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แผนการสอนประจ าวชิา 
 

รหัสวชิา 5542210 
รายวชิา กายวภิาคเชิงกลส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ หน่วยกติ 3(2-2-5) 
 (Mechanical Anatomy for Product Design)   

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาขนาดสัดส่วนสรีระ โครงสร้างและหนา้ท่ีการท างานของร่างกายมนุษยกิ์จกรรมต่างๆ  
ของมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์กบังานหรือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง  ๆ  การวดัขนาดสัดส่วนร่างกาย  
การประยุกต์ใช้ Ergonomics ระบบกลไกพื้นฐานด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ สภาวะแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกบัการท างาน 

ปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงหนา้ท่ี  ความสะอาด  ความเหมาะสม  และความ
ปลอดภยัดว้ยการใชร้ะบบกลไกพื้นฐาน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เม่ือผูเ้รียนเรียนจบบทเรียนน้ีแลว้ ผูเ้รียนมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบักายวภิาคเชิงกลและการออกแบบผลิตภณัฑไ์ด ้
2. อธิบายความสัมพนัธ์ของระบบ โครงสร้าง และหนา้ท่ีการท างานของร่างกายมนุษย ์
3. วเิคราะห์สัดส่วน สรีระโครงสร้าง และหลกัการวาดสัดส่วนของร่างกายมนุษยไ์ด ้
4. อธิบายหลกัการวดัสัดส่วนร่างกายมนุษย ์และวธีิการในการน าเสนอสัดส่วนได ้
5. สังเคราะห์ความสัมพนัธ์ และเปรียบเทียบระหวา่งกายวภิาคและกลไกพื้นฐานเพื่อใช้

ในการออกแบบ ผา่นการน าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
6. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขององค์ความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจยั

ของสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบได ้ 
7. น าความรู้ในรายวชิาไปฝึกปฏิบติัและประยกุตใ์ชก้บังานออกแบบผลิตภณัฑไ์ด ้
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โครงการสอน 
  

 วชิากายวภิาคเชิงกลส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีจ  านวน 3 หน่วยกิต ใชเ้วลาเรียน 4 
คาบต่อสัปดาห์ มีเวลาเรียนทั้งส้ิน 05 สัปดาห์ รวม 60 คาบ สามารถท าเป็นโครงการสอนไดด้งัน้ี 
 

สัปดาห์
ที่ 

เนือ้หา 
จ านวน
คาบ 

วธีิการสอน/กจิกรรม 

1-2 บทท่ี 0  บทน า 
ความหมายของกายวภิาคเชิงกล 
ความส าคญัของกายวภิาคเชิงกล 
ประโยชน์ของการออกแบบตามสัดส่วน
ร่างกายมนุษย ์
ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ประเภทของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

8 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซกัถาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การตอบค าถามทา้ยบท 
- ฝึกปฏิบตัการตามใบงานท่ี 1 
- ศึกษาวดิีทศัน์ เร่ือง กายวภิาค
เชิงกล  
 

3-5 บทท่ี 2  กายวภิาคของมนุษย ์
ระบบการท างานของร่างกาย 
หนา้ท่ีของระบบในร่างกาย 
โครงสร้างท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว 
 ลักษณะและขีดความสามารถในการ
เคล่ือนไหว 

 

12 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซกัถาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-  ศึกษาวดิีทศัน์ เร่ือง 
โครงสร้างการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ 
- การตอบค าถามทา้ยบท 
- ฝึกปฏิบติัการตามใบงานท่ี 2  
 

6-8 บทท่ี 3  สัดส่วนของมนุษยก์บัการออกแบบ 
ขนาดสัดส่วนสรีระมนุษยใ์นมิติต่าง ๆ 
หลกัการวาดสัดส่วนร่างกายมนุษย ์
การใชข้นาดสัดส่วนมนุษยใ์นการออกแบบ 
การออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั  
   มนุษย ์

12 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซกัถาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-  ศึกษาวดิีทศัน์ เร่ือง สัดส่วน
สรีระมนุษยใ์นแต่ละช่วงวยั 
- การตอบค าถามทา้ยบท 
- ฝึกปฏิบติัตามใบงานท่ี 3 
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สัปดาห์
ที่ 

