
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 322 อาชีวอนามัยเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ       

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2560 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 322 อาชีวอนามัยเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ       
HP 322 Occupational Health and Safety for Health Promotion  

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารยภัทธกร  บุบผัน  อาจารยผูประสานงานรายวิชาคนท่ี 1 
 อาจารย ดร.ปะการัง  ศรีมี  อาจารยผูประสานงานรายวิชาคนท่ี 2 
อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารยจุรีรัตน แกนทาว เจาหนาท่ีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทอายิโนะโมะโตะ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2. อาจารยพิสิษฐ เล็กสวัสดิ ์ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
3. อาจารยภัทรา ชิ้นปนเกลียว บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
4. อาจารยภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย ดร.ปะการัง ศรีมี  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 306  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤศจิกายน 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ  วิธีการปองกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากการประกอบ
อาชีพ การควบคุมการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ การดูแลสภาพแวดลอมในการทํางาน บทบาทของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและการประยุกตใชความรูในการสงเสริมสุขภาพผูประกอบอาชีพ
ใหมีความปลอดภัย   โดยนิสติยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและนําเสนอผลงานดวยการสื่อสารท่ีถูกตองและเหมาะสม เม่ือสิ้นสุดการเรียน การสอนแลว 
นิสิตสามารถ 
 1. ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ และควบคุมโรคท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ 
 2. ศึกษาถึงความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ  วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 
และการวางแผนปองกัน 
 3. ศึกษาและฝกปฏิบัติการควบคุมการบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมอัคคีภัย และดูแล
สภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความปลอดภัย 
 4. ศึกษากระบวนการจัดการงานอาชีวอนามัยเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
 5. ศึกษาการประยุกตใชความรูในการสงเสริมสุขภาพผูประกอบอาชีพใหมีความปลอดภัย 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายถึงความหมายแนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   PLO1  
CLO2 วิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพในการประกอบอาชีพ PLO1  
CLO3 เลือกวิธีการควบคุมปองกันอันตรายจากอุบตัเิหตุ โรคจากการประกอบอาชีพได PLO6 
CLO4 อธิบายถึงกฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได PLO1 
CLO5 ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาสุขภาพจากการทํางาน PLO11 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ  วิธีการปองกันและ

ควบคุมโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ การควบคุมการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ การดูแลสภาพแวดลอม
ในการทํางาน บทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย  การประยุกตใชความรูในการสงเสริม
สุขภาพผูประกอบอาชีพใหมีความปลอดภัย  มีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
15 8 22 75 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 

๑. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ดาน
ความรู 

๓. ดานทักษะ
ทางปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

๖. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ322 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

    

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ 

- 
 
- 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 

1.กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  
การใชสถานท่ีและอุปกรณ 
สําหรับการเรียนการสอนและ
การศึกษาดวยตนเอง 

1. ประเมินโดยใชแบบบันทึก 
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ
การเขาหองเรียน การเขา
หองสอบตรงตอเวลา 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน - 

 
- 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การดํารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน 

- 
 
- 
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2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ - 

 
- 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 
 

1. จัดกิจกรรมสัมมนาจาก
กรณีศึกษาการเรียนรูแบบใช
ปญหา (problem based 
learning) ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและ
อาจารยมีสวนรวมในชั้นเรียน 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
แกปญหาท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ  

- 
 
- 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตอง
พัฒนา 

3.2 วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิด
หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลง 
ขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต 

- 
 
- 

2. สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 
 

1. มอบหมายงานกลุมเพ่ือรวม 
สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา 

 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและ
อาจารยมีสวนรวมในชั้นเรียน 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอ
แนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค 

- 
 
- 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน 
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ 

1. จัดกิจกรรมกลุมท่ีเปดโอกาสให
นิสิตไดทํางานเปนทีม   
 
 
 

1. ประเมินความรับผิดชอบใน
การเรียนรู การสงงาน ความ
ถูกตองของงาน ท่ีไดรับ
มอบหมายโดยอาจารย  
 

2. สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมในสถานการณท่ี 
หลากหลาย 
 

2. มอบหมายงานรายกลุม เพ่ือ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ 

2. ประเมินจากรายงานกลุม ใน
การวิเคราะหขอมูลดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพอยาง เหมาะสม 

- 
 
- 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหา
ทางสุขภาพ โดยเลือก และ  
ประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตร
หรือสถิติท่ีเก่ียวของอยาง
เหมาะสมในการศึกษาคนควา
และเสนอแนะ แนวทางในการ
แกปญหา  

- 
 
- 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับ บุคคลและ กลุม
คนในสถานการณท่ีหลากหลาย 
และนําไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม  

- 
 
- 
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3. สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

3. มอบหมายงานอภิปราย
กลุมยอยนําเสนอขอมูลหรือ

ผลงาน และรวมสัมมนาในชั้น
เรียน 

3. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช
แบบประเมินการนําเสนอในชั้น

เรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) 
โดยอาจารย 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูลประมวลผล 
แปลความหมายและนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศไดอยาง 
เหมาะสม 

- 
 
- 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 11 ม.ค. 2561 บทนําอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
กับการสงเสริม
สุขภาพ 

3   - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปรายรวมกัน
ในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ. ภัทธกร 

2 18 ม.ค. 2561 สิ่งแวดลอมการ
ทํางานและสิ่งคุกคาม
สุขภาพอนามัยของ
ผูปฏิบัติงาน 
(กายภาพ เคมี 
ชีวภาพ จิตวิทยา
สังคมและการย
ศาสตร) 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- สัมมนาวิเคราะหสิง่คุกคาม
สุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ. ภัทธกร 

