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คํานํา

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร	์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ		

สงัคม	วฒันธรรม	สภาพแวดลอ้ม	และความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่จรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็	เพือ่พฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยการยกระดับคุณภาพ	

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ	และมาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	4.0	และโลกในศตวรรษที่	21	

โดยจัดทำาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	

และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน	

การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน						

ที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้	 จึงได้จัดทำา														

เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 เพื่อ																		

นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่	ให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้								

เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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สาระที่	4		เทคโนโลยี

มาตรฐาน	ว	4.1	 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

	 	 	 	 ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และศาสตร์อื่น	 ๆ	 เพื่อแก้ปัญหาหรือ	

	 	 	 	 พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 เลือกใช้	

	 	 	 	 เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1	 1.		 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี

	 ในชีวิตประจำาวัน	และวิเคราะห์สาเหตุ

	 หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

	 ของเทคโนโลยี

•	 เทคโนโลยี	 เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น

ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ	เพื่อใช้

	 แก้ปัญหาสนองความต้องการ	หรือเพิ่ม

	 ความสามารถในการทำางานของมนุษย์

•		 ระบบทางเทคโนโลยี	 เป็นกลุ่มของส่วนต่าง	 ๆ	

ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป	ประกอบเข้าด้วยกันและ

ทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดย										

ในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีจะ

ประกอบไปด้วยตัวป้อน	 (input)	 กระบวนการ	

(process)	และผลผลิต	(output)	ที่สัมพันธ์กัน	

นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูล							

ย ้อนกลับ	 ( feedback) 	 เพื่อใช ้ปรับปรุง																										

การทำางานได้ตามวัตถุประสงค์	ซึ่งการวิเคราะห์

ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบ

และการทำางานของเทคโนโลยี	 รวมถึงสามารถ

ปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำางานได้ตามต้องการ

•		 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา													

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัย

มาจากหลายด้าน	 เช่น	 ปัญหา	 ความต้องการ		

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง	 ๆ	 เศรษฐกิจ			

สังคม	

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2.	 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิต

	 ประจำาวัน	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล

	 และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

3.	 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา	 โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบ	 และตัดสินใจเลือกข้อมูล												

ที่จำาเป็น	 นำาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา							

ให้ผู้อื่นเข้าใจ	 วางแผนและดำาเนินการ																		

แก้ปัญหา

4.	 ทดสอบ	ประเมินผล	และระบุข้อบกพร่อง

ทีเ่กดิขึน้	พรอ้มทัง้หาแนวทางการปรบัปรงุ

แก้ไข	และนำาเสนอผลการแก้ปัญหา

•		 ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำาวัน												

พบได้จากหลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ	

เช่น	การเกษตร	การอาหาร

•		 การแก้ปัญหาจำาเป็นต้องสืบค้น	 รวบรวมข้อมูล	

ความรู้จากศาสตร์ต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อนำาไปสู่

การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

•		 การวิเคราะห์	 เปรียบเทียบ	 และตัดสินใจเลือก

ข้อมูลที่จำาเป็น	 โดยคำานึงถึงเงื่อนไข	 และ

ทรัพยากรที่มีอยู่ 	 ช่ วยให้ ได้แนวทางการ																						

แก้ปัญหาที่เหมาะสม

•		 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำ าได้ 													

หลากหลายวิธี	 เช่น	 การร่างภาพ	 การเขียน

แผนภาพ	การเขียนผังงาน

•		 การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางาน	

	 กอ่นดำาเนนิการแกป้ญัหาจะชว่ยใหท้ำางานสำาเรจ็

ได้ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของ																

การทำางานที่อาจเกิดขึ้น

•		 การทดสอบ	และประเมินผลเป็นการตรวจสอบ

ชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม

วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา	 เพื่อหา							

ข้อบกพร่อง	 และดำาเนินการปรับปรุง	 โดยอาจ							

ทดสอบซำ้าเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้

•		 การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางาน	

และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้	 ซึ่งสามารถทำาได้

หลายวิธี	 เช่น	 การเขียนรายงาน	 การทำาแผ่น												

นำาเสนอผลงาน	การจัดนิทรรศการ 	การนำาเสนอ

ผ่านสื่อออนไลน์



6 พิเศษ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.1 1.		 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิด

	 เชิงนามธรรม	 เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบาย

การทำางานที่พบในชีวิตจริง

2.	 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย	

เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์

•	 แนวคิดเชิงนามธรรม	 เป็นการประเมินความ

สำาคัญของรายละเอียดของปัญหา	แยกแยะส่วน

ทีเ่ป็นสาระสำาคญัออกจากส่วนทีไ่ม่ใช่สาระสำาคญั

•		 ตัวอย่างปัญหา	เช่น	ต้องการปูหญ้าในสนามตาม

พื้นที่ที่กำาหนด	 โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง												

50	 เซนติเมตร	 ยาว	 50	 เซนติเมตร	 จะใช้หญ้า

ทั้งหมดกี่ผืน		

•		 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช ้

ตัวแปร	เงื่อนไข	วนซำ้า

•	 การออกแบบอัลกอริทึม	 เพื่อแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์อย่างง่าย	 อาจใช้

แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ	 เพื่อให้							

การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ

สาระที่	4		เทคโนโลยี

มาตรฐาน	ว	4.2		 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น

	 	 	 	 ระบบ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำางาน	 และการแก้ปัญหาได้	

	 	 	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	รู้เท่าทัน	และมีจริยธรรม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

	 5.		 ใชค้วามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัวสัด	ุอปุกรณ	์

เครือ่งมอื	กลไก	ไฟฟา้	หรอือเิลก็ทรอนกิส	์

เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	

และปลอดภัย

•		 วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน	 เช่น	 ไม้	

โลหะ	 พลาสติก	 จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ										

เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

•		 การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้	 เรื่องกลไก	 ไฟฟ้า	

อิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 LED	 บัซเซอร์	 มอเตอร์										

วงจรไฟฟ้า

•		 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้ างชิ้นงาน																			

หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท	ต้องเลือกใช้							

ให้ถูกต้อง	 เหมาะสม	และปลอดภัย	 รวมทั้งรู้จัก							

เก็บรักษา
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

	

3.	 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 	 ประมวลผล	

ประ เมินผล 	 นำ า เสนอข้ อมู ล 	 และ

สารสนเทศ	 ตามวัตถุประสงค์	 โดยใช้

ซอฟต์แวร์	 หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต									

ที่หลากหลาย

•		 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้

	 แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•		 ซอฟต์แวร ์ที่ ใช ้ในการเขียนโปรแกรม	 เช ่น	

Scratch,	python,	Java,	c

•		 ตัวอย ่างโปรแกรม	 เช ่น	 โปรแกรมสมการ																							

การเคลื่อนที่	 โปรแกรมคำานวณหาพื้นที่	 โปรแกรม

คำานวณดัชนีมวลกาย

•		 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูม	ิ

ประมวลผล	สร้างทางเลือก	ประเมินผล	จะทำาให้

ได ้สารสนเทศเพื่อใช ้ในการแก ้ป ัญหาหรือ																

การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•		 การประมวลผลเป็นการกระทำากับข้อมูล	 เพื่อให้

ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อ	

การนำาไปใช้งาน	 สามารถทำาได้หลายวิธี	 เช่น	

คำานวณอัตราส่วน	คำานวณค่าเฉลี่ย

•	 การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต												

ที่หลากหลายในการรวบรวม	 ประมวลผล															

สร้างทางเลือก	ประเมินผล	นำาเสนอ	 จะช่วยให้								

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	และแม่นยำา

•  ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น           

ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่าดัชนี

มวลกายของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟ             

ผลการทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม
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	 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตรแกนกลาง																		
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

	 4.	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย							

ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำาหนด								

และข้อตกลง

•		 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย	 เช่น									

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์

•		 การจัดการอัตลักษณ	์เช่น	การตั้งรหัสผ่าน	

	 การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

•		 การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา	 เช่น	

ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น	 อนาจาร	 วิจารณ์							

ผู้อื่นอย่างหยาบคาย

•		 ข้อตกลง	ข้อกำาหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูล

ต่าง	ๆ	เช่น	Creative	commons
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คําอธิบายรายวิชา

ว211 		วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 เวลาเรียน	20	ชั่วโมง	จำานวน	0.5	หน่วยกิต

	 ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน	 สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง																										

ของเทคโนโลยี	 ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำาวัน	 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา	 วิธีการแก้ปัญหา	 และ										

