
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป  

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

30302213  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety) 

2. จ านวนหนว่ยกิต  3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

           3.1  หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

          3.2  ประเภทรายวิชา  วชิาพืน้ฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นายส าเนียง  ไข่มุกข์ 

5. ภาคการศกึษา / ช้ันปีที่เรียน  ภาคเรียนที่  2  ช้ันปีที่  3 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  -  

 

หมวดที่ 2 จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์  

1. จุดมุง่หมายของรายวิชา 

   1.1 เพื่อศกึษาประวัติความเป็นมา นิยาม ความส าคัญของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และความสัมพันธ์      

       ระหว่างการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผลิต 

   1.2 เพื่อศกึษาการจัดการงานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

   1.3 เพื่อศกึษาถึงเทคนิคการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุดา้นต่างๆ 

   1.4 เพื่อศกึษากฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

   1.5 เพื่อศกึษาจติวิทยาอุตสาหกรรมและการปฐมพยาบาล  
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         การปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความ

ต้องการก าลังคนในตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตามความ

ต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ มาปรับปรุงการเรียนการสอนจงึต้องรู้เท่าทันกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้น าไปประยุกต์ใชก้ับวิชาชีพในอนาคต   

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ธรรมชาติและการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการควบคุม

สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่อันตราย 

(มาตรฐานสากล) หลักการของการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมมูลฐาน เทคนิคการปฐม

พยาบาล 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

           บรรยาย 45 ช่ัวโมงตอ่ภาคการศกึษา 

3. จ านวนช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

          อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาหต์่อกลุ่มการเรียน โดยก าหนด

วันเวลาในชั่วโมงแรกที่เข้าบรรยาย 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ตอ้งพัฒนา 

      1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจรติ มีความรับผดิชอบ          

         ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะและมีระเบียบวินัย 

      2) เห็นคุณค่าของการเรยีนรู้ อดทน ขยันหมั่นเพียรและมีความกระตอืรอืร้นในการแสวงหาความรู้ 

      3) มีความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี รับฝังความคิดเห็นผู้อื่นในการท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข                

         ข้อขัดแย้ง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสังคม 
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1.2 วิธีการสอน 

      1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประเด็นคุณธรรมและจรยิธรรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพ มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ มี 

         ความรับผดิชอบ เข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา รู้จักกาลเทศะและมีระเบียบวินัย  

      2) บรรยายให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ยกตัวอย่างความขยันหมั่นเพียรและผลของการกระท า 

      3) ก าหนดให้นักศกึษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและอภปิรายกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น   

1.3 วิธีการประเมนิผล 

      1) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกจากการเรียนในช้ันเรยีน การเข้าเรียน การส่งงาน การแสดง 

         พฤติกรรมต่ออาจารย์ และผูอ้ื่น 

      2) สังเกตจากพฤติกรรมการเรยีน ความขยันหมั่นเพียร  

      3) ประเมินผลการอภปิรายกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การรับฝังความคิดเห็นจากผู้อื่น  

2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการน าไปใช้ในเนื้อหาของ 

สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

2.2 วิธีการสอน  

ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่ การสอนบรรยาย และปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้

นักศึกษาปฏิบัติจริง และให้ศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าจากหนังสอื ต ารา และอื่นๆ 

2.3 วิธีการประเมนิผล 

      1) การตรงต่อเวลา ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

      2) รายงานการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย  

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

      สามารถคิด วิเคราะห์สาเหตุของอันตราย และแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใช้ขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณ  

3.2 วิธีการสอน 

      บรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาแก้ปัญหาที่ก าหนดโดยใช้ความรู้ในวิชานี้และน าเสนอผลการ

แก้ปัญหา 
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3.3 วิธีการประเมนิผล 

      1) ประเมินดว้ยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของนักศึกษา  

      2) ประเมินดว้ยการตรวจผลการท างาน ผลการแก้ไขปัญหา จากการสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหา 

      3) ประเมินดว้ยผลจากการสัมภาษณ์  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้งการ  

      รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้

อย่างเหมาะสมกับความรับผดิชอบ  

4.2 วิธีการสอน  

      ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นการประยุกต์ความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่ก าหนด

แทรกประสบการณ์ของอาจารย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนในระหว่างสอนโดยผา่นการเล่าเรื่อง

ต่างๆ  

4.3 วิธีการประเมนิผล  

      ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมายโดยอาจารย์ ตนเองและเพื่อน  

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

     1) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

     2) พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด 

5.2 วิธีการสอน 

     เน้นการสอนที่ใชป้ัญหาน า ทฤษฎีตาม มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน 

e-learning น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในระหว่างการสอนมกีารตัง้ค าถามที่มาจาก

ปัญหาจริงในอุตสาหกรรม หรอืบทความวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาฝกึคิดหาวิธีการแก้ปัญหา  

