
 
รายละเอยีดของรายวชิา 

(มคอ.3) 
 
 

รหัส  3020-84201   วิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
(   Industrial  Safety   ) 

หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 

     
 

จัดท าโดย 
อาจารย์ รณศักดิ์  ววิฒัน์ปรีชานนท์ 

สาขาวชิาช่างยนต์ 

 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 



หมวดท่ี 1 
ขอ้มูล ทัว่ไป 

  
 1.รหสัและช่ือรายวชิา 
  รหสัรายวชิา   30208201 
  ช่ือรายวชิาภาษาไทย  ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 
  ช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ  Industrial  Safety  
 2.จ  านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) 
 3.หลกัสูตร และประเภทของรายวชิา 
  3.1  หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 
  3.2  ประเภทกลุ่มวชิาชีพเลือก 
 4.อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
  อ.รณศกัด์ิ  ววิฒัน์ปรีชานนท ์
 5.ภาคการศึกษา ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปีท่ี 1 
 6.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
  ไม่มี 
 7.รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
  ไม่มี 
 8.สถานท่ีเรียน  
  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยันครพนม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     หมวดท่ี 2 
    จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐาน องคป์ระกอบของความปลอดภยัทางวศิวกรรม 
หลกัการบริหารความปลอดภยั เพื่อประสิทธิภาพในระบบของโลจิสติกส์ 
2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันาปรับปรุงรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุของอุบติัเหตุ ออกแบบ วเิคราะห์และควบคุมความ เส่ียงภยัในพื้นท่ี 
ท างาน วธีิการป้องกนัอุบติัภยัในการท างาน สภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบเก่ียวกบัความปลอดภยัทาง 
วศิวกรรม การประกนัอุบติัเหตุ การสอบสวนอุบติัเหตุ การประเมินผลความเส่ียง ระบบและอุปกรณ์ 
ป้องกนัภยั การจดัตั้งองคก์รความปลอดภยัทางวศิวกรรม หลกัการบริหารงานความปลอดภยัและกฎหมาย 
ความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 3 
     ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค  าอธิบายรายงานวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัและสาเหตุของอุบติัเหตุ ออกแบบ วเิคราะห์และควบคุมความ เส่ียงภยัในพื้นท่ี 
ท างาน วธีิการป้องกนัอุบติัภยัในการท างาน สภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบเก่ียวกบัความปลอดภยัทาง 
วศิวกรรม การป้องกนัอุบติัเหตุ การสอบสวนอุบติัเหตุ การประเมินผลความเส่ียง ระบบและอุปกรณ์ป้องกนั 
ภยั การจดัตั้งองคก์รความปลอดภยัทางวศิวกรรม หลกัการบริหารงานความปลอดภยัและกฎหมายความ 
ปลอดภยั 
2.จ  านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการเรียน 
3.จ  านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล    
          ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความตอ้งการ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยนกัศึกษาสามารถต่อ 
ผูส้อนเพื่อขอค าปรึกษาหรือแนะน าไดใ้นช่วงเวลาท างาน ดว้ยตนเองหรือโดยวธีิส่ือสารท่ีสะดวก ดงัน้ี  
สถานท่ีติดต่อผูส้อน: หอ้งพกัอาจารยห์ลกัสูตรเทคโนโลยเีคร่ืองกล  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          หมวดท่ี 4 
              การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณเคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององคก์ร 
และสังคม มีจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.1.1 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 
1.1.2 แสดงความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งสม ่าเสมอ 
1.1.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์ององคแ์ละสังคม 

1.2 วธีิการสอน 
คณะก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ 

ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั นกัศึกษาตอ้งมีความ
รับผดิชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อน
ทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวชิาตลอดจนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
นกัศึกษารวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
     1.3 วธีิการประเมินผล 
           1.3.1 ประเมินผลจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายและ 
การร่วมกิจกรรม 
           1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
           1.3.3 ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
           1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนกัศึกษาในชั้นเรียน 
 
2. ความรู้ 
       2.1 ความรู้ ท่ีตอ้งไดรั้บ 
            2.1.1 เขา้ใจ และวเิคราะห์หลกัการของความปลอดภยัดา้นโลจิสติกส์ได้ 
       2.2 วธีิการสอน 
              ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวชิา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั 
       2.3 วธีิการประเมินผล 
   2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบดา้นทฤษฎี 