การวางแผนดำาเนินการแก้ปัญหา	พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข	 การมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ	 อุปกรณ์																	

เครื่องมือ	กลไก	 ไฟฟ้า	หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	และปลอดภัย	การออกแบบ										

อัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือการทำางานที่พบในชีวิตจริง	 การออกแบบและเขียน												

โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์	 การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต									

ที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	ประเมินผล	นำาเสนอข้อมูล	สารสนเทศ	และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย	ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำาหนดและข้อตกลง

	 โดยใช้การวิเคราะห์	 เปรียบเทียบ	 และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี	 โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต														

สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ประยุกต์ใช้ความรู้	 ทักษะ	 และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงาน	 สำาหรับการ																			

แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันหรือการประกอบอาชีพ	 โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 รวมทั้งเลือกใช	้										

วัสดุ	อุปกรณ์	และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	ปลอดภัย	รวมทั้งคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

	 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 ใช้ความรู้												

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำารงชีวิต	 และการประกอบอาชีพ	 แสดงความชื่นชม											

ยกย่อง	 และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น	 เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น	 ๆ	 และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	ทำาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตาม								

ความสนใจ

						รหัสตัวชี้วัด

	 ว	4.1		ม.1/1,		ม.1/2,		ม.1/3,		ม.1/4,	ม.1/5	

	 ว	4.2		ม.1/1,		ม.1/2,		ม.1/3,		ม.1/4	

	 รวมทั้งหมด	9	ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำานวน 0.5 หน่วยกิต

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

1 เทคโนโลยีกับ

ชีวิตประจำาวัน

ว	4.1	ม.1/1 •		 เทคโนโลยี	 เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือ

พัฒนาขึ้น	 ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน

หรือวิธีการ	 เพื่อใช้แก้ปัญหาสนอง-

ความต้องการ	หรอืเพิม่ความสามารถ

ในการทำางานของมนุษย์

•		 ระบบทางเทคโนโลยี	 เป็นกลุ่มของ

ส่วนต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป	

ประกอบเข ้ าด ้วยกันและทำางาน												

ร ่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค	์		

โดยในการทำางานของระบบเทคโนโลยี

จะประกอบไปด้วยตัวป้อน	 (input)	

กระบวนการ	(process)	และผลผลิต	

(output)	 ที่สัมพันธ์กัน	 นอกจากนี้

ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข ้อมูล							

ย้อนกลับ	(feedback)	เพื่อใช้ปรับปรุง

การทำางานได้ตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งการ

วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้

เข้าใจองค์ประกอบและการทำางาน	

ของเทคโนโลยี 	 รวมถึงสามารถ

ปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำางานได้ตาม

ต้องการ

•		 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งมี

สาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน	

เช่น	 ปัญหา	 ความต้องการ	 ความ-

ก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง	ๆ	 เศรษฐกิจ	

สังคม	

4
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

2 ข้อมูลและ

สารสนเทศ

ว	4.2	ม.1/3 •		 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ปฐมภูมิ	 ประมวลผล	สร้างทางเลือก	

ประเมินผล	 จะทำาให้ได้สารสนเทศ

เพื่อใช ้ในการแก ้ป ัญหาหรือการ			

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•		 การประมวลผลเป็นการกระทำากับ

ข้อมูล	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย

และมีประโยชน์ต่อการนำาไปใช้งาน	

สามารถทำาได้หลายวิธี	 เช่น	คำานวณ

อัตราส่วน	คำานวณค่าเฉลี่ย

•	 การใช ้ซอฟต์แวร ์หรือบริการทาง

อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการ

รวบรวม	ประมวลผล	สร้างทางเลือก	

ประเมินผล	 นำาเสนอ	 จะช ่วยให	้															

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง									

และแม่นยำา

•		 ตัวอย่างปัญหา	 เน้นการบูรณาการ							

กับวิชาอื่น	 เช ่น	 ต้มไข่ให ้ตรงกับ

พฤติกรรมการบริโภค	ค่าดัชนีมวลกาย

ของคนในท้องถิ่น	 การสร้างกราฟ								

ผลการทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม

3
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

3 ข้อมูลส่วนตัว

ปลอดภัย

ไม่ละเมิดลิขสิทธ์

ว	4.2	ม.1/4 •		 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั	

เช่น	 การปกป้องความเป็นส่วนตัว						

และอัตลักษณ์

•		 การจัดการอัตลักษณ์	 เช่น	 การตั้ง							

รหัสผ่าน	การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

•		 การพิจารณาความเหมาะสมของ

เนื้อหา	 เช่น	ละเมิดความเป็นส่วนตัว		

ผู ้อื่น	 อนาจาร	 วิจารณ์ผู ้อื่นอย่าง							

หยาบคาย

•		 ข ้อตกลง	 ข้อกำาหนดในการใช้สื่อ									

หรอืแหล่งข้อมลูต่าง	ๆ 	เช่น	Creative	

commons

3

4 อัลกอริทึม ว	4.1	ม.1/2,	ม.1/3,	

ม.1/4	

ว	4.2	ม.1/2

•		 ป ัญหาหรือความต้องการในชีวิต

ประจำาวันพบได้จากหลายบริบท													

ขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ	 เช ่น	

การเกษตร	การอาหาร

	•	 การแก ้ป ัญหาจำา เป ็นต ้องสืบค ้น	

รวบรวมข้อมูล	 ความรู ้จากศาสตร	์						

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำาไปสู่การ

ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

•		 การวิเคราะห์ 	 เปรียบเทียบ	 และ							

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น	 โดย

คำานงึถงึเงือ่นไข	และทรพัยากรทีม่อียู	่

ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่

เหมาะสม

•		 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

ทำาได้หลากหลายวิธ	ีเช่น	การร่างภาพ	

การเขียนแผนภาพ	การเขียนผังงาน

3



13พิเศษ

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

•		 การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การทำางาน	ก่อนดำาเนินการแก้ปัญหา

จะช่วยให้ทำางานสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย

และลดข้อผิดพลาดของการทำางาน						

ที่อาจเกิดขึ้น

•		 การทดสอบและประเมินผลเป ็น													

การตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่า								

สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์

ภายใต ้กรอบของป ัญหา	 เพื่อหา														

ข้อบกพร่อง	 และดำาเนินการปรับปรุง	

โดยอาจทดสอบซำ้าเพื่อให้สามารถ						

แก้ปัญหาได้

•	 การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด

แนวคิดเพื่อให้ผู ้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการทำางาน	 และชิ้นงานหรือ

วิธีการที่ได้	 ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธ	ี

เช่น	 การเขียนรายงาน	 การทำาแผ่น								

นำาเสนอผลงาน	การจัดนิทรรศการ 	

การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์

•		 แนวคิดเชิงนามธรรม	เป็นการประเมิน

ความสำาคัญของรายละเอียดของ

ปัญหา	แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ

ออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำาคัญ

•		 ตัวอย่างปัญหา	 เช่น	 ต้องการปูหญ้า							

ในสนามตามพื้นที่ที่กำาหนด	โดยหญ้า

หนึ่งผืนมีความกว้าง	 50	 เซนติเมตร	

ยาว	50	เซนติเมตร	จะใช้หญ้าทั้งหมด

กี่ผืน	



14 พิเศษ

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

5 การเขียนโปรแกรม ว	4.1	ม.1/2,	

ม.1/3,	ม.1/4	 		

ว	4.2	ม.1/2

•		 ป ัญหาหรือความต้องการในชีวิต

ประจำาวันพบได้จากหลายบริบท												

ขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ	 เช ่น	

การเกษตร	การอาหาร

•		 การแก ้ป ัญหาจำา เป ็นต ้องสืบค ้น	

รวบรวมข้อมูล	 ความรู ้จากศาสตร	์						

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำาไปสู่การ

ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

•		 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ	และตัดสินใจ

เลือกข้อมูลที่จำาเป็น	 โดยคำานึงถึง

เงื่อนไข	และทรัพยากรที่มีอยู่	ช่วยให้

ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

•		 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

ทำาได้หลากหลายวิธ	ีเช่น	การร่างภาพ	

การเขียนแผนภาพ	การเขียนผังงาน

•	 การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลา									

ในการทำ า งาน 	 ก ่อนดำ า เนินการ																					

แก้ปัญหาจะช่วยให้ทำางานสำาเร็จได้

ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาด	

ของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น

•		 การทดสอบและประเมินผลเป ็น										

การตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่า

สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์

ภายใต ้กรอบของป ัญหา	 เพื่อหา										

ข้อบกพร่อง	 และดำาเนินการปรับปรุง	

โดยอาจทดสอบซำ้าเพื่อให้สามารถ					

แก้ปัญหาได้

5
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

•		 การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด

แนวคิดเพื่อให้ผู ้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการทำางาน	 และชิ้นงานหรือ

