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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  IMM ๒๔๐๑ รายวิชา หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

สาขาวชิา การจัดการอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

หมวดท่ี๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   IMM ๒๔๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย หลักอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Principles of occupational Health and safety 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓ หน่วยกติ (๓ – ๐ – ๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา เมฆข า 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  อาคารส านักงานอธิการบดี ชัน้ ๕ / E – Mail Witthaya.me@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /  ช้ันปีที่ ๑ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ ๑๘ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ….................-............................................. 
  
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ….................-........................................... 
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๙. สถานที่เรียน   ห้อง ๔๒๕๑ อาคาร ๔๒ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๑ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการบรหิารต่างๆ ในด้านการบรหิารความปลอดภัย 
 ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากทฤษฎีและหลักการบริหารต่างๆ ไปใช้ในการบริหารโรงงาน ควบคุม 
ก ากับดูแล และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการท างานในปัจจุบันที่เป็นอยู่ 
 ๒.๒ เพื่อน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับรายวิชา 
 

หมวดท่ี๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุ 
โดยอาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย เทคนิคการตรวจสอบระบบความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความ
ปลอดภัย การควบคุมความสูญเสีย การอบรมความปลอดภัย การจัดระบบสารสนเทศความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์
และการรณรงค์ความปลอดภัยในการท างาน กฎหมายความปลอดภัยที่เก่ียวข้องในการท างาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการด้านความปลอดภัย 
  (ภาษาอังกฤษ) Introduction to Safety Management. Concepts of accidents and accident prevention. Guided by 
the principle of safety Technical inspection systems. Technical analysis for safety The loss of control Training Safety 
Management of Information System Security Publicity campaign and safety in the workplace. Safety-related work. 
Barriers to manage security. 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓ ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์

ไม่ม ี ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ จ านวนให้ค าปรึกษาต่อนกัศึกษา ๑ คนใช้เวลา ๓๐ นาที 
 ๓.๒ จ านวนให้ค าปรึกษาต่อนกัศึกษารวม ๑ สัปดาห์ ใช้เวลา ๓ ช่ัวโมง 

๓.๓ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง รองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ  
       ช้ัน ๕ อาคาร ส านักงานอธิการบด ี

 ๓.๔ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘ ๙๗๗๔ ๕๘๙๘  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) witthaya.me@ssru.ac.th 
 ๓.๖ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) Facebook : รศ.ดร.วทิยา เมฆข า  
 ๓.๗ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Website : http://www.elfit.ssru.ac.th/witthaya 
 

หมวดท่ี๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- มีความรูแ้ละความเข้าใจในคุณคา่แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ (๑) 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิยั เคารพและสามารถปฏิบัตติามระเบียบของสถาบันและสงัคม (๒) 

๑.๒ วิธีการสอน 
  - ให้รู้จักการตรงตอ่เวลาการเข้าช้ันเรยีน 
  - ฝึกวินัยในการท าแบบฝึกหดั / การบ้านใหส้่งตรงเวลา 
๑.๓ วิธีการประเมินผล    
  - มีคะแนนการเขา้ชั้นเรยีน 
  - มีคะแนนแบบฝึกหดั และคะแนนการบ้าน 
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๒. ความรู ้
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

- มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
(๑) 

๒.๒ วิธีการสอน 
- สอนให้รู้จักใช้ทฤษฎีน าไปสูก่ารปฏิบัติได้จริง 
- ให้นักศึกษาฝึกแสดงความคดิเห็นและแสดงตัวอย่างในการปฏิบัติ 
- ให้รู้จักการประยุกต์ใชศ้าสตร์ต่างๆสู่การบูรณการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๓ วิธีการประเมนิผล 
- เก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดและการทดลอง 
- คะแนนสอบกลางภาค  
- คะแนนสอบปลายภาค 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

        - สามารถน าความรูแ้ละทักษะไปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม (๑) 

๓.๒ วิธีการสอน 

   - ให้วเิคราะห์สภาพปัญหาทีเ่กิดขึ้นจริงในปัจจุบนัน าไปสู่การแกป้ัญหาในบทเรียน 

   - ใหน้ักศึกษาคิด ออกแบบเคร่ืองมือ / วธิีการ อย่างเหมาะสม 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

  - คะแนนจากการท ารายงาน / การปฏิบัติ 

๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  - สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ี(๑) 

  - มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (๒) 

๔.๒ วิธีการสอน 

  - ให้เก็บขอ้มลูการท ารายงานจากสถานที่จริง เพื่อน ามาเปน็กรณีศึกษา 

  - ให้ท างานเปน็กลุ่ม / ทีม ของนักศึกษา 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

  - ให้สถานประกอบการเป็นผูช่้วยในการประเมิน 

  - ให้นักศึกษารว่มกันประเมิน 

๖. ด้านอื่นๆ (ไม่มี) 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศรายวิชา 