3. ทกัษะทางปัญญา 
      3.1 ทกัษะทางปัญญา ท่ีตอ้งพฒันา 
  3.1.1 มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์โดยใชห้ลกัการท่ีไดเ้รียนมาตลอดจนสามารถน า 
ความรูไปประยกุตใ์นสถานการณ์จริง 
  3.1.2 สามารถแกปั้ญหาทางโลจิสติกส์ไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆมาอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      3.2 วธีิการสอน 
  3.2.1 ในการเรียนการสอน ตอ้งฝึกกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคต์ั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาโดยเร่ิมตน้ 
จากปัญหาท่ีง่ายและเพิ่มระดบัความยากข้ึนเร่ือยๆทั้งน้ีตอ้งจดัใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายวชิาวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
  3.2.2 จดัการสอนแบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยการแกปั้ญหาจากสถานการญจ์ าลอง 
      3.3 วธีิการประเมินผล 
 ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา  เช่น  ประเมินผลจากการน าเสนอ 
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งพฒันา 
  4.1.1 สามารถท างานกบัผูอ่ื้น ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  4.1.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4.1.3 สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
  4.1.4 มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
     4.2 วธีิการสอน 
  4.1.1 ส่งเสริมใหเ้คารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  4.1.2 ปลูกฝังใหมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4.1.3 ใหค้  าแนะน าในการเขา้ร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวทิยาลยัเพื่อส่งเสริมทกัษะการอยู่
ในสังคม  
  4.1.4 การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ การเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รเขา้ไปในรายวชิา 
      4.3 วธีิการประเมินผล 
  4.3.1 ประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกนัในแต่ละกลุ่ม 
  4.3.2 ประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม โดยอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
  4.3.3 สังเกตการณ์ใหค้วามร่วมมือการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
  4.3.4 ประเมินจากแบบประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมของคณะ 
 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 



     5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีตอ้งพฒันา 
  5.1.1 มีทกัษะการใชภ้าษาไทยในการอธิบายหลกัการและสถานการณ์ตลอดจนการส่ือสารความหมาย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5.1.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอรายงาน 
  5.1.3 ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้
     5.2 วธีิการสอน 
  5.2.1 ส่งเสริมการคน้ควา้ เรียบเรียงขอ้มูลและน าเสนอใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  5.2.2 มอบหมายงานคน้ควา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและใชเ้ทคโนโลยทีางสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  5.2.3 มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชภ้าษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งในการน าเสนอผลงาน 
     5.3 วธีิการประเมินผล 
  5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
  5.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
  5.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน       
6. ทกัษะพิสัย 
      ทกัษะพิสัย ท่ีตอ้งพฒันา 
  6.1.1 มีทกัษะในการบริหารจดัการในดา้นเวลา เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวธีิการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  6.1.2 มีทกัษะในการปฏิบติังานกลุ่ม มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
     6.2 วธีิการสอน 
  6.2.1 ฝึกใหน้กัศึกษามีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 
  6.2.2 ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีความประณีต 
     6.3 วธีิการประเมินผล 
  6.3.1 ประเมินผลทางปฏิบติังานและจดบนัทึก 
  6.3.2 ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 5 
แผนการสอนและประเมิน 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หวัขอ้/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือท่ีใช ้

ผูส้อน 

1 บทท่ี 1 ความส าคญัของวศิวกรรมความปลอดภยั 
-เรือไททานิคกบัทฤษฏีภูเขาน ้าแขง็ 
-การป้องกนัอุบติัเหตุ 
-ความปลอดภยักบัอุตสาหกรรม 
-การประเมินความเส่ียง 
-วสิัยทศัน์การบริหารความปลอดภยัยคุใหม่ 
-ความสูญเสียเน่ืองจากอุบติัเหตุ 

3 บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
อภิปลายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 
ความส าคญัของวศิวกรรม 
ความปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 

2 บทท่ี 2 ทฤษฎีความปลอดภยั 
-ทฤษฎีโดมิโน(Domino Theory) ของไฮน์ริช 
(Heinrich) 
-ทฤษฎีภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg Theory) 
-ทฤษฎีความลา้ 
-ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ 
-จตุัรัสความปลอดภยั (Safety square) 
-หลกั 4E ในการป้องกนัอุบติัเหตุ 

3 บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
อภิปลายกลุ่ม ทฤษฎีความ 
ปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
  