วิธีการที่ได้	 ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธ	ี

เช่น	 การเขียนรายงาน	 การทำาแผ่น								

นำาเสนอผลงาน	การจัดนิทรรศการ 	

การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์

•		 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที	่								

มีการใช้ตัวแปร	เงื่อนไข	วนซำ้า

•		 การออกแบบอัลกอริทึม	 เพื่อแก้-

ปัญหาทางคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์

อย่างง่าย	อาจใช้แนวคดิเชงินามธรรม

ในการออกแบบ	เพื่อให้การแก้ปัญหา

มีประสิทธิภาพ

•		 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วย

ให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•		 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม	

เช่น	Scratch,	python,	Java,	c

•		 ตัวอย่างโปรแกรม	 เช่น	 โปรแกรม

สมการการเคลือ่นที	่โปรแกรมคำานวณ

หาพื้นที่ 	 โปรแกรมคำานวณดัชนี							

มวลกาย
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

6 การประยุกต์ใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์

กับชีวิตประจำาวัน

ว	4.1	ม.1/5 •		 วสัดแุต่ละประเภทมสีมบตัแิตกต่างกนั	

เช่น	 ไม้	 โลหะ	 พลาสติก	 จึงต้องมี									

การวิเคราะห์สมบัติ 	 เพื่อเลือกใช้													

ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

•		 การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้	 เรื่อง

กลไก	ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส	์เช่น	LED	

บัซเซอร	์มอเตอร์	วงจรไฟฟ้า

•		 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้าง									

ชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลาย-

ประเภท	 ต้องเลือกใช ้ให ้ถูกต้อง			

เหมาะสม	และปลอดภัย	รวมทั้งรู้จัก

เก็บรักษา

2

รวม 20



หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

701 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999

แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666  

website : www.iadth.com

อาจารย์ริปอง  กัลติวาณิชย์

ดร.ทัศนวรรณ  ศูนย์กลาง

อาจารย์สุนีย์  พงษ์พินิจภิญโญ

อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์

ผู้เรียบเรียง

ผู้ตรวจ

บรรณาธิการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สงวนลิขสิทธิ์ 

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด

พ.ศ. 2561

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำานวน 20,000 เล่ม



2

	 •		อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ	

	 	 เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	(ว	8.1	ม.1/1)

คำ�ศัพท์ คำ�อ่�น คำ�แปล

communication คะมิวนิเค′	ชัน การสื่อสาร

input อิน′	พุท ตัวป้อน

invention

output

อินเวน′	ชัน

เอาท์′	พุท

สิ่งประดิษฐ์

ผลผลิต

process โพร′	เซส กระบวนการ

เทคโนโลยี
กับชีวิตประจำ�วัน1

หน่
วยก�รเรียนรูท้ี่

แผนผังส�ระก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศัพท์เทคโนโลยีน่�รู้

เทคโนโลยี

กับชีวิตประจำ�วัน

ความหมายเทคโนโลยี
วิวัฒนาการ
เทคโนโลยี

ระบบ
ทางเทคโนโลยี

ผลกระทบของ
เทคโนโลยี ความสำาคัญของ

เทคโนโลยี

ปัจจัยที่ทำาให้
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่ทำาให้เกิด
เทคโนโลยี

การยอมรับระบบ
เทคโนโลยี

แผนผังส�ระก�รเรียนรู้

ผลกระทบด้านบวก

ผลกระทบด้านลบ

เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบอ�ห�ร

ตู้เย็น

ก�ต้ม

น้ำ�ร้อน

ไฟฟ้�

น�ฬิก�

เต�อบ

บรรจุภัณฑ์

หม้อหุงข้�ว

ว�ล์วน้ำ�

เซร�มิก

เครื่องปั่น

เครื่องชงก�แฟ

เต�ไฟฟ้�

เครื่องดูดควัน

พล�สติก

แก้ว กระจก

เครื่องปิ้งขนมปัง

หลอดไฟฟ้�

ระบบไฟฟ้�

พัดลม

ดูดอ�ก�ศ
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	 •		อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ	

	 	 เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	(ว	8.1	ม.1/1)

คำ�ศัพท์ คำ�อ่�น คำ�แปล

communication คะมิวนิเค′	ชัน การสื่อสาร
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เอาท์′	พุท

สิ่งประดิษฐ์

ผลผลิต

process โพร′	เซส กระบวนการ
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หน่
วยก�รเรียนรูท้ี่

แผนผังส�ระก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศัพท์เทคโนโลยีน่�รู้

เทคโนโลยี

กับชีวิตประจำ�วัน

ความหมายเทคโนโลยี
วิวัฒนาการ
เทคโนโลยี

ระบบ
ทางเทคโนโลยี

ผลกระทบของ
เทคโนโลยี ความสำาคัญของ

เทคโนโลยี

ปัจจัยที่ทำาให้
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่ทำาให้เกิด
เทคโนโลยี

การยอมรับระบบ
เทคโนโลยี

แผนผังส�ระก�รเรียนรู้

ผลกระทบด้านบวก

ผลกระทบด้านลบ

เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบอ�ห�ร

ตู้เย็น

ก�ต้ม

น้ำ�ร้อน

ไฟฟ้�

น�ฬิก�

เต�อบ

บรรจุภัณฑ์

หม้อหุงข้�ว

ว�ล์วน้ำ�

เซร�มิก

เครื่องปั่น

เครื่องชงก�แฟ

เต�ไฟฟ้�

เครื่องดูดควัน

พล�สติก

แก้ว กระจก

เครื่องปิ้งขนมปัง

หลอดไฟฟ้�

ระบบไฟฟ้�

พัดลม

ดูดอ�ก�ศ
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	 นับตั้งแต่ดึกดำ�บรรพ์ม�มนุษยช�ติ

ไดด้ำ�เนนิชวีติและไดส้ร้�งสิง่ประดษิฐต์�่งๆ	

รวมทั้งวิธีก�รต่�งๆ	 เพื่อแก้ไขปัญห�

ในชีวิตประจำ�วันเรื่อยม�	 นับตั้งแต่มนุษย์

ดำ�รงชีวิตด้วยก�รล่�สัตว์	 ก�รใช้มือเปล่�

ล่�สัตว์	 มนุษย์ประสบปัญห�เนื่องจ�ก

ส�ม�รถล่�ได้ เฉพ�ะสัตว์ เล็กที่มนุษย์

ส�ม�รถต่อสู้และส�ม�รถวิ่งไล่จับได้ทัน	

แตด่ว้ยคว�มตอ้งก�รของมนษุยไ์ดพ้ย�ย�ม

แกป้ญัห�	เพือ่ล�่สตัวท์ีม่ขีน�ดใหญข่ึน้	สตัว์

ที่มีคว�มปร�ดเปรียวว่องไวที่ไม่ส�ม�รถ

ไล่จับด้วยมือเปล่�

หอกล่�สัตว์
ที่ทำ�จ�ก
ไม้แหลม

ความหมายเทคโนโลยี

หัวหอกที่ทำ�จ�กหิน

หัวหอกที่ทำ�จ�ก

โลหะ

ปัจจุบัน

อดีต

หัวหอกที่ทำ�จ�ก
เข�	กระดูกสัตว์

ก � รพัฒน� เครื่ อ งมื อ ในก�รล่ � สั ต ว์ 	

จ�กมือเปล่�พัฒน�ม�เป็นไม้ย�วๆ	 เพื่อ	

ทิ่มแทงขว้�งใส่สัตว์	 จนพัฒน�ม�เป็นหอก

ที่ทำ�จ�กไม้และหัวหอกที่ทำ�จ�กหินที่ขว้�ง

ได้ ไกล	 แม่นยำ�ขึ้น	 จนถึงก�รสร้�งเป็นธนู	

ที่ส�ม�รถล่�สัตว์ที่อยู่ไกลและสูงขึ้นไปจ�ก

พื้นดิน	 ที่มนุษย์ไม่ส�ม�รถจับได้ด้วย	

มือเปล�่																																																																

8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำ�ถ�มสำ�คัญ

เทคโนโลยีคืออะไร
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9เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

 นอกจากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวแล้ว มนุษย์ก็ยังได้สร้างเทคโนโลยีที่เป็นเชิงวิธีการในการดูแลรักษา

