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รายละเอียดของรายวิชา สภ 322 อาชีวอนามัยเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 322 อาชีวอนามัยเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
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
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร.ปะการัง ศรีมี
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1.
อาจารยจุรีรัตน แกนทาว
เจาหนาที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทอายิโนะโมะโตะ
(ประเทศไทย) จํากัด
2.
อาจารยพิสิษฐ เล็กสวัสดิ์
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 / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ ปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ วิธีการปองกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ การควบคุมการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ การดูแลสภาพแวดลอมในการทํางาน บทบาทของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและการประยุกตใชความรูในการสงเสริมสุขภาพผูประกอบอาชีพ
ใหมีความปลอดภัย โดยนิสติ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและนําเสนอผลงานดวยการสื่อสารที่ถูกตองและเหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการเรียน การสอนแลว
นิสิตสามารถ
1. ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ และควบคุมโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ
2. ศึกษาถึงความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
และการวางแผนปองกัน
3. ศึกษาและฝกปฏิบัติการควบคุมการบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมอัคคีภัย และดูแล
สภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความปลอดภัย
4. ศึกษากระบวนการจัดการงานอาชีวอนามัยเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
5. ศึกษาการประยุกตใชความรูในการสงเสริมสุขภาพผูประกอบอาชีพใหมีความปลอดภัย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ

3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

รายละเอียด

อธิบายถึงความหมายแนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพในการประกอบอาชีพ
เลือกวิธีการควบคุมปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ โรคจากการประกอบอาชีพได
อธิบายถึงกฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได
ออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปญหาสุขภาพจากการทํางาน
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PLO

PLO1
PLO1
PLO6
PLO1
PLO11
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพ วิธีการปองกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การควบคุมการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ การดูแลสภาพแวดลอม
ในการทํางาน บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัย การประยุกตใชความรูในการสงเสริม
สุขภาพผูประกอบอาชีพใหมีความปลอดภัย มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
15

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
8

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

22

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

1

สภ322 อาชีวอนามัยและ

2

3

4

๒. ดาน
ความรู

1

2



ความปลอดภัยเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ

3

๓. ดานทักษะ ๔. ดานทักษะ
ทางปญญา ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1



2



3

1

2

 

3

๕.ดานทักษะการ ๖. ดานทักษะ
วิเคราะหเชิง การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

2



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ ง
พัฒนา
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

-

-
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2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น

1.กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ
การใชสถานที่และอุปกรณ
สําหรับการเรียนการสอนและ
การศึกษาดวยตนเอง

4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ
2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
แกปญหาที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอง
พัฒนา
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิด
หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลง
ขอมูลที่หลากหลายเพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต

-

-

-

-

2.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมสัมมนาจาก
กรณีศึกษาการเรียนรูแบบใช
ปญหา (problem based
learning) ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ

-

3.2 วิธีการสอน

-

2. สามารถประยุกตความรูภาค
1. มอบหมายงานกลุมเพื่อรวม
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใช
สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ประเมินโดยใชแบบบันทึก
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ
การเขาหองเรียน การเขา
หองสอบตรงตอเวลา

2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ
โดยตนเอง เพื่อนนิสิตและ
อาจารยมีสวนรวมในชั้นเรียน

-

3.3วิธีการประเมินผล

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ
โดยตนเอง เพื่อนนิสิตและ
อาจารยมีสวนรวมในชั้นเรียน
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3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอ
แนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค

-

-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน 1. จัดกิจกรรมกลุมที่เปดโอกาสให 1. ประเมินความรับผิดชอบใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
นิสิตไดทํางานเปนทีม
การเรียนรู การสงงาน ความ
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน
ถูกตองของงาน ที่ไดรับ
และสามารถปรับตัวไดตาม
มอบหมายโดยอาจารย
สถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมใน
2. มอบหมายงานรายกลุม เพื่อ 2. ประเมินจากรายงานกลุม ใน
บทบาทผูนําและผูตามไดอยาง
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดานอาชี
เหมาะสมในสถานการณที่
ดานอาชีวอนามัยและความ
วอนามัยและความปลอดภัย
หลากหลาย
ปลอดภัยเพื่อการสงเสริม
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพอยาง เหมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหา
ทางสุขภาพ โดยเลือก และ
ประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตร
หรือสถิติที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการศึกษาคนควา
และเสนอแนะ แนวทางในการ
แกปญหา
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5.3 วิธีการประเมินผล

