
 1 

 
ประมวลการสอนรายวิชา 

 
1. รายวิชา 618 423 สัมมนา / ปัญหาพิเศษด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2(1-3-5) 

(SEMINAR / SPECIAL PROBLEMS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND   
SAFETY)    

2. วันและเวลาเรียน : ภาคการศึกษาที่ 2   ปีการศึกษา 2562   
   วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.  B5209 

3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นใจ  
อาจารย์ผู้ร่วมสอน  อาจารย์ ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา 

4. ผู้เรียน : นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
5. เนื้อหาวิชาโดยสังเขป 

วิชาบังคับก่อน : 618 102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน 
 ศึกษาถึงกระบวนการสัมมนา  โดยนำความรู้เกี่ยวกับวิธีการประชุมต่าง ๆ   มาใช้ในการจัดสัมมนาในประเด็น
ที่เก่ียวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ 
6. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

6.1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา 
6.2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ ดำเนินการจัดสัมมนาในประเด็นที่เก่ียวกับ ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
7. การจัดการเรียนการสอน  

ประกอบด้วย : 
1) การบรรยาย  อภิปราย ซักถาม และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) จัดทำเอกสารรายงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติการสัมมนา 

8. วิธีการวัดผล 
1. ความสนใจในการเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียน    10%  
2. เนื้อหาของรายงานในเรื่องที่นำมาสัมมนา     25% 
3. วิธีการดำเนินการนำเสนอเรื่องที่ทำการสัมมนา    35% 
4. การสอบจากความรู้ที่ได้จากการสัมมนา     30%  (อัตนัย) 

    รวม      100% 
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9. วิธีการประเมินผล 
ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยการให้ระดับคะแนน (Grading) เป็น 8 ระดับ คือ 

 ≥ 80.00  A หมายถึง  ดีเยี่ยม  (Excellent) 
                    75.00-79.99  B+ หมายถึง  ดีมาก    (Very Good) 

         70.00-74.99 B หมายถึง  ดี         (Good) 
         65.00-69.99  C+ หมายถึง  ดีพอใช้   (Fairly Good) 

                   60.00-64.99  C หมายถึง  พอใช้     (Fair) 
                   55.00-59.99  D+     หมายถึง  อ่อน      (Poor) 
                   50.00-54.99   D     หมายถึง  อ่อนมาก  (Very Poor) 
                   < 50.00   F     หมายถึง  ตก        (Fail) 

 
10.   แผนการสอนรายสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการสอน ผู้รับผิดชอบ 
1 12 พย.62 - อธิบายรายละเอียดของการเรียนวิชาสัมมนา และการ

ประเมินผล 
- การสัมมนารูปแบบต่างๆ และเทคนิคการอบรม 

อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

2 19 พย.62  นำเสนอหวัข้อสัมมนา / ปัญหาด้านอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย ให้พิจารณา พร้อมทั้งข้อมูลที่ต้องเตรียมการใน
เรื่องที่ต้องนำเสนอในการสัมมนา   

-นักศึกษานำเสนอหัวข้อ 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

3 26 พย.62 นำเสนอความก้าวหน้าหวัข้อสัมมนา / ปัญหาด้านอาชวี- 
อนามัยและความปลอดภยั  

-นักศึกษานำเสนอหัวข้อ 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

4 3 ธค. 62 -สัมมนา หัวข้อ “จป.ดีเด่น และสถานประกอบการ
ต้นแบบด้านความปลอดภัย” 

- วิทยากรพิเศษ 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

5 15 ธค. 62  
(ชดเชยวันที่ 
10 ธค.62) 

-สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความ
ปลอดภัย” 

-อ.วิวัฒ ภักดีวุฒิ (วิทยากร) 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

6 17 ธค. 62 นักศึกษา กลุ่มที่ 1 นำเสนอการสัมมนา 
 

-นักศึกษานำเสนองาน 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการสอน ผู้รับผิดชอบ 
7  - ช่วงสอบกลางภาค  

 
 

8 7 มค. 63 นักศึกษา กลุ่มที่ 2 นำเสนอการสัมมนา -นักศึกษานำเสนองาน 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

9 14 มค. 63 นักศึกษา กลุ่มที่ 3 นำเสนอการสัมมนา -นักศึกษานำเสนองาน 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

10 21 มค. 63 นักศึกษา กลุ่มที่ 4 นำเสนอการสัมมนา -นักศึกษานำเสนองาน 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

11 28 มค. 63 
 

นักศึกษา กลุ่มที่ 5 นำเสนอการสัมมนา -นักศึกษานำเสนองาน 
อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

12 4 กพ. 63 จัดสัมมนาวิชาการรวม 
 

อ.ดร.พรทิพย์ & อ.ดร.ชลาลัย 
& ผศ.ดร.ขนิษฐา 

   สอบประจำภาค ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา  
(นอกตาราง) 

 

 


