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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 2513721 ชื่อวิชา การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม 
         Ergonomics and Enginerring Psychology 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเลือกเสรี 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11509 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
14 พฤศจิกายน 2560 

 
หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  
 2) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ และมีการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ และน าไป
บูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ 
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 3) นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามหลักการทางจิตวิทยาที่ได้
ศึกษามารวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  
 4) มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการท างาน และมีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5) มีทักษะในการเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสามารถน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - ควรมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างาน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของการยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม วิทยาการจัดสภาพงาน 
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การวัดสัดส่วนร่างกายมนุษย์เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การออกแบบที่นั่งท างานและสถานที่ปฏิบัติงาน การศึกษาสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพและเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการโยกย้ายวัสดุขณะ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยอาชีวอนามัยและปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับเครื่องจักร และการท างานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งความปลอดภัยในการ
ท างานในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงานและสถานที่ท างาน  
 A study of concept and scope of engineering psychology, ergonomics, human 
anatomy, the analysis of human motion and body measurement for application to 
work, workplace design in working area, physical environment and work instrument, 
concept of material transference while working, hygiene factors and motivation 
factors, relationship between man and machine, including safety of working in tools, 
office appliances and workplace. 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพ่ือทบทวนความรู้
ให้ ชั ด เจนและแม่นย ายิ่ งขึ้ น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

0  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

90 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 



3 
 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook, Line Application  
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์การ และสังคม  
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์ 

1. ผู้ ส อน จั ด ก าร เรี ย น การสอน โดยการ
สอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบประกอบการบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์ 
 2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดย
เน้นความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่ง
กายตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย  และ
ช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมชั้นในด้านที่ตนเองถนัด 
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องคุณค่าและความส าคัญ
ของจรรณยาบรรณการออกแบบสภาพการ
ท างานท่ีสร้างความปลอดภัย 
4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและนักศกึษาส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด  

1. ประเมินจากการสังเกตโดยการใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียนและการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา  
2. ค วาม มี วิ นั ย ค วาม ต รงต่ อ เวล า  ค วาม
รับผิดชอบส่งงานที่รับมอบหมาย โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างเรียนและ
ขณะท ากิจกรรม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กลุ่ม
มอบหมายในขณะท ากิจกรรม 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5. ประเมินจากใบงานทีม่อบหมาย 

1-15 

10% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
2) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยา  

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
เป็นกลุ่มตามใบงาน สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการย
ศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรมตามขั้นตอนการ
พัฒนาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา และความรับผิดชอบส่ง
งานที่รับมอบหมาย ผู้สอนบันทึกพฤติกรรม
นักศึกษาขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการตอบค าถามและการท า

1-16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน  
3) มีการพัฒนาองค์ความ รู้ของตนเอง และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้อง 

2. ให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้การยศาสตร์และ
จิตวิทยาวิศวกรรมเพิ่มเติมจากหนังสือ ต ารา 
งานวิจัย และการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. ให้นักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา
จากคลิปสารคดี โดยใช้ความรู้จากท่ีได้เรียนไป
มาใช้ในการวิเคราะห์ 

แบบฝึกหัด 
3. ประเมินจากใบงานท่ีนักศึกษาได้รับ 
4. ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
และการประยุกต์จากองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมท้ังสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  
2) สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
การประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
3) มีทั กษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา ในการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติการวิจัยทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ได้ 
4) สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น
ในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ 
เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการ
บริหารและพัฒนาองค์การ  
5) สามารถวิเคราะห์  ออกแบบและประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่  การสังเกต การ

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หรือความสนใจของนักศึกษา หรือให้นักศึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเขียน
สรุปเนื้อหาท่ีรับมอบหมาย 
2. ผู้สอนอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด ใน
การจัดท า 
3. ผู้สอนพัฒนาทักษะในการท างานกลุ่ม โดย
ส่งเสริมนักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากใบงาน 
4. ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาได้ท าการสืบค้นศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การจัดท ารายงาน 

1. ประเมินด้ วยการตอบค าถามว่าการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือ
ประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5. ประเมินจากใบงานที่นักศึกษาได้รับ 
6. ประเมินจากการสอบ 

1-16 

20% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

สัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุก
ระ ดั บ  โด ย ใช้ ก า รสื่ อ ส า รภ าษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมใน
การท างาน  
3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุก
ระดับชั้น ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป       
5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการ
เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้อภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตามความ
สนใจของนักศึกษา 
2. ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ  ด าเนินการสร้างการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และเปิดโอกาสให้ท างานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

1. การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึง
ความสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบและส่ง
งานที่ รับมอบหมาย บันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการปฏิบัติ ได้แก่ การมอบหมาย
งาน และรายงานผลการด าเนินการค้นคว้า
รายงาน 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  

1-15 

20% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย  
2) มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อ

1. ผู้สอนมอบให้นักศึกษาค้นคว้าจาก Website 
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และน าเสนอโดยใช้รูปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. ผู้ สอนสาธิตการสืบค้นและการเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
3. ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินจากการสืบค้นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ประเมินจากการเลือกใช้ข้อมูลประกอบการ
ท ารายงาน 
3. ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงาน 
4. ประเมินจากการสืบค้นสารสนเทศในการ
สืบค้น และการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล 

1-15 

20% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

และรูปแบบของสื่อในการนาเสนอผลงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

4. ผู้สอนมอบหมายงานที่ต้องสืบค้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รับจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 
5. ผู้ ส อ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ใ ช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการสืบค้น และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประมวลผล การประมวลสารสนเทศ
ประกอบการเขียนรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ในช้ันเรียน  
 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

แนะน ารายวิชา  ผู้สอน เนื้อหา การ
เรียน การสอบและการประเมินผล 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนแจกเอกสารแผนการสอน 
2. การบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ และวินัยในการเรียน 
3. การอภิปราย โดยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

2 
(3 ชม.) 

การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. มอบหมายรายงานกลุ่ม เรื่องการออกแบบ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
5. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3 
(3 ชม.) 

การจัดสภาพงาน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

4 
(3 ชม.) 

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

5 
(3 ชม.) 

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของ
มนุษย ์

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

6 
(3 ชม.) 

สั ด ส่ วน ร่ า งก ายมนุ ษ ย์ กั บ ก าร
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

7 
(3 ชม.) 

การออกแบบ ที่ นั่ งท า งานและ
สถานท่ีท างาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

8 
(3 ชม.) 

สภาวะแวดล้อมทางกายภาพและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. การสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

9 
(3 ชม.) 

การโยกย้ายวัสดุขณะปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. การสาธิตการใช้อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุ 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

10 
(3 ชม.) 

ปัจจัยอาชีวอนามัยและปัจจัยจูงใจ
ในการท างานของบุคลากรใน
องค์การ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

3. ค าถามทบทวน 
 

- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

11 
(3 ชม.) 

ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งค น กั บ
เครื่องจักร 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

12 
(3 ชม.) 

การท า งาน ร่ วม กั บ เทค โน โล ยี
สมัยใหม่ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

13 
(3 ชม.) 

ความปลอดภัยในการท างาน กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. การสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

14 
(3 ชม.) 

ความปลอดภัยในเครื่องมือ  
อุปกรณ์ส านักงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
3. กรณีศึกษา 
4. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและให้สรุปร่วมกัน 
5. การสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
6. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษาสารคดีการออกแบบของมนุษย์ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

15 ความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน กิจกรรมการเรียนการสอน : 1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  - การสังเกตพฤติกรรม ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(3 ชม.) 1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
3. กรณีศึกษา 
4. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและให้สรุปร่วมกัน 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่มอบหมายให้ไป
ค้นคว้า 

และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ศรีโยธิน 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - รายงาน/ใบงาน    60% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - จิตพิสัย      10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
สฤษดิ ์ศรีโยธิน. (2560). การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สุทธิ์ ศรีบูรพา. (2549). เออร์กอนอมิกส์: มนุษยปัจจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ:  
          บริษัท ส.เสริมมิตรการพิมพ์ จ ากัด 
อารี เพชรผุด (2536). สภาพการท างานและองค์ประกอบด้านบุคคล. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Michel G. Aamodt. (2007). Industrial/Organizational Psychology An Applied Approach. 
 California : Thomson Learning. 
Frank J. Landy and Jeffrey M. Comte. (2007). Work in the 21st Century an introduction 
 to industrial and Organizational Psychology.  (2nd) . Massachusetts:  Blackwell 
 Publishing.  

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://www.est.or.th/ 
 http://www.ohswa.or.th 
 http://www.shawpat.or.th 

  

http://www.50states.com/massachu.htm
http://www.est.or.th/
http://www.ohswa.or.th/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


