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ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4072326 การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย
Loss Control Management

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฏิญญา สุขวงศ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฏิญญา สุขวงศ กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมม”ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมม”ี

8. สถานที่เรียน

อาคาร วิชรลงกรณ หองเรียน 301

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

หลังจากเรียนจบแลว นักศึกษาสามารถ
1.1 อธิบายหลักการ แนวคิด นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมดานความปลอดภัย อุบัติเหตุ การ
สอบสวนอุบัติเหตุ ตนเหตุสําคัญของการสูญเสีย และการควบคุมการสูญเสีย ตลอดจนนําแนวทางการ
วิเคราะหและประเมินคาทางสถิติไปใชไดอยางถูกตอง
1.2 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ ในการวิเคราะหสรุปประเด็นปญหา สภาพ
ความปลอดภัย และประเมินการสูญเสีย นําแนวทางในการบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสีย ตลอดจนนํา
เครื่องมือ และเทคนิคทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมรายละเอียดในรายวิชาใหทันสมัยมากขึ้น โดยไดนํารายละเอียด ของ
มคอ. 5 ของรายวิชานี้ที่ไดทําการเรียนการสอนในปการศึกษาที่แลวมาใช เพื่อใหสอดคลองกับ บริบทของ
สังคมปจจุบัน และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาหลักการเบื้องตน ตนเหตุสําคัญของการสูญเสีย หลักการควบคุมการสูญเสียเนื่องจาก
อุบัติเหตุ การวิเคราะหสภาพความปลอดภัย การบริหารเพื่อควบคุม ปองกันและการแกไขการสูญเสีย
รวมถึงประเมินผลการสูญเสีย

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไมมี

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 (2) มีวินัยตอการเรียน สงมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด
3
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 (3) รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและนอกกลุม
 (4) มีสัมมาคารวะใหความเคารพแกผูอาวุโส
1.2 วิธีการสอน
(1) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
(2) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให
เกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของ
การเปนผูนํา และเปนสมาชิในกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่หลักสูตรฯคณะจัด/
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมมาคารวะต
ั
อผูอาวุโสและอาจารย
(2) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัดตางๆ ไดแก แบบสอบถามที่จัดทําขึ้น

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางดานวิชาแกน
 (2) มีความเขาใจ และอธิบายสาเหตุของปญหาโดยใชความรูทางดานวิชาแกน
 (3) มีความสามารถบูรณาการความรูจากทฤษฎีตางๆ เพื่อนําไปตอยอดองคความรู
 (4) มีทักษะในการใชเครื่องมือเพื่อปฏิบัติของวิชาแกนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.2 วิธีการสอน
(1) ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดย
เนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative
Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต การสอนแบบ e-Learning เปน
ตน
(2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ที่ศึกษาดวยตนเอง และฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได โดยการใหนักศึกษาทํารายงาน ซึ่งเปน
การคนควาดวยตนเอง จากนั้นนําเสนอผลการคนควาที่ได ใหอาจารย และเพื่อนรวมชั้นเรียนฟง
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอปญหาทั้งในและนอกชั้นเรียนไดอยางถูกตอง
และมีวิจารณญาณ
 (2) สามารถบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของดานความปลอดภัย และโรคจากการประกอบ
อาชีพ เพื่อประยุกต และวิเคราะห ใหสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาไดอยางเหมาะสม
 (3) สามารถใชความรูทางทฤษฏีเพื่อสามารถออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางานให
เหมาะสมกับรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานได
 (4) สามารถใชหลักทฤษฎีทางสรีระศาสตรและกายวิภาคศาสตรแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
(2) ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไข
ปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตอง
กําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและเปนไปได
(3) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ ไดแก การใหนักศึกษานําผลที่ไดจากการฝกงาน มานําเสนอตอ
หนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
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(2) รายงานกลุม
(3) การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (1) มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม
 (2) สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ
 (3) วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบตอตนเองในการพัฒนาองคความรูทางดานสรีรวิทยา เพื่อใหสามารถ
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น
และบุคคลภายนอก
(2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
(3) กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินการมีสวนรวมในชัน้ เรียน
(2) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
(3) ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(4) ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการวิเคราะห
แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
 (2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับสถานการณและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
 (3) สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและเหมาะสม
 (4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
 (5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม
 (6) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 (7) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
6
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ชั้นเรียน

(1) ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน

(2) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
(3) การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
(4) การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
(2) ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
(3) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
จํานวน
กิจกรรม
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
1
แนะนําและชี้แจงแผนการเรียนและ
3
ชี้แจงการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
การประเมินผล
มอบหมายโจทยปญหา แนะนําวิธีการและ
แหลงสืบคนขอมูล
2-3 นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมดาน
6
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยางกรณีศึกษา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามใน
ชั้นเรียน
- กิจกรรมในชั้นเรียน แบงกลุมทํากิจกรรม
- นําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัย
4
สาเหตุและผลของการสูญเสียจาก
3
บรรยายประกอบการยกตัวอยางกรณีศึกษา
อุบัติเหตุ
โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบ
- การศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
คําถามในชั้นเรียน พรอมซักถาม โดยใชสื่อ
สูญเสียจากอุบัติเหตุ
powerpoint และสื่อวีดิทัศน
- แบบทดสอบยอย ครั้งที่ 1
- แบบจําลองสาเหตุ และผลของ
ความสูญเสีย
5
อุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุ
3
บรรยายประกอบการยกตัวอยาง
กรณีศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถามในชั้นเรียน
- กิจกรรมในชั้นเรียน การฝกการสอบสวน
อุบัติเหตุ โดยใหนักศึกษารวมกันแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณจากการ
ฝกงานของนักศึกษาแตละคน
6-7 การวิเคราะหและการประเมินคา
6
บรรยายประกอบการยกตัวอยางกรณีศึกษา
โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบ
ทางสถิติของอุบัติเหตุ
คําถามภายในชั้นเรียน
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาคํานวณการประเมินคาความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ
- สอบยอยครั้งที่ 2
8
สอบกลางภาคเรียน
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ผูสอน
ผศ ดร
ปฏิญญา
ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา
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9

การบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสีย

3

10-11

การแบงกลุมสารเคมี การติดฉลาก
การจัดทําเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัย ในระบบ GHS

6

12

การสื่อสาร การฝกอบรม และการ
ประชาสัมพันธ รณรงคความ
ปลอดภัยในการทํางาน

3

13

เทคนิคเฉพาะดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

3

14

การจัดการความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต

3

15

การนําเสนอผลงาน

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

บรรยายประกอบเนื้อหา ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา ใหนักศึกษมีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน พรอมกับซักถามขอ
สงสัย
บรรยายประกอบเนื้อหา ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน พรอมกับซักถามขอ
สงสัย
บรรยายประกอบการยกตัวอยางกรณีศึกษา
โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการอภิปราย
และการตอบคําถาม
กิจกรรม
- การทํากิจกรรมกลุม
- การสอบยอยครั้งที่ 3
การบรรยายประกอบการยกตัวอยาง
กรณีศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การตอบคําถาม และอภิปรายภายในชั้น
เรียน
การบรรยายประกอบการอภิปรายปญหา
และอุปสรรคในการจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต โดยยกตัวอยาง
กรณีศึกษา ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
การสอบยอยครั้งที่ 4
การรายงานผลงานการทํากิจกรรมตามที่แต
ละกลุมไดรับมอบหมาย
กิจกรรม
- การถามตอบภายในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมของนักศึกษาโดยจัดใหมี
การอภิปรายเนื้อหาที่แตละกลุมไดจัดทํา
รายงาน
สัปดาห
สัดสวน ของ
ที่ประเมิน การประเมินผล
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วิธีการทวนสอบ

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา

ผศ ดร
ปฏิญญา
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2.1, 2.3, 2.4,
3.2, 3.3
2.1, 3.3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.7
1.1, 2.1, 2.4,
3.2, 3.3
1.3, 1.5
1.3, 4.3
1.1, 1.3, 1.5,
4.1, 4.2, 4.3
4.1, 4.2, 4.3

4.2, 4.3

การทดสอบยอย (quiz) 15 ครั้ง

1-15

5%

รายงานกลุม

1-15

40%

การสอบปลายภาคเรียน

16

40%

การประเมินพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม
การประเมินพฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนักศึกษา
พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
การประเมินดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม
โดยนักศึกษาสมาชิกกลุม
การประเมินดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและและการมี
สวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา

1-15

3%

1-15

3%

1-15

3%

1-15

3%

1-15

3%
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หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการ
ประเมินการสอนทําหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา โดยการ
สุมประเมินขอสอบและความ
เหมาะสมของการใหคะแนน
ทั้งคะแนนดิบและระดับ
คะแนน ของรายวิชา รอยละ
๖๐ ของรายวิชาทั้งหมดใน
ความรับผิดชอบของ
หลักสูตรฯ ภายในรอบเวลา
หลักสูตร
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3. การประเมินผลการศึกษา
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชั้นเรียน
สัดสวนการวัดผล 40 %กําหนดใหงานแตละชิ้น มี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน แลวรวมคะแนนที่ไดจากทุกชิ้นงานมาคิดสัดสวนเปน โดยงานแตละชิ้น % 40
กําหนดการใหคะแนนดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
4 คะแนน 3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
.1การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด ประเด็น 2 ขาดมากกวา ประเด็น 2
.2ความถูกตองของงาน
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
.3คุณภาพของงาน
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
5. ความตั้งใจและความพยายาม
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมากหรือลอกงาน
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
เกณฑการใหคะแนน
.1การเขาเรียน
.2ความตั้งใจเรียน
.3การมีสวนรวมในการเรียน
.4ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
.5มารยาท

สัดสวนการวัดผล % 10
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
ครบ
ขาด1ครั้ง
ขาด ครั้ง 2
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย

.4เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

0.5 คะแนน
ขาดมากกวา ครั้ง 2
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลัก
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เยาวเรศ สวนบุญ. 2559. การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย. เอกสารประกอบการเรียน. หลักสูตรอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 263 หนา.
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
Lees, F.P. (1996). Loss prevention in the process industries. Hazard identification,
assessment and control. 2nd ed. Butterworth-Heinemann. Oxford.
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบการประเมินผลออนไลนของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมี
วิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาดวยวิธีอื่นๆอีก ไดแก
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ขอนี้นาจะใชได
กับทุกรายวิชา คือนําผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น
บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน)
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ใชการเรียนรู แบบ team based learning
ปการศึกษา ๒๕๖๒
ผศ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ
ปรับรูปแบบการใหคะแนนใหสอดคลองกับการ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ผศ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ
มีสวนรวมในหองเรียนมากขึ้น
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบ และความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ภายในรอบเวลาหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯการรายงานรายวิชาโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่
สอนและกลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
ใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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