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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส 322 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส 322   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       
HPX 322 Occupational Health and Safety 
   

2. จํานวนหนวยกิต 
 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา กลุมวิชาชีพสาธารณสุข 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร.ภัทธกร บุบผัน  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
 อาจารยสุนิสา       สงสัยเกตุ  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 
อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารยจุรีรัตน แกนทาว เจาหนาท่ีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทอายิโนะโมะโตะ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2. อาจารยสุนิสา สงสัยเกตุ  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
17 มิถุนายน 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ  วิธีการปองกันและควบคุมโรค
ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ วิธีการควบคุมการบาดเจ็บและอันตรายจากอุบัติเหตุ การดูแลสภาพแวดลอม
ในการทํางาน บทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย กฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย การประยุกตใชความรูในการสงเสริมสุขภาพผูประกอบอาชีพใหมีความปลอดภัย   
โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
นําเสนอผลงานดวยการสื่อสารท่ีถูกตองและเหมาะสม เม่ือสิ้นสุดการเรียน การสอนแลว นิสิตสามารถ 
 1. อธิบายถึงความหมายแนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 2. วิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพในการประกอบอาชีพ 
 3. เลือกวิธีการควบคุมปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ โรคจากการประกอบอาชีพได 
 4. อธิบายถึงกฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 
 5. ประยุกตใชความรูในการสงเสริมสุขภาพผูประกอบอาชีพใหมีความปลอดภัยเพ่ือแกปญหาสุขภาพ
จากการทํางาน 

 

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  
 แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปจจัยในการทํางานท่ีกอใหเกิดอันตราย

ตอสุขภาพ หลักการปองกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยใน
การทํางาน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกตความรูอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
30 8 22 75 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สส 322 อาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย 

                     

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงเวลา  
 

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

- - 

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 
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2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป - - 

2. มีความรูและความเขาใจในศาสตร 
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาและ
อภิปรายกลุมยอย 
2.จัดใหมีการเรียนรูจากสถาณ
การณจริงโดยการศึกษาดูงาน 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยอาจารย(สังเกต) 
2.ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน(สังเกต) 

3. มีความรูและความเขาใจในสาระ 
สําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ สามารถนําความรูไป 
ใชในชีวิตประจําวัน 

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

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและ
อาจารยมีสวนรวมในชั้นเรียน 

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ 
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ  
รวมท้ังตอยอดองคความรูไดอยางตอ 
เนื่อง 

 
- 

 
- 

 
3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน  

- 
 

- 

2. สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได 

1. จัดกิจกรรม Active Learning
คนควาหาความรูดวยตนเองและนํา
ความรูมาประยุกตใชในการเรียน 

1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics  

3. สามารถประเมิน วิพากษ 
สถานการณตางๆ โดยใชความรู 
เปนฐาน 

  

4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม 

- - 

5. สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย 

- - 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ัง ใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได 

1. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนิสิต
ไดมีการทํางานในบทบาทผูนําและ
ผูตาม ไดแก สัมมนาและอภิปราย
รวมกัน 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การปฏิบัติ (พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยอาจารย 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. เลือกประเด็นท่ีเปนปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับดาน
สุขภาพใหนิสิตเรียนรู และ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
พรอมท้ังกระตุนใหคิดหาวิธีท่ีจะมี
สวนรวมรับผิดชอบใน การ
แกปญหาโดยเริ่มตนจาก ตัวนิสิต
เอง 

1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหวางการ
สัมมนาและอภิปรายรวมกัน 
 

3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ 

- - 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

- - 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ื อ ให เข า ใจ อ งค ค ว าม รู  ห รื อ
ประเด็นปญหา 

- 
 

- 
 

2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  

1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพ่ือ
นําเสนอการสัมมนา 

1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน ท่ีแสดงถึงความสามารถ
ใน การสื่อสาร 

3. สามารถใช เทคโนโลยี ใน  การ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1. ฝกการใชเทคโนโลยีใน การ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ
เลือกใชไดเหมาะสม 

1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน และการสัมมนาท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 
6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน) 
 
 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 13 ส.ค. 
2562 

แนะนําการเรียนการสอน
ของรายวิชา 
บทนําอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยกับการ
สงเสริมสุขภาพ 

4   - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ. ดร.ภัทธกร 

2 20 ส.ค. 
2562 

สิ่งแวดลอมการทํางาน
และสิ่งคุกคามสุขภาพ
อนามัยของผูปฏิบัติงาน 
(กายภาพ เคมี ชีวภาพ 
จิตวิทยาสังคมและการย
ศาสตร) 

2  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- สัมมนาวิเคราะหสิง่คุกคาม
สุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน 
- การเรียนรูแบบแผนผังความคิด 
(สอนเปนภาษาอังกฤษ) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

3 27 ส.ค. 
2562 

โรคจากการประกอบ
อาชีพ 
 

2  2 - บรรยายเนือ้หา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- จัดกิจกรรมสัมมนาจาก
กรณีศึกษาการเรยีนรูแบบใช
ปญหา (problem based 
learning) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 
 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

4 6 ก.ย. 
2562 
เรียน 
12.30-
17.30 

สัมมนา: นําเสนอผล
วิเคราะหกรณีศึกษาโรค
จากการทํางาน 

  4 - วิเคราะหกรณีศึกษาโรคจากจัด
กิจกรรมสัมมนาจากกรณีศึกษา
การเรียนรูแบบใชปญหา 
(problem based learning) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

