ของหลักสูต รฯ ซึ่ ง
ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบที่คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมาย

2. กลยุทธการประเมินการสอน

2.1 ข อ มู ล ป อ นกลั บ การประเมิ น การสอน โดยอาจารย เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาให ข อ มู ล
ปอนกลับไดทุกโอกาสที่เขาสอน
2.2 การสังเกตและประเมินการสอน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดใหมีการสังเกต
และประเมินการสอนในชั้นเรียนของอาจารยเปนรายบุคคล ตามแบบประเมินอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งมี
การนั ด หมายล ว งหน าก อ นวั น ประเมิ น โดยผู ป ระเมิ น อาจเป น อาจารย จ ากภายในหรือ ภายนอก
หลักสูตรก็ได
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
- ขอมูลจากการประเมินการสอนจากทุกแหลงขอมูลมาเปนแนวทางการปรับปรุงการสอน
รวมถึงขอมูลจากการวิจยั ในและนอกชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อภิปราย

4.1 มีการสอบถามความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นของนักศึกษาระหวางเรียนและจากการ

4.2 มีการแบงสอบกลางภาค และการแจงผลการสอบกลางภาคใหนักศึกษาทราบ เพื่อทํา
ความเขาใจและวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน เพื่อนําไปสูมาตรฐาน
4.3 มีการวิพากษขอสอบกอนใชสอบและการวิเคราะหขอสอบภายหลังสอบทุกครั้ง รวมทั้ง
การนําผลวิพากษและวิเคราะหขอสอบไปดําเนินการปรับปรุงการสอบครั้งตอไป
4.4 อาจารยในทีมสอนรวมกันพิจารณาผลการสอบและผลการฝกปฏิบัติการทดลอง และใน
ระหวางการเรียนหากมีปญหาจะแจงใหทราบปญหาและแกไขปรับปรุงทันที

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารยผูสอน
5.1 ก อ นดํ า เนิ น การเรี ย นการสอน ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและที ม อาจารย ผู ส อนร ว มกั น
ออกแบบการเรียนการสอน (course design)
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5.2 ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อ
พบปญหาหรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของ หรือเมื่อการเรียนการ
สอนดําเนินไปแลว 25 -30 %
5.3 พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
การประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผสู อน เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
5.4 ภายหลั งเสร็จ สิ้ น การดํ าเนิ น การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผลรายวิช าภายในไมเกิ น 1
สัปดาห และนําผลมาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตอไป

