
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา  MIE1201 รายวิชา การจัดการความปลอดภัยทางอตุสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   MIE1201 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการความปลอดภัยทางอตุสาหกรรม 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Industrial Safety Management 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓ หน่วยกิต (2 – 2 – 5) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยกีารจัดการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  อาคารส านักงานอธิการบดี ชัน้ ๕ / E – Mail Witthaya.me@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   1 /  ชั้นปีที่ 2 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ 9 คน 
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๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ….................-............................................. 
  
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ….................-........................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   ห้อง 4254 อาคาร 42 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุง   วันที่ 30 เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารต่างๆ ในด้านการบริหารความปลอดภัย 
 ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากทฤษฎีและหลักการบริหารต่างๆ ไปใช้ในการบริหารโรงงาน ควบคุม ก ากับดูแล 
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการท างานในปัจจุบันที่เป็นอยู่ 
 ๒.๒ เพื่อน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุ โดย
อาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย เทคนิคการตรวจสอบระบบความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย การควบคุม
ความสูญเสีย การอบรมความปลอดภัย การจัดระบบสารสนเทศความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยใน
การท างาน กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการท างาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านความปลอดภัย 
  (ภาษาอังกฤษ) Fundamentals of safety management. Concept of accident and accident prevention based 
on the principles of safety management, safety inspection techniques, safety analysis techniques, loss control, 
safety training, safety management information system, workplace safety communications campaigns, 
workplace safety law, and problems with safety management. 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ จ านวนให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษา ๑ คนใช้เวลา ๓๐ นาท ี
 ๓.๒ จ านวนให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษารวม ๑ สัปดาห์ ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง 

๓.๓ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง รองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคณุภาพ  
       ชั้น ๕ อาคาร ส านักงานอธิการบดี 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘ ๙๗๗๔ ๕๘๙๘  
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) witthaya.me@ssru.ac.th 
 ๓.๖ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Facebook : รศ.ดร.วิทยา เมฆข า  
 ๓.๗ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Website : http://www.elfit.ssru.ac.th/witthaya 
 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- มีความรู้และความเข้าใจในคณุค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชพี มีทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ (๑) 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถปฏิบัตติามระเบียบขององค์กรและสังคม 

(๒) 
- มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน (5) 
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๑.๒ วิธีการสอน 
  - ให้รู้จักการตรงต่อเวลาการเข้าชั้นเรียนและการแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  - ฝึกความรับผิดชอบของการท างานเป็นกลุ่ม รู้หน้าที่ของการเป็นผูน้ าและสมาชิกในกลุ่ม 
  - ปลูกฝังความซื่อสัตย์โดยไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น 

๑.๓ วิธีการประเมินผล    
  - มีคะแนนการเข้าชัน้เรียน 
  - มีคะแนนแบบฝึกหัด คะแนนการบ้าน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
๒. ความรู้ 

๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวชิาชีพทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยา่งตอ่เนื่อง (4) 

๒.๒ วิธีการสอน 
- สอนให้รู้จักใช้ทฤษฎีน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
- ให้นักศึกษาฝึกแสดงความคิดเห็นและแสดงตวัอย่างในการปฏบิัติ 
- ให้รู้จักการประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆสู่การบูรณการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
- เก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดและการทดลอง 
- คะแนนสอบกลางภาค  
- คะแนนสอบปลายภาค 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        - สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน (3) 
๓.๒ วิธีการสอน 

   - ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจบุันน าไปสู่การแก้ปัญหาในบทเรียน 
   - ให้นักศึกษาคิด ออกแบบเครื่องมือ / วิธีการ อย่างเหมาะสม 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
  - คะแนนจากการท ารายงาน / การปฏิบัติ 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  - สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่งๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของ
ผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมีท างาน (๑) 

