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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4072212 อนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา เฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยวันปติ ธรรมศรี
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารยวันปติ ธรรมศรี
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”
8. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ําสะอาด การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิ ษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาล
อาหาร ที่อยูอาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค พาหะนําโรค การจัดการเหตุ
รําคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค / หลักการ / ทฤษฎี เกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียได
3. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด า นความรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ด า นทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถวิ เ คราะห ก ลไก/กระบวนการประยุ ก ต ใช ค วามรู เกี่ ย วกั บ งานด า นอนามั ย
สิ่งแวดลอมไดในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อเปนทักษะและองคความรูในการประกอบอาชีพของ
นักศึกษา
2. มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยที่เปนผลงานของอาจารยผูสอน
เพื่อแสดงใหเห็นแนวคิดและการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิชาชีพในปจจุบัน
3. มีการเพิ่มเติมวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อใหเห็นการ
จัดการดานอาชีวอนามัยอยางเปนรูปธรรม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการจัดการน้ําสะอาด การบํ าบัดน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล การจัดการมู ลฝอยและของเสียอันตราย การ
ควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น การสุ ข าภิ บ าลอาหาร ที่ อ ยู อ าศั ย สถาบั น และสถาน
ประกอบการ การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค พาหะนําโรค การจัดการเหตุรําคาญ การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ผาน
Social Media, E – Mail 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
 (3) รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูอื่นรักคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลู กฝ งให นั กศึ กษามี ระเบี ยบวิ นั ยโดยเน นการเข าชั้ นเรี ยนให ตรงเวลา และจั ดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู
(2) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางการรักษาสิทธิ์ของตนเองและเคารพสิทธิ์ของผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ นผลจากการตรงต อเวลาของนั กศึ กษาในการเข าชั้ นเรี ยน การส งงานตามกํ าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (2) การวางแผนงานโครงการและการประเมิ นผลการทํ างานด านอาชี วอนามั ย ความปลอดภั ยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน การกําจัดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพทั้งมวล
2.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงานในอุตสาหกรรม และการทัศนศึกษา จากวิทยากร
ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสอบ
(2) ประเมินผลจากผลงาน เชน การบาน การเขียนรายงาน การคนควา การนําเสนอผลงาน เปนตน
(3) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู
(4) ประเมินผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
 (4) ใหบริการวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสาธารณสุขที่มุงเนนการสงเสริม
สุขภาพแกพนักงานในสถานประกอบการ ประชาชนไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ใหนักศึกษามีโอกาสฝกปฏิบัติในสถานการณจริง การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะทางปญญา
(2) ประเมินผลจากผลการฝกประสบการณวชิ าชีพ ผลงานที่ไดรับมอบหมายและผลการสํารวจความคิดเห็น
ของผูใชบัณฑิต หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
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 (2) สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นใน หนวยงานและงานที่ไดรับ

มอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม โดยสลับหมุนเวียนสมาชิกและตําแหนงหนาที่ในกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลโดยใหนักศึกษาประเมินตนเอง และเพื่อนในกลุม
(2) ประเมินผลจากจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
(3) ประเมินผลจากผลงาน/รายงานกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (1) สามารถใชเทคนิคทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขในการวิเคราะห
ขอมูลและแปลความหมายขอมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) มอบหมายงานที่เกี่ยวกับการจัดการความรู/ขอมูลในรายวิชาตางๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
(2) ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการใชภาษาและทักษะการเปนวิทยากร
(3) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม และประเมินทักษะการพูดและการเขียนภาษา ไทย และ
ภาษาอังกฤษเปนรายบุคคล
(4) ประเมินผลจากผลงานในดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม
(5) ประเมินผลจากผลงานในสวนที่เกี่ยวของกับความสอดคลองของเนื้อหากับแหลงที่มาของขอมูล
6 ดานทักษะการฝกปฏิบัติ
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการฝกปฏิบัติ
 (2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขอยางเปน
องครวม
6.2 วิธีการสอน
(1) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการใหคําแนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพการปองกันโรค การควบคุมโรคการบําบัดโรคเบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพ
6.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลโดยใชแบบทักษะการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานและโครงการ
(3) ประเมินผลจากกิจกรรม การใหคําแนะนํา คําปรึกษา การตรวจประเมินโรคเบื้องตน ตามหลัก
วิชาชีพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

1

แนะนํารายวิชา / การ
จัดการน้ําสะอาด

2

การบําบัดน้ําเสียและสิ่ง
ปฏิกูล

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

3

การจัดการมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ ที่ใช (ถามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- กิจกรรม Active learning ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียนจาก VDO ตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
- VDO เกี่ยวกับการจัดการน้ําสะอาดสําหรับชุมชน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- กิจกรรม Active learning ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียนจาก VDO ตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
- VDO เกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- กิจกรรม Active learning ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียนจาก VDO ตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
- กิจกรรม Active learning ดูงานนอกหองเรียนที่ศูนย
สิ่งแวดลอม
2. สื่อที่ใช
- power point
6

ผูสอน
ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

มคอ. 3
4

การจัดการมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

5

การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

6

การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

7

การควบคุมมลพิษทาง
เสียงและความ
สั่นสะเทือน

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

- VDO เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- กิจกรรม Active learning ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียนจาก VDO ตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
- VDO เกี่ยวกับการการจัดการของเสียอันตราย
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- กิจกรรม Active learning ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียนจาก VDO ตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
- VDO เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
- กิจกรรม Active learning ดูงานนอกหองเรียนที่ศูนย
สิ่งแวดลอม
2. สื่อที่ใช
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
7

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

มคอ. 3

8

การควบคุมมลพิษทาง
เสียงและความ
สั่นสะเทือน

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

9

การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

10

การสุขาภิบาลที่อยูอาศัย

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

11

การสุขาภิบาลสถาบัน
และสถานประกอบการ

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วันปติ
1.วิธีสอน
ธรรมศรี
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วันปติ
1.วิธีสอน
ธรรมศรี
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วันปติ
1.วิธีสอน
ธรรมศรี
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.วันปติ
1.วิธีสอน
ธรรมศรี
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
กิจกรรม Active learning ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบ
คําถามในชั้นเรียนจาก VDO ตัวอยาง
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
8

มคอ. 3

12

การสุขาภิบาลสถาบัน
และสถานประกอบการ

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

13

การควบคุมสัตวและ
ทฤษฎี
แมลงนําโรค พาหะนําโรค 2 ชม.
การจัดการเหตุรําคาญ
ปฏิบัติ
2 ชม.

14

การควบคุมสัตวและ
ทฤษฎี
แมลงนําโรค พาหะนําโรค 2 ชม.
การจัดการเหตุรําคาญ
ปฏิบัติ
2 ชม.

15

การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม

ทฤษฎี
2 ชม.
ปฏิบัติ
2 ชม.

2. สื่อที่ใช
- power point
- VDO เกี่ยวกับการสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
- ทดสอบยอยครั้งที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.วิธีสอน
- แนะนํารายวิชา
- บรรยายประกอบสื่อ พรอมยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถามในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและฝกปฏิบัติ
2. สื่อที่ใช
- power point
9

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

ผศ.วันปติ
ธรรมศรี

มคอ. 3
- ทดสอบยอยครั้งที่ 4
การทดสอบปลายภาคเรียน (นอกตาราง)

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1.1.3 รักษาสิทธิของ
ตนเองและเคารพใน
สิทธิของผูอื่นรัก
คุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย

(1) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย การ
สอบยอย
(3) ประเมินผลจากการตรงตอเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน
การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยง
ความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลายรูปแบบตามลักษณะของ
เนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การฝก
ปฏิบัติการ การอภิปราย การสัมมนา และ
รูปแบบการสอนที่บูรณาการรายวิชาตางๆ ใน
การแกไขปญหา เชน การเรียนแบบรวมมือ การ
เรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการ
คนควาดวยตนเอง
(1) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงทักษะทางปญญา
(2) ประเมินผลจากผลงานการศึกษาดวยตนเอง
(3) ประเมินผลจากผลงานการเรียนโดยใชปญหา
เปนฐาน

สัปดาหที่
1-15

2.1.2 การวางแผน
งานโครงการและ
การประเมินผลการ
ทํางานดานอาชีวอ
นามัย ความ
ปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน การ
กําจัดความเสี่ยงตอ
สุขภาพของผู
ประกอบอาชีพทั้ง
มวล
3.1.4 ใหบริการ
วิชาการดานอาชี
วอนามัยและความ
ปลอดภัย และการ
สาธารณสุขที่
มุงเนนการสงเสริม
สุขภาพแก
พนักงานในสถาน
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สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
สัดสวน 5%

วิธีการทวนสอบ
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา

สัปดาหที่
1-15

สัดสวน 60% - แบบการ
ทดสอบยอย ,
กลางภาคและ
ปลายภาค
- แบบประเมินผล
งานนักศึกษา
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา

สัปดาหที่
1-15

สัดสวน 5%

- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบทดสอบ
ยอย
-แบบ
ประเมินผลงาน
นักศึกษา

มคอ. 3
ประกอบการ
ประชาชนไดอยาง
เหมาะสม
4.1.2 สามารถ
ทํางานเปนทีมและ
มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น
ใน หนวยงานและ
งานที่ไดรับ
มอบหมาย

(1) ประเมินผลโดยใหนักศึกษาประเมิน
ตนเอง และเพื่อนในกลุม
(2) ประเมินผลจากจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา
(3) ประเมินผลจากผลงาน/รายงานกลุม

5.1.1 สามารถใช
เทคนิคทางดานอา
ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและ
ดานสาธารณสุขใน
การวิเคราะหขอมูล
และแปล
ความหมายขอมูล
ทั้ง เชิงปริมาณและ
คุณภาพ

(1) ประเมินผลจากผลงานกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มอบหมายแตละบุคคล
(2) ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการใน
การใชภาษาและทักษะการเปนวิทยากร
(3) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
และประเมินทักษะการพูดและการเขียน
ภาษา ไทย และภาษาอังกฤษเปนรายบุคคล
(4) ประเมินผลจากผลงานในดานการใช
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม
(5) ประเมินผลจากผลงานในสวนที่
เกี่ยวของกับความสอดคลองของเนื้อหากับ
แหลงที่มาของขอมูล
(1) ประเมินผลโดยใหนักศึกษาประเมิน
6.1.2 สามารถ
ปฏิบัติทักษะทาง ตนเอง และเพื่อนในกลุม
วิชาชีพดานอาชีวอ (2) ประเมินผลจากจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา
นามัยและความ
(3) ประเมินผลจากผลงาน/รายงานกลุม
ปลอดภัย และ
สาธารณสุขอยาง
เปนองครวม
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สัปดาหที่
1-15

สัปดาหที่
1-15

สัดสวน 15% - แบบตนเอง
และเพื่อนใน
กลุม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบ
ประเมินผล
งาน/รายงาน
กลุม
สัดสวน 10% - แบบตนเอง
และเพื่อนใน
กลุม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบ
ประเมินผล
งาน/รายงาน
กลุม

สัดสวน 5%

- แบบตนเอง
และเพื่อนใน
กลุม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบ
ประเมินผล
งาน/รายงาน

มคอ. 3
กลุม
3. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษา แบงออกเปน การประเมินระหวางเรียนและการประเมินหลังเรียน ดังนี้
แบบทดสอบยอย (1-4)
สัดสวน 40 %
แบบทดสอบปลายภาค
สัดสวน 20 %
แบบฝกหัดทายบทและตอบคําถามในชั้นเรียน
สัดสวน 15 %
แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
สัดสวน 5 %
แบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
สัดสวน 5 %
แบบประเมินผลงาน/รายงาน
สัดสวน 15 %
เกณฑแบบประเมินผลงาน/รายงานกลุม
เกณฑการใหคะแนน
3 คะแนน 2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
1. การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด 2 ประเด็น ขาดมากกวา 2 ประเด็น
2. คุณภาพของงาน
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
3. การสรุปและอภิปรายผลงาน
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
4. กระบวนการทํางานกลุม
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
5. การนําเสนอผลงาน
ดี
ปานกลาง
พอใช
ตองปรับปรุง

เกณฑแบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน
1. การเขาเรียน
ครบ
2. ความตั้งใจเรียน
มาก
3. การมีสวนรวมในการเรียน
มาก
4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
มาก
5. มารยาท และการแตงกาย
มาก
เกณฑแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
เกณฑการใหคะแนน
3 คะแนน
1. คุณภาพของงาน/ความสวยงาม
ดี
2. การสื่อสารและการนําเสนองาน
ดี
3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดี
4. การสรุปและอภิปรายผลงาน
ดี

1.5 คะแนน
ขาด1ครั้ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
2 คะแนน
คอนขางดี
คอนขางดี
คอนขางดี
คอนขางดี
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1 คะแนน
ขาด 2 ครั้ง
นอย
นอย
นอย
นอย
1 คะแนน
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

0 คะแนน
ขาดมากกวา 2 ครั้ง
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง
0 คะแนน
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง

มคอ. 3
5. การตอบคําถาม/คําแนะนํา/
ขอเสนอแนะ

ดี

ปานกลาง

พอใช

ตองปรับปรุง

เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา (อิงเกณฑ)
เกรด คะแนน
เกณฑการพิจารณา
A 90 – 100 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 90 -100%
B+ 85 - 89 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 85 - 89 %
B
75 - 84 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 75 - 84 %
C+ 70 - 74 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 70 - 74 %
C
60 - 69 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 60 - 69 %
D+ 55 - 59 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 55 - 59 %
D 50 - 54 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 50 - 54 %
F
0 - 49 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 0 - 49 %
W
ถอนรายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก 2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เว็บไซต
– กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/
กฎระเบียบตางๆ – พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา โดยแบบสอบถาม
• นักศึกษาประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแบบสอบถาม
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• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุม (focus group) ระหวางผูสอน ผูเรียน และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกหลักสูตรเมื่อ
เสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยแบบสอบถาม ประเมินผานระบบออนไลน มีตูรับเอกสาร มี
คณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผูสอนประเมิน
ตนเอง เปนตน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ระหวางภาคการศึกษา/เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตอไป
- อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลว
จัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
- หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให
อาจารยผูสอนรายวิชาทําวิจัยในชั้นเรียน
- จัดประชุมอาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนนของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาค
ขอสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองเกีย่ วกับ
ระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาที่กําหนดไว หลังจากเรียนวิชา
นี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรกของ
การเรียนรายวิชา
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- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการทดสอบยอยใน
ระหวางการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงสื่อการสอนและเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/คณะกรรมการประจําหลักสูตร รวมกันประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้
ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มา
พิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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