
มคอ. 3 

มคอ.  3  

 คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BP304 อาชีวอนามัยและควมปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต (3-0-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 

ประเภทรายวิชา......วิชาเอก บงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น.ส.จรรยา  จติราพิเนตร 

 อาจารย์ผู้สอน   น.ส.จรรยา จติราพิเนตร 

 ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน  

 ภาคการศกึษา 1/2558 ชนัปีที 4 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไม่มี 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 31 สงิหาคม  

 

หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 นกัศกึษาได้รับความรู้พืนฐาน ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภัยและสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการ

ปฏิบติังานได้ 
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2. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 การปรับปรุงรายวิชาเพือให้ทนัสมัยและเหมาะสมการเรียนรู้และค้นหาความรู้ตามความสามารถของนักศกึษา 

ทําให้ได้รับความรู้ได้เต็มตามความสามารถ 

 

หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 ระบบการจดัการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงงานอตุสาหกรรม ทีมุ่งมนัให้เกิด

ความปลอดภัยทงัต่อผู้ปฏิบติังาน ทรัพย์สนิ กระบวนการผลติ ตลอดจนภาพพจน์ทีดีขององค์กรอนัจะก่อให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุในการผลิต โดยมีความสญูเสยี (Loss) ตําทีสดุ 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

…42…..ชวัโมง ตามความต้องการของ

นกัศกึษาเฉพาะกรณี 

ไม่มี ………25..ชวัโมง 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาตามความต้องการ 

 

หมวดที 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดังต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 1.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. มอบหมายกิจกรรมโครงการศึกษา โดยจดัทําเป็นกลุ่ม และงานทีมทังห้องเรียน 

  1.2.2  ชีแนะความสําคัญของการแต่งกายถกูระเบียบ การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
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 1.3 วิธีการประเมินผล 

  1.3.1. ส่งงานตรงเวลากําหนด รับผิดชอบและจดัแบ่งงานได้เรียบร้อย 

  1.3.2  นักศึกษาแต่งตัวเรียบร้อยขึน  

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1.1. ความรู้ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาํคญัเกียวกบั ในด้านการวางแผน การปฏิบติัการ การควบคมุและ   

              การประเมินผลการดําเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานในด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

2.1.3 มีความรู้เกียวกบัในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงและผลกระทบทีมีผลต่อการบริหารจดัการด้านอาชีวอ

นามยัและความปลอดภัย 

 2.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. บรรยาย  การสรุปบทเรียน บรรยายแบบมีส่วนร่วม 

  1.2.2.  ทํางานกลุ่ม มอบหมายกิจกรรมโครงการ ค้นคว้าข้อมูลเพิมเติม 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 1.2.1. สอบปลายภาค และประเมินผลจากการกิจกรรมโครงการทีมอบหมาย 

  1.2.2. ทดสอบในห้องเรียน สอบถามความเข้าใจ 

                          

3. ทักษะทางปัญญา 

 3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.2 สามารถสบืค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซึงสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตัดสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.4 สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบ มีความกล้าในการตัดสนิใจเลอืกทางเลอืก

ทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 3.2 วิธีการสอน 

  1.2.1.   การอภิปราย 

  1.2.2.  การทํากิจกรรมและแบบฝึกหัด 

 

 3.3 วิธีการประเมินผล 

  1.2.1. ประเมินความรู้ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 

  1.2.2. ประเมินการตดัสินใจ และ การแก้ปัญหา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.2 สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

4.3 สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 

4.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.5 มีบคุลิกภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทังมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 4.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. ทํากิจกรรมกลุ่ม 

   

 

 4.3 วิธีการประเมินผล 

  1.2.1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม และ การทํางานเป็นทีม 

 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสนิใจ

ทางธุรกิจ 

5.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 สามารถสอืสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทงัในรูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 5.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. มอบหมายศึกษาค้นคว้าเนือหาวิชาการ ความรู้จาก Internet  

  1.2.2. นําผลงานทีศึกษาค้นคว้ามานําเสนอ 

 5.3 วิธีการประเมินผล 

 1.2.1. รายงานและการนําเสนอผลงานทีศึกษาค้นคว้า 

  1.2.2. ประเมินความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมูลที สืบค้นและศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
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หมวดที 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 - Open class 

- ความรู้พืนฐานด้านอาชีวอนามยั

และความปลอดภัย 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

2 -แนวคิดในการบริหารความ

ปลอดภัยสมยัใหม่ 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

3 - อนัตรายจากสภาวะแวดล้อมด้าน

เคมีในโรงงานอตุสาหกรรม 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

4 -การสอบสวนอบุัติเหตแุละ 

สถานการณ์ด้านการประสพ

อนัตรายในภาคอตุสาหกรรม 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย 

กรณีศกึษา 

อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

5 - หลกัการประเมินความเสยีงในงาน

อตุสาหกรรม 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย 

กรณีศกึษา 

อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

6 - กฎหมายความปลอดภัย พรบ.

ความปลอดภัย  

3 บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

7 -กฎหมายความปลอดภัย ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

3 บรรยาย นําเสนอหน้าห้อง อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

 สอบกลางภาค    

8 - การป้องกนัและระงบัอัคคีภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย 

กรณีศกึษา 

อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

9 การตรวจสอบความปลอดภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย 

กรณีศกึษา และปฏิบติั 

อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

10 - อนัตรายในการทํางานทีเกียวข้อง

กบัเครืองจักรและระบบไฟฟ้าใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย 

กรณีศกึษา 

อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

11 อนัตรายจากสภาวะแวดล้อมด้าน

กายภาพในโรงงานอตุสาหกรรม 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

12 -ปัจจยัทําให้เกิดโรคจากการทํางาน

ด้านการยศาตร์ 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพเินตร 

13 - การวิเคราะห์งานความปลอดภัย 

 

3 บรรยาย และ สไลด์ บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 

14 -สรุป (เตรียมตวัสอบ) 3 สรุป  บรรยาย อ.จรรยา  จิตราพิเนตร 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

 

15     

16     

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี

ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  ทดสอบในห้องเรียน 2,4 10 

2  กิจกรรมโครงการศกึษา 8 20 

3     

 

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

Loss Control Management, DNV (Det Norske Veritas) 

คู่มือความปลอดภัยในการทํางาน 

พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของกระทรวงแรงงาน  

กฎหมายความปลอดภัย ของกระทรวงอตุสาหกรรม 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

  

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

  

 

 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

  

3. การปรับปรุงการสอน  
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


