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รายละเอยีดของรายวชิากบ 332  วชิา การยศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบําบัด 

สาขากายภาพบําบัด 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา2558 

 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

กบ 332  วชิา การยศาสตร์และการประยกุตใ์ชท้างกายภาพบาํบดั 

PX332Ergonomics and Physical Therapy 

2. จํานวนหน่วยกติ 

1(1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) 

หมวดวชิาชีพกายภาพบาํบดั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย ์ดร.อรวรรณ เยีย่มพฒันพร orawany@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา  

อาจารย ์วาสนา เตโชวาณิชย ์ wassana@swu.ac.th อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา  

 ผศ.ดร.นพ. ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกุล swuoccmed@gmail.com อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย ์อมร  โฆษิดาพนัธ์ himnow@hotmail.com อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาท่ี 2/ ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

22มิถุนายน 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคน งานและส่ิงแวดล้อมรวมถึงบทบาทนักกายภาพบาํบัดเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานและป้องกนัการบาดเจบ็อนัเน่ืองมาจากการทาํงาน 

วตัถุประสงค์จําเพาะของรายวชิา 

1. อธิบายความหมาย  ขอบข่ายงาน  หลกัการของ Ergonomics รวมทั้งการวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงและการ

นาํไปใชใ้นหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.1 Task analysis 

1.2 Anthropometric  

1.3 Slipping  accident 

1.4 Workplace  design 

1.5 Seating and posture 

1.6 Manual material handling 

2. ระบุปัญหาสุขภาพและโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการทาํงานได ้

3. อธิบายหลกัการ  ลาํดบัขั้นตอนของการประเมินสมรรถภาพร่างกายคนงานก่อนรับเขา้ทาํงาน   

และก่อนกลบัเขา้ทาํงานภายหลงัจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. นาํความรู้จากการเรียนการสอนมาวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงและแนวทางการแกไ้ขทางการยศาสตร์ เพื่อ

ป้องกนัการบาดเจบ็  ส่งเสริมสุขภาพ  รักษาและฟ้ืนฟู สภาพร่างกายในผูท้าํงานท่ีอยูใ่นขอบข่ายของ

งานกายภาพบาํบดั 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคน งาน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงบทบาทนกักายภาพบาํบดัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน 
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2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ สัมมนา  ศึกษาด้วยตนเอง 

 12 ชม./ 

ภาคการศึกษา 
0 ชม / ภาคการศึกษา 3 ชม./ภาคการศึกษา 2 ชม./ภาคการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา ประกาศเวลาในการใหค้าํปรึกษาในชัว่โมงแรกของการทาํความเขา้ใจวชิา 

และนิสิตสามารถติดต่อผา่น email ของมหาวทิยาลยั 

- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งการ) 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4.ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการ

ส่ือสารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติั                  

ทางวชิาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                               

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีพฒันา 

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้นิสิตสามารถพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวทิยาการท่ีศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบติังานและดาํเนิน

ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงัต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีระเบียบวนิยัและซ่ือสัตย ์

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 
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1.2  วธีิการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมระหวา่งการสอนทั้งภาคทฤษฎีการอภิปรายและ

สัมมนา 

1.3  วธีิการประเมินผล 

1. กาํหนดเกณฑก์ารเขา้เรียนในรายวชิาอยา่งนอ้ย 80% จึงจะมีสิทธ์ิสอบ 

2. สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและการสัมมนา 

3. ประเมินการส่งรายงานตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ท่ีพฒันา 

นิสิตกายภาพบาํบดัตอ้งมีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวติและศาสตร์ของวชิาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบติั กระบวนการวจิยัพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ามารถบูรณาการความรู้

เพื่อใชใ้นการดูแลสุขภาพ ท่ีนาํไปสู่สุขภาพท่ีดีของผูรั้บบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดงัน้ี 

1. มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต 

2. มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของวชิาชีพกายภาพบาํบดัอยา่งเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอยา่งเป็นระบบและเนน้ธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเป็นปัจจุบนั 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วธีิการสอน 

1. ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสัมมนา การอภิปราย 

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จดัใหมี้การสัมมนาเพื่อการ

ประยกุตใ์ชร่้วมกบัวชิาชีพ 

2.3  วธีิการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ จากการสัมมนา การ

อภิปราย 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีพฒันา 

นิสิตตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้ คน้ควา้ และสร้างสรรคท์กัษะทางปัญญา เพื่อพฒันาไปสู่ความ

เป็นนกัวชิาชีพ ดงันั้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเนน้ใหนิ้สิตคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มี

ความสามารถพื้นฐานในการวจิยัและเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ

ทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้น

ทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง

สุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.2  วธีิการสอน 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสนใจท่ีจะทาํการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง 

2. จดัสัมมนาโดยให้นิสิตใชท้กัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบและมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์พร้อม

ทั้งไดน้าํเสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงวชิาการอยา่งสร้างสรรค ์

3. มอบหมายงานท่ีมุ่งให้นิ สิตได้เรียนรู้และค้นคว้าท่ี เก่ียวกับสาขาวิชากายภาพบําบัดหรือ                     