อาหาร เนือ้สตัวท์ีห่ามาไดเ้ปน็จำานวนมาก การรกัษาเนือ้สตัวท์ีห่ามาไดด้ว้ยการลดความชืน้ การตากอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์ให้แห้ง สามารถเก็บรักษาได้นาน เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยการหมัก การดอง 

 มนุษย์ยุคต่อมายังศึกษาเก็บข้อมูล สังเกตการงอกของพืช การเจริญเติบโตของพืช มีการทำาการ 

เพาะปลูกทดแทนการหาพืชที่เป็นของป่าเพียงอย่างเดียว สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากพืชที่เพาะปลูก 

เพื่อประทังชีวิตได้สะดวกขึ้น และอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัย ไม่ต้องเสี่ยงภัยหรือไปเก็บโดยไม่มีจุดหมายว่า

จะไดต้ามจำานวนทีต่อ้งการหรอืไม ่จะเหน็วา่เทคโนโลยนีัน้เปน็สิง่ทีเ่ราสรา้งขึน้มาตัง้แตย่คุดกึดำาบรรพแ์ลว้

 จึ ง ไม่แปลกที่ ในยุคปัจจุบันชีวิตของมนุษย์อยู่ กับสิ่ งที่มนุษย์ ได้สร้ างขึ้น  เรียกได้ว่ า 

ตลอดเวลาของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้ตลอด โดยที่เราไม่สามารถ 

แยกออกจากกิจกรรมในชีวิตประจำาวันของตนเองได้เลย 

 เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจากเดิมมนุษย์อาศัยเสียงจากสัตว์ในธรรมชาติ เช่น เสียงไก่ขัน เสียง

นกร้องออกหากินในยามเช้า และแสงอาทิตย์เป็นการบอกเวลา แต่ด้วยสภาวะในปัจจุบันเราต้องอาศัย

นาฬิกาที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อกำาหนดบอกเวลาที่เที่ยงตรงแม่นยำากว่าในอดีต การทำาความสะอาด

ร่างกาย การใช้สารเคมีตั้งแต่ยาสีฟัน สบู่ ล้วนต้องใช้เทคโนโลยีวิธีการในการผลิต การขึ้นรูปสบู่ จนถึง 

การบรรจุและผนึกสารเคมีของหลอดยาสีฟัน การรับประทานอาหารเช้า ต้องอาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้า  

ในการหุง ต้ม ทอดอาหาร แทนการทำาอาหารให้สุกโดยการใช้ความร้อนจากไฟโดยตรง เราเดินทาง 

ออกจากบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือการเดินทางโดยรถโดยสาร เราต้องอาศัยเทคโนโลยีขนส่ง  

เพียงเท่าที่ยกตัวอย่างมานี้ จึงเป็นการยากที่ชีวิตในปัจจุบันจะแยกตัวออกจากเทคโนโลยี จึงมีวิธีการ 

ที่ดีที่สุดคือการอยู่ควบคู่กับเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า ศึกษาและมีความรู้เท่าทันกับ

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เทคโนโลยีในวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในวันข้างหน้า การยอมรับ

เทคโนโลยี ใช้ให้เกิดประโยชน์และคาดการณ์เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีในวันข้างหน้า จะทำาให้เราอยู่ควบคู่

กับเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข
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10 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร

 เทคโนโลยี (มาจากคำาว่า techne ในภาษากรีก เดิมหมายถึง ศิลปะ ทักษะ ไหวพริบ) ซึ่งหมายถึง 

การรวบรวมความรู้ ทักษะ วิธีการ กระบวนการ ในการแก้ปัญหาและทำาให้เป็นไปตามความต้องการของ

มนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต และอำานวยความสะดวก

พัดลมดูดอากาศ

เครื่องดูดควัน

หลอดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า

พลาสติก

บรรจุภัณฑ์

ตู้เย็น
หม้อหุงข้าว

เตาแก๊ส

เตาอบเขียงพลาสติกพอลิโพรไพลีนวาล์วนํ้า

เครื่องชั่ง

เครื่องปิ้งขนมปัง
ใยสังเคราะห์

เซรามิก

แก้ว กระจก



7

input process output

11เทคโนโลยีกับชีวิตประจำ�วัน

ระบบทางเทคโนโลยี

	 เทคโนโลยี	เปน็ก�รทำ�ง�นรว่มกนัขององคป์ระกอบ	ซึง่ก�รทำ�ง�นนัน้เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคท์ีว่�งไว้	

ดงันัน้เทคโนโลยจีงึเปน็กระบวนก�รหรอืขัน้ตอนทีม่เีป�้หม�ยทีแ่นน่อน	ทีม่คีว�มสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัของ

องค์ประกอบที่ทำ�ง�นประส�นกัน

	 ก�รทำ�ง�นของระบบท�งเทคโนโลยี	 โดยหลักต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ	3	ส่วน	คือ	ตัวป้อน	

(input)	 เพื่อเข้�สู่กระบวนก�ร	 (process)	 และสิ่งที่สำ�เร็จออกม�คือผลผลิต	 (output)	 ซึ่งทั้งส�มส่วนนี้	

จะต้องทำ�ง�นได้อย่�งสอดคล้องกัน

	 ระบบเทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วัน	 บ�งอย่�งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐ�นไม่ซับซ้อน	 ส�ม�รถทำ�ง�น	

เพียงระบบเดียวได้สมบูรณ์	 ยกตัวอย่�งในชีวิตประจำ�วันของเร�	 เช่น	 บัวรดนำ้�	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

ต้องก�รนำ้�ที่เป็นฝอยกระจ�ย	ไม่ทำ�ให้ต้นกล้�ล้มหรือบอบชำ้�

	 ตัวป้อน	คือ	เติมนำ้�ในบัวรดนำ้�

	 กระบวนการ	คือ	นำ้�ที่ไหลม�อัดรวมกันที่กรวยของบัวรดนำ้�

	 ผลผลิต	คือ	นำ้�ที่ออกจ�กปล�ยกรวยของบัวรดนำ้�ที่เป็นฝอย	ทำ�ให้นำ้�กระจ�ยเป็นวงกว้�ง

	 จ�กตัวอย่�งเครื่องมือ	บัวรดนำ้�นี้	ก�รนำ�เข้�	คือก�รเติมนำ้�	ห�กไม่เติมนำ้�	เทคโนโลยีนี้ก็ไม่ส�ม�รถ

ทำ�ให้นำ้�กระจ�ยได้	 เช่นเดียวกัน	 ห�กเติมนำ้�ในถังแล้ว	 แต่ไม่มีหัวบัวรดนำ้�	 ซึ่งเป็นก�รประมวลผล		

ก็ไม่ส�ม�รถทำ�ให้นำ้�กระจ�ยตัวได้เช่นเดียวกัน

แผนภาพ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี

การไหลของนํ้าที่ออกจากบัวรดนํ้า
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12 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระบบกรองนํ้าล้นในตู้ปลา

ระบบกรองนํ้าล้น

ระบบกรองนํ้าล้นที่อาศัยเทคโนโลยี

	 ระบบกรองนํ้าล้น

	 ตัวป้อน คือ นำ้าที่ล้นและมีเศษอาหาร

	 กระบวนการ คือ นำ้าตกลงมาสู่ทรายกรอง 

และวัสดุกรอง ที่เป็นใยสังเคราะห์ ที่วางกั้นรองรับ

นำ้าที่ล้นมา

	 ผลผลิต  คือ นำ้าดีที่ผ่านการกรอง ไม่มี

เศษอาหาร และตะกอนแขวนลอย

ใช้ เทคโนโลยี เพียงระบบเดียวแก้ปัญหาได้ครบ  

จงึอาจจำาเปน็ตอ้งมกีารใชก้ารทำางานของระบบเทคโนโลยี

อื่น เพื่อร่วมกันทำางานอย่างสัมพันธ์กันจนสามารถ 

แก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์

 จากตัวอย่างในชีวิตประจำาวันที่เราพบ ระบบ

เทคโนโลยีที่ทำางานร่วมกัน เช่น ระบบกรองนำ้าล้น

ในตู้ ปลา  มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อกรอง เศษอาหาร 

ที่ เ หลื อจ ากการ ให้ อ าหารและให้นำ้ า หมุน เ วี ยน 

เพิ่มการสัมผัสของนำ้ากับอากาศ

 จากระบบกรองนำ้าล้นน้ีจะพบว่า ยังไม่สามารถ

ทำางานได้จากระบบเดียว ต้องอาศัยระบบอย่างน้อย 

2  ระบบทำ างานร่วมกัน  คือระบบที่ทำ านำ้ า ให้ล้น

ทำางานร่วมกับระบบกรองเศษตะกอนแขวนลอย

จากนำ้าล้น ซึ่งระบบที่ทำานำ้าให้ล้นจึงอาศัยเทคโนโลยี 

จากเครื่องสูบนำ้าเพื่อเพิ่มแรงดันนำ้าหรือปริมาณนำ้า 

ในตู้ปลา

นํ้าล้นเข้า

นํ้าที่มีแรงดันเพิ่มขึ้น

ผ่านวัสดุกรอง

มอเตอร์

เพิ่มแรงดันนํ้า

นํ้าผ่านการกรอง

นํ้า

 แต่ความต้องการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันของเราอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่สามารถ 
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13เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