บทท่ี ๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกบัการ

บริหารความปลอดภัย 

๑.๑ ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับการ

บรหิารความปลอดภยั 

๑.๒ ปรัชญาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการท างาน 

๑.๓ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งรายละเอียดของ

แผนการเรยีนรูป้ระจ าวิชา    

๒. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ

มอบหมายงาน 

๓. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๑ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อที่ใช ้

๑. พาวเวอร์พอยท์ (power points)  

๒. แผนการจัดการเรยีนรู้ 

๓. ใบมอบหมายงาน 

๔. เอกสารความรู ้

๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๒ บทท่ี ๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด

อุบัติเหตุและการป้องกนัอบุัติเหตุ 

๒.๑ ความหมายเก่ียวกับ ความ

ปลอดภัย 

๒.๒ หลักพื้นฐานในการปอ้งกัน

อุบัติเหต ุ

๒.๓ ทฤษฎีและแนวคดิการเกิด

อุบัติเหต ุ

 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่ ๒ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู้ 

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  

๔. วิดีทัศน ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๓ บทท่ี ๓ หลักการบริหารด้านความ

ปลอดภัย 

๓.๑ แนวคิดการบรหิารความ

ปลอดภัย 

๓.๒ องคป์ระกอบของการ 

     ปอ้งกันควบคุมอุบตัิเหต ุ

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรู้

และกระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๓ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

     และอันตราย 

๓.๓ หลักการบรหิารด้านความ

ปลอดภัย 

๒. เอกสารความรู้ 

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  

๔. วิดีทัศน ์

๔ บทท่ี ๔ เทคนิคการตรวจสอบ

ระบบความปลอดภัย 

๔.๑ เทคนิคการตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัย 

๔.๒ การตรวจสอบความปลอดภยั

ในสถานประกอบการ 

๔.๓ การป้องกันอุบตัิเหตหุรอื

อันตรายในโรงงานอตุสาหกรรม 

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๔ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. VCD กรณีตัวอยา่ง 

๒. พาวเวอร์พอยท ์

๓. เอกสารความรู้ 

๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๕-๖ บทท่ี ๕ เทคนิคการวิเคราะห์และ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อความ

ปลอดภัย 

๕.๑ ความหมายวตัถุประสงค ์และ

ความส าคัญของการวเิคราะห์

เพื่อความปลอดภยั 

๕.๒ ปัจจัยส าคัญในการวเิคราะห์

เพื่อความปลอดภยั 

๕.๓ วิธีการวเิคราะห์งานเพื่อความ

ปลอดภัย 

๖ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรู้

และกระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๕ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

๓.  ผู้สอนอธิบายงานปฏิบัติตามใบ

มอบหมายงาน 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู้ 

๓. ใบมอบหมายงาน 

๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  

วิดีทัศน ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๗ บทท่ี ๖ การวิเคราะห์เพื่อควบคุม

ความสูญเสีย 

๖.๑ จดุส าคัญต่างๆที่จะได้มาซึ่ง

ข้อมูลส าหรับวเิคราะห์เพื่อความ

สูญเสีย 

๖.๒ การประเมนิผลโครงการความ

๓ ๑. ผู้สอนพานักศึกษาลงพืน้ที ่วิจัย

รว่มกับบริการวิชาการด้านการ

จัดการความปลอดภยั 

๒. นักศึกษาลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูจรงิ/ 

ภาคสนาม ณ จังหวัด

สมุทรสงคราม 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ปลอดภัย 

๖.๓ การกระท าและสภาวะงานที่ต่ า

กวา่มาตรฐาน 

 

๓. นักศึกษาประชุมรว่มกับกลุ่ม

ผู้ผลิตสนิคา้ OTOP  

สื่อท่ีใช้ 

๑. เอกสารประชุม 

๒. พาวเวอรพ์อยท ์

๓. ตัวอย่างสถานการณจริง 

๘. สอบกลางภาค รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

๙ บทท่ี ๗ การบริหารความ

ปลอดภัยและการควบคุมความ

สูญเสีย 

๗.๑ การบรหิารความปลอดภัยและ

ความสูญเสยีตา่งๆ 

๗.๒ ระบบควบคุมระบบบรหิาร 

๗.๓ การจัดโปรแกรมการปฏบิัติงาน 

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๗ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. VCD กรณีตัวอยา่ง 

๒. พาวเวอร์พอยท ์

๓. เอกสารความรู้ 

๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

๕. วิดีทัศน ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๑๐-๑๑ บทท่ี ๘ การสอบสวน การ

วิเคราะห์ การรายงาน และการ

ประเมินอุบัตเิหตุ  

๘.๑ การสอบสวนอุบตัิเหตุ 

๘.๒ การวเิคราะห์เหต ุ

๘.๓ การรายงานอุบตัิเหตุ 

๖ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๘ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

