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แบบเสนอข ้อมูลส  าหรับการค ัดเล ือกและต ัดส ินรางว ัล สหก ิจศ ึกษาด ีเด ่น  
ระด ับมหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ  ป ีการศ ึกษา  256๔ 

 
 โครงงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 
 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน

และ ระยะเวลา ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
 
- การจัดท าโครงการ 
  เสนอหัวข้อโครงการพี่เลี้ยงและให้อาจารย์ที่ป รึกษาทราบ โดยให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการท างานกับคอมพิวเตอร์ในพนักงานส านักงาน และเขียนโครงการ
โดยหัวข้อโครงการประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
ด าเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีการประเมินและ วิธีการวัดผล 
โดยใช้แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงท่าทางในการท างาน เสนอแนะการปรับปรุงการท างาน
เพื่อลดปัญหาสุขภาพพนักงานเสนอต่อหน่วยงาน ออกแบบทา่ทางการยืดเหยียดกลา้มเน้ือที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับส่วนของร่างกายที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะท างานและแบบประเมินความพึง
พอใจในกิจกรรมการสอนและฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และประเมินและ
สรุปผลและเสนอแนะ  
 การจัดโครงการ จัดขึ้นวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีการเปิดโครงการ โดยนางสุวพิทย์ แก้วสนิท 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จากน้ันสอนวิธีการประเมินท่าทางในการท างานด้วยเทคนิค 
Rapid Upper Limb Assessment (RULA) และให้บุคลากรกลุ่มผู้น าท าแบบประเมินท่าทางในการ
ท างานด้วยตนเองก่อนปรับปรุง และให้ค าแนะน าแนวทางการปรับปรุงสถานีงานและท่าทางในการ
ท างานกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามหลักการศาสตร์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ให้
บุคลากรกลุ่มผู้น า จ านวน 30 คน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ท าการติดตามผลการประเมินหลังปรับปรุง 1 สัปดาห์ ให้บุคลากร
กลุ่มผู้น าท าแบบประเมินท่าทางในการท างานด้วยตนเอง จากน้ันน าผลการประเมินก่อนปรับปรุง 
และหลังปรับปรุงมาเปรียบเทียบสรุปผล และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจยืดกล้ามเน้ือ 
 

   

  การประเมินท่าทางในการท างาน              กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเน้ือ 
- การจัดระบบการท างาน 

มีการวางแผนว่า 1 เดือนจะท าอะไรบ้าง และก าหนดวันที่ชัดเจน ลักษณะงานที่ท า เช่น การ
การส ารวจสภาพปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจถังดับเพลิง การตรวจวัดแสง
สว่างในการท างาน การท ารายงานฝุ่น PM 2.5 และการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น 
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-ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 
พี่เลี้ยงสอนงานดีมาก เน่ืองจากเป็นระบบราชการเลยต้องเรียนรู้ใหม่ พี่เลี้ยงสอนงานทุกอย่าง

ก่อนมอบหมายงานให้ท า และก าหนดเวลาส่งที่ชัดเจน เพื่อฝึกให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จทันเวลาที่พี่ก าหนด โดยมีการให้เรียนรู้จากตัวอย่างที่พี่ท ามาก่อน 
และสอนการท าหนังสือราชการทุกประเภทจนมีความเข้าใจและสามารถเขียนได้ถูกต้อง  

 
 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้        

วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
 
- วิธีการท าโครงการ 
 มีการเสนอหัวข้อโครงการ และเขียนโครงการโดยหัวข้อโครงการประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิธีการประเมินและวัดผล โดยใช้แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงท่าทาง ใน
การท างานและแบบประเมินความพึงพอใจในการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และ
ประเมินและสรุปผลและเสนอแนะ 
 
