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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4074607

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย
Planning and Evaluation in Safety

2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา ความรูหมวดวิชาเลือก

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อ. สุวิทย นําภาว
กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

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

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

8. สถานที่เรียน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 มิถุนายน 2562
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1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขายการวางแผน
และการประเมินผลดานความปลอดภัย
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหหลักการและวิธีในการวางแผนการประเมินผลดานความปลอดภัย
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถสามารถเลือกใชผลการประเมินสภาพแวดลอมและผลการวิจัยมาประยุกตใชใน
การวางแผนและประเมินผลงานดานความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษา และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
2.2 มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยที่เกี่ยวของในวิชาชีพ เพื่อแสดง
ใหเห็นแนวโนม ทิศทางและการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิชาชีพในปจจุบัน
2.3 มีการเพิ่มเติมวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อใหเห็นการ
จัดการดานอาชีวอนามัยอยางเปนรูปธรรม

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย หลักและวิธีในการวางแผน การจัดทําแผนงาน การ
ประเมินผลงาน การนําผลการประเมินสภาพแวดลอมและผลการวิจัยมาใชในการวางแผนและประเมินผลงานดาน
ความปลอดภัย

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
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ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน โดยการสื่อสารกับนักศึกษาผาน Social Media,
E – Mail, การพบเปนรายบุคคล โดยไมนับรวมจํานวนชั่วโมงที่นักศึกษามาปรึกษางานตามที่ไดรับมอบหมาย จํานวน
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

1. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1 มีจิตสํานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 1.2 แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต
 1.3 มีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟงความความคิดเห็นของผูอื่นตามแนวทางประชาธิปไตย
1.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในโอกาสตางๆ
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3) แบงกลุมใหนักศึกษาทํางานในเวลา และสงใบงานตามเวลาที่กําหนด ใหคะแนนตามเกณฑ ภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน
4) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปด
โอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและใหเกียรติ
แกอาจารยอาวุโส แตงกายถูกตองตามสมรรถนะของอาจารยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ในดานคุณธรรม จริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผู
อาวุโสและอาจารย
2) ไมคัดลอกผลงานของบุคคลอื่นโดยไมอางอิง ไมกระทําการทุจริตในการสอบ
3) การตรวจสอบความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่
กําหนด การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1 มีความรูความเขาใจทางระบาดวิทยาและการควบคุมโรค สามารถประยุกตวิทยาการระบาดเพื่อ
ใชในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู
การอธิปรายผลได
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 2.2 มีความรูในสาขาอื่นๆ

ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ สาธารณสุข
ศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของและสามารถนําความรูมาประยุกตใชในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยไดอยางเหมาะสม
 2.3 มีความรูและติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการตอยอดองค
ความรู การดําเนินงาน การแกปญหา และการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ
 2.4 มีความรูในกฎระเบียบ ขอกําหนดทางกฎหมายและทางเทคนิคที่เปนปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต
2.2 วิธีการสอน
1) อธิบายทฤษฎีและหลักการที่สําคัญ ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยาย
รวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู) Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต
การสอนแบบ e-Learning เปนตน
2) ใชกรณีศึกษาประกอบการสอน ใหนักศึกษาเลือกคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของที่สนใจ แปลความหมาย
จากภาษาอังกฤษ จัดทําเปนรายงาน และสงตัวแทนเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาค
2) การสอบปลายภาค
3) การทดสอบยอย
4) การทํารายงานกลุมและรายบุคคล และนําเสนอหนาชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางเปนระบบ
 3.2 สามารถคิดวิเคราะห และสรุปประเด็นขอมูลจากแหลงที่หลากหลายมาประยุกตใชในการแกไข
ปญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม
 3.3 สามารถนําความรูทางทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยมาใชในการวิเคราะห
และเสนอแนวทางแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
 3.4 สามารถบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพและวิชาอื่นๆ ทั้งความรูทางทฤษฎีและ
ประสบการณจากการปฏิบัติมาใชสรางองคความรู และการดําเนินงานในสาขาวิชาชีพ
 3.5 สามารถสรางสรรคโครงการและงานวิจัยในสาชาวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
1) อธิบายทฤษฎีและหลักการที่สําคัญการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน )Problem Based Learning:
PBL)
2) การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ ในประเด็นที่มอบหมาย โดยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สรุปผล และมีการนําเสนอผลงานอยางถูกตอง เหมาะสม และมีความสรางสรรค
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3) ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไขปญหา
จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตอง
กําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การมอบหมายงาน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2) รายงานกลุม และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
3) ความนาเชื่อถือของขอมูล ความถูกตองสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย
4) การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
 4.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
 4.2 มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและทํางานเปนทีม
รวมกับผูอื่น
 4.3 มีความรับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
 4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาไดทํางาน
รวมกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่คุนเคยหรือใกลชิด
2) กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุมอยางชัดเจน และมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหมุนเวียนตามความ
3) เปดโอกาสใหซักถาม อภิปรายรวมกัน การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ จาก
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตกระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
2) พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการมีสวนรวมแสดงความคิดในชั้นเรียน
3) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
4) ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
 5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการวิเคราะห แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
 5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับสถานการณและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.3 สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม
 5.4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
7