	 ระบบเครื่องสูบนํ้าในตู้ปลา

	 ตัวป้อน คือ สูบนำ้าจากส่วนนำ้าดีที่ผ่านการกรองของระบบกรองนำ้า

	 กระบวนการ คือ มอเตอร์หมุนเพื่อเพิ่มแรงดันนำ้าไปสู่ที่สูง

	 ผลผลิต คือ นำ้าที่มีแรงดันนำ้าเพิ่มมากขึ้น

 จากการทำางานทั้ง 2 ระบบที่ทำางานร่วมกันจะพบว่า ระบบกรองนำ้าเป็นเทคโนโลยี วิธีการ  

เป็นกระบวนการกรองนำ้าที่มีเศษอาหารผ่านการกรอง ให้ผลผลิต (output) เป็นนำ้าใสที่ไม่มีเศษอาหาร  

และระบบสูบนำ้าเป็นเทคโนโลยี ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทำาหน้าที่นำานำ้าเข้าแล้วเพิ่มแรงดันออกไป 

อกีทางหนึง่ (output) แตก่ารทีน่ำา้ลน้ผา่นแผงกัน้แลว้ไปตกสูร่ะบบกรองนำา้เปน็ผลลพัธ์ ์(outcome) ทีเ่กดิจาก 

เครื่องสูบนำ้าอีกทีหนึ่ง

 นอกจากนี้ยังมีการอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ ในการออกแบบแผงกั้นนำ้ากับส่วนกรองนำ้าให้มี 

ระดับของนำ้าที่แตกต่างกัน ให้นำ้าที่ตกลงมาแผ่กว้างสัมผัสกับอากาศได้มาก ๆ 

 จะเห็นว่าระบบเทคโนโลยียังต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ในกระบวนการจึงสามารถทำาให้ระบบ

เทคโนโลยีสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพ

 จากแผนภาพดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้

	 1.	 การนําเข้า	 (input) คือ วัตถุดิบหรือสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสิ่งที่

นำาเข้านั้นเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข

	 2.	 การประมวลผล	 (technological	 process) คือ การดำาเนินการเพื่อจัดการกับสิ่งที่นำาเข้ามา 

เปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการ อาจจะเป็นการดำาเนินการโดยใช้ระบบกลไก วิธีการหรือกิจกรรม 

ทางเคมี หรือรูปแบบอื่น ๆ โดยอาศัยศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำาเนินการในขั้นตอนนี้

แผนภาพ ระบบเทคโนโลยี
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โรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง

	 3.	 การนําออก	 (output) คือ สิ่งที่ได้ถูกปรับปรุง แก้ไข ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยโดยอาศัย

การนำาเข้าที่ผ่านกระบวนการประมวลผล อาจจะเรียกว่าผลผลิตก็ได้ โดยสิ่งที่ได้อาจจะเป็นสิ่งของ  

ชิ้นงานที่สามารถจับต้องได้ หรืออาจจะเป็นเทคนิควิธีการก็ได้ การนำาออกเป็นสิ่งที่จูงใจให้มนุษย์พยายาม

คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ 

	 4.	 แหลง่สนบัสนนุกระบวนการ	(resource) คอื สิง่ทีช่ว่ยอำานวยใหเ้กดิการนำาเขา้ หรอืเกดิวตัถดุบิ 

ซึ่งอาจจะหมายถึง คน วัตถุ แรงงาน พลังงาน ซึ่งหากไม่มีทรัพยากรทางเทคโนโลยี ก็ส่งผลกระทบต่อ 

กระบวนการได้ เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ แต่หากขาดรถบรรทุกขนส่งหรือระบบการขนส่งขยะ 

เพื่อป้อนเข้าโรงงาน ก็เป็นอุปสรรคไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามต้องการ ดังนั้นทรัพยากรทางเทคโนโลยี 

ก็มีส่วนจำาเป็นต่อระบบเทคโนโลยีเช่นกัน

	 5.	 เงื่อนไขกระบวนการ	 (constraints) คือ สิ่งที่เป็นข้อจำากัดหรือส่งเสริมให้กระบวนการทำางาน 

ของเทคโนโลยีได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่น โรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋องแต่เป็นช่วงปีที่มี 

ผลผลิตตกตำ่า จึงไม่มีผลผลิตป้อนเข้าโรงงาน แต่ในช่วงปีที่มีผลผลิตล้นตลาด ก็จะมีผลไม้เข้าสู่โรงงาน  

ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง 2 ประการ เป็นเงื่อนไขของกระบวนการเทคโนโลยีที่ทำาให้ได้ผลผลิตที่ต้นทุนไม่เท่ากัน
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	 	 มาตรฐานการเรียนรู้

	 	 มาตรฐาน ว 4.1  เขา้ใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยเีพือ่การดำารงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 

     ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา 

     หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

     เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ตัวชี้วัด

  ว 4.1 ม.1/1  อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย 

     ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

  นักเรียนเข้าใจว่า เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการของมนุษย์  

  ซึง่เทคโนโลยจีะทำางานไดต้อ้งประกอบดว้ยระบบทางเทคโนโลย ีคอื ตวัปอ้น (input) กระบวนการ (process)  

  และผลผลิต (output) ที่ทำางานสัมพันธ์กัน โดยการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีสามารถปรับปรุงให้ 

  เทคโนโลยีทำางานได้ตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของเทคโนโลยี 

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Design

หน่วยการเรียนรู้ที่	

รหัส-ชื่อรายวิชา	 	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

ชั้น	 	ภาคเรียนที่	 	เวลาเรียน	 	ชั่วโมง

ผู้สอน	 	โรงเรียน	

ขั้นที่ 1 กำ�หนดเป้�หม�ยหลักของก�รเรียนรู้

1			เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน
วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที	่1 4

ว211

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ความรู้ฝังแน่น ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)

สาระการเรียนรู้

   เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา 

  สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์

   ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกัน และทำางาน 

  ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน  

  (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี 

  อาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบ 

  ทางเทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำางานของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยี

  ทำางานได้ตามต้องการ
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	 	 ใฝ่เรียนรู้

	 1. หากเทคโนโลยีทำางานไม่ครบตามระบบทางเทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร

 2. เทคโนโลยีมีความสำาคัญกับวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างไร

 3. ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยีสัมพันธ์กันอย่างไรกับการยอมรับเทคโนโลยี

 4. ปัจจัยใดบ้างที่ทำาให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำาถามสำาคัญ

	  1. ความสามารถในการสื่อสาร

  2. ความสามารถในการคิด

  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

   เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์  

  ทั้งในเรื่องความสะดวก การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา

   สิ่งที่ผลักดันให้นักเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมา เกิดจากความพยายามในการดำารงชีวิต  

  การต้องการเอาชนะธรรมชาติ ความอยากรู้ ความสนใจ สุนทรียะและความบันเทิง รวมถึงความเชื่อ 

  ที่เป็นวัฒนธรรมและกฎระเบียบทางสังคม

   การยอมรับระบบเทคโนโลยีของแต่ละบุคคลย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันตามสภาพความต้องการ 

  และความจำาเป็น แต่การยอมรับระบบเทคโนโลยีมาจากสาเหตุหลัก ดังนี้ 1. เทคโนโลยีความสะดวก  

  2. เทคโนโลยีทดแทน 3. เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต 4. เทคโนโลยีใช้ง่าย 5. เทคโนโลยีต้นทุนตำ่า 6. เทคโนโลยี 

  อเนกประสงค์

   เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก 

  หลายด้าน ทั้งปัญหาความต้องการความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ และสังคม
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	 1. ประเมินความรู้เรื่อง ความหมายเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี วิวัฒนาการเทคโนโลยี ความสำาคัญ