๓. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบัตติามใบ

มอบหมายงาน 

สือ่ที่ใช้ 

๑. VCD กรณีตัวอยา่ง 

๒. พาวเวอร์พอยท ์

๓. เอกสารความรู้ 

๔. ใบมอบหมายงาน 

๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๑๒ บทท่ี ๙ การอบรมความปลอดภัย ๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๙.๑ วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็น

ของการฝึกอบรมความปลอดภัย 

๙.๒ การวางแผนการฝึกอบรมความ

ปลอดภัย 

๙.๓ ขนาดสถานประกอบกิจการที่อยู่

ในข่ายบังคับ 

 

กระบวนการเรียนรู ้   

๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๙

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู้ 

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

 

๑๓ บทท่ี ๑๐ การจัดระบบสารสนเทศ

ความปลอดภัย 

๑๐.๑ ความหมายและ ประโยชน์ 

๑๐.๒ หลักการและวิธีการ

ประมวลผลขอ้มลูความปลอดภัย

ไมโครคอมพิวเตอร ์

๑๐.๓ การเตรยีม การบันทึกและ

การจัดฐานขอ้มลูความปลอดภัย 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรยีนรูแ้ละ

กระบวนการเรียนรู ้   
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที ่๑๐ 

ประกอบการถาม-ตอบ 

สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๑๔ บทท่ี ๑๑ การประชาสัมพนัธ์และ

การรณรงค์ความปลอดภัย 

๑๑.๑ ความหมายการ

ประชาสัมพันธ์ความปลอดภยั 

๑๑.๒ องคก์รและบุคคลที่รับผิดชอบ

การ 

ประชาสัมพันธ์ความปลอดภยั 
๑๑.๓ รูปแบบวิธีการประชาสมัพันธ์

ความปลอดภัย 

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรู้

และกระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๑๑  

ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒. เอกสารความรู้ 

๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
๔. วิดีทัศน ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๑๕ บทท่ี ๑๒ กฎหมายความปลอดภัย 

และกฎหมายที่เกี่ยวช้องในการ

ท างาน 

๑๒.๑ กฎหมายความปลอดภยัด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๑๒.๒ คณะกรรมการความปลอดภัย

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรู้

และกระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๑๒ 

ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 

๑๒.๓ องคป์ระกอบและ 

       สัดส่วนของกรรมการ 

๑๒.๔ กฎหมายอืน่ๆ 

๒.เอกสารความรู ้
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

๑๖ บทท่ี ๑๓ ปัญหาและอุปสรรคใน

การจัดการด้านความปลอดภัย 

๑๓.๑ ปัญหาในการจัดการดา้น 

      ความปลอดภัย 

๓ ๑.  ผู้สอนแจง้ผลลัพธ์การเรยีนรู้

และกระบวนการเรียนรู ้   

๒.  ผู้สอนบรรยายเนือ้หาบทที่ ๑๓

ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อท่ีใช้ 

๑. พาวเวอร์พอยท ์

๒.เอกสารความรู ้
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 

 

๑๗. สัปดาหส์อบปลายภาค  ๑.น าเสนองาน, ถาม-ตอบ  

รวม ๔๕   

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรยีนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสัปดาห์ที่ประเมนิและสดัส่วนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

ความกระตือรอืร้นในการท างาน

ภายในช้ันเรยีน 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรยีน ๑ – ๑๐ 

 

๑๐ 

ความรู ้ความจ า การวเิคราะห์ การ

สังเคราะห ์ การน าไปใช้ประโยชน์ 

งานที่ได้รับ 

มอบหมาย 

๒–๗  

และ 

๙-๑๗ 

๒๐ 

ความรู ้ความจ า สอบกลางภาค ๘ ๒๐ 

ความรู ้ความจ า การวเิคราะห์  โครงงาน / การปฏิบัติจรงิ ๑๒ – ๑๔ ๒๐ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  วิทยา  เมฆข า (2557.) การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ. 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
๑)  วิฑูรย์  สมิะโชคดี,วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน ์(2551).วศิวกรรมและการบริหารความปลอดภัยใน  

 โรงงาน(พิมพ์ครัง้ที่8) กรุงเทพฯ.บรษิัท ที.พีพริน้ จ ากัด. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ไม่ม)ี 

  
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู ้และผลการเรียนรูท้ี่ได้รับพรอ้มข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

       ประเมินโดยคณะแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมิน  

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รายวิชา นอกจากนี้ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ควรมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรยีนรูข้องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 คณะมีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน  โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลา
หลักสูตร 
 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผลการ

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของคณะ การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผูส้อนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตรพจิารณาให้ความคดิเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง

พรอ้มน าเสนอสาขาวิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 

 

 