มคอ. 3
 5.5 สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ

อยางเหมาะสม
 5.6 สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 5.7 สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
1) ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
2) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนใหนักศึกษา
เห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
3) การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
4) การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
2) ประเมินทักษะการใชสื่อ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ และการใชภาษาพูดจากการนําเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียน
3) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

แนะนํารายวิชา อธิบาย
ความหมาย นิยาม ประเภท
ขอบขายของการวางแผนและ
ประเมินผลความปลอดภัย

3

2

ความรูพื้นฐาน ความสําคัญ
และประโยชนของการ
วางแผน และการประเมินผล
ความปลอดภัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- ชี้แจงการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem
based learning) มอบหมายโจทยปญหา แนะนํา
วิธีการและแหลงสืบคนขอมูล นักศึกษาสืบคน
ขอมูลและสรุปรายงานการศึกษาตามโจทยปญหา
อาจารยใหขอมูลยอนกลับรายกลุมและบรรยาย
เพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
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ผูสอน

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

หลักการประเมินปญหา
สิ่งแวดลอมในการทํางาน

3

4

แนวคิดและหลักการควบคุม
สิ่งแวดลอมการทํางาน และ
การประยุกตใชในการวางแผน
และประเมินผลความ
ปลอดภัย

3

5

บทบาท และหนาที่ในการ
ดําเนินงานดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

3

6

รูปแบบการจัดกิจกรรม
สงเสริมความปลอดภัย

3

7

รูปแบบการจัดกิจกรรม
สงเสริมความปลอดภัย (ตอ)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงานการศึกษาตาม
โจทยปญหาที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอหนาชั้น
เรียน อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงานการศึกษาตาม
โจทยปญหาที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอหนาชั้น
เรียน อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- การสอบยอยครั้งที่ 1
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงานการศึกษาตาม
โจทยปญหาที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอหนาชั้น
เรียน อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- การสอบยอยครั้งที่ 2
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- แบงกลุมนักศึกษา เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรม
สงเสริมความปลอดภัยที่ไดรับมอบหมาย แลว
รวบรวมเปนเอกสาร และนําเสนอดวยสื่อ
อิเลคทรอนิกสหนาชั้นเรียน (กลุมที่ 1-6) อาจารย
สรุปปรับความเขาใจใหถูกตอง และเพิ่มเติมเนื้อหา
ใหสมบูรณ
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- แบงกลุมนักศึกษา เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรม
สงเสริมความปลอดภัยที่ไดรับมอบหมาย แลว
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ผูสอน

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

8

นํ า เ ส น อ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม
ปลอดภัยและสอบกลางภาค
เทคนิ ค การส ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยในการทํางาน

3

10

หลักการประเมินทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

11

ระบบการจัดการดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย

3

การวางแผนและการเขี ย น
โครงการดานความปลอดภัย
แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฏี ที่
เกี่ยวของ
การฝกปฏิบัติวางแผนและการ
เขียนโครงการดานความ
ปลอดภัย

6

9

12-13

14-15

3

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
รวบรวมเปนเอกสาร และนําเสนอดวยสื่อ
อิเลคทรอนิกสหนาชั้นเรียน (กลุมที่ 7- 12)
อาจารยสรุปปรับความเขาใจใหถูกตอง และ
เพิ่มเติมเนื้อหาใหสมบูรณ
นําเสนอดวยสื่ออิเลคทรอนิกสหนาชั้นเรียน
อาจารยสรุปปรับความเขาใจใหถูกตอง

ผูสอน

อ.สุวทิ ย
นําภาว

- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงานการศึกษาตาม
โจทยปญหาที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอหนาชั้น
เรียน อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- นักศึกษาสืบคนขอมูล สรุปรายงานการศึกษาตาม
โจทยปญหาที่ไดรับมอบหมายและนําเสนอหนาชั้น
เรียน อาจารยใหขอมูลยอนกลับและสรุปเพิ่มเติม
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน
- การสอบยอยครั้งที่ 3
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม อภิปราย
- สไลดประกอบการสอนและเอกสารประกอบการ
สอน

อ.สุวทิ ย
นําภาว

- แบงกลุมนักศึกษา เลือกหัวขอการวางแผนและ
การเขียนโครงการดานความปลอดภัย ศึกษาหา
ขอมูลดวยตนเอง และนํามาใชประกอบการ
วางแผนจัดทําระบบ แลวรวบรวมเปนเอกสาร
และนําเสนอดวยสื่ออิเลคทรอนิกสหนาชั้นเรียน
อาจารยสรุปปรับความเขาใจใหถูกตอง และ
เพิ่มเติมเนื้อหาใหสมบูรณ

อ.สุวทิ ย
นําภาว
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อ.สุวทิ ย
นําภาว

