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มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา   
หมวดที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 สศออ ๔๕๖ สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 PHOH 456 Occupational Health and Safety Seminar 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๒ (๑-๒-๓) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 ๔.๑.๑ อ.ดร. วิสันติ  เลาหอุดมโชค 
 สถานที่ติดต่อ : ห้อง ๒๖๐๓  ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 โทร: ๐๒-๖๔๔๔๐๖๙-๗๐ ต่อ ๖๐๘ 
 E-mail: wisanti.lhk@mahidol.ac.th 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  
 ๔.๒.๑ อ.ดร. วิสันติ  เลาหอุดมโชค 
 ๔.๒.๒ อ.ดร. สุเมธ  เพ้งภูมิเกียรติ 
 ๔.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีที่ ๔ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) - ไม่มี -     

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) - ไม่มี - 

๘. สถานที่เรียน     
  วิทยาเขตพญาไท ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด     
 ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals) 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 ๑.๑ อธิบายรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือการวิจัย และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 
  การศึกษาปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
 ๑.๒  น าเสนอผลงาน หรือพูดในที่สาธารณะ ได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๓ เขียนรายงานและจัดท าแผนงาน/โครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
 ๑.๔ อธิบายรูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้  
  ๑)  มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
  ๒)  ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเชิงนโยบายและสถานการณ์บริบทต่างๆ 
    เพ่ือบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  ๓)  จัดท ารายงาน แผนงาน/โครงการ น าเสนอผลงาน/แนวทางการด าเนินงานอาชีวอนามัยและ 
    ความปลอดภัยต่อประชุมชน 
  ๔)  สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียน และมีทักษะการท างานเป็นทีม  
  ๕)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
    ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชานี้ จะสามารถ 
 CLO1 แสดงถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
 CLO2 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเชิงนโยบายและสถานการณ์ 
  บริบทต่างๆ เพ่ือบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
 CLO3 จัดท ารายงาน แผนงาน/โครงการ น าเสนอผลงาน/แนวทางการด าเนินงานอาชีวอนามัย 
  และความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 
 CLO4 พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 CLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูล 
  ที่เก่ียวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
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หมวดที ่๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา   

 การอภิปรายปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกค้นคว้า แก้ปัญหาในสิ่งที่ตนสนใจ เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของตน เป็นการฝึกปฏิบัติเพ่ือ
การค้นคว้า แก้ปัญหาในปัญหาที่ตนประสบ การบูรณาการเหตุผลต่างๆ การตัดสินใจ  การสร้างความคิดเห็น 
ทักษะใหม่ๆ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน การสร้างความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองด้วยความรู้และ
เหตุผล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนในปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 Discussion of various problems in occupational health and safety at work, students 
select their own topics to search, solving problem of interest which will be beneficial to their 
work practice, practice searching, solving their faced problems, integration of various reasons, 
considered decision, constructed opinion and new practice, listening to other opinions, 
constructed capability in careful consideration with knowledge and reasoning, consultation, 
suggestion provided to others related to occupational health and safety. 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
หรือ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ไม่มี ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
หรือ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
หรือ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการนอกชั้นเรียนแก่นักศึกษาที่ต้องการด้วยตนเอง หรือ 
ทาง E-mail / สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ จ านวนชั่วโมงข้ึนอยู่กับปัญหาหรือค าแนะน าที่ให้ 
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หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs) 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ  
 CLO1 แสดงถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
 CLO2 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเชิงนโยบายและสถานการณ์บริบท 
  ต่างๆ เพ่ือบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 
 CLO3 จัดท ารายงาน แผนงาน/โครงการ น าเสนอผลงาน/แนวทางการด าเนินงานอาชีวอนามัย 
  และความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 
 CLO4 พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 CLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูล 
  ที่เก่ียวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 

๒. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
 

 ค าอธิบาย วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
CLO1 แสดงถึงความมีคณุธรรม 

จริยธรรม และรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม 

• การลงช่ือ/เวลาในแบบบันทึกเข้าช้ันเรียน  
• การบรรยาย/อภิปรายกลุม่ในห้องเรียน 
• มอบหมายงาน 
• ศึกษาด้วยตนเอง 

• ประเมินการเข้าช้ันเรียน 
• ประเมินผลการสอบกลางภาค 
• และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
• ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 

