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รายละเอียดของรายวิชากบ 332 วิชา การยศาสตร์ และการประยุกต์ ใช้ ทางกายภาพบําบัด
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปี การศึกษา2558

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กบ 332 วิชา การยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบําบัด
PX332Ergonomics and Physical Therapy
2. จํานวนหน่ วยกิต
1(1-0-2)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยีย่ มพัฒนพร
อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิ ชย์
ผศ.ดร.นพ. ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล
อาจารย์ อมร โฆษิดาพันธ์

orawany@swu.ac.th
wassana@swu.ac.th
swuoccmed@gmail.com
himnow@hotmail.com

อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน

5. ภาคการศึกษา / ชั้ นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
–ไม่มี7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา

เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ระหว่างคน งานและสิ่ งแวดล้อมรวมถึ งบทบาทนัก กายภาพบําบัดเพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและป้ องกันการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทํางาน
วัตถุประสงค์ จําเพาะของรายวิชา
1. อธิ บายความหมาย ขอบข่ายงาน หลักการของ Ergonomics รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงและการ
นําไปใช้ในหัวข้อต่อไปนี้
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. ระบุปัญหาสุ ขภาพและโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางานได้
3. อธิ บายหลักการ ลําดับขั้นตอนของการประเมินสมรรถภาพร่ างกายคนงานก่อนรับเข้าทํางาน
และก่อนกลับเข้าทํางานภายหลังจากการฟื้ นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง
4. นําความรู ้จากการเรี ยนการสอนมาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงและแนวทางการแก้ไขทางการยศาสตร์ เพื่อ
ป้ องกันการบาดเจ็บ ส่ งเสริ มสุ ขภาพ รักษาและฟื้ นฟู สภาพร่ างกายในผูท้ าํ งานที่อยูใ่ นขอบข่ายของ
งานกายภาพบําบัด

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน งาน และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงบทบาทนักกายภาพบําบัดเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน
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2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบัติ

สั มมนา

ศึกษาด้ วยตนเอง

12 ชม./
ภาคการศึกษา

0 ชม / ภาคการศึกษา

3 ชม./ภาคการศึกษา

2 ชม./ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล

- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํ ปรึ กษาในชัว่ โมงแรกของการทําความเข้าใจวิชา
และนิสิตสามารถติดต่อผ่าน email ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ตอ้ งการ)

1. คุณธรรมจริ ยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่ อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริ ยธรรมที่พฒั นา
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องส่ งเสริ มให้นิสิตสามารถพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ส ามารถปฏิ บตั ิ ง านและดําเนิ น
ชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่ นในสังคมได้อย่างราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมโดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. มีระเบียบวินยั และซื่ อสัตย์
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. ไม่ประเมิน
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1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมระหว่างการสอนทั้งภาคทฤษฎีการอภิปรายและ
สัมมนา
1.3 วิธีการประเมินผล
1. กําหนดเกณฑ์การเข้าเรี ยนในรายวิชาอย่างน้อย 80% จึงจะมีสิทธิ์ สอบ
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรี ยนและการสัมมนา
3. ประเมินการส่ งรายงานตามระยะเวลาที่กาํ หนด
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่พฒั นา
นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชีวติ และศาสตร์ ของวิชาชี พทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ กระบวนการวิจยั พื้นฐาน และความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้
เพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ที่นาํ ไปสู่ สุขภาพที่ดีของผูร้ ับบริ การ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ดังนี้
1. มีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชีวิต
2. มีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. มีความรู ้ในศาสตร์ ของวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปั จจุบนั
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่ วมกับการสัมมนา การอภิปราย
2. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม จัดให้มีการสัมมนาเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาชีพ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากการสัมมนา การ
อภิปราย
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่พฒั นา
นิสิตต้องมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่ ความ
เป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจยั และเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริ บททางสุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ทักษะทางปั ญญา ดังนี้
1. สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ค วามรู้ ท างวิช าชี พ และความรู ้ อื่น ที่ เกี่ ย วข้อ ง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริ การทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุก ต์ใ ช้แ ละบู รณาการความรู ้ ในสาขากายภาพบํา บัด กับ ความรู ้ ในศาสตร์ อื่ น ๆที่
เกี่ ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ และบริ บ ททาง
สุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสนใจที่จะทําการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง
2. จัดสัมมนาโดยให้นิสิตใช้ทกั ษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบและมีหลักฐานเชิ งประจักษ์พร้อม
ทั้งได้นาํ เสนอความคิดของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความรู ้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์
3. มอบหมายงานที่ มุ่ ง ให้ นิ สิ ตได้ เรี ยนรู้ แ ละค้ น คว้า ที่ เกี่ ย วกั บ สาขาวิ ช ากายภาพบํา บัด หรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการแสดงความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา และ
การอภิปราย
3. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่กาํ หนด
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พฒั นา
นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สามารถทํางานร่ วมกันได้ตอ้ งมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์
ของวิชาชีพและศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