อ.สุวทิ ย
นําภาว
อ.สุวทิ ย
นําภาว

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
สอบปลายภาค

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

วิธีการประเมิน
การเขาชั้นเรียน
การแตงกาย กริยา
มารยาท

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

ความรู
2.1, 2.2, 2.3, 2.4

การสอบกลางภาค
8
สอบปลายภาค
16
การทดสอบย อ ยเพื่ อ 2, 10, 13
ทบทวนความรู
ทักษะทางปญญา
รายงานรายบุคคล และ 1, 2, 3, 4, 5,
3.1,3.2, 3.3, 3.4,
เลื อ กตั ว แทนนํ า เสนอ 6, 7, 9, 10,
3.5
หนาชั้นเรียน
11, 12และ 13
14-15
ทักษะความสัมพันธ การทํ า รายงานกลุ ม
ระหวางบุคคลและ และนํ า เสนอหน า ชั้ น
เรียนรายกลุม
ความรับผิดชอบ
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค

14-15

สัดสวนของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
(10 %)
- มีการเขาเรียนในชั้นเรียนมากกวา
3%
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2%
- แตงกายถูกระเบียบ มารยาทดี
2%
- มีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน
3%
- ไมคัดลอกงานผูอื่น
(60%)
25%
คะแนนมากกวารอยละ 50
25%
คะแนนมากกวารอยละ 50
10%
คะแนนมากกวารอยละ 50
(10 %)
(10%)
5%
5%
(10%)
5%
5%
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รายงานครบถวนและถูกตอง
ตามหลักการและทฤษฎี
- รายงานสมบูรณ ถูกตอง มีการ
อางอิงที่มา
- สื่อการนําเสนอนาสนใจ พูด
ชัดเจน ตอบคําถามได
- สืบคนขอมูลการวิจัยจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
- มีความเขาใจและเสนอแนวทาง
ในการวิจัยในเรื่องที่ศึกษาได
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90–100
89-85
84-75
74-70
69-60
59-55
54-50
49-0
ถอนรายวิชา
ไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

เกณฑการใหคะแนน
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชัน้ เรียน (สัดสวนการวัดผล 30 %) กําหนดใหงานแตล ะชิ้น มีคะแนนเต็ม
10 คะแนน แลวรวมคะแนนที่ไดจากทุกชิ้นงานมาคิดสัดสวนเปน 30 % โดยงานแตละชิ้นกําหนดการใหคะแนนดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1. การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
2. ความถูกตองของงาน
3. คุณภาพของงาน
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
5. ความตั้งใจและความพยายาม
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
เกณฑการใหคะแนน
1. การเขาเรียน
2. ความตั้งใจเรียน
3. การมีสวนรวมในการเรียน
4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
5. มารยาท

2 คะแนน 1.5 คะแนน
1 คะแนน
0.5 คะแนน
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด 2 ประเด็น ขาดมากกวา 2 ประเด็น
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมากหรือลอกงาน
สัดสวนการวัดผล 10 %
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
ครบ
ขาด 1 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
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0.5 คะแนน
ขาดมากกวา 2 ครั้ง
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง
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1. ตําราและเอกสารหลัก

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2556).เอกสารการสอนชุดวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หนวยที่
17 (พิมพครั้งที่ 1). สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2556).เอกสารการสอนชุดวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หนวยที่
815 (พิมพครั้งที่ 1). สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2554).เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานอาชีวอนามัยและความ ปลอดภั ย .
หนวยที่ 1-7 (พิมพครั้งที่ 5). สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วั น ทนี พั น ธุ ป ระสิ ท ธิ์ ( 2557). สุ ข ศาสตร อุ ต สาหกรรม กลยุ ท ธ ประเมิ น ควบคุ ม และจั ด การ. หจก.เบสท
.กราฟฟค เพรส
และ เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําขึ้นโดยผูสอน

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

กระทรวงแรงงาน : http://www.mol.go.th/
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน : http://www.labour.go.th/th/
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สสปท)
Thailand Institute of Occupational Safety and Health (TIOSH)
: http://www.tiosh.or.th/index.php?lang=th
ASEAN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH NETWORK (ASEAN-OSHNET)
: http://www.aseanoshnet.org/
International Labour Organization(ILO)
: http://www.ilo.org/
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ให นั กศึ กษาทุ กคนประเมิ น ประสิ ทธิผ ลของรายวิช า ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจ กรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา ผานแบบประเมินการสอน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
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การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกตขณะสอน และ
การสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิช าตามรายละเอีย ดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึ กษา หลักสูตรกําหนดให
อาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาทํา
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น มี การประชุ มอาจารย ทั้งหลั กสูตรเพื่ อหารื อปญ หาการเรีย นรู ข องนั กศึ กษาและรว มกัน หาแนว
ทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม
ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลั กสู ตรฯ มี ร ะบบการทบทวนประสิทธิผ ลของรายวิช า โดนพิจ ารณาจากผลการประเมิน การสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่
ใช และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาในรายงานผลการดําเนิน การของรายวิชา เสนอตอประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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