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รายละเอียดของรายวิชากบ 332  วิชา การยศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชท้างกายภาพบาํบดั 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 332  วิชา การยศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบาํบัด 

PX332Ergonomics and Physical Therapy 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1(1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิชย์ wassana@swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  

 ผศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล swuoccmed@gmail.com อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ อมร  โฆษิดาพันธ์ himnow@hotmail.com อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2/ ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายความหมายและหลักการเบ้ืองต้นของการยศาสตร์ได้ (2.2, 3.1) 

2. อธบิายหลักการของสดัส่วนร่างกายมนุษย์ และการนาํไปใช้ (2.2, 3.1) 

3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ และ แนวทางการแก้ไขของการเคล่ือนย้ายวัสดุด้วยแรงกายได้ 

(2.2, 3.1) 

4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการล่ืน สะดุด ล้ม และแนวทางการแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆได้ (2.2, 3.1) 

5. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์และแนวทางการแก้ไขของเก้าอี้และสถานที่ทาํงานต่างๆได้ (2.2, 

3.1) 

6. สามารถออกแบบสถานที่ต่างๆตามหลักการ universal design ได้ (2.2, 3.1) 

7. สามารถใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (2.2, 3.1) 

8. ระบุปัญหาสขุภาพและโรคที่มีสาเหตุมาจากการทาํงานได้ (2.2, 3.1) 

9. อธบิายหลักการ  ลาํดับข้ันตอนของการประเมินสมรรถภาพร่างกายคนงานก่อนรับเข้าทาํงาน   

และก่อนกลับเข้าทาํงานภายหลังจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง (3.1) 

10. สามารถประยุกต์หลักการทางการยศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกนัการบาดเจบ็  ส่งเสริม

สขุภาพ  รักษาและฟ้ืนฟู สภาพร่างกายในผู้ทาํงานที่อยู่ในขอบข่ายของงานกายภาพบาํบัดได้ (3.1, 

3.3, 3.4) 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างคน งาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทนักกายภาพบาํบัดเพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการทาํงาน 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สมัมนา  ศึกษาดว้ยตนเอง 

 12 ชม. 3 ชม. 2 ชม. 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

และนิสติสามารถติดต่อผ่าน email ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) 
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1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้  
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนิน

ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 

 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอนทั้งภาคทฤษฎีการอภิปรายและ

สมัมนา 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. กาํหนดเกณฑก์ารเข้าเรียนในรายวิชาอย่างน้อย 80% จึงจะมีสทิธิ์สอบ 

2. สงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรียนและการสมัมนา 

3. ประเมินการส่งรายงานตามระยะเวลาที่กาํหนด 
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2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือ

การประยุกต์ใช้ร่วมกบัวิชาชีพ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากการสัมมนา 

การอภิปราย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ชแ้ละบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบําบดักบัความรูใ้นศาสตรอื์่นๆที่

เกีย่วขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละบริบททาง

สุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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3.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธกีารบรรยาย 

2. จัดสัมมนาโดยให้นิสิตใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อม

ทั้งได้นาํเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าที่ เกี่ยวกับสาขาวิชากายภาพบําบัดหรือ                     

สาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

และการอภิปราย 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะนาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

2. จัดสัมมนาการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นําและผู้ตาม 

ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

 2. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในช้ันเรียนและการสัมมนา 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

นิสติสามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2 วิธกีารสอน 

1.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูร ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ คัดกรอง 

และสรุป 

2.  มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะ

การสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนและรูปแบบในการนาํเสนอผลงาน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถให้บริการ

กบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ การปฏบัิติ

ทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกนั 

รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด หัวข้อ

ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 

และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู้ป่วย 

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทาํงาน

เป็นทีมร่วมกับผู้อื่ นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ  
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6.2 วิธีการสอน 

1. สอดแทรกการนาํเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิก 

2. จัดการสัมมนาให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการ

ดูแลสขุภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทย์สัมมนาเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับการ

ใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สทิธิผู้ป่วยและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพกายภาพบาํบัด ทั้งภาคทฤษฎีและสมัมนา 

5. จัดการสัมมนาให้นิสิตรู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนเอง ฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ

สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

ตารางการเรียนการสอนวิชากบ 332  การยศาสตรแ์ละการประยกุตใ์ชท้างกายภาพบาํบดั    1(1-0-2 ) 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

ครั้ง

ท่ี 
วนัท่ี 

เว
ลา

 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

SD
L หวัขอ้ อาจารยผู์ส้อน 

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

สื่อการสอน 

1 
พฤ. 9 ก.พ. 