- บทคัดย่อ  
 มีการเขียนโดยการพูดถึงงานที่บุคลากรปฏิบัติ จ านวนผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งหมดใดกี่ท่าน และ
พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์อย่างไร และน าผลการประเมินความเสี่ยงใน
การท างานมาพูดถึงในส่วนของปัญหาที่พบว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดและอธิบายว่าการท างานกับ
คอมพิวเตอร์น้ันมีท่าทางแบบไหน และก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือโรคที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างไรบ้าง 
และรวมถึงการน่ังท างานกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร และ
สุดท้ายก็สรุปว่า ผู้จัดท าโครงการเห็นความส าคัญของปัญหาจึงจัดท าโครงการน้ี เพื่อจะได้ทราบข้อมูล
ความเสี่ยงที่สามารถเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขได้ 
 
- การด าเนินงาน  
 แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
1. ขั้นเตรียมการ มีการจัดท าแบบประเมินความเสี่ยงท่าทางในการ
ท างาน และสื่อเอกสารแผ่นพับมีการจัดเตรียมแบบประเมินความพึง
พอใจในการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ 
2. ขั้นด าเนินการ ประเมินความเสี่ยงท่าทางการท างานก่อนปรับปรุง                                            
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสถานีงานและท่าทางในการท างาน                                                        
จัดกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ประเมินความเสี่ยงท่าทางการท างาน                                                  
หลังปรับปรุง เปรียบเทียบผลก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
3. ขั้นสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลผลก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
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- การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
 สามารถน าความรู้ทางศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาบูรณาการในหลาย
รายวิชามาใช้ในการท าโครงการได้ ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงและประเมินท่าทางในการ
ท างาน การท าประชาคมเพื่อให้ทุกคนตระหนัก เห็นถึงความเสี่ยงและยอมรับร่วมกันในการจัดท า
โครงการปรับปรุงการท างานเพื่อลดความเสี่ยงที่กระทบต่อสุขภาพ น าความรู้ในหลักความปลอดภัยใน
การท างาน การปรับปรุงสถานีงานมาแนะน าได้จริง สอดคล้องกับปัญหาที่พบ สามารถใช้ทักษะในการ
พูด การกล้าแสดงออกมาสอนการประเมินท่าทางในการท างานให้บุคลากรได้ ทักษะในการสื่อสารที่ดี
ท าผู้อื่นเข้าใจง่าย และกลยุทธ์ในการโน้มน้าวจิตใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ  และสามารถน า
ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะได้ เช่น เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่มีบุคลากรสอบถามและเราไม่สามารถ
ตอบได้หมด เราก็จ าเป็นจะต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่าเงียบเพราะจะท าให้ผู้ที่
เข้าร่วมโครงการไม่มั่นใจในตัวเรา ใช้หลักวิชาการ วิชาชีพและบุคลิกภาพที่ดีท างานเป็นทีม มั่นใจใน
ตนเองและท าให้ผู้ร่วมโครงการมั่นใจและเห็นถึงเป้าหมาย ความส าเร็จร่วมกัน 

 
 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 

 
1. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย น าข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงท่าทางในการ
ท างานของบุคลากรในส านักงานไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในอนาค ตและบุคลากร
สามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุดและสามารถลดความเสี่ยงขากท่าทางในการ
ท างานได้ ขณะน้ีมีบางส่วนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว  
2. บุคลากรน าความรู้ที่ได้เกี่ยวกับท่าทางในการท างานกับคอมพิวเตอร์ที่ถกูต้องไปปฏิบัติละปรับปรุง
ท่าทางการท างานที่ผิดอยู่ได้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในเวลาท างานในหน่วยงานและการท างานที่
บ้าน 
3. บุคลากรน าแนวทางในการปรับปรุงสถานีงานที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในการปรับเปลี่ยน
สถานีงาน เช่น การวางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัว 1 ช่วงแขน และขอบบนของหน้าจอควนอยู่ระดับ
สายตา การน่ังเก้าอี้ศีรษะควรตั้งตรงแผ่นหลังชิดกับพนักพิง เป็นต้น 
4. บุคลากรน าวิธีการยืดเหยียดกล้ามเน้ือลดอาการบาดเจ็บไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และในช่วงพัก
กลางวันมีการยืดเหยียดกล้ามเน้ือเพื่อลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ ได้ 


