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1. สาระส าคัญ 
 การยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหลายสาขาวิชาด้วยกัน เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา 
สังคมศาสตร์ และสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ร่วมก้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน ความปลอดภัยสูงสุดและความสะดวกสบายในการท างาน งานทางด้านการยศาสตร์ คือ การพฒันา
ปรับปรุงสภาพการท างาน ความหนักเบาของงาน การใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม รวมไปถึงท่าทางการท างาน เพือ่ให้คนงาน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการลดข้อผิดพลาดในการท างาน และการเพิ่มผลผลิต นอกจากน้ียัง
เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการท างานอีกด้วย 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 มีความรู้ความเขา้ใจในทักษะกระบวนการปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร ์
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 ความหมายของการยศาสตร ์
3.1.2 ความส าคัญและวัตถุระสงค์ของการยศาสตร์ 
3.1.3 ขอบเขตของงานการยศาสตร์ 
3.1.4 หลักการของการยศาสตร์ (Ergonomics) 
3.1.5 ขนาดโครงสร้างร่างกายของคน 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถอธิบายความหมายของการยศาสตร์ได้ 
3.2.2 สามารถอธิบายความส าคัญและวัตถุระสงค์ของการยศาสตร์ได้ 
3.2.3 สามารถบอกขอบเขตของงานการยศาสตร์ได้ 
3.2.4 สามารถอธิบายหลักการของการยศาสตร์ (Ergonomics)ได้ 
3.2.5 สามารถบอกขนาดโครงสร้างร่างกายของคนได้ 

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       3.3.1 รับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคุณค่า และพัฒนาลักษณะนิสัย ในเรื่อง การปรับปรุง
สภาพการท างานตามหลักการยศาสตร ์
 
4. เน้ือหาสาระการเรียนรู ้
 หน่วยที่ 7 การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร์ ประกอบไปด้วยหัวขอ้หรือเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 

4.1 ความหมายของการยศาสตร ์
4.2 ความส าคญัและวัตถุระสงค์ของการยศาสตร์ 
4.3 ขอบเขตของงานการยศาสตร ์
3.1.4 หลักการของการยศาสตร์ (Ergonomics) 
4.5 ขนาดโครงสร้างร่างกายของคน 

 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
5.1.1 ครูน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร ์โดยครอบคลุมถึง 

เน้ือหาของการเรียนรู้ในหน่วยที่ 7 ซึ่งในแต่ละหัวข้อน้ันจะมีการน าเสนอก่อนเข้าสู่บทเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละหัวข้อ 
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5.1.2 ครูใช้ค าถามน าในการระหว่างการแนะน าเข้าสู่บทเรียน เพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดการมีส่วนร่วมในการ 
น าเข้าสู่บทเรียน 
 5.2 การเรียนรู้ 
  5.2.1 ครูให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากสื่อ ใบงาน และการท ากิจกรรมในชั้นเรียน โดยเน้นการท า  
 กิจกรรมการท าการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
  5.2.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อการเรียนรู้ในหน่วยที่ 7 
 5.3 การสรุป 
  5.3.1 ครูสรุปสาระการเรียนรู้ ในด้านของทฤษฏี และการปฏิบัติ พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ 
 ในหน่วยที่ 7 
  5.3.2 ครูสังเกตพฤติกรรม ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และผลสัมฤทธิ์จากการท า
กิจกรรม 
กลุ่ม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน 
 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์  :  เอกสารประกอบการเรียนรู้ในเรือ่ง การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร ์
 จากหนังสือเรียนอาชวีอนามัยและความปลอดภัย รหสัวิชา 20001 - 1001 
 6.2 สื่อโสตทัศน์ :  โปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Powerpoint) หัวข้อ การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลัก 
การยศาสตร์ 
 6.3 หุ่นจ าลอง หรอืของจริง (ถ้าม)ี :  - 
 6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี :  - 
 
7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ( ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ ) 
 7.1 ใบความรู้ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

7.1.1 ความหมายของการยศาสตร ์
7.1.2 ความส าคัญและวัตถุระสงค์ของการยศาสตร์ 
7.1.3 ขอบเขตของงานการยศาสตร์ 
7.1.4 หลักการของการยศาสตร์ (Ergonomics) 
7.1.5 ขนาดโครงสร้างร่างกายของคน 

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 ไม่มี 
 
9. การวัดผลและประเมินผล 
 9.1 ก่อนเรียน : แบบวัดผลประเมินผลความรู้ก่อนเรียน 
 9.2 ขณะเรียน : การสังเกต และพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
 9.3 หลังเรียน  : ใบงาน แบบทดสอบเฉพาะหน่วย และแบบวัดผลประเมินความรู้หลังเรียน 
 
10. บันทึกหลังสอน 
 10.1 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 10.2 ผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10.3 แนวทางการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