60 

8.30-9.00 0.5         Principle to ergonomics อรวรรณ    1. เอกสารประกอบการสอนวิชา  

กบ 332 

2.    คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย 

LCD 

3. ตวัอย่าง VDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 0.5         Anthropometric  measurement อรวรรณ    

9.30-

10.30 
1         Manual material handling อรวรรณ    

2 
พฤ. 9 ก.พ. 

60 

8.30-

10.00 
1.5         Seating วาสนา    

3 
พฤ. 23  ก.พ. 

60 

8.30-

10.00 
1.5         

Task analysis and MS evaluation 

checklist 
อรวรรณ    

10.00-

10.30 
    0.5 SDL    

4 
พฤ. 2 ม.ีค. 

60 

8.30-

10.00 
1.5         Workplace  and universal design อรวรรณ    

5 8.30-9.30 1         Slip trip fall อรวรรณ    
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พฤ.  9 ม.ีค. 

60 

9.30-

10.00 
0.5         Pre-employment evaluation อรวรรณ    

 

 

 10.00-

10.30 
    0.5 SDL    

6 
พฤ. 16 ม.ีค. 

60 

8.30-

10.30 
2         Applied ergonomics and prevention อ.อมร     

7 
พฤ. 23 ม.ีค. 

60 

8.30-

10.30 
2         Occupational medicine 

ผศ.นพ.

ฉัตรชัย 
    

8 
พฤ. 30 ม.ีค. 

60 

8.30-

10.00 
      1.5   Lecture exam I อรวรรณ 

จนท.

1 
 

9 
พฤ. 20 เม.ย. 

60 

8.30-

10.00 
    1.5     Seminar: Ergonomic application I อรวรรณ วาสนา  

10.00-

10.30 
    0.5 SDL    

10 
พ.ฤ. 27 เม.ย. 

60 

8.30-

10.00 
    1.5     Seminar: Ergonomic application II อรวรรณ วาสนา  

10.00-

10.30 
    0.5 SDL    

11 
พฤ. 4 พ.ค. 

60 

8.30-

10.00 
      1.5   Lecture exam II อรวรรณ 

จนท.

1 
 

รวมชัว่โมง 12 0 3 3 2 18         
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน 
สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 
คุณธรรมจริยธรรม 

(1.5) 

- การสมัมนา สปัดาห์ที่ 9 และ 

10 - 

1,2 
ความรู้ 

2.2 (2.1, 2.3) 

- การสมัมนา 

- การสอบภาคทฤษฎี 

สปัดาห์ที่ 8, 9, 

10 และ 11 40% 

1,2 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, 3.4 

- การสมัมนา 

- การสอบภาคทฤษฎี 

สปัดาห์ที่ 8, 9, 

10 และ 11 
50% 

2 

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 (4.2) 

- การสมัมนา 

 
สปัดาห์ที่ 9 และ 

10 
5% 

2 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.2, 5.3) 

- การสมัมนา 

 สปัดาห์ที่ 9 และ 

10 
5% 

- ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

รายละเอียดการประเมินและเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1. การประเมินผลภาคทฤษฎี     80% 

1.1 Principle to ergonomics      4% 

1.2 Anthropometric  measurement    4% 

1.3 Manual material handling     7% 

1.4 Seating     10% 

1.5 Task analysis and MS evaluation checklist  10% 

1.6 Workplace  and universal design  10% 

1.7 Slip trip fall               7% 

1.8 Pre-employment evaluation             4% 

1.9 Applied ergonomics and prevention   12% 

1.10 Occupational medicine    12% 

2. สมัมนา       20% 

รวม       100% 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฎรีอ้ยละ 

50 นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 คร้ังโดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้

เกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่าน ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. น.ต. สทุธิ์  ศรีบูรพา.เออร์กอนอมิกส์: ;วิศวกรรมมนุษยปัจจัย.กรุงเทพมหานคร:  

บ.ซีเอด็ยูเคช่ัน;2540. 

2. กติติ อนิทรานนท.์ การยศาสตร์. พิมพ์คร้ังที่ 1.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548. 

3. Bridger RS. Introduction to ergonomics.1ed. Singapore:McGraw-Hill;1995. 

4. Kroemer K, Kroemer H, Kroemer-Elbert K. Ergonomics how to design for ease 

and efficiency.2ed.USA: Prentice Hall;2001. 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

60.0-69.9 C+ 

50.0-59.9 C 

45.0-49.9 D+ 

40.0-44.9 D 

< 40 E 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธ ์การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ จึงไม่มีการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดาํเนินการปรับปรุง 
ความต้องการการสนับสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

- - - 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกิด

การเรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม 

อภิปรายและพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ส่งข้อสอบและแบบประเมินการสัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสอบทฤษฎีและ

การสมัมนา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสิตเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทันสมัยปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 