CLO2 ประยุกตค์วามรูด้้านวิชาการที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเชิง
นโยบายและสถานการณ์
บริบทต่างๆ เพื่อบรหิารจดัการ
งานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได ้

• การบรรยาย/อภิปรายกลุม่ในห้องเรียน 
• มอบหมายงาน 
• ศึกษาด้วยตนเอง 

• ประเมินผลการสอบปลายภาค 
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

• ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 
• ประเมินจากการน าเสนองาน 

CLO3 จัดท ารายงาน แผนงาน/โครงการ 
น าเสนอผลงาน/แนวทางการ
ด าเนินงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม 

• การบรรยาย/อภิปรายกลุม่ในห้องเรียน 
• มอบหมายงาน  
 

• ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 
และการน าเสนอในห้องเรียน 

CLO4 พัฒนาสัมพันธภาพท่ีดรีะหว่าง
ผู้เรยีนด้วยกัน และสามารถ
ท างานเป็นทีมได ้

• การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มใน
ห้องเรียน 

• มอบหมายงาน 

• ประเมินจากการมีปฏสิัมพันธ์ 
ในช้ันเรียน 

• ประเมินจากพฤติกรรมกลุ่ม 
รายงานและการอภิปรายกลุ่ม 

CLO5 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า
ข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได ้

• การบรรยายอ้างอิงแหล่งข้อมูลสากล 
• มอบหมายงานเกี่ยวกับมาตรฐานสากล 
• ศึกษาด้วยตนเอง 

• ประเมินผลการสอบกลางภาค
และปลายภาคเรยีน 

• ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
และการน าเสนองาน 
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หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห ์ หัวข้อเร่ือง 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
และสื่อทีใ่ช้* 

อาจารย์ผู้สอน บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑ Course Introduction & Assignment ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
 

๒ Current Situation of OH&S in Thailand ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
 

๓ Research Methodology in OH&S ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
 

๔ Emerging OH&S Issue – Nanotechnology 
Health and Safety at Work 

๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย 
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
 

๕ Emerging OH&S Issue – Radiation Health 
and Safety at Work 

๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
 

๖ Special Topic – Chemicals-related 
Risk Management for Work Safety 
and Health 

๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. สเุมธ 
เพ้งภูมิเกียรต ิ

๗ Individual Presentations & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๘ Individual Presentations & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๙ Individual Presentations & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๑๐ Individual Presentations & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๑๑ Individual Presentations & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint  

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 
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สัปดาห ์ หัวข้อเร่ือง 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
และสื่อทีใ่ช้* 

อาจารย์ผู้สอน บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษา 
ด้วยตนเอง 

๑๐ Individual Presentations & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๑๑ Individual Presentations & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint  

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๑๒ Virtual Group Seminars & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๑๓ Virtual Group Seminars & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  น าเสนอ 
อภิปราย 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๑๔ Virtual Group Seminars & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  น าเสนอ  
อภิปราย  

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

๑๕ Virtual Group Seminars & Discussions ๑ ๒ ๓ บรรยาย  อภิปราย  
PowerPoint 

มอบหมายงาน** 

อ.ดร. วิสันต ิ
เลาหอุดมโชค 
อาจารย์พิเศษ 

 รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ๑๕ ๓๐ ๔๕   
 

      * สื่อท่ีใช้ในการบรรยายเตรียมด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใช้คอมพิวเตอรแ์ละเครื่องฉาย LCD  
     ** นักศึกษาได้รบัมอบหมายจากอาจารย์ที่รับผิดชอบวิชา ใหท้ าการค้นคว้า ทบทวน น าเสนอ อภิปรายและวิจารณ์ งานวิจัย 

และการประยุกต์มาตรฐานระดับชาติและสากลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ไปใช้ในทางปฏิบัติ 
ตามหัวข้อท่ีก าหนดตั้งแต่เปิดเรียน 

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

 ๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 

 ก. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

 การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนนี้จะท าการโดยการประเมินจากการ
อภิปรายกลุ่มในทุกสัปดาห์ รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนโดยการถามตอบ  
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 ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 

 ๑)  เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 ๑.๑ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (In-class Participation) (CLO1 & CLO4) 
   - การเข้าชั้นเรียน/ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ๑๐ % 
   - การแสดงความคิดเห็น ร่วมประเด็นอภิปราย แลกเปลี่ยน ๑๐ % 
     สอบถาม/ตอบค าถามในชั้นเรียน ฯลฯ 