-
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2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารทั้งกับ บุคคลและ กลุม
คนในสถานการณที่หลากหลาย
และนําไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม
3.สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน

-

-

3. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช
3. มอบหมายงานอภิปรายกลุม
ยอยนําเสนอขอมูลหรือผลงาน แบบประเมินการนําเสนอในชั้น
และรวมสัมมนาในชั้นเรียน เรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ)
โดยอาจารย

3. สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมขอมูลประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม

-

-

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)

1. แผนการสอน
วันที่สอน

1

7 ม.ค.
2562

2

14 ม.ค.
2562

3

21 ม.ค.
2562

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

แนะนําการเรียนการสอน 3
ของรายวิชา
บทนําอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยกับการ
สงเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดลอมการทํางาน 1
และสิ่งคุกคามสุขภาพ
อนามัยของผูปฏิบัติงาน
(กายภาพ เคมี ชีวภาพ
จิตวิทยาสังคมและการย
ศาสตร)
โรคจากการประกอบ
อาชีพ

1

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน

2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- สัมมนาวิเคราะหสงิ่ คุกคาม
สุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน
- การเรียนรูแบบแผนผังความคิด
(Concept mapping)
2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน
- ยกตัวอยางประกอบ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

ผูสอน

- สื่อ
PowerPoint

อ. ภัทธกร

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ. ภัทธกร
อ.ปะการัง

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง
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วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- สัมมนา
4

28 ม.ค.
2562

สัมมนา: นําเสนอผล
วิเคราะหกรณีศึกษาโรค
จากการทํางาน

5

4 ก.พ.
2562
11 ก.พ.
2562

สอบยอยครั้งที่ 1

2

ความปลอดภัยในงาน
กอสราง เครื่องจักรและ
ไฟฟา, การปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ
พิษวิทยา

1

เออรโกโนมิกสและการ
ออกแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสมตอการทํางาน

1

4 มี.ค.
2562
10 11 มี.ค.
2562

สอบกลางภาค

2

11 18 มี.ค.
2562

1.อุบัติเหตุ การปองกัน
และความปลอดภัยใน
การทํางาน
2.อุปกรณปองกันและ

6

7

18 ก.พ.
2562

8

25 ก.พ.
2562

9

3 - สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษาโรค - สื่อ
จากการทํางานโดยใหนิสิตศึกษา PowerPoint
งานวิจัย R2R
- ใบงาน

1

อันตรายจากสารพิษบาง 1
ประเภทในงาน
อุตสาหกรรม

3

-

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

-

อ.ภัทธกร

2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน
- ยกตัวอยางประกอบ
- การเรียนรูแบบวิเคราะหวีดีโอ
- สัมมนา
2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน
- ยกตัวอยางประกอบ
- สัมมนาการเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (ThinkPair-Share)
2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน
- สัมมนาและฝกปฎิบัติ
-

- สื่อ
PowerPoint
- VDO

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

- สื่อ
PowerPoint
- VDO

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

-

อ.ภัทธกร

2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน
- สัมมนาการเรียนรูแบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (ThinkPair-Share)
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- ยกตัวอยางประกอบ

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ.ภัทธกร
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วันที่สอน