  ของเทคโนโลยี ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี การยอมรับระบบเทคโนโลยี ปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยี 

  เปลี่ยนแปลง ผลกระทบของเทคโนโลยี (K) ด้วยแบบทดสอบ

 2. ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน  

 3. ประเมินชิ้นงานเรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี (P) ด้วยแบบประเมิน  

 4.  ประเมินชิ้นงานเรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี (P) ด้วยแบบประเมิน  

 5. ประเมินชิ้นงานเรื่อง ความสำาคัญของเทคโนโลยี (P) ด้วยแบบประเมิน  

 6. ประเมินชิ้นงานเรื่อง ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี (P) ด้วยแบบประเมิน  

 7. ประเมินชิ้นงานเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี (P) ด้วยแบบประเมิน  

 8. ประเมินชิ้นงานเรื่อง ปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง (P) ด้วยแบบประเมิน  

 9. ประเมินชิ้นงานเรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยี (P) ด้วยแบบประเมิน  

 10. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ (A) ด้วยแบบประเมิน

ขั้นที่ 2 กำ�หนดหลักฐ�นหรือร่องรอยของก�รเรียนรู้

ภาระงาน : ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

การประเมินการเรียนรู้

   ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

    ชิ้นงานที่ 2 เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

   ชิ้นงานที่ 3 เรื่อง ความสำาคัญของเทคโนโลยี

   ชิ้นงานที่ 4 เรื่อง ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

   ชิ้นงานที่ 5 เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี

   ชิ้นงานที่ 6 เรื่อง ปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

   ชิ้นงานที่ 7 เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยี
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ได้ถูกต้องและ

น่าสนใจและอธิบาย

ระบบทางเทคโนโลยี

ได้ละเอียดชัดเจน

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ได้ถูกต้องและ

อธิบายระบบทาง

เทคโนโลยีได้ชัดเจน

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ได้ถูกต้องและ

อธิบายระบบทาง

เทคโนโลยี

ได้พอสมควร

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยีได้

แต่อธิบายระบบ

ทางเทคโนโลยี

ไม่ถูกต้อง

ระบบทางเทคโนโลยี

 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน 

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของ

เทคโนโลยีในอดีต

และปัจจุบัน

เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของ

เทคโนโลยีในอดีต

และปัจจุบัน

ได้หลายประเด็น 

มีความละเอียด 

ชัดเจน

เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของ

เทคโนโลยีในอดีต

และปัจจุบัน

ได้หลายประเด็น 

แต่ไม่มีรายละเอียด

ที่ชัดเจน

เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของ

เทคโนโลยีในอดีต

และปัจจุบัน

ได้บางประเด็น

และมีรายละเอียด

พอสมควร

เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของ

เทคโนโลยีในอดีต

และปัจจุบันอย่าง

คร่าว ๆ 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การวิเคราะห์

ความสำาคัญ

ของเทคโนโลยี

วิเคราะห์ความสำาคัญ

ของเทคโนโลยี

ได้หลากหลายประเด็น

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

และอธิบายอย่าง

ละเอียด ชัดเจน

วิเคราะห์ความสำาคัญ

ของเทคโนโลยี

ได้เชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง 2-3 ประเด็น 

และอธิบายละเอียด

พอสมควร

วิเคราะห์ความสำาคัญ

ของเทคโนโลยี

ตามที่ตนเอง

มีประสบการณ์ 

และอธิบายสั้น ๆ

วิเคราะห์ความสำาคัญ

ของเทคโนโลยี

เพียงสั้น ๆ ไม่ได้คิด

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

ความสำาคัญของเทคโนโลยี
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การวิเคราะห์ปัจจัย

ที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

วิเคราะห์ปัจจัย

ที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

ได้ละเอียด 

หลายประเด็น และ

อธิบายอย่างชัดเจน

วิเคราะห์ปัจจัย

ที่ทำาให้เกิด

เทคโนโลยีได้

และอธิบายอย่าง

ชัดเจนในบางประเด็น

วิเคราะห์ปัจจัย

ที่ทำาให้เกิด

เทคโนโลยีได้

และอธิบายขยายความ

เล็กน้อย

วิเคราะห์ปัจจัย

ที่ทำาให้เกิด

เทคโนโลยีได้

แต่อธิบายสั้น ๆ 

ไม่ชัดเจน 

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การวเิคราะหก์ารยอมรบั

ระบบเทคโนโลยี

วิเคราะห์การยอมรับ

ระบบเทคโนโลยี

ได้ละเอียด

หลายประเด็นและ

อธิบายอย่างชัดเจน

วิเคราะห์การยอมรับ

ระบบเทคโนโลยีได้

และอธิบายอย่าง

ชัดเจนในบางประเด็น

วิเคราะห์การยอมรับ

ระบบเทคโนโลยีได้

และอธิบายขยายความ

เล็กน้อย

วิเคราะห์การยอมรับ

ระบบเทคโนโลยีได้

แต่อธิบายสั้น ๆ 

ไม่ชัดเจน

 

การยอมรับระบบเทคโนโลยี
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การสำารวจและวิเคราะห์

ปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลง

สำารวจและวิเคราะห์

ปัจจัยที่ทำาให้

เทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลง

ได้หลายตัวอย่าง 

และอธิบายอย่าง

ชัดเจน

สำารวจและวิเคราะห์

ปัจจัยที่ทำาให้

เทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลง

ได้ 2-3 ตัวอย่าง และ

อธิบายอย่างชัดเจน

สำารวจและวิเคราะห์

ปัจจัยที่ทำาให้

เทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลง

ได้ตามที่พบเจอ

และอธิบายสั้น ๆ

สำารวจและวิเคราะห์

ปัจจัยที่ทำาให้

เทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลง

ได้ตามที่พบเจอ

และอธิบายสั้น ๆ 

ไม่ชัดเจน

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การสำารวจและวิเคราะห์

ผลกระทบของเทคโนโลยี

สำารวจและวิเคราะห์

ผลกระทบของ

เทคโนโลยี

ได้หลายประเด็น 

และอธิบาย

ได้อย่างชัดเจน

สำารวจและวิเคราะห์

ผลกระทบของ

เทคโนโลยี

ได้หลายประเด็น 

แต่อธิบายได้ชัดเจน

ในบางประเด็น

สำารวจและวิเคราะห์

ผลกระทบของ

เทคโนโลยี

ได้บางประเด็น และ

อธิบายได้ไม่ชัดเจน

สำารวจและวิเคราะห์

ผลกระทบของ

เทคโนโลยีได้น้อย

และอธิบายไม่ชัดเจน

ปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบของเทคโนโลยี
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 ใฝ่เรียนรู้

	 ตัวชี้วัดที่	4.1		ตั้งใจ	เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.1.1  ตั้งใจเรียน

4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียร-

พยายามในการเรียนรู้

4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 การเรียนรู้ต่าง ๆ 

เข้าเรียนตรงเวลา 

ต้ังใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร-

พยายามในการเรียนรู้

มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต่าง ๆ ท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียน

เป็นประจำา

เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร-

พยายามในการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต่าง ๆ บ่อยครั้ง

เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน 

เอาใจใส่ใน

การเรียน 

มีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ และ

เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ต่าง ๆ 

เป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์



19

	 ตัวชี้วัดที่	4.2		แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	
	 	 	 ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	บันทึกความรู้	วิเคราะห์	สรุปเป็นองค์ความรู้	
	 	 	 สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

 จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 

 สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

 แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และเลือก

ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

4.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 

 ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้

 สรุปเป็นองค์ความรู้

4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

 วิธีการต่าง ๆ และนำาไปใช้

 ในชีวิตประจำาวัน  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

จากหนังสือ เอกสาร 

ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ แหล่ง

เรียนรู้ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

เลือกใช้ส่ือได้อย่าง

เหมาะสม มีการบันทึก

ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปเป็นองค์ความรู้

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้วยวิธีการท่ีหลาก-

หลายและนำาไปใช้

ในชีวิตประจำาวันได้

ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 

แหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

และเลือกใช้สื่อ

ได้อย่างเหมาะสม 

มีการบันทึกความรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปเป็นองค์ความรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับผู้อื่นได้

ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี 

แหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

เลือกใช้สื่อ

ได้อย่างเหมาะสม 

มีการบันทึก

ความรู้

ไม่ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาและตอบคำาถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี และปัจจัยที่ทำาให้