๔.๒ วิธีการสอน 
  - ให้เก็บข้อมูลการท ารายงานจากสถานที่จริง เพื่อน ามาเปน็กรณีศึกษา 
  - ให้ท างานเปน็กลุ่ม / ทีม ของนักศึกษา 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
  - ให้สถานประกอบการเปน็ผู้ชว่ยในการประเมิน 
  - ให้นักศึกษาร่วมกันประเมิน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี
  - สามารถเลืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ (3) 
 5.2 วิธีการสอน 
  - แบบฝึกหัดในการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
 5.3 วิธีการประเมินผล 
  - คะแนนใบงานและแบบฝึกหัด 
๖. ด้านอื่นๆ (ไม่มี) 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารความปลอดภัย  
๑.๑ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริหาร
ความปลอดภัย 
๑.๒ ปรัชญาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน 
๑.๓ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งรายละเอียดของแผนการ
เรียนรู้ประจ าวชิา    
๒. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
๓. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช้ 
๑. พาวเวอร์พอยท์ (power points)  
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. ใบมอบหมายงาน 
๔. เอกสารความรู้ 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๒ บทที่ ๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 
๒.๑ ความหมายเก่ียวกับ ความ

ปลอดภัย 
๒.๒ หลักพื้นฐานในการป้องกัน

อุบัติเหตุ 
๒.๓ ทฤษฎีและแนวคิดการเกิด

อุบัติเหตุ 
 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่  ๒ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  
๔. วิดีทัศน์ 
 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๓ บทที่ ๓ หลักการบริหารด้านความ
ปลอดภัย  
๓.๑ แนวคิดการบริหารความปลอดภัย 
๓.๒ องค์ประกอบของการ 
     ป้องกันควบคุมอุบัติเหต ุ
     และอันตราย 
๓.๓ หลักการบริหารด้านความ

ปลอดภัย 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๓ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  
๔. วิดีทัศน์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๔ บทที่ ๔ เทคนิคการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย  
๔.๑ เทคนิคการตรวจสอบระบบความ

ปลอดภัย 
๔.๒ การตรวจสอบความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ 
๔.๓ การป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตราย
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๔ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. VCD กรณีตัวอย่าง 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 
๓. เอกสารความรู้ 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๕-๖ บทที่ ๕ เทคนิคการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อความ
ปลอดภัย (ออนไลน์) 
๕.๑ ความหมายวัตถุประสงค์ และ

ความส าคัญของการวิเคราะห์เพือ่
ความปลอดภัย 

๕.๒ ปัจจัยส าคัญในการวิเคราะห์เพื่อ
ความปลอดภัย 

๕.๓ วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัย 

๖ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๕ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
๓.  ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. ใบมอบหมายงาน 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
วิดีทัศน ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๗ บทที่ ๖ การวิเคราะห์เพื่อควบคุม
ความสูญเสีย  

๖.๑ จุดส าคัญต่างๆที่จะได้มาซึง่ข้อมูล
ส าหรับวิเคราะห์เพื่อความสูญเสีย 

๖.๒ การประเมินผลโครงการความ

๓ ๑. ผู้สอนพานักศึกษาลงพืน้ที่ วจิัย
ร่วมกับบริการวิชาการด้านการ
จัดการความปลอดภัย 

๒. นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริง/ 
ภาคสนาม ณ จังหวัดสมทุรสงคราม 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ปลอดภัย 
๖.๓ การกระท าและสภาวะงานที่ต่ า

กว่ามาตรฐาน 
 

๓. นักศึกษาประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP  
สื่อที่ใช ้
๑. เอกสารประชุม 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 
๓. ตัวอย่างสถานการณ์จริง 

๘. สอบกลางภาค รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
๙ บทที่ ๗ การบริหารความปลอดภัย