12 25 มี.ค.
2562

13 1 เม.ย.
2562
14 8 เม.ย.
2562
15 22 เม.ย.
2562
16 29 เม.ย.
2562

17 3 พ.ค.
2562
18 6 พ.ค.
2562

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

อันตรายสวนบุคคล
3.การประเมินและ
จัดการความเสี่ยงดานอา
ชีวอนามัย
การดูแลสุขภาพในกลุมผู 1 2
ประกอบอาชีพตางๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- ปฎิบัติประเมินและหาแนว
ทางแกไขความปลอดภัยในคณะ
กายภาพบําบัด
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- การทํางานโดยใหนิสิตศึกษา
งานวิจัย R2R
-ศึกษาดูงานบริษัทอายิโนะโมะ
โตะ (ประเทศไทย) จํากัด
-สรุปองคความรูที่ไดรับ

ศึกษาดูงาน: อุบัติเหตุ
3
การปองกันและการ
ประเมินความเสี่ยงดาน
อาชีวอนามัย
กฎหมายและมาตรฐานที่ 1
2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย
ระหวางสอน และอภิปราย
และความปลอดภัย
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน
การบริหารและการ
1
2 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
จัดการอาชีวอนามัยและ
ระหวางสอน และอภิปราย
ความปลอดภัยในสถาน
กรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน
ประกอบการ
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน
ศึกษาดูงาน : การ
3
-ศึกษาดูงานบริษัท ทาอากาศ
สงเสริมสุขภาพและการ
ยานไทย จํากัด (มหาชน)
จัดการอาชีวอนามัยและ
- สรุปองคความรูที่ไดรับ
ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ
นําเสนอผลโครงการ
3 - การมีสวนรวมและการเขาเรียน
สงเสริมสุขภาพที่มีความ
- สัมมนาผลของโครงการ
สอดคลองกับงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
สอบปลายภาค
2
-

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง
- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ.ภัทธกร

- สื่อ
PowerPoint
- ใบงาน

อ.ภัทธกร

-

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

-

อ.ภัทธกร
อ.ปะการัง

-

อ.ภัทธกร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
ที่
2.2,3.2
สอบทฤษฎี : กอนกลางภาค(หัวขอ 1, 2, 3, 5)
1
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค(หัวขอ 6, 7, 8)
2.2,3.2
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
2
2.2,3.2
สอบปฎิบัติ : การประเมินและจัดการความเสี่ยงดาน
3
อาชีวอนามัย
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกตใช
1.2,2.2,3.2,4.2,5 ความรู และกรณีศึกษาดานอาชีวอนามัยเพื่อการ
4
.3 (4.1)
สงเสริมสุขภาพ
- แบบประเมินการนําเสนอ
ชิ้นงานรายกลุม: การออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม
1.2,2.2,3.2,4.2,5
5
ตอการทํางาน(โครงการสงเสริมสุขภาพที่มีความ
.3 (4.1)
สอดคลองกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
รายงานรายบุคคล: สารพิษที่มีความสําคัญดานอาชี
1.2,2.2,3.2,4.2,5
6
วอนามัย
.3 (4.1)
7

1.2,2.2,3.2,4.2,5 รายงานรายกลุม: รายงานสัมมนา
.3 (4.1)

สัปดาห

สัดสวน (%)

5
9
18
11

15
10
25
10

2, 4, 6,7,10,12

10

8

15

15

5

2, 4, 6,7,10,12

10

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินโดยใชแบบบันทึก การปฎิบัติตาม
กฎระเบียบการเขาหองเรียน การเขาหองสอบตรง
ตอเวลา
2. ดานความรู
1. สอบภาคทฤษฏี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอ โดยอาจารย
3. ดานทักษะทางปญญา
1. สอบภาคทฤษฏี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยตนเอง เพื่อนนิสิตและอาจารยมีสวน
รวมในชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธ
1.ประเมินความรับผิดชอบโดยการสังเกตในการ
ระหวางบุคคลและความ
เรียนรู การสงงาน ความถูกตองของงาน ที่ไดรับ
รับผิดชอบ
มอบหมายโดยอาจารย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการ
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
นําเสนอในชั้นเรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอยละ
10
35
35

15
5
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 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
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. เห็นควรใหมีการฝกปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยในสถานประกอบการ
2. มอบหมายใหนิสิตศึกษางานวิจัย R2R
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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