มคอ. 3

1. ไม่ประเมิน
2. มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ โดย ใช้รูป แบบของกิ จกรรมกลุ่ ม เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ เกิ ด การอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
2. จัดสั ม มนาการเรี ย นรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ท าํ งานเป็ นที ม และการแสดงออกของภาวะผูน้ ํา และผูต้ าม
ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในชั้นเรี ยนและการสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
นิสิตสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึ ก ษาทําความเข้าใจในประเด็ น ปั ญ หา เลื อกและประยุก ต์ใช้เทคนิ ค ทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
3. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในหลักสู ตร ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ คัดกรอง และ
สรุ ป
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณี ศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้ทกั ษะการ
สื่ อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยนและรู ปแบบในการนําเสนอผลงาน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณี ศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้
ทักษะการสื่ อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
6.1 ผลการเรี ยนรู้ทกั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม
และผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้บริ การกับ
ผูร้ ับบริ การได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพจึงมีการกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะ การปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน
รักษา ฟื้ นฟู และส่ งเสริ มสุ ขภาพ แก่ผใู ้ ช้บริ การ ตามข้อกําหนดสภากายภาพบําบัด หัวข้อ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ดา้ นกายภาพบําบัด ในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู ้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด และสิ ท ธิ ผู ้ป่ วย
5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิงานมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ส ามารถทํา งาน
เป็ นที ม ร่ วมกั บ ผู ้อื่ น ในการทํา งานในชุ ม ชนหรื อในหน่ ว ยบริ การสุ ขภาพ
6.2 วิ ธี ก ารสอน
1. ฝึ กการนําเสนอที่แสดงถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับ
การใช้เหตุผลทางคลินิก
2. จัดการสัมมนาให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ดา้ นกายภาพบําบัด ในการ
ดูแลสุ ขภาพของประชาชนโดยผสมผสานความรู ้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
3. มอบหมายโจทย์สัมมนาเพื่อให้แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปั ญหา ร่ วมกับการ
ใช้เหตุผลทางคลินิกและการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
4. สอดแทรกคุ ณธรรม จริ ยธรรม สิ ทธิ ผูป้ ่ วยและเคารพในศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพกายภาพบําบัด ทั้งภาคทฤษฎีและสัมมนา
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5. จัดการสั ม มนาให้นิ สิ ตรู ้ จกั หน้าที่ ในการปฏิ บ ตั ิ งานของตนเอง ฝึ กการมี ม นุ ษ ยสั ม พันธ์ ที่ ดี และ
สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ตารางการเรียนการสอนวิชากบ 332 การยศาสตร์ และการประยุกต์ ใช้ ทางกายภาพบําบัด 1(1-0-2 )

1

พฤ. 18 ก.พ. 58

2

พฤ. 25 ก.พ. 58

3

พฤ. 3 มี.ค. 58

4

พฤ. 10 มี.ค.58

5

พฤ.17 มี.ค. 58
พฤ. 24 มี.ค.58

อาจารย์ ผ้สู อน

0.5

Principle to ergonomics

OY

9.00-9.30

0.5

Anthropometric measurement

OY

9.30-10.30

1

Manual material handling

OY

8.30-10.00

1.5

Seating

WT

8.30-10.00

1.5

Task analysis and MS evaluation checklist

OY

10.00-10.30

0.5

SDL

8.30-10.00

1.5

Workplace and universal design

OY

8.30-9.30

1

Slip trip fall

OY

9.30-10.00

0.5

Pre-employment evaluation

OY

8.30-10.30

0.5
2
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อ.อมร

หน้า 9

ห้ องเรียน

SDL

หัวข้ อ

8.30-9.00

10.00-10.30
6

สอบบรรยาย

วันที่

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

ครั้ง
ที่

เวลา

ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
กบ 332
2. คอมพิวเตอร์และเครื่ องฉาย LCD
3. ตัวอย่าง VDO