3 25 ม.ค. 2561 โรคจากการประกอบ
อาชีพ 
 
 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- สัมมนา 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 
 

อ.ภัทธกร 
 

4 1 ก.พ. 2561 สัมมนา: นําเสนอผล
วิเคราะหกรณีศึกษา
โรคจากการทํางาน 

  3 - สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษาโรค
จากการทํางาน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 

5 8 ก.พ. 2561 สอบยอยครั้งท่ี 1 2   - - - 
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สัป

ดา
หที่

 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

6 15 ก.พ. 2561 ความปลอดภัยใน
งานกอสราง 
เครื่องจักรและไฟฟา, 
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- สัมมนา 
 

- สื่อ 
PowerPoint 
- VDO 
 

อ.ภัทธกร 
 

7 22 ก.พ. 2561 พิษวิทยา 1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- ยกตัวอยางประกอบ 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 
 

อ.ภัทธกร 
 

8 8 มี.ค. 2561 เออรโกโนมิกสและ
การออกแบบ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสม
ตอการทํางาน 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- สัมมนาและฝกปฎิบัติ 

- สื่อ 
PowerPoint 
- VDO 

อ.ภัทธกร 

9 15 มี.ค. 2561 สอบกลางภาค 2   - - อ.ภัทธกร 
 

10 22 มี.ค. 2561 อันตรายจากสารพิษ
บางประเภทในงาน
อุตสาหกรรม 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- สัมมนา 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 

11 29 มี.ค. 2561 1.อุบัติเหตุ การ
ปองกันและความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน 
2.อุปกรณปองกัน
และอันตรายสวน
บุคคล 

3   - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- ยกตัวอยางประกอบ 
 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

 
อ.ภัทธกร 
 

12 5  เม.ย. 2561 การประเมินและ
จัดการความเสี่ยง
ดานอาชีวอนามัย 

1 2  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- ปฎิบัติประเมินและหาแนว
ทางแกไขความปลอดภัยในคณะ
กายภาพบําบดั 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 
 

13 12 เม.ย. 2561 ศึกษาดูงาน: 
อุบัติเหตุ การปองกัน

 3  -ศึกษาดูงานบริษัทอายิโนะโมะโตะ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 
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สัป

ดา
หที่

 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

และการประเมิน
ความเสี่ยงดานอาชี
วอนามัย 

14 19 เม.ย. 2561 กฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวกับ
งานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.ภัทธกร 

15 26 เม.ย. 2561 การบริหารและการ
จัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ 

1  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ.ภัทธกร 

16 3  พ.ค.2561 ศึกษาดูงาน : การ
สงเสริมสุขภาพและ
การจัดการอาชีวอนา
มัยและความ
ปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 

 3  -ศึกษาดูงานบริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) 

- อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 

17 17 
พ.ค.2561 

นําเสนอผลโครงการ
สงเสริมสุขภาพท่ีมี
ความสอดคลองกับ
งานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

  3 - การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- สัมมนาผลของโครงการ 

- อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 

18 22 
พ.ค.2561 

สอบปลายภาค 2   - - อ.ภัทธกร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 

1 
2.2,3.2  สอบทฤษฎี : กอนกลางภาค(หัวขอ 1, 2, 3, 5) 

สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค(หัวขอ 6, 7, 8) 
5 
9 

15 
15 

2 2.2,3.2 สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 18 25 

3 
1.2,2.2,3.2,4.2,5
.3 (4.1) 

สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกตใช 
ความรู และกรณีศึกษาดานอาชีวอนามัยเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 
- แบบประเมินการนําเสนอ 

2,3,4, 
6,7,8,10,14,15 

15  

4 
1.2,2.2,3.2,4.2,5
.3 (4.1) 

ชิ้นงานรายกลุม: การออกแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสม
ตอการทํางาน  

15  

5 
1.2,2.2,3.2,4.2,5
.3 (4.1) 

รายงานรายบุคคล: สารพิษท่ีมีความสําคัญดานอาชี
วอนามัย 
  

15 5  

6 
1.2,2.2,3.2,4.2,5
.3 (4.1) 

โครงการสงเสริมสุขภาพท่ีมีความสอดคลองกับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

17 15  

 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินโดยใชแบบบันทึก การปฎิบัติตาม

กฎระเบียบการเขาหองเรียน การเขาหองสอบตรง
ตอเวลา 

10 

2. ดานความรู 1. สอบภาคทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอ โดยอาจารย 

35 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. สอบภาคทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและอาจารยมีสวน
รวมในชั้นเรียน 

35 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.ประเมินความรับผิดชอบโดยการสังเกตในการ
เรียนรู การสงงาน ความถูกตองของงาน ท่ีไดรับ
มอบหมายโดยอาจารย 

15 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการ
นําเสนอในชั้นเรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดย
อาจารย 

5 
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1.  อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักพิมพโอเดียนสโตรกทม .2551. 
2. วิจิตร ตัณฑสุทธิ และคณะ. การศึกษาการทํางาน (Introduction to Work Study). กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 
3. สราวุธ สุธรรมาสา.การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย.กรุงเทพฯ;2542. 

เอกสารและขอมูลสําคัญ 
           ไมมี 
เอกสารและขอมูลแนะนํา 
           ไมมี 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน   
1. ฝกปฎิบัติประเมินและหาแนวทางแกไขความปลอดภยัในคณะ 

 2. ปรับน้ําหนักการประเมินโครงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ

หลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 
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