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วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1.รหัสและชื่อรายวิชา
5513307 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Safety Engineering)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.สุรชาติ สินวรณ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน ผศ.สุรชาติ สินวรณ์
5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร วิชรลงกรณ์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
1 เมษายน พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 2. จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ทราบหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม การอ่านแบบโยธา เครื่องกล และอื่นๆ
1.2 เพื่อให้ทราบและเข้าใจการวางแผนและใช้มาตรการกางวางผังงาน การออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิด
ความปลอดภัย
1.3 เพื่อให้ทราบและมีความรู้ความเข้าใจในการนาหลักวิศวกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการความความ
ปลอดภัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในครอบคลุมมากขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการขัน้ พื้นฐานทางวิศวกรรม การอ่านแบบอาคาร การวางแผนและมาตรการ การวางผังงาน การ
ออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ในงานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิง สารที่เป็นพิษ การจัดการหน่วยงานบริหาร
ด้านการวางแผนความปลอดภัย
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง
ไม่มี
ไม่มี
90 ชั่วโมง
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
- ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (1.1)
- มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด(1.3)
- รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม (1.5)
- มีสัมมาคารวะให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส
1.2 วิธีการสอน
- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์
อาวุโส เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสทีห่ ลักสูตรฯ/คณะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ตอ้ งได้รับ
- ความรู้เรื่องการอ่านแบบ การเขียนแบบทางวิศวกรรม การวางผังงานที่ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
และความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย (2.1)
2.2 วิธีการสอน
- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่ว มกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้น
ให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูล เพิ่มเติม การสอนแบบร่ว มมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning)
การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-Learning เป็นต้น
- เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทารายงานรายบุคคล
- การทารายงานการประเมินความเสี่ยงเทคนิคต่างๆ ในแต่ละสถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน(3.2)
- สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานทางวิศวกรรมความปลอดภัย ใน
สถานการณ์จริง (3.3)
- สามารถการอ่านแบบวิศวกรรม รวมถึงเขียนแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานได้ (3.3)
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา
จากกรณีศึกษาตามประเด็นปั ญหาที่กาหนดไว้แล้ ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ ม ภายในกลุ่มจะต้องกาหนด
แนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
- มอบหมายงานกลุ่มจัดทาการประเมินความเสี่ยงจากสถานที่จริง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
- รายงานกลุ่ม
- การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม (4.1)
- สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ในทุกสถานภาพ (4.2)
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (4.3)
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและ
บุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทางานได้
กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
- กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
- ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม ทั้ ง ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและด้ า นความ
รับผิดชอบ
- ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
- สามารถใช้ Power point ในการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (5.2)
- สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล (5.3)
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต (5.6)
- สามารถใช้ภาษาไทยในการนาเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม (5.7)
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5.2 วิธีการสอน
- ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทาความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมี ก ารน าเสนอข้ อ มูล จากการค้ นคว้ าทางอิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ เป็ นตั ว อย่ า งกระตุ้ น ให้
นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้นข้อมูล
- การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ หมายเลขท้ายข้อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับข้อของผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย

3-8
9
10-12

การวางผังโรงการและวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน
สอบกลางภาค
การประเมินผลโครงการความ
ปลอดภัย

จานวน
ชั่วโมง
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กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
ชี้แจงการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
มอบหมายโจทย์ปัญหา แนะนา
วิธีการและแหล่งสืบค้นข้อมูล
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและสรุป
รายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหา
อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับรายกลุ่ม
และบรรยายเพิ่มเติม สอบย่อยครั้ง
ที่ 1
บรรยายนา ยกตัวอย่าง

ใช้การเรียนแบบร่วมมือและศึกษา
ด้วยตนเอง โดยมอบหมายงานกลุ่ม
ให้นักศึกษาร่วมกันศึกษาบทเรียนใน
เอกสารคาสอน และนามาถ่ายทอด
ในห้องเรียน อาจารย์สรุปปรับความ
เข้าใจให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมเนื้อหา
ให้สมบูรณ์

ผู้สอน
ผศ. สุรชาติ

ผศ. สุรชาติ
ผศ. สุรชาติ
ผศ. สุรชาติ

แบบ มคอ. 3
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13-15

กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
ปลอดภัย

9

บรรยาย ซักถาม
แบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อจัดทาการ
ประเมินความเสี่ยงภัย โดยกลุ่ม
นักศึกษาเลือกเทคนิคและโรงงานที่มี
กิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ ศึกษาหา
ข้อมูลการผลิตด้วยตนเอง และ
นามาใช้ประกอบการจัดทาระบบ
ตามขั้นตอนทีเรียน แล้วรวบรวมเป็น
เอกสาร และนาเสนอด้วยสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ในสัปดาห์สุดท้าย)

16
สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
เรียนรู้
2.1,2.3,2.4, การทดสอบย่อย (Quiz) 5 ครั้ง
3.2,3.3
2.1,3.3,4.1, รายงานกลุ่ม
4.2,4.3,5.7
2.1,3.2,3.3, รายงานกลุ่ม
4.1,4.2,4.3,
5.7
1.1,2.1,2.4, การสอบกลางภาค
3.2,3.3
2.1,3.2,3.3, รายงานกลุ่มเรื่องการประเมินความเสี่ยงภัย และการนาเสนอผลงาน
4.1,4.2,4.3, ด้วยวาจาพร้อมสื่ออีเล็กทรอนิก
5.2,5.7
1.1,
การสอบปลายภาค
2.1,2.4,3.2,
3.3
1.3,1.5,1.- การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3,4.3, การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
1.1,1.3,1.5, การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.และความรับผิดชอบ
,4.1,4.2,4.3
4.1,4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน
การทางานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม
4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา

ผศ. สุรชาติ

ผศ. สุรชาติ
สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
5%

4

5%

5

5%

7

25%

14

15%

16

25%

1-15
1-15
1-15

5%
3%
4%

4,5,15

5%

15

3%

7
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
สุรชาติ สินวรณ์. 2553. เอกสารคาสอนรายวิชา วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สาคัญ
สมศักดิ์ ตรีสัตย์. 2550. การออกแบบและวางผังโรงงาน. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี.
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. 2550. วิศวกรรมและการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงาน. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี.
กิตติ อินทรานนท์. 2544. วิศวกรรมความปลอดภัย พื้นฐานของวิศวกรรม.กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์.
3. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนา
-

8
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้ อ งเรี ย น สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ซึ่ง มีผ ลกระทบต่ อการเรี ย นรู้ และผลการเรี ยนรู้ที่ ได้ รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกตขณะสอน
และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์ผู้ส อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธี การสอนจากผลการประเมิน
ประสิ ทธิ ผ ลของรายวิช า แล้ ว จั ด ทารายงานรายวิ ช าตามรายละเอี ยดที่ สกอ.กาหนดทุกภาคการศึกษา
ภาควิชากาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุม
อาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ คะแนน ของรายวิชา
60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯ การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
เสนอต่อประธานหลักสูตรฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