มคอ. 3
7

พฤ. 31 มี.ค.58

8.30-10.30

8

พฤ. 7 เม.ย.58

8.30-10.00

9

พฤ. 21 เม.ย.58

10

พ.ฤ. 28 เม.ย.
58

10.00-10.30

11

พฤ. 12 พ.ค. 58

8.30-10.00

รวมชั่วโมง

2

Occupational medicine
1.5

8.30-10.00

1.5

10.00-10.30

Lecture exam I

OY

จนท.1

Seminar: Ergonomic application I

OY

WT

OY

WT

OY

จนท.1

0.5

8.30-10.00

1.5

SDL
Seminar: Ergonomic application II

0.5
12 0
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
1
1,2
1,2
2

2

2

ผลการเรี ยนรู ้
คุณธรรมจริ ยธรรม
(1.5)
ความรู ้
2.2 (2.1, 2.3)
ทักษะทางปั ญญา
3.1, 3.3, 3.4
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(4.2)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5.2, 5.3)
ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
(6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

วิธีการประเมิน
- การสัมมนา
- การสัมมนา
- การสอบภาคทฤษฎี
- การสัมมนา
- การสอบภาคทฤษฎี
- การสัมมนา

สัปดาห์ที่
สัดส่ วนการ
ประเมิน
ประเมิน
สัปดาห์ที่ 9 และ
10
สัปดาห์ที่ 8, 9, 10
40%
และ 11
สัปดาห์ที่ 8, 9, 10
50%
และ 11
สัปดาห์ที่ 9 และ
10

5%

สัปดาห์ที่ 9 และ
10

5%

สัปดาห์ที่ 9 และ
10

-

- การสัมมนา

- การสัมมนา

หมายเหตุผลการเรี ยนรู ้ในเครื่ องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
รายละเอียดการประเมินและเกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคทฤษฎี
1.1 Principle to ergonomics
1.2 Anthropometric measurement
1.3 Manual material handling
1.4 Seating
1.5 Task analysis and MS evaluation checklist
1.6 Workplace and universal design
1.7 Slip trip fall
1.8 Pre-employment evaluation
1.9 Applied ergonomics and prevention
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10%
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4%
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1.10 Occupational medicine
2. สั มมนา
รวม

20%

12%
100%

เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสิตต้องเข้าเรี ยนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 50
นิสิตมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้งโดยอยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อบ โดยคะแนนรวมของนิสิตต้องได้เกรด C
จึงจะถือว่าสอบผ่าน
หมายเหตุ
เกณฑ์ การให้ ระดับขั้น ตัดสิ นดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับขั้นระดับคะแนน
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

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. น.ต. สุ ทธิ์ ศรี บูรพา.เออร์ กอนอมิกส์: ;วิศวกรรมมนุษยปั จจัย.กรุ งเทพมหานคร:
บ.ซีเอ็ดยูเคชัน่ ;2540.
2. กิตติ อินทรานนท์. การยศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุ งเทพฯ: 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.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไม่มี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูส้ อน โดยทีมผูร้ ่ วมสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายแก่นิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
เรี ยนมาแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้จริ ง
เนื้อหาที่สอนไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัดเท่าไร
เนื้อหาที่สอนกับที่ออกข้อสอบไม่ค่อย
สอดคล้องกัน

การดําเนินการปรับปรุ ง

ความต้องการการสนับสนุน
จากสาขาวิชา/คณะ

ยกตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ทาง
กายภาพบําบัดให้นิสิตเห็นมากขึ้น
เนื่องจากรายวิชานี้เป็ นวิชาที่เน้นการวิเคราะห์
และการนําไปใช้ เนื้อหาในการออกข้อสอบจึงมี
ความหลากหลาย ทั้งนี้อาจารย์ผสู ้ อนได้มีการ
ทวนสอบก่อนจัดการสอบทุกครั้ง ซึ่ งเนื้อหา
ข้อสอบได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอน
ทุกหัวข้อ

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- จัดทําแผนการสอบและทวนสอบร่ วมกับอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์ก่อนนํามาใช้
สอบจริ ง
- ส่ งแบบประเมินสัมมนาให้อาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนพิจารณาวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินก่อน
นํามาใช้จริ ง
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาเห็นชอบ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 13

มคอ. 3

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- นําข้อคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนพร้อมข้อเสนอแนะแก้ไขมานําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรฯเพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําข้อมูลไปปรับปรุ งรายวิชาต่อไป
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