5 10 ก.ย. 
2562 

สอบยอยครั้งท่ี 1 2   - - อ. ดร.ภัทธกร 
 

6 17 ก.ย. 
2562 

ความปลอดภัยในใน
สถานประกอบการ 
1.อุบัติเหตุ การปองกัน
และความปลอดภัยใน
การทํางาน 
2.อุปกรณปองกันและ
อันตรายสวนบุคคล 

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

- สื่อ 
PowerPoint 
- VDO 
 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 
 

7 24 ก.ย. 
2562 

การประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงดานอาชีวอนา

2 2  - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย

- สื่อ 
PowerPoint 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

มัย กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- สัมมนาการเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think-
Pair-Share) 

- ใบงาน 
 

8 1 ต.ค. 
2562 

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

- สื่อ 
PowerPoint 
- VDO 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

9 8 ต.ค. 
2562 

อันตรายจากสารพิษบาง
ประเภทในงาน
อุตสาหกรรม 

2  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- สัมมนาการเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think-
Pair-Share) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

10 15 ต.ค. 
2562 

สอบกลางภาค 2   -  อ. ดร.ภัทธกร 
 

11 22 ต.ค. 
2562 

เออรโกโนมิกสและการ
ออกแบบนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมตอการทํางาน 

4   - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- ยกตัวอยางประกอบ 
- ปฎิบัติประเมินและหาแนว
ทางแกไขความปลอดภัยในคณะ
กายภาพบําบัด 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

 
อ. ดร.ภัทธกร 
 

12 29 ต.ค. 
2562 

การดูแลสุขภาพในกลุมผู
ประกอบอาชีพตางๆ 

2  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การทํางานโดยใหนิสิตศึกษา
งานวิจัย R2R 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

13 5 พ.ย. 
2562 
 

ศึกษาดูงาน: อุบัติเหตุ 
การปองกันและการ
ประเมินความเสี่ยงดาน
อาชีวอนามัย 

 4  -ศึกษาดูงานบริษัทอายิโนะโมะ
โตะ (ประเทศไทย) จํากัด 
-สรุปองคความรูท่ีไดรับ 

 อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

14 13 พ.ย. 
2562 

การตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงในการ

2  2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย

- สื่อ 
PowerPoint 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

เรียน 
12.30-
16.30 

ประกอบอาชีพ กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- ใบงาน 

15 19 พ.ย. 
2562 

กฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

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

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

16 26 พ.ย. 
2562 
 

การบริหารและการ
จัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ 

4   - บรรยายเนือ้หา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงาน 

อ. ดร.ภัทธกร 
 

17 3 ธ.ค.
2562 

นําเสนอผลโครงการ
สงเสริมสุขภาพท่ีมีความ
สอดคลองกับงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

  4 - การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
- สัมมนาผลของโครงการ 

- อ. ดร.ภัทธกร 
อ.สุนิสา 

18 11 ธ.ค.
2562 สอบ
13.30-
15.30 

สอบปลายภาค 2   - - อ. ดร.ภัทธกร 
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 

1 
2.2, 2.3, 3.2 สอบทฤษฎี : กอนกลางภาค(หัวขอ 1, 2, 3, 5) 

สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค(หัวขอ 6, 7, 8, 9) 
5 
10 

15 
15 

2 
2.3, 3.2(2.2) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค(หัวขอ 11, 12, 13, 14, 

15, 16) 
18 35 

3 
2.3, 3.2(2.2) สอบปฎิบัต ิ: การประเมินและจัดการความเสี่ยงดาน

อาชีวอนามัย 
13 5 

4 
1.1,2.3,3.2 (2.2, 
4.1, 4.2, 5.2, 5.3) 

สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกตใช 
ความรู และกรณีศึกษาดานอาชีวอนามัยเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 
- แบบประเมินการนําเสนอ 

2, 4, 6,7,8,12 10 

5 
1.1,2.3,3.2 (2.2, 
4.1, 4.2, 5.2, 5.3) 

ชิ้นงานรายกลุม: โครงการสงเสริมสุขภาพท่ีมีความ
สอดคลองกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

17 10  

6 
1.1,2.3,3.2 (2.2, 
4.1, 4.2, 5.2, 5.3) 

รายงานรายบุคคล: สารพิษท่ีมีความสําคัญดาน 
อาชีวอนามัย 
  

9 5  
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มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 

7 
1.1,2.3,3.2 (2.2, 
4.1, 4.2, 5.2, 5.3) 

รายงานเดี่ยว: คนควากฎหมายท่ีออกบังคับจาก
กระทรวงตางๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับงานอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพียง 1 ฉบับ ใหนิสิตจัดทํา Mind map 

15 5 

 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ และการสง

งานตามกําหนดเวลา 
10 

2. ดานความรู 1. สอบภาคทฤษฏี 
2.ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน(สังเกต) 
3.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและอาจารยมีสวน
รวมในชั้นเรียน 

35 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. สอบภาคทฤษฏี 
2. กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู โดย
ใชเกณฑ Rubrics 

35 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรมการทํางานเปนทีมและความรับผิดชอบ) 
โดยอาจารย 
2.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตระหวาง
การสัมมนาและอภิปรายรวมกัน 

15 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ท่ีแสดงถึง
ความสามารถใน การสื่อสาร 
2. ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน และการ
สัมมนาท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

5 

 
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. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
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มคอ. 3 

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. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทําข้ึน 

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

3. การปรับปรุงการสอน   
1. ใชเทคนิคการสอนแบบ PBL  
2. จัดเตรียมวัสดุสํานักงานใหนิสิตสรางสรรคผลงาน 
3. ประยุกตการสงเสริมสุขภาพ กับโรคจากการทํางาน PBL 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 