เนือ้หา 
จ านวน
คาบ 

วธีิการสอน/กจิกรรม 

9-10 บทท่ี 4  การวดัสัดส่วนร่างกายมนุษย ์
การวดัสัดส่วนมนุษยใ์นสภาวะหยดุน่ิง 
การวดัสัดส่วนในสภาพเคล่ือนไหว 
การน าเสนอขอ้มูลสัดส่วนในงานออกแบบ 

 
 
 

8 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซกัถาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การตอบค าถามทา้ยบท 
- แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบติัตามใบ
งานท่ี 4  
 

11-13 บทท่ี 5  กลไกการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
กลไกพื้นฐานในการออกแบบ 
ปัจจยัพื้นฐานของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
หลกัการใชก้ลไกพื้นฐานในการออกแบบ   
   ผลิตภณัฑ์ 

12  - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซกัถาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-  ศึกษาวดิีทศัน์ เร่ือง การ
ออกแบบโดยใชห้ลกัการทาง
กายวภิาค 
- การตอบค าถามทา้ยบท 
- ฝึกปฏิบติัตามใบงานท่ี 5  
 

14-15 บทท่ี 6  สภาวะแวดลอ้มกบัการออกแบบ 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน 
ผลกระทบของสภาวะแวดลอ้มท่ีมีต่อการ
ออกแบบ   

ปัจจยัของสภาวะแวดลอ้มกบัการออกแบบ 
มนุษยก์บัสภาวะแวดลอ้มเพื่อการ 
   ออกแบบ 

8 - การบรรยาย สรุปบทเรียน 
- การอภิปราย ซกัถาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-  ศึกษาวดิีทศัน์ เร่ือง มนุษย์
กบัสภาวะแวดลอ้มเพื่อการ
ออกแบบ 
- การตอบค าถามทา้ยบท 
- ฝึกปฏิบติัตามใบงานท่ี 6 
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

1.  วิธีสอน วิธีการสอนส่วนใหญ่ใชว้ิธีการบรรยายเอกสารประกอบการสอน แบ่งกลุ่ม 
อภิปราย การท ากิจกรรมกลุ่ม การท าใบงาน การศึกษากรณีศึกษา การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจาก
เวบ็ไซต ์ 

2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ใหน้กัศึกษาตอบค าถามทา้ยบทในเอกสารประกอบการสอน 
2.2 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้และท ากิจกรรมตามใบงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
2.3 ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเพื่ออภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามประเด็น

ปัญหาท่ีก าหนดให ้แลว้เสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 

1.  เอกสาร ต ารา วารสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโดยใชห้ลกัการทางกายวภิาค 
2.  ส่ือประกอบการเรียนรู้ Microsoft Power Point 
3.  เคร่ืองฉายภาพ LCD 
4.  ส่ือวดิีทศัน์ ขอ้มูลสารสนเทศ และเอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
5.  ใบงาน 

 

การวดัผลและประเมนิผล 
 

 1.  การวดัผล การวดัผลแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1.1 คะแนนระหวา่งภาคเรียน 70% 
 1.1.1 การเขา้ชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม 10% 

 1.1.2 คะแนนจากงานท่ีมอบหมาย 30% 
 1.1.3 การตอบค าถามทา้ยบท 10% 

 1.1.4 การสอบกลางภาคเรียน 20% 

 1.2 การสอบปลายภาคเรียน 30% 
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2.   การประเมินผล 
2.0   สังเกตพฤติกรรมความสนใจและการมีส่วนร่วม เช่น ความตั้งใจในการฟังการ

บรรยาย มีการร่วมอภิปรายซกัถาม มีความรับผดิชอบการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2.2   ตรวจผลงานท่ีมอบหมายให ้
2.3   การประเมินผลใชร้ะบบอิงเกณฑโ์ดยเปรียบเทียบคะแนนดงัน้ี 
 

 คะแนน ระดับการประเมิน ความหมาย  
 80 - 100 A+  ดีเยีย่ม  
 75 - 79 B+ ดีมาก  
 70 - 74 B+ ดี  
 65 - 69 C+ ดีพอใช ้  
 60 - 64 C+ พอใช ้  
 55 - 59 D+ อ่อน  
 50 - 54 D+ อ่อนมาก  
 ต ่ากวา่ 50 F+ ตก  

 

 

 