และการควบคุมความสูญเสีย 
(ออนไลน์) 
๗.๑ การบริหารความปลอดภัยและความ

สูญเสียต่างๆ 
๗.๒ ระบบควบคุมระบบบริหาร 
๗.๓ การจัดโปรแกรมการปฏิบตัิงาน 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๗ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. VCD กรณีตัวอย่าง 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 
๓. เอกสารความรู้ 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
๕. วิดีทัศน์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๑๐-๑๑ บทที่ ๘ การสอบสวน การวิเคราะห์ 
การรายงาน และการประเมินอุบัติเหตุ 
(ออนไลน์) 
๘.๑ การสอบสวนอุบัติเหต ุ
๘.๒ การวิเคราะห์เหตุ 
๘.๓ การรายงานอุบัติเหต ุ

๖ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๘ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
๓. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้
๑. VCD กรณีตัวอย่าง 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 
๓. เอกสารความรู้ 
๔. ใบมอบหมายงาน 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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๑๒ บทที่ ๙ การอบรมความปลอดภัย 
(ออนไลน์) 
๙.๑ วัตถุประสงค์และความจ าเป็นของ

การฝึกอบรมความปลอดภัย 
๙.๒ การวางแผนการฝึกอบรมความ

ปลอดภัย 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๙
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๙.๓ ขนาดสถานประกอบกิจการที่อยู่ใน
ข่ายบังคับ 

๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

๑๓ บทที่ ๑๐ การจัดระบบสารสนเทศ
ความปลอดภัย  
๑๐.๑ ความหมายและ ประโยชน์ 
๑๐.๒ หลักการและวิธีการประมวลผล
ข้อมูลความปลอดภัย
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๓ การเตรียม การบันทึกและการ
จัดฐานข้อมูลความปลอดภัย 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑๐ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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๑๔ บทที่ ๑๑ การประชาสัมพันธ์และการ
รณรงค์ความปลอดภัย 
๑๑.๑ ความหมายการประชาสมัพันธ์
ความปลอดภัย 
๑๑.๒ องค์กรและบุคคลที่รับผิดชอบ
การ 
ประชาสัมพนัธ์ความปลอดภัย 
๑๑.๓ รูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์
ความปลอดภัย 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑๑  
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
๔. วิดีทัศน์ 
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๑๕ บทที่ ๑๒ กฎหมายความปลอดภัย 
และกฎหมายที่เกี่ยวช้องในการท างาน  
๑๒.๑ กฎหมายความปลอดภัยด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย 
๑๒.๒ คณะกรรมการความปลอดภัยอา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
๑๒.๓ องค์ประกอบและ 
       สัดส่วนของกรรมการ 
๑๒.๔ กฎหมายอื่นๆ 
 
 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑๒ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒.เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๖ บทที่ ๑๓ ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการด้านความปลอดภัย  
๑๓.๑ ปัญหาในการจัดการด้าน 
      ความปลอดภัย 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑๓
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒.เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๑๗. สัปดาหส์อบปลายภาค  ๑.น าเสนองาน, ถาม-ตอบ  
รวม ๔๕   

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ทีป่ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
ความกระตือรือร้นในการท างานภายใน
ชั้นเรียน/ห้องเรียนออนไลน ์

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ห้องเรียน
ออนไลน ์

๑ – ๑๐ 
 

๑๐ 

ความรู้ ความจ า การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์  การน าไปใช้ประโยชน ์

งานทีไ่ด้รับ 
มอบหมาย 

๒–๗  
และ 

๙-๑๗ 

๒๐ 

ความรู้ ความจ า สอบกลางภาค ๘ ๒๐ 
ความรู้ ความจ า การวิเคราะห์  โครงงาน / การปฏบิัติจริง ๑๒ – ๑๔ ๒๐ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  วิทยา  เมฆข า (2557.) การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา กรุงเทพฯ. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

๑)  วิฑูรย์  สิมะโชคดี,วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2551).วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยใน  
 โรงงาน(พิมพ์ครั้งที่8) กรุงเทพฯ.บริษัท ที.พีพริ้น จ ากัด. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ไม่มี) 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ประเมินโดยคณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา 
นอกจากนี้ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควรมีการ
ประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 คณะมีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
      สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินของคณะ การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา
เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอสาขาวิชา / คณะ 
เพื่อใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 
 
 