5.3 วิธีการประเมนิผล  

     การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยใีนการอภปิรายและวิธีการอภปิราย 
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วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

             1. การวัดผล 

            งานในช่ัวโมง งานค้นคว้ารายงาน                 40   % 

            สอบกลางภาค                                        20   % 

            จติพิสัย                                                 10   % 

            สอบปลายภาค                                        30   % 

                         รวม                                                100  % 

             2. การประเมินผลการเรียน 

            การตัดสินผลการเรียนโดยวิธี  อิงเกณฑ์ 

   คะแนนระหว่าง       80 - 100 ได้ระดับ A 

   คะแนนระหว่าง       75 - 80 ได้ระดับ B+ 

   คะแนนระหว่าง       70 - 74 ได้ระดับ B 

   คะแนนระหว่าง        65 - 69 ได้ระดับ C+ 

   คะแนนระหว่าง        60 - 64 ได้ระดับ C 

   คะแนนระหว่าง        55 - 59 ได้ระดับ D+ 

   คะแนนระหว่าง        50 - 54 ได้ระดับ D 

   คะแนนระหว่าง          0 - 49 ได้ระดับ F  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง กิจกรรม 

1 

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

- ความหมายและขอบข่ายของความปลอดภัย 

- หลักการขั้นพืน้ฐานความปลอดภัย 

- แนวคิดทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ 

- หลักการพืน้ฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ 

บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 

2 

โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน 

- ความหมายและอันตรายของโรคจากการท างาน 

- อุบัติภัย อุบัติเหตุจากการท างาน 

- การสอบสวนอุบัติเหตุ 

- การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ 

บรรยาย ชมมัลตมิีเดีย ยกตัวอย่าง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น งานกลุ่ม 

3-4 

การป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม 

- หลักการป้องกันสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 

- หลักการป้องกันสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 

- หลักการป้องกันสิ่งแวดล้อมด้านสารเคมี 

บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 

5-7 

ความปลอดภัยในพืน้ที่อันตราย 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร 

- ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 

- ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

- ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับรังสี 

- ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

- ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ 

บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 

8 สอบกลางภาค  



7 

สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง กิจกรรม 

9 

การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- ความส าคัญ 

- องค์ประกอบและประเภทของอัคคีภัย 

- สาเหตุและผลกระทบของอัคคีภัย 

- การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 

10-11 

หลักการจัดการความปลอดภัย 

- การจัดองค์การความปลอดภัย 

- บทบาทของฝ่ายบริหารต่อความปลอดภัย 

- คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย 

- คณะกรรมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ 

- หัวหนา้งาน 

- คนงาน 

บรรยาย ชมมัลตมิีเดีย และร่วม

แสดงความคิดเห็น 

12 

จติวิทยาอุตสาหกรรม  

- จติวิทยาและการจูงใจเพื่อความปลอดภัย 

- ความตอ้งการของคนงาน 

- อุบัติเหตุที่มสีาเหตุจากคน 

- แนวโน้มการก่ออุบัติเหตุของคนงาน 

- จติวิทยาเกี่ยวกับกลุ่มงานเฉพาะ 

- สิ่งแวดล้อมในการท างานต่อจิตใจของคนงาน 

บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 
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สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง กิจกรรม 

13-14 

กฎหมายความปลอดภัย(Legislation and Safety Laws) 

- กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ

ท างานและเกณฑม์าตรฐานในงานอุตสาหกรรมระหว่าง

ประเทศ 

- พรบ.โรงงานอุตสาหกรรมแห่งชาติปี 2535  

- กฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย 

- กฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน 

- พรบ.คุ้มครองแรงงาน 

- กฎหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ 

-กฎหมายคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัย 

บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง

ความคิดเห็น งานกลุ่ม 

15 เทคนิคการปฐมพยาบาล 
บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแสดง

ความคิดเห็น 

16 สอบปลายภาค  

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลัก  

   1) กิตต ิอินทรานนท์ : วิศวกรรมความปลอดภัย  

   2) รศ.ณรงค์ ณ เชยีงใหม่ : การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ,คณะแพทยศาสตร์   

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   3) ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย ์: ระบบและความปลอดภัยในโรงงาน  

   4) ค ารณ พิทักษ ์ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในห้องเรียน     

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงรายวิชา 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ท าการการประเมินการสอน จากการสังเกตการสอนและท าการสัมภาษณ์นักศึกษา ผลการสอบ

ของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 

          1) อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสทิธิผลของ

รายวิชา  

          2) ประชุมอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนว

ทางแก้ไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

        จัดการสอบประมวลผลความรู้นักศึกษาก่อนจบการศกึษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

        1) ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป ีหรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  

        2) ปรับปรุงและพัฒนา เอกสารประกอบการสอน วิธีสอน สื่อการเรียนการสอนทุก 1 ป ี

 

 

 


