รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา การยศาสตรของการทํางาน (Ergonomic of working)
รหัสวิชา 4073334

ภาคเรียนที่ 1/2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

มคอ. ๓
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริ หาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด ของ
หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู ใน
รายวิชา แนวทางการปลูกฝงทั กษะต างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับ การพัฒนาใหป ระสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การ
สอน การวัดและประเมิน ผลในรายวิช า ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิช าการอื่น ๆที่ จําเปน สําหรับ การเรี ย นรู
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑

มคอ. ๓
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
4073334 การยศาสตรของการทํางาน (Ergonomic of Working)
๒. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา เฉพาะดานบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ. ดร. ปฏิญญา สุขวงศ
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ. ดร. ปฏิญญา สุขวงศ
๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 กรกฎาคม 2562

๒

มคอ. ๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหทราบความหมายของการยศาสตร
1.2 เพื่อใหทราบวิธีปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับรางกายผูปฏิบัติงาน
1.3 เพื่อใหทราบถึงวิธีการลดความเครียดและความเคนของผูปฏิบัติงานจากการทํางานได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวกับการยศาสตรอื่นที่เกี่ยวของและให
ครอบคลุมมากขึน้
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของการยศาสตร เนนความสัมพันธ ความสามารถ ขอจํากัดระหวางมนุษย ทั้งดาน
รางกายและจิตใจกับเครื่องจักร อุปกรณและสภาพแวดลอมในการทํางาน การประเมินความ สมบูรณของรางกาย
ที่สอดคลองกับการจัดสภาพการทํางาน
Study meanings ergonomics, especially relations, abilities and limits among human,
mechanics and working environments, included performance evaluation for ergonomic design.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารย ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

๓
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
•2.1 รักษาวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองงานและสังคม (หลัก)
1.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคํ าถาม
หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตาง ๆ
2) ยกตั ว อย า งกรณี ศึกษา ตั ว อย างที่ขาดความรับ ผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3)อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให
เกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมิ น ผลจากพฤติ กรรมที่ แสดงออกในชั้น เรี ย นและใ นโอกาสที่ ห ลั กสู ตรฯ/คณะจั ด
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
2) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
3) ประเมินการรั บ ฟงความคิดเห็น ของผูอื่น โดยนักศีกษาอื่น ๆ ในรายวิชา และนักศึ ก ษา
ประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
• 2 . 2 การวางแผนงานโครงการและการประเมิ น ผลการทํ างานด า นอาชี ว อนามั ย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน การกําจัดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพทั้งมวล
(หลัก)
• 2.3 คนควาหากลยุทธและกลวิธีทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในชุมชน สถานปประกอบการ (รอง)
2.2 วิธีการสอน
1) ใชการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง
โดยเนน ใหน ัก ศึก ษาหาทางคน ควา หาขอ มูล เพิ ่ม เติม การสอนแบบรว มมือ กัน เรีย นรู  (CoOperative Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคน ควาทางอินเตอรเ น็ต การสอนแบบ
e-Learning เปนตน
2) เพิ่ม การสอนนอกหอ งเรีย น โดยศึก ษาจากประสบการณจ ริงในเรื่อ งที่ตอ งสรางความ
เขาใจ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2) ทํารายงานรายบุคคล
๔
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3) การทํารายงานเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดลอมของการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติ
ในแตละสถานีทํางาน โดยหลักการยศาสตร
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ทีต่ องพัฒนา
• 3.2 วางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูประกอบอาชีพสอดคลองกับบริบทโดยประยุ กตใช
แนวคิดทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ (หลัก)
3.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยใชป ญ หาเปน ฐาน (Problem Based Learning: PBL) ฝกตอบปญ หาในชั้น
เรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไขปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็น
ปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตองกําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือ
เสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
2) มอบหมายงานกลุมจัดทํารายการเกี่ยวกับหลักการออกแบบการยศาสตร พรอมยกตัวอยางจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
2) รายงานกลุม
3) การสอบยอย
4) การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
•3.4 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามที่ดี (หลัก)
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่นและ
บุคคลภายนอก
2) มอบหมายงานกลุ มและมี การเปลี่ย นกลุมทํางานตามกิจ กรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
3) กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษ
3) ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่น ๆ ในรายวิชา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
• 5.1 สามารถใช เ ทคนิ คทางดานอาชีว อนามัย และความปลอดภัย และดานสาธารณสุขในการ
วิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้น
เรียน
2) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุน ให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
3) การแนะนํ า เทคนิ ค การสื บ ค น ข อ มู ล และการมอบหมายงานที่ ต อ งมี ก ารสื บ ค น ข อ มู ล ด ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
2) ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
3) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการฝกปฏิบัติ
6.1 ทักษะการฝกปฏิบัติ ที่ตองพัฒนา
• 6.3 สามารถสํ า รวจตรวจสอบสถานประกอบการ ชุมชนอยางเปน ระบบ และสามารถนําขอมูลมา
นํ า เสนอ หรื อนํ า เข า แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตรใ นการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ขภาพอนามัย และคุ ณ ภาพ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งแวดลอมภายนอก (หลัก)
• 6.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขอยางเปน
องครวม (รอง)
6.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสํารวจตรวจสอบสถานประกอบการ ชุมชนอยางเปนระบบ และสามารถนํา
ขอมูลมานําเสนอ หรือนําเขาแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอนามัย
6.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2) การนําเสนอปากเปลารายบุคคล
3) การทํารายงาน
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มคอ. ๓
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
.1แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
- อาจารยผูสอนอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงคและ เปาหมาย
ของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ และ
website เพิ่มเติม
-บรรยาย ซักถาม อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน

ผูสอน
ผศ. ดร.
ปฏิญญา สุขวงศ

2

ปจจัยที่สงผลกระทบตอคนงาน

3

3

ระบบโครงสรางของรางกายมนุษยกับ
การทํางาน

3

- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

4

ระบบกลามเนื้อของรางกายมนุษยกับ
การทํางาน

3

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

5

สมบัติ สัดสวน และการวัดรางกาย

3

- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- สอบยอยครั้งที่ 1
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน

6

หลักการชีวกลศาสตร โมเดลชีวกล
ศาสตรและการวิเคราะห

3

- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

๗

ผศ. ดร.
ปฏิญญา สุขวงศ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

มคอ. ๓

7

สรีรวิทยาทางรางกายตอการทํางาน

3

8

ปจจัยมนุษย
สอบกลางภาค

3

9

ปจจัยมนุษย

3

10

การออกแบบสถานีงานตาม
หลักการยศาสตร

3

11

การบงชี้ปญหาและวิเคราะหงาน
ดานการยศาสตร

3

-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- สอบยอยครั้งที่2
- รายงานกลุม เรื่อง การประยุกตใช
หลั ก การทางชี ว กลศาสตร ใ นการ
ออกแบบงาน เครื่องมือ และอุปกรณ
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- สอบยอยครั้งที่ 3
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน

๘

- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- สอบยอยครั้งที่ 4
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- รายงานกลุมเรื่องการออกแบบ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพ
รางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน
และการนําเสนอผลงานดวยวาจา
พรอมสื่ออิเล็กทรอนิกส
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- สอบยอยครั้งที่ 5
-แบงกลุมอภิปรายปญหาดานการย
ศาสตรจากสถานการณจําลองและ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

มคอ. ๓

12

การคนหาและวิเคราะหปญหา
การยศาสตรโดยใช WISE
Checklist

3

13

การคนหาและวิเคราะหปญหาการย
ศาสตรโดยใช Ergonomic
Checklist

3

14

การวิเคราะหและประเมินปจจัย
เสี่ยงดานการยศาสตร โดยใช
RULA

3

15

การวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ป จ จั ย
เสี่ยงดานการยศาสตร โดยใช REBA