 ๑.๒ งานที่ได้รับมอบหมาย (Assigned Tasks) ประกอบด้วย 
 - งานรายบุคคลที่มอบหมายให้ท าการสืบค้น อ่าน วิเคราะห์บทความ      ๔๐ % 
 ทางวิชาการ/งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง (CLO5) 
 - การศึกษาค้นคว้าในประเด็นหัวข้อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔๐ % 
 ที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกงาน/ศึกษาดูงาน โดยจัดท าเป็นกลุ่ม 
 มีการน าเสนอและส่งรายงาน (CLO4) (CLO5) 

[ * การให้คะแนน พิจารณาจากคุณภาพของงานที่น าเสนอและจัดส่ง ได้แก ่สาระส าคัญ 
ล าดับของเนื้อหา ความถูกต้อง/ครบถ้วน ประเด็นที่สรุป/เหตุผลสนับสนุน ความกระจ่าง
ชัดเจน กระชับ รวมทั้งรูปแบบการจัดท า เทคนิคการน าเสนอ การใช้สื่อ การตอบค าถาม 
การท างานเป็นทีม ฯลฯ ] 

 

 ๒)  การให้เกรด และ การตัดสินผล 

  เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยการตัดสินแบบอิงเกณฑ์ เป็นเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, F  ดังนี ้
 

คะแนนรวม (ร้อยละ) สัญลักษณ์ แต้ม 
80-100 A 4.0 
75-80 B+ 3.5 
70-75 B 3.0 
65-70 C+ 2.5 
60-65 C 2.0 
55-60 D+ 1.5 
50-55 D 1.0 
< 50 F 0.0 

 ๓)  การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชาก าหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 
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๓. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 นักศึกษาที่มีข้อสงสัย ข้อข้องใจ หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษามาพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอค าปรึกษา หรือเขียนค าร้องได้ที่
เจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหา 

 หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย เจ้าหน้าที่จะด าเนินการปรึกษาประธานหลักสูตร หรือน าเรื่องเข้า
หารือในที่ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือผ่านกระบวนการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 
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หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
 การเรียนการสอนตลอดรายวิชา จะอ้างอิงต าราและเอกสารหลักดังนี้ 
 ๑.๑  เอกสารประกอบการสัมมนาที่แจกจ่ายส าหรับแต่ละหัวข้อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของรายวิชาที่ www.ThaiOSH.net/PHOH456 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๒.๑  เอกสารวิชาการ กรณีศึกษา บทความวิจัย จากเว็บไซต์ฐานข้อมูล เช่น PubMed, Scopus ฯลฯ 
หรือวารสารทางวิชาการต่างๆ 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๓.๑  เอกสารส าหรับอ้างอิงเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ILO, NIOSH, OSHA, 
EU-OSHA, ASEAN-OSHNET เป็นต้น 
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หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามระเบียบของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินผู้สอน แบบ
ประเมินรายวิชา และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง  และการสนทนากลุ่มระหว่างผู้รับผิดชอบวิชา  ผู้สอนและผู้เรียน 
การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ทีมผู้สอน คณะกรรมการประเมินการสอนของคณะฯ และผลการเรียน
ของนักศึกษา ด้วยการดูผลการสอบของนักศึกษา การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน  การทวนสอบผลประเมิน
การเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 คณาจารย์ผู้สอนต้องเข้าฝึกอบรม การประชุมวิชาการในด้านพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ และงานวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ ประชุมคณาจารย์ผู้สอนภายหลังทราบผลการประเมินรายวิชา  การประเมินความยากง่ายของ
ข้อสอบ การประเมินคุณภาพของข้อสอบประกอบด้วยด้าน ความรู้ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนให้เหมาะสม  จัดกิจกรรมระดมสมองเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น สัมมนาการจัดการ
เรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา สุ่มตรวจรายงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา โดยตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบและพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ตรวจสอบรายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา น าไปสู่การวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้มีคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 ๕.๑  จัดให้มีการปรับปรุงรายวิชาทุกๆ ๓ ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
 ๕.๒  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญในหัวข้อสอนในสาขาเดียวกัน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมอง
ในเรื่องการประยุกต์ความรู้ในหัวข้อสอนกับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน และนานาทัศนะจาก
ประสบการณ์ของคณาจารย์ 

 


