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การยศาสตรของการทํางาน
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย

หมวดที่ 1. ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1.รหัสและชื่อรายวิชา
4073702 การยศาสตรของการทํางาน (Ergonomic of working)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ. ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน
4.2 อาจารยผูสอน อ. ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารวิชรลงกรณ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แบบ มคอ. 3
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แบบ มคอ. 3

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหทราบความหมายของการยศาสตร
1.2 เพื่อใหทราบวิธีปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับรางกายผูปฏิบัติงาน
1.3 เพื่อใหทราบถึงวิธีการลดความเครียดและความเคนของผูปฏิบัติงานจากการทํางานได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวกับการยศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของและใหครอบคลุมมากขึ้น

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของการยศาสตร เนนความสัมพันธ ความสามารถ ขอจํากัดระหวางมนุษยทั้งดาน
รางกายและจิตใจกับเครื่องจักร อุปกรณและสภาพแวดลอมในการทํางาน การประเมินความ
สมบูรณของ
รางกายที่สอดคลองกับการจัดสภาพการทํางาน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
การศึกษาดวยตนเอง
45 ชั่วโมง
ไมมี
ไมมี
90 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

แบบ มคอ. 3

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/คณะจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศีกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
- ความรูเนื้อหาสาระสําคัญของวิธีการออกแบบสภาพการทํางานใหเหมาะสมและปลอดภัย
กับสภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน (2.1)
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง
โดยเนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
(CoOperative Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต การสอนแบบ
e-Learning เปนตน
- เพิ่มการสอนนอกหองเรียน โดยศึกษาจากประสบการณจริงในเรื่องที่ตองสรางความ
เขาใจ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทํารายงานรายบุคคล
- การทํารายงานเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดลอมของการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติ
ในแตละสถานีทํางาน โดยหลักการยศาสตร
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แบบ มคอ. 3

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอปญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน(3.2)
- สามารถใชความรูทางทฤษฏีเพื่อสามารถออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม
กับรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานได (3.3)
- สามารถใชหลักทฤษฎีทางการยศาสตรในการแกไขปญหาไดตามสถานกาณ (3.3)
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ( Problem Based Learning : PBL)
- ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไข
ปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุม
จะตองกําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไป
ได
- มอบหมายงานกลุมจัดทํารายการเกี่ยวกับหลักการออกแบบการยศาสตร พรอมยกตัวอยาง
จริง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
- รายงานกลุม
- การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม (4.1)
- สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ (4.2)
- วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม (4.3)
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น
และบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
- ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบ
- ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- สามารถใช Power point ในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย (5.2)

แบบ มคอ. 3
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- สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล (5.3)
- สามารถคนควาหาขอมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอรเน็ต (5.6)
- สามารถใชภาษาไทยในการนําเสนอดวยการเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสม (5.7)
5.2 วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุน
ใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ หมายเลขทายขอผลการเรียนรู คือ ลําดับขอของผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1-2 การยศาสตรเบื้องตน

3-8

1.ระบบโครงสรางของรางกายมนุษย
กับการทํางาน
2.ระบบกลามเนื้อของรางกายมนุษย
กับการทํางาน
3. สมบัติ สัดสวน และการวัด
รางกาย

จํานวน
ชั่วโมง
6

18

กิจกรรม
ผูสอน
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ชี้แจงการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน อ. ดร.ณัฐบดี
มอบหมายโจทยปญหา แนะนํา
วิธีการและแหลงสืบคนขอมูล
นักศึกษาสืบคนขอมูลและสรุป
รายงานการศึกษาตามโจทยปญหา
อาจารยใหขอมูลยอนกลับรายกลุม
และบรรยายเพิ่มเติม สอบยอยครั้ง
ที่ 1
บรรยายนํา ยกตัวอยาง
อ. ดร.ณัฐบดี

แบบ มคอ. 3
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9
10-12

13-15

16

4. ชีวกลศาสตร
สอบกลางภาค
1.สรีรวิทยาทางรางกายตอการ
ทํางาน
2. ปจจัยมนุษย

1. ความเคน และความเครียดใน
การทํางาน
2. การตรวจสถานประกอบการ
3. การศึกษาวิธีการทํางาน

สอบปลายภาค
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ใชการเรียนแบบรวมมือและศึกษา
ดวยตนเอง โดยมอบหมายงานกลุม
ใหนักศึกษารวมกันศึกษาบทเรียนใน
เอกสารคําสอน และนํามาถายทอด
ในหองเรียน อาจารยสรุปปรับความ
เขาใจใหถูกตอง และเพิ่มเติมเนื้อหา
ใหสมบูรณ
บรรยาย ซักถาม
แบงกลุมนักศึกษา เพื่อจัดทํารายงาน
การศึกษาการทํางาน โดยกลุม
นักศึกษาเลือกเทคนิคและโรงงานที่มี
กิจกรรมตางๆ ที่สนใจ ศึกษาหา
ขอมูลการผลิตดวยตนเอง และ
นํามาใชประกอบการจัดทําระบบ
ตามขั้นตอนทีเรียน แลวรวบรวมเปน
เอกสาร และนําเสนอดวยสื่อ
อิเลคทรอนิกสในสัปดาหสุดทาย)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

อ. ดร.ณัฐบดี

อ. ดร.ณัฐบดี

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
5%

รายงานกลุม

4

5%

รายงานกลุม

5

5%

การสอบกลางภาค

7

25%

รายงานกลุมเรื่องการออกแบบสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพ
รางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน และการนําเสนอผลงานดวยวาจา
พรอมสื่ออีเล็กทรอนิก
การสอบปลายภาค

14

15%

16

25%

ผลการเรียนรู
2.1,2.3,2.4,
3.2,3.3
2.1,3.3,4.1,
4.2,4.3,5.7
2.1,3.2,3.3,
4.1,4.2,4.3,
5.7
1.1,2.1,2.4,
3.2,3.3
2.1,3.2,3.3,
4.1,4.2,4.3,
5.2,5.7
1.1,

อ. ดร.ณัฐบดี
อ. ดร.ณัฐบดี

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
การทดสอบยอย (Quiz) 5 ครั้ง
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2.1,2.4,3.2,
3.3
1.3,1.5,1.1.3,4.3,
1.1,1.3,1.5,
1.,4.1,4.2,4.3
4.1,4.2,4.3
4.2,4.3

การประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ

1-15
1-15
1-15

5%
3%
4%

การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุม
การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคลและและการมีสวนรวม
ในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา

4,5,15

5%

15

3%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
กิตติ อินทรานนท. 2548. การยศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร
วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ วันชัย ริจิรานิช จรูญ มหิทธาฟองกลุและชูเวช ชาญสงาเวช. 2550. การศึกษา
การทํางาน. กรุงเทพมหานคร
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
-

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกตขณะสอน
และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา

8

แบบ มคอ. 3

3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให
อาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุม
อาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา
60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯ การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