3 บทท่ี 3 การบริหารความปลอดภยั 
-ความหมายของการบริหารความ 
ปลอดภยั 
-การจดัองคก์ารความปลอดภยั 
-การคน้หาสาเหตุของอุบติัเหตุ 
-การสอบสวนการบนัทึก และรายงาน 
อุบติัเหตุ 
-การประเมินผลทางสถิติทางอุบติัเหตุ 

3 
 

บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การบริหารความ 
ปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
 

4 ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1  
บทท่ี 3 การบริหารความปลอดภยั(ต่อ) 
-การป้องกนัอุบติัเหตุ 
-จิตวทิยาการจูงใจเพื่อความปลอดภยั 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การบริหารความ 
ปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
 



-บทบาทของซุปเปอร์ไวเซอร์ความปลอดภยั 
-การอบรมคนงานเพื่อความปลอดภยั 

5 บทท่ี 4 การศึกษาดา้นวศิวกรรมความปลอดภยั
ผา่น 
ทางอินเตอร์เน็ต 
-เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในประเทศ 
-หน่วยงานความปลอดภยัในต่างประเทศ 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย ดา้นวศิวกรรม
ความ 
ปลอดภยัผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต 

อ.รณศกัด์ิ 
 

6 บทท่ี 5 การประชุมเพื่อความปลอดอุบติัภยั 
-กิจกรรมป้องกนัอุบติัภยั KYT 
-รูปแบบของการช่วงสั้น(สถานท่ี เวลา) 
-เป้าหมายของการประชุม(เง่ือนไขภายใน) 
-เน้ือหาของการประชุม(โครงสร้าง) 
-การเพิ่มชีวิตชีวาใหก้บัการประชุม(มาตรฐาน 
ความกระตือรือร้น) 
-ตวัอยา่ง 5 นาทีกบัการประชุมก่อนเร่ิมงาน 
-การท า KY ช่วงสั้น 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การประชุมเพื่อ
ความปลอดอุบติัภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
 

7 บทท่ี 6 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มยอ่ยเพื่อความ 
ปลอดภยั 
-ท าไมตอ้งมีกิจกรรมเพื่อความปลอดภยั 
-แนวทางของกิจกรรมความปลอดภยั 
-ความหมายของกิจกรรมกลุ่มยอ่ยเพื่อความ 
ปลอดภยั 
-หวัใจของการปลอดอุบติัภยั 
-ถาม-ตอบเก่ียวกบักิจกรรมอุบติัภยั 
-การสร้างทีม 
-การสร้างเป้าหมายของทีม 
-การสร้างวฒันธรรมในองคก์ร 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การด าเนิน
กิจกรรม 
กลุ่มยอ่ยเพื่อความปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
 

8 สอบกลางภาค 3   
9 บทท่ี 7 ความปลอดภยัดา้นเคร่ืองจกัรกล และ 

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
-ความหมายและความส าคญัของอุปกรณ์ 
ป้องกนัอนัตรายจกัเคร่ืองจกัร 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย ความปลอดภยั
ดา้น 
เคร่ืองจกัรกล 

อ.รณศกัด์ิ 
 



-ประเภทของเคร่ืองจกัท่ีจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ 
ป้องกนัอนัตราย 
-หลกัการออกแบบและเลือกวสัดุท่ีใชส้ร้าง 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร 
-การเลือกวสัดุในการสร้างอุปกรณ์ป้องกนั 
อนัตราย 

10 บทท่ี 7 ความปลอดภยัดา้นเคร่ืองจกัรกล และ  
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป(ต่อ) 
-อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรชนิดอยู ่
กบัท่ีและชนิดอินเตอร์ล็อค 
-อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรชนิด 
อ่ืน 
-การจดัสภาพแวดลอ้มและควบคุมอนัตรายใน 
สถานประกอบการ 
-การจดัการเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานดา้นความ 
ปลอดภยั 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย ความปลอดภยั
ดา้น 
เคร่ืองจกัรกล 

อ.รณศกัด์ิ 
 

11 บทท่ี 8 การพฒันาความปลอดภยัแบบยัง่ยนืดว้ย 
มอก.18000 
-การทบทวนและสถานะเร่ิมตน้ 
-การก าหนดนโยบายอาชีวออนามยัและความ 
ปลอดภยั 
-การวางแผน 
-การน าไปใชแ้ละการปฏิบติั 
-การตรวจสอบและแกไ้ข 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การพฒันาความ 
ปลอดภยัแบบยัง่ยนืดว้ย 
มอก. 18000 