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3  วธีิการประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา และ

การอภิปราย 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานท่ีกาํหนด 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีพฒันา 

นิสิตตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัและมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้

สามารถทาํงานร่วมกนัไดต้อ้งมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองในศาสตร์

ของวชิาชีพและศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการพฒันาวชิาชีพและสังคม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
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1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

4.2  วธีิการสอน 

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้โดย ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน อนัจะนาํไปสู่การฝึกท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล  

2. จดัสัมมนาการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้ําและผูต้าม 

ตลอดจนกลา้แสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

4.3  วธีิการประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในชั้นเรียนและการสัมมนา 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งการพฒันา 

นิสิตสามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ

อยา่งสมํ่าเสมอ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของ

การนาํเสนอท่ีเหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดโ้ดยกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสารสนเทศท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

3. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการพดู การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบของการ

นาํเสนอท่ีเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

1.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในหลกัสูตร ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการวเิคราะห์ คดักรอง และ

สรุป 

2.  มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวชิาโดยใหนิ้สิตไดใ้ชท้กัษะการ

ส่ือสารและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.3 วธีิการประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียนและรูปแบบในการนาํเสนอผลงาน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยใหใ้ช้

ทกัษะการส่ือสารและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6. ทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 

6.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพ 

เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวชิาชีพกายภาพบาํบดั มีคุณสมบติัเหมาะสม

และผา่นการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดัท่ีสามารถใหบ้ริการกบั

ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะ การปฏิบติัทาง

วชิาชีพ ดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวชิาชีพกายภาพบาํบดัในการตรวจประเมิน วนิิจฉยั ป้องกนั 

รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ แก่ผูใ้ชบ้ริการ ตามขอ้กาํหนดสภากายภาพบาํบดั หวัขอ้

ความสามารถขั้นพื้นฐานของนกักายภาพบาํบดั พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวชิาชีพกายภาพบาํบดัอยา่งเป็นองคร์วมโดยประยกุตใ์ช้

ความรู้ ความเขา้ใจในวชิาชีพกายภาพบาํบดั รวมทั้งการใชเ้หตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) 

และหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(evidence-based) ในการปฏิบติังาน 

3. มีความสามารถในการส่ือสารความรู้ดา้นกายภาพบาํบดั ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองคร์วมได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏิบติัทกัษะทางวชิาชีพกายภาพบาํบดัอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิผู ้ป่วย  

5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผูน้าํในการปฏิบติังานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีสามารถทาํงาน

เป็นทีมร่วมกับผู ้อ่ืนในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ  

6.2 วิธีการสอน 

1. ฝึกการนาํเสนอท่ีแสดงถึง ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาและวางแผนการแกไ้ขปัญหาร่วมกบั

การใชเ้หตุผลทางคลินิก 

2. จดัการสัมมนาให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการส่ือสารความรู้ดา้นกายภาพบาํบดั ในการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู้แบบองคร์วมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มอบหมายโจทยส์ัมมนาเพื่อให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแกไ้ขปัญหา ร่วมกบัการ

ใชเ้หตุผลทางคลินิกและการคน้ควา้แหล่งอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผูป่้วยและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์จรรยาบรรณแห่ง

วชิาชีพกายภาพบาํบดั ทั้งภาคทฤษฎีและสัมมนา 
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5. จดัการสัมมนาให้นิสิตรู้จกัหน้าท่ีในการปฏิบติังานของตนเอง ฝึกการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และ

สามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

ตารางการเรียนการสอนวชิากบ 332  การยศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบําบัด    1(1-0-2 ) 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 

คร้ัง

ที ่
วนัที ่ เว

ลา
 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏ

ิบ
ัต ิ

สัม
มน

า 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

SD
L 

หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

ห้
อง

เรี
ยน

 

ส่ือการสอน 

1 พฤ. 18 ก.พ. 58 

8.30-9.00 0.5         Principle to ergonomics OY    1. เอกสารประกอบการสอนวชิา  

กบ 332 

2.    คอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉาย LCD 

3. ตวัอยา่ง VDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 0.5         Anthropometric  measurement OY    

9.30-10.30 1         Manual material handling OY    

2 พฤ. 25 ก.พ. 58 8.30-10.00 1.5         Seating WT    

3 พฤ. 3  มี.ค. 58 
8.30-10.00 1.5         Task analysis and MS evaluation checklist OY    

10.00-10.30     0.5 SDL    

4 พฤ. 10 มี.ค.58 8.30-10.00 1.5         Workplace  and universal design OY    

5 พฤ.17 มี.ค. 58 

8.30-9.30 1         Slip trip fall OY    

9.30-10.00 0.5         Pre-employment evaluation OY    

10.00-10.30     0.5 SDL    

6 พฤ. 24 มี.ค.58 8.30-10.30 2         Applied ergonomics and prevention อ.อมร     
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7 พฤ. 31 มี.ค.58 8.30-10.30 2         Occupational medicine 
ผศ.นพ.

