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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4172204 ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ชาลี อินทรชัย
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไมมี
8. สถานที่เรี ยน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
9 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับ หลักการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ระเบี ย บปฏิ บัติแ ละกฎหมายด้ า นอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ระบบ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับ หลักการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ระเบี ย บปฏิ บัติแ ละกฎหมายด้ า นอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ระบบ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายด้ าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริมตามความ
ศึกษาด้ วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ต้ องการของนักศึกษา
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีภาวะผู้นา โดยมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมตาม
คุณสมบัตขิ องหลักสูตรดังนี ้
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม
2. มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3. เคารพกฏ ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ขององค์การ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนได้ เรี ยนมา
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม สอดแทรกในเนื ้อหา
- อภิปรายกลุม่ บทบาทสมมุติ
- ยกตัวอย่างประกอบในระหว่างการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งรายงานตามขอบเขตและตรงต่อเวลา
- มีเอกสารอ้ างอิงในการทารายงานอย่างถูกต้ อง
- ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย และฝึ กปฏิบตั ิ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
หลักการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายด้ าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การเสนอรายงาน และการค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ ยวกับ
ความปลอดภั ยและชี ว อนามัยในสถานประกอบการ โดยให้ นัก ศึก ษาสรุ ป และมาน าเสนอ
รายงาน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุม่ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- นาเสนอผลงาน
- สอบประเมินผล
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ ให้ นกั ศึกษาได้
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปั ญหา
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
- การมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ จดั ทางานกลุม่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ ยวกับ
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ และการนาเสนอรายงาน
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3.3 วิธีการประเมินผล
- นาเสนอผลงาน
- สอบประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมและการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วน
ทันกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์ปัญหา
- มอบหมายรายงานกลุม่
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเข้ าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
- ประเมินผลจากรายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การนาเสนอในชันเรี
้ ยน
- ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหา
- ทักษะในการใช้ รูปแบบและเครื่ องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนาเสนอรายงาน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหา
- มอบหมายงานในการนาเสนอรายงานด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากรายงานและรูปแบบการนาเสนอรายงานด้ วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการนาเสนอรายงานและการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
1
แนะนาเนื ้อหารายวิชา
3
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และเกณฑ์
การวัดประเมินผลการเรี ยน
2
หลักการจัดการด้ านอาชีวอ
3
นามัยและความปลอดภัย
3-4
ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมาย
6
ด้ านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
5-7
ระบบมาตรฐานสากลที่
9
เกี่ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
8-9
หลักการที่เกี่ยวกับความ
6
ปลอดภัย
10-11 เทคนิคที่เกี่ยวกับความ
6
ปลอดภัย
12
อาชีวอนามัยในสถาน
3
ประกอบการ
13-14 นาเสนอรายงาน
6
15
สอบปลายภาค
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- บรรยาย ซักถาม
- แบ่งกลุม่ จัดทารายงาน

ผู้สอน
อ.ชาลี อินทรชัย

-บรรยายโดยใช้ พาวเวอร์ พอยท์
-ซักถาม
-บรรยายโดยใช้ พาวเวอร์ พอยท์
-ซักถาม

อ.ชาลี อินทรชัย

-บรรยายโดยใช้ พาวเวอร์ พอยท์
-ซักถาม

อ.ชาลี อินทรชัย

-บรรยายโดยใช้ พาวเวอร์ พอยท์
-ซักถาม
-บรรยายโดยใช้ พาวเวอร์ พอยท์
-ซักถาม
-บรรยายโดยใช้ พาวเวอร์ พอยท์
-ซักถาม
- นาเสนอรายงาน

อ.ชาลี อินทรชัย

อ.ชาลี อินทรชัย

อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย
อ.ชาลี อินทรชัย
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรี ยนรู้ *
1
1.2,1.5,2.1, รายงาน การนาเสนอ
2.2,3.1,3.3, การเข้ าชันเรี
้ ยน การตรงต่อเวลา
การมีสว่ นร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
2

สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
13-14
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
70 %

15

30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ไม่มี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษาได้ ร่วมจัดกิจกรรมใน
การศึกษาค้ นคว้ า อภิปราย และนาเสนอรายงานร่วมกัน ทาให้ ได้ ความคิดเห็นในการทางานของ
นักศึกษาดังนี ้
1. การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
2. แบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ดงั นี ้
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/7

3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนของรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้ อตามที่
คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชาได้ จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา และ
หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยรวมดังนี ้
1. การแต่งตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบและการให้ คะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้ มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดเนื ้อหาวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้นดังนี ้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามข้ อ 4
2. เปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในการประยุกต์ความรู้กบั ปั ญหาจาก
การวิจยั ทางด้ านอุตสาหกรรมของอาจารย์หรื อองค์การอื่นๆ