อ.รณศกัด์ิ 
 

11 
 

บทท่ี 8 การพฒันาความปลอดภยัแบบยัง่ยนืดว้ย 
มอก.18000 
-การทบทวนการจดัการ 
 
 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การพฒันาความ 
ปลอดภยัแบบยัง่ยนืดว้ย 
มอก. 
18000 

อ.รณศกัด์ิ 
 

12 ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี2 
บทท่ี 9การช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความ 
เส่ียง 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การช้ีบ่งอนัตราย
และ 

อ.รณศกัด์ิ 
 



     -  การจดัตั้งคณะท างาน 
     -  การรวบรวมเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
     -  การจดัท าบญัชีรายการส่ิงท่ีเป็นความเส่ียง
และ 
        อนัตราย 
     -  การช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียง 
     -   Chacklist 
     -   what-If Analysis 
     -   Hazard and Operability 
          Studiedv(HAZOP) 
     -   Fault-Tree Analsis (FTA) 

การประเมินความเส่ียง 

13 
 

บทท่ี 9การช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความ 
เส่ียง(ต่อ)  
การช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียง 
-Faiure Modes and Effects 
 Analysis(FMEA) 
            -Event-Tree Analysis 
      -      การประเมินความเส่ียง 
      -      การจดัท าแผนงานการบริหารจดัการ
ความเส่ียง 
      -      การจดัท าแผนงานลดความเส่ียง 
      -      การจดัท าแผนงานควบคุมความเส่ียง 
      -      สรุปผลการศึกษาวเิคราะห์และทบทวน
การด าเนินงานท่ีเป็นความเส่ียง 
-ตวัอยา่งสรุปผลการศึกษา 
 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย การช้ีบ่งอนัตราย
และ 
การประเมินความเส่ียง 

อ.รณศกัด์ิ 
 

14 
 
 
 
 
 

บทท่ี 10กฎหมายความปลอดภยั 
-โครงสร้างกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 
ปลอดภยั 
-สาระส าคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 
ปลอดภยั 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย กฎหมายความ 
ปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
 



15 
 

บทท่ี 10กฎหมายความปลอดภยั(ต่อ) 
-สาระส าคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 
ปลอดภยั 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
-กระทรวงสาธารณสุข 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย กฎหมายความ 
ปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
 

16 บทท่ี 10กฎหมายความปลอดภยั(ต่อ) 
-สาระส าคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 
ปลอดภยั 
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
-กระทรวงพลงังาน 
-กระทรวงโนโลยสีารสนเทศและการ 
            ส่ือสาร 

3 บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา 
อภิปราย กฎหมายความ 
ปลอดภยั 

อ.รณศกัด์ิ 
 

17 สอบปลายภาค 3   
    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการ
เรียนลรู้ 

วธีิการประเมินผลนกัศึกษา สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 1.1,1.6 
1.7,2.1 
2.4-2.6, 
3.2 

ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี2 
สอบปลายภาค 

4 
8 
12 
16 

10% 
25% 
10% 
25% 

2 1.1,1.6 
1.7,2.1 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-
4.6,5.3-5.4 

วเิคราะห์กรณีศึกษาคน้ควา้ การน าเสนอ 
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

 
ตลอดภาค
การเรียน 

 
20% 

3 1.1-1.7, 
3.1 

การเขา้เรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การเรียน 

10% 

 
      



หมวดท่ี 6  
        ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.หนงัสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
 ศีขรินทร์ สุขโต.วศิวกรรมความปลอดภยั Safety Engineering,พิมพค์ร่ังท่ี1,[ขอนแก่น]: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น,2553 
2.เอกสาร และขอ้มูลส าคญั 
           ไม่มี 
3.เอกสาร และขอ้มูลแนะน า 
           ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     หมวดท่ี 7  
   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
1.กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็น 
จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
1.1 การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
1.2แบบประเมินผูส้อนละแบบประเมินรายวชิา 
1.3ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 
2.กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
     2.1 การสังเกตการณ์การสอนของผูร่้วมทีมสอน 
     2.2 ผลการเรียนของนกัศึกษา 
     2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
     3.1 การสัมมนาจดัการเรียนการสอน 
     3.2 การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตาม่ีคาดหวงัจากการ
เรียนรู้รายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
     4.1 การทวงสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์นหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ี
ไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
     4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของนกัศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
 
 
 
 



5.การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากการประเมินผล และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การาวงแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
     5.1 ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
     5.2 เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีจะมา
จากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 