3

16

สอบปลายภาค

3

สถานการณจริง และนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
-แบงกลุมนักศึกษา เพื่อจัดทํา
รายงานการประเมินปจจัยเสี่ยงดาน
การยศาสตรเทคนิคตาง ๆ
- บรรยายนํา ยกตัวอยาง ซักถาม
อภิปราย
-สไลดประกอบการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน
- นําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสใน
สัปดาหสุดทาย

๙

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ
ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ
ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ

ผศ. ดร. ปฏิญญา
สุขวงศ
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

2.1,2.3,2.4,3.2,3.3

การทดสอบยอย
(Quiz) 5 ครั้ง
2.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3,5.7 รายงานกลุม เรื่อง
การประยุกตใช
หลักการทาง
ชีวกลศาสตรในการ
ออกแบบงาน
เครื่องมือ และ
อุปกรณ
1.1,2.1,2.4,3.2,3.3
การสอบกลางภาค
2.1,3.2,3.3,4.1,4.2,4.3,5.2,5.7 รายงานกลุมเรื่อง
การออกแบบ
สภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับสภาพ
รางกายและจิตใจ
ของผูปฏิบัติงาน
และการนําเสนอ
ผลงานดวยวาจา
พรอมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
1.1, 2.1,2.4,3.2,3.3
การสอบปลายภาค
1.3,1.5,1.การประเมิน
พฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม
1.3,4.3,
การประเมิน
พฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบ
1.1,1.3,1.5,1.-,4.1,4.2,4.3 การประเมินตนเอง
ของนักศึกษา
พฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ
๑๐

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
4, 6, 7, 9,11
10%
6

10%

8
10

30%
10%

16
1-15

30%
2%

1-15

2%

1-15

2%

วิธีการทวนสอบ

มคอ. ๓
4.1,4.2,4.3

4.2,4.3

3. การประเมินผลการศึกษา

การประเมินดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุม โดย
นักศึกษาสมาชิกกลุม
การประเมินดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมในชั้นเรียน
โดยนักศึกษาอื่น ๆ
ในรายวิชา

4,5,15

2%

15

2%

เกณฑคะแนน
90–100
89-85
84-75
74-70
69-60
59-55
54-50
49-0
-

เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

 อิงกลุมตาม T-score

๑๑

มคอ. ๓
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
กิตติ อินทรานนท. 2548. การยศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร
วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ วันชัย ริจิรานิช จรูญ มหิทธาฟองกลุและชูเวช ชาญสงาเวชการศึกษาการทํางาน .2550.
กรุงเทพมหานคร
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / ของ
รายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นั กศึ กษาทุ กคนประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจั ดกิจ กรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
• คณะใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา แตละชั้นป โดยตัวแทนนักศึกษา
แตละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิที่มิใชอาจารยผูมี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเปนผูดําเนินการ
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา (วิธีนี้ใชได
ในกรณีที่อาจารยมีผูรวมสอนหลายคน รวมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของ
นักศึกษา อาจารยจัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย)
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน มีตูรับเอกสาร
มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผูสอน
ประเมินตนเอง เปนตน
• คณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตร ประเมิน การสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา นําผลการเรีย นของ
นักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน
๑๒

มคอ. ๓
๓. การปรับปรุงการสอน
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนตอไป
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลั กสู ต รมี คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ ข องนั กศึ ก ษาในรายวิ ช า ทําหนาที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาค
ขอสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเอง
เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความรู ความสามารถ ทั กษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูของรายวิชาที่กําหนดไว
หลังจากเรียนวิชานี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรก
ของการเรียนรายวิชา
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการสอบถามและ
ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ไดแก การ
ปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
(ในแตละภาคการศึกษา จะมีการนําผลการประเมินการสอน (มคอ. 5) มาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
สอนในภาคการศึกษาตอไป)
- อาจารยผูสอน สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนว
ทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิม่ เติมตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอนประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจาก
นั กศึ กษามาเป น ข อพิ จ ารณาในการปรั บปรุงการจัดการเรีย นการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบัน ทึกไวเปน
หลักฐาน
๑๓

มคอ. ๓
- อาจารยผูสอน ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา
ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ. 3 ในรอบถัดไป

๑๔

