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สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย
หมวดที่ 1. ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1.รหัสและชื่อรายวิชา
40743903 โครงการศึกษาเอกเทศ
(Independent Study)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(0-6-3)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒนและ อ.ดร.กันต ปานประยูร
4.2 อาจารยผูสอน อ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน อ.ดร.กันต ปานประยูร และผศ.สุรชาติ สินวรณ
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนิสิตเรียนรูการทํางานวิจัยอยางมีระบบและสามารถออกแบบการวิจัยได
1.1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถวิเคราะหขอมูลที่มาจากแผนการทดลอง
แบบตางๆ ดวยโปรแกรมสถิติ
1.1.4 เพื่อให นักศึกษาเขาใจและสามารถสรุปประเด็นสําคัญจากเอกสารและบทความทาง
วิชาการ การเขียนรายงานรายงานการวิจัยและการนําเสนองานทางวิชาการ
1.1.5 เพื่อให นักศึกษามีความรู ความชํานาญ และเกิดทักษะการทํางาน อันเปนพื้นฐานในการ
ประกอบวิชาชีพตอไป
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให นักศึกษามีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลงานวิจัยหรือ
ตําราที่เกียวของทั้งในและตางประเทศ
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
1.2.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณดานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้งเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.3.2 นักศึกษาสามารถนําคุณลักษณะที่ไดไปประยุกตใชในการทํางาน และแกปญหาทั้งในเรื่อง
สวนตนและสังคมได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความสอดคลองกับปจจุบัน และผูเรียนสามารถนําไปใชไดจริง โดยมุงเนน
เนื้อหาการเรียนรูเกี่ยวกับ วิธีการสืบคนขอมูล ที่ทันสมัย การทํางานวิจัยอยางมีระบบ การใชโปรแกรม
สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยรายงานการวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถ
นําไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนมากขึ้น
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หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คนควา นําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับอุบัติภัยตางๆ โดยการสรางสถานการณจําลองและการ
แกไข ประมวลเปนความรูนําไปใชในการปฏิบัติงาน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝกปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง
ไมมี
45 ชั่วโมง
ไมมี
90 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
- ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ (1.1)
- มีวินัยตอการเรียน สงมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด(1.3)
- รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและนอกกลุม (1.5)
- มีสัมมาคารวะใหความเคารพแกผูอาวุโส
1.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให
เกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่หลักสูตรฯ/คณะจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศีกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
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2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
- ความรูเนื้อหาสาระสําคัญของวิธี การทํางานวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอโครงราง
งานวิจัย (2.1)
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง
โดยเนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative
Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต การสอนแบบ
e-Learning
เปนตน
- เพิ่มการสอนนอกหองเรียน โดยศึกษาจากประสบการณจริงในเรื่องที่ตองสรางความ
เขาใจ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทํารายงานรายบุคคล
- การนําเสนอโครงรางงานวิจัย

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอปญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน(3.2)
- สามารถใชความรูทางทฤษฏีเพื่อสามารถเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ (3.3)
- สามารถเลือกใชสถิติสําหรับการวิจัยไดอยางถูกตองตรงตามหัวขอวิจัย (3.3)
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ( Problem Based Learning : PBL)
- ฝกคิดหัวขอวิจัย ออกแบบการวิจัยอยางเปนระบบและเลือกใชสถิติที่เหมาะสม
- ฝกการเขียนรายงานวิจัยและนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานรายบุคคล
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
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- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย (4.1)
- สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ (4.2)
- วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม (4.3)
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น
และบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานของนักศึกษา
- ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดาน
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
- สามารถใช Power point ในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย (5.2)
- สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล (5.3)
- สามารถคนควาหาขอมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอรเน็ต (5.6)
- สามารถใชภาษาไทยในการนําเสนอดวยการเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสม (5.7)
5.2 วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้น
เรียน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ หมายเลขทายขอผลการเรียนรู คือ ลําดับขอของผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงวัตถุประสงคของรายวิชา
โครงการศึกษาเอกเทศ

2-4

5

6-12

ผูสอน
อ.ดร.ณัฐบดี

นักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อเสนอหัวของานวิจัยที่สนใจ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการตอ

9

-คนควาอิสระ

อ.ดร.ณัฐบดี

สงความกาวหนารายงานวิจัย
งานวิจัย บทที่ 1-3

3

-คนควาอิสระ

อ.ดร.ณัฐบดี

21

-คนควาอิสระ

อ.ดร.ณัฐบดี

6

-คนควาอิสระ

อ.ดร.ณัฐบดี

3

-นําเสนองานในรูปแบบ
PowerPoint และสงรายงาน

คณาจารยใน
หลักสูตร

นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อทําการวิจัย
ในภาคสนาม
13-14 -สรุปผลพรอมรับคําชี้แนะจาก
อาจารยที่ปรึกษา
-สงความกาวหนารายงานวิจัย
งานวิจัย บทที่ 4-5
15-16 นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
เอกสารและแบบปากเปลา
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
3
-บรรยาย ซักถาม อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

2.1,3.2,3.3, รายงานโครงรางงานวิจัย
4.1,4.2,4.3,
5.7
2.1,3.2,3.3, การนําเสนอผลงานดวยวาจาพรอมสื่ออีเล็กทรอนิก
4.1,4.2,4.3,

14-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
40%

14-15

40%

สัปดาหที่
ประเมิน

แบบ มคอ. 3
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5.2,5.7
1.3,1.5,1.1.3,4.3,
1.1,1.3,1.5,1
.,4.1,4.2,4.3
4.2,4.3

การประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ

1-15
1-15
1-15

5%
5%
5%

การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคลและและการมีสวน
รวมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา

1-15

5%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ธานินทร ศิลปจารุ . (2548). การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. กรุงเทพมหานคร:
วี. อินเตอร พริ้นท.
บุญมี พันธุไทย . (2539). ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องตน . กรุงเทพ มหานคร : คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปยะ ดวงพัตรา. (2546). เอกสารประกอบการบรรยายวิธีการวางแผนการพัฒนาโครงการวิจัย
และพัฒนาโดยใชแนวคิดในการพัฒนาโครงงานอยางมีเหตุมีผล : (Logical Framework
Approach). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล . (2537). เครื่องมือการวิจัย : เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2548). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย
สําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
หนวยที่ 1-7. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2548). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย
สําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
หนวยที่ 8-15. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
-
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาค
การศึกษา ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ
1
รายวิชา มีการประชุมอาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนว
ทางแกไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯ การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
พิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