ฉตัรชยั 
    

 

 

8 พฤ. 7 เม.ย.58 8.30-10.00       1.5   Lecture exam I OY จนท.1  

9 พฤ. 21 เม.ย.58 
8.30-10.00     1.5     Seminar: Ergonomic application I OY WT  

10.00-10.30     0.5 SDL    

10 
พ.ฤ. 28 เม.ย. 

58 

8.30-10.00     1.5     Seminar: Ergonomic application II OY WT  

10.00-10.30     0.5 SDL    

11 พฤ. 12 พ.ค. 58 8.30-10.00       1.5   Lecture exam II OY จนท.1  

รวมช่ัวโมง 12 0 3 3 2 18         
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 
คุณธรรมจริยธรรม 

(1.5) 

- การสัมมนา สัปดาห์ท่ี 9 และ 

10 - 

1,2 
ความรู้ 

2.2 (2.1, 2.3) 

- การสัมมนา 

- การสอบภาคทฤษฎี 

สัปดาห์ท่ี 8, 9, 10 

และ 11 40% 

1,2 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, 3.4 

- การสัมมนา 

- การสอบภาคทฤษฎี 

สัปดาห์ท่ี 8, 9, 10 

และ 11 
50% 

2 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 (4.2) 

- การสัมมนา 

 
สัปดาห์ท่ี 9 และ 

10 
5% 

2 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการ

ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.2, 5.3) 

- การสัมมนา 

 สัปดาห์ท่ี 9 และ 

10 
5% 

2 
ทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพ 

(6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5) 

- การสัมมนา 

 

สัปดาห์ท่ี 9 และ 

10 
- 

 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 

 

รายละเอยีดการประเมินและเกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด 

การประเมินผล 

1. การประเมินผลภาคทฤษฎ ี    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% 
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1.10 Occupational medicine    12% 

2. สัมมนา      20% 

รวม       100% 

 

 

เกณฑ์การพจิารณาตัดเกรด : องิเกณฑ์ 

นิสิตตอ้งเขา้เรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ และต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฎร้ีอยละ 50

นิสิตมีโอกาสสอบซ่อมได ้1 คร้ังโดยอยูใ่นดุลพินิจของอาจารยผ์ูส้อบ โดยคะแนนรวมของนิสิตตอ้งไดเ้กรด C 

จึงจะถือวา่สอบผา่น 

 

หมายเหตุ เกณฑ์การให้ระดับข้ัน ตดัสินดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัขั้นระดบัคะแนน 

ระดบัคะแนน ระดบัเกรด ระดบัเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

60.0-69.9 C+ 2.5 

50.0-59.9 C 2 

45.0-49.9 D+ 1.5 

40.0-44.9 D 1 

< 40 E 0 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. น.ต. สุทธ์ิ  ศรีบูรพา.เออร์กอนอมิกส์: ;วศิวกรรมมนุษยปัจจยั.กรุงเทพมหานคร:  

บ.ซีเอด็ยเูคชัน่;2540. 

2. กิตติ อินทรานนท.์ การยศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 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. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 

ไม่มี 
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3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

ไม่มี 

 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสังเกตการสอนของผูส้อน โดยทีมผูร่้วมสอน 

- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหวา่งการทาํสมัมนา และอภิปราย  

- สังเกตปฏิสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมในการซกัถาม อภิปรายระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  

- ผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพของงานท่ีมอบหมายแก่นิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดาํเนินการปรับปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุน

จากสาขาวิชา/คณะ 

เรียนมาแลว้สามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
ยกตวัอยา่งและการประยกุตใ์ชท้าง

กายภาพบาํบดัใหนิ้สิตเห็นมากข้ึน 

 

เน้ือหาท่ีสอนไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบั

วิชาชีพกายภาพบาํบดัเท่าไร 

เน้ือหาท่ีสอนกบัท่ีออกขอ้สอบไม่ค่อย

สอดคลอ้งกนั 

เน่ืองจากรายวิชาน้ีเป็นวิชาท่ีเนน้การวิเคราะห์

และการนาํไปใช ้เน้ือหาในการออกขอ้สอบจึงมี

ความหลากหลาย ทั้งน้ีอาจารยผ์ูส้อนไดมี้การ

ทวนสอบก่อนจดัการสอบทุกคร้ัง ซ่ึงเน้ือหา

ขอ้สอบไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารสอน

ทุกหวัขอ้ 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

- จดัทาํแผนการสอบและทวนสอบร่วมกบัอาจารยผ์ูร่้วมสอนพิจารณาวตัถุประสงคก่์อนนาํมาใช้

สอบจริง 

- ส่งแบบประเมินสัมมนาให้อาจารยผ์ูร่้วมสอนพิจารณาวตัถุประสงคแ์ละวธีิการประเมินก่อน

นาํมาใชจ้ริง 

- ตดัเกรดรายวชิาโดยผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาเห็นชอบ 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 13 

 



มคอ. 3 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- นาํขอ้คิดเห็นของนิสิตและอาจารยผ์ูร่้วมสอนพร้อมขอ้เสนอแนะแกไ้ขมานาํเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯเพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนาํขอ้มูลไปปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 14 

 