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

 2. นักเรียนสังเกตภาพโทรเลขและภาพโทรศัพท์ จากนั้นร่วมกันสนทนาและตอบคำาถาม

 3. นกัเรยีนศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัความหมายเทคโนโลย ีระบบทางเทคโนโลย ีววิฒันาการเทคโนโลย ีความสำาคญั

ของเทคโนโลย ีปจัจยัทีท่ำาใหเ้กดิเทคโนโลย ีการยอมรบัระบบเทคโนโลย ีปจัจยัทีท่ำาใหเ้ทคโนโลยเีปลีย่นแปลง ผลกระทบ

ของเทคโนโลยี จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

 4. นักเรียนเปรียบเทียบภาพกองไฟและภาพเตาแก๊ส จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำาถาม

 5. นักเรียนสังเกตภาพบัวรดนำ้า เพื่อวิเคราะห์การทำางานของระบบทางเทคโนโลยี จากนั้นร่วมกันแสดง                   

ความคิดเห็นและตอบคำาถาม

 6. นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบความแตกต่างของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคอดีตและยุคปัจจุบัน                                        

เป็นแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ

 7. นักเรียนสังเกตภาพรถยนต์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำาคัญของเทคโนโลยี ตอบคำาถาม

และสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด

 8. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี และการยอมรับ

เทคโนโลยี สรุปเป็นแผนภาพความคิด

 9. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ โดยเล่นเกมจับคู่บัตรคำาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

กับเทคโนโลยี

 10.   นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพรถไฟฟ้า ภาพเครื่องจักรกลในโรงงานตามแฟชั่น ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ     

จากนั้นแสดงความคิดเห็นและตอบคำาถาม

ขั้นที่ 3 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนหรือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

 13.   นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบระบบทางเทคโนโลยีที่ตนเองสนใจลงในชิ้นงานที่ 1 เรื่อง ระบบทาง

เทคโนโลยี

 14.   นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยี 1 อย่างของอดีตและปัจจุบันลงในชิ้นงานที่ 2 เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

 15. นักเรียนสำารวจเทคโนโลยีที่ตนเองรู้จักและบอกความสำาคัญของเทคโนโลยีนั้นลงในชิ้นงานที่  3                                 

เรื่อง ความสำาคัญของเทคโนโลยี

 16. นักเรียนเลือกปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยีตามที่ตนเองสนใจมา 2 ปัจจัยลงในชิ้นงานที่ 4 เรื่อง ปัจจัย                          

ที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

 17. นักเรียนวาดภาพหรือหาภาพเทคโนโลยีที่ทำาให้เกิดการยอมรับลงในชิ้นงานที่ 5 เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี

 18.   นักเรียนแบ่งกลุ่มสำารวจตัวอย่างปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงลงในชิ้นงานที่ 6 เรื่อง ปัจจัยที่ทำาให้

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

 19.   นักเรียนแต่ละกลุ่มสำารวจลักษณะการใช้เทคโนโลยีที่พบในชีวิตประจำาวัน จากนั้นวิเคราะห์ผลกระทบ                

ด้านบวกและผลกระทบด้านลบลงในชิ้นงานที่ 7 เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยี

 20.   นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเทคโนโลยีจะทำางานได้

ต้องประกอบด้วยระบบทางเทคโนโลยี คือ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่ทำางาน

สัมพันธ์กัน โดยการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำางานได้ตามความต้องการ เพื่อให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของเทคโนโลยี

 11. นกัเรยีนรว่มกนัวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีท่ำาใหเ้ทคโนโลยเีปลีย่นแปลงและผลกระทบ

ของเทคโนโลยี สรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด

 12. นักเรียนประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า แล้วสรุปความคิดรวบยอดและตอบคำาถามสำาคัญ ดังนี้

  •  หากเทคโนโลยีทำางานไม่ครบตามระบบทางเทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร

  •  เทคโนโลยีมีความสำาคัญกับวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างไร

  • ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยีสัมพันธ์กันอย่างไรกับการยอมรับเทคโนโลยี

  •  ปัจจัยใดบ้างที่ทำาให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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 21.  นักเรียนออกมานำาเสนอผลงานการออกแบบระบบเทคโนโลยี ผลงานวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ผลงาน             

ความสำาคัญของเทคโนโลยี ผลงานปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี ผลงานการยอมรับเทคโนโลยี ผลงานปัจจัยที่ทำาให้              

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของเทคโนโลยีหน้าชั้นเรียน 

     22. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 23. นักเรียนจัดแสดงผลงานการออกแบบระบบทางเทคโนโลยีภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้                

ให้แก่สมาชิกทุกคนในโรงเรียน

 24.  นักเรียนร่วมกันออกแบบโปสเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลง และผลกระทบของเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วพิมพ์ติดที่                        

ป้ายนิเทศ เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกทุกคนในโรงเรียน   

 25.   นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียนและหลังการทำากิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้

  •   สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

     •   นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

     •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่ เพียงใด

     • นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

  จากนัน้แลกเปลีย่นตรวจสอบขัน้ตอนการทำางานทกุขัน้ตอนวา่จะเพิม่คณุคา่ไปสูส่งัคม  เกดิประโยชนต์อ่สงัคม

ให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 2. ภาพกองไฟ

 3. ภาพเตาแก๊ส

 4. ภาพบัวรดนำ้า

 5. ภาพโทรเลข

 6. ภาพโทรศัพท์เคลื่อนที่

 7. ภาพรถยนต์

 8. ภาพรถไฟฟ้า

 9. ภาพเครื่องจักรกลในโรงงาน

 10.   ภาพแฟชั่น

 11.  ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 12.   บัตรคำาปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

 13.   บัตรคำาเทคโนโลยี

 14.   แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง

 1.  นิดามักพกโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวเสมอ เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร แสดงว่านิดายอมรับเทคโนโลยี

  จากสาเหตุใด

  1  เทคโนโลยีความสะดวก

  2  เทคโนโลยีทดแทน

  3  เทคโนโลยีต้นทุนตำ่า

  4  เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต

 2.  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบด้านบวกที่เกิดจากเทคโนโลยีด้านการศึกษา

  1  นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

  2  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สอนมากขึ้น

  3  เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนได้กว้างขึ้น

  4  สามารถเรียนเสริมผ่านสื่อออนไลน์

 3.  ข้อใดเป็นผลกระทบด้านลบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

  1  มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกัน

  2  มนุษย์สามารถดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

  3  มนุษย์มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมร่วมกัน

  4  มนุษย์ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 4.  ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันข้อใด ที่สามารถทำางานเพียงระบบเดียวได้อย่างสมบูรณ์และไม่ซับซ้อน

  1  เครื่องซักผ้า

  2  บัวรดนำ้า

  3  ไมโครเวฟ

  4  ระบบกรองนำ้าล้นในตู้ปลา

 5.  หากนกัเรยีนอยูใ่นเหตกุารณภ์ยัพบิตัคิลืน่ยกัษส์นึาม ิแลว้สามารถตดิตอ่คนมาชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัไวไ้ดส้ว่นหนึง่ 

  ด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงถึงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในด้านใด

  1  ด้านสังคม

  2  ด้านคุณภาพชีวิต

  3  ด้านสิ่งแวดล้อม

  4  ด้านความปลอดภัย
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 6.  หากเทคโนโลยีทำางานไม่ครบองค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร

  1  เทคโนโลยีสามารถทำางานได้เต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม

  2  เทคโนโลยีสามารถทำางานสำาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้เช่นเดิม

  3  เทคโนโลยีไม่สามารถทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

  4  เทคโนโลยีทำางานจากระบบเดียวกลายเป็น 2 ระบบที่ซับซ้อนขึ้น

 7.         จากภาพ ตัวป้อน (input) ของระบบทางเทคโนโลยีคือข้อใด

         1  นำ้าออกจากกระบอกฉีดนำ้าเป็นฝอย

         2  นำ้าไหลมาอัดรวมกันที่หัวฉีด

         3  เติมนำ้าในกระบอกฉีดนำ้า

         4  นำ้าจากหัวฉีดกระจายเป็นวงกว้าง

 8.  พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบันเน้นพัฒนาเทคโนโลยีชนิดใด

  1  โทรทัศน์ วิทยุ

  2  คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์

  3  เครื่องคิดเลข ดาวเทียม

  4  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

 9.  การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร

  1  ทุกคนได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องทำางาน

  2  ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน

  3  ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

  4  คนส่วนใหญ่ได้ทำางานที่มีรายได้ดี

 10.  ปัจจัย 4 ที่มนุษย์จำาเป็นต้องใช้ในการดำาเนินชีวิตสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีใด

  1  โทรทัศน์

  2  โทรศัพท์

  3  รถยนต์

  4  จักรเย็บผ้า



แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง

 1.  ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันข้อใด ที่สามารถทำางานเพียงระบบเดียวได้อย่างสมบูรณ์และไม่ซับซ้อน

  1  เครื่องซักผ้า

  2  บัวรดนำ้า

  3  ไมโครเวฟ

  4  ระบบกรองนำ้าล้นในตู้ปลา

 2.         จากภาพ ตัวป้อน (input) ของระบบทางเทคโนโลยีคือข้อใด

         1  นำ้าออกจากกระบอกฉีดนำ้าเป็นฝอย

         2  นำ้าไหลมาอัดรวมกันที่หัวฉีด

         3  เติมนำ้าในกระบอกฉีดนำ้า

         4  นำ้าจากหัวฉีดกระจายเป็นวงกว้าง

 3.  หากเทคโนโลยีทำางานไม่ครบองค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร

  1  เทคโนโลยีสามารถทำางานได้เต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม

  2  เทคโนโลยีสามารถทำางานสำาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้เช่นเดิม

  3  เทคโนโลยีไม่สามารถทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

  4  เทคโนโลยีทำางานจากระบบเดียวกลายเป็น 2 ระบบที่ซับซ้อนขึ้น

 4.  พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบันเน้นพัฒนาเทคโนโลยีชนิดใด

  1  โทรทัศน์ วิทยุ

  2  คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์

  3  เครื่องคิดเลข ดาวเทียม

  4  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

 5.  ปัจจัย 4 ที่มนุษย์จำาเป็นต้องใช้ในการดำาเนินชีวิตสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีใด

  1  โทรทัศน์

  2  โทรศัพท์

  3  รถยนต์

  4  จักรเย็บผ้า
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 6.  นิดามักพกโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวเสมอ เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร แสดงว่านิดายอมรับเทคโนโลยี

  จากสาเหตุใด

  1  เทคโนโลยีความสะดวก

  2  เทคโนโลยีทดแทน

  3  เทคโนโลยีต้นทุนตำ่า

  4  เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต

 7.  การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร

  1  ทุกคนได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องทำางาน

  2  ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน

  3  ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

  4  คนส่วนใหญ่ได้ทำางานที่มีรายได้ดี

 8.  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบด้านบวกที่เกิดจากเทคโนโลยีด้านการศึกษา

  1  นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

  2  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สอนมากขึ้น

  3  เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนได้กว้างขึ้น

  4  สามารถเรียนเสริมผ่านสื่อออนไลน์

 9.  ข้อใดเป็นผลกระทบด้านลบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

  1  มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกัน

  2  มนุษย์สามารถดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

  3  มนุษย์มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมร่วมกัน

  4  มนุษย์ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 10. หากนกัเรยีนอยูใ่นเหตกุารณภ์ยัพบิตัคิลืน่ยกัษส์นึาม ิแลว้สามารถตดิตอ่คนมาชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัไวไ้ดส้ว่นหนึง่ 

  ด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงถึงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในด้านใด

  1  ด้านสังคม

  2  ด้านคุณภาพชีวิต

  3  ด้านสิ่งแวดล้อม

  4  ด้านความปลอดภัย
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

	 1.	 1  6. 3

	 2.	 2  7. 3

 3.	 4  8. 2

 4.	 2  9. 3

 5.	 1  10. 4

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

	 1.	 2  6. 1

	 2.	 3  7. 3

 3.	 3  8. 2

 4.	 2  9. 4

 5.	 4  10. 1



หน่วยการเรียนรู้ที่	

หมายเหตุ  ครูสำาเนาแบบบันทึกนี้เพื่อให้นักเรียนบันทึกทุกหน่วยการเรียนรู้

1. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้ประกอบการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
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นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

หลังจากท่ีเรียนหน่วยการเรียนรู้น้ีแล้ว
นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องใดอีกบ้าง

ที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้

ซึ่งต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติม

นักเรียนจะสามารถนำาความรู้

ความเข้าใจจากหน่วยการเรียนรู้นี้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ได้อย่างไรบ้าง

ผลงานที่นักเรียนชอบและต้องการ
คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจาก
หน่วยการเรียนรู้นี้คือผลงานใดบ้าง
เพราะอะไร

นักเรียนได้รับความรู้เรื่องใดบ้าง

จากหน่วยการเรียนรู้นี้

นักเรียนได้ทำากิจกรรมอะไรบ้าง

ในหน่วยการเรียนรู้นี้

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

1

แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่  ชั้น 

วันที่  เดือน  พ.ศ. 

คำาชี้แจง		นักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้



มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
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	 มาตรฐานการเรียนรู้

	 มาตรฐาน	ว	4.1		 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง	

	 	 	 	 	 อย่างรวดเร็ว	 ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และศาสตร์อื่น	 ๆ		

	 	 	 	 	 เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์	 ด้วยกระบวนการออกแบบ	

	 	 	 	 	 เชิงวิศวกรรม	 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	 โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต	 สังคม		

	 	 	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	

	 ตัวชี้วัด

	 ว	4.1	ม.1/1		 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัย	

	 	 	 	 	 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี		

	 1.	 อธิบายความหมายของเทคโนโลยีและระบบทางเทคโนโลยี	(K)

	 2.		 วิเคราะห์และออกแบบระบบทางเทคโนโลยี	(P)

	 3.		 มีความสนใจใฝ่เรียนรู	้(A)

หน่วยการเรียนรู้ที่  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  เรื่อง 

            

ชั้น  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

	 	 เทคโนโลยี	 เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น	 ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ	 เพื่อใช้แก้ปัญหา	

	 สนองความต้องการ	หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์

	 	 ระบบทางเทคโนโลยี	 เป็นกลุ่มของส่วนต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่	 2	 ส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำางาน	

	 ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน		

	 (input)	 กระบวนการ	 (process)	 และผลผลิต	 (output)	 ที่สัมพันธ์กัน	 นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี	

	 อาจมีข้อมูลย้อนกลับ	 (feedback)	 เพื่อใช้ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งการวิเคราะห์ระบบ	

	 ทางเทคโนโลยชีว่ยใหเ้ขา้ใจองคป์ระกอบและการทำางานของเทคโนโลยี	รวมถงึสามารถปรบัปรงุใหเ้ทคโนโลยี	

	 ทำางานได้ตามต้องการ

1		เทคโนโลยีกับชีิวิตประจำาวัน
1		 	 	ความหมายของเทคโนโลยี

	 	 	และระบบทางเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่	1

จุดประสงค์การเรียนรู้



สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำาถามสำาคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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	 1.		 ความสามารถในการสื่อสาร

	 2.		 ความสามารถในการคิด

	 3.		 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

	 ใฝ่เรียนรู้

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

	 หากเทคโนโลยีทำางานไม่ครบตามระบบทางเทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร

	 1.		 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี	และตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีนักเรียนนึกถึงสิ่งใด (ตัวอย่างคำาตอบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์)

	 	 •		 สิ่งดังกล่าวนักเรียนเคยใช้หรือไม่	 และใช้ทำาอะไร	 (ตัวอย่างคำาตอบ ไม่เคย/เคย ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่                                    

ในการสื่อสาร และใช้โทรทัศน์ในการติดตามข่าวสาร) 

	 	 •		 เทคโนโลยีดังที่กล่าวมาช่วยในการดำารงชีวิตของนักเรียนอย่างไร (ตัวอย่างคำาตอบ ช่วยในการดำารงชีวิต            

สะดวกสบายมากขึ้น)

	 2.		 นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง	 ความหมายของเทคโนโลยี	 และระบบทางเทคโนโลยี	 จากแหล่งเรียนรู้									

ต่าง	ๆ	เช่น	ห้องสมุด	อินเทอร์เน็ต

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

	 3.		 นักเรียนร่วมกันสังเกตและเปรียบเทียบภาพบนกระดาน	ร่วมกันแสดงความคิดเห็น	และตอบคำาถาม	ดังนี้
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	 	 	 	 	 	 	 ภาพที	่1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภาพที่	2

	 	 •	 ภาพที่	1	และภาพที	่2	คือเทคโนโลยีอะไร (ภาพที่ 1 คือ กองไฟ   ภาพที่ 2 คือ เตาแก๊ส)

	 	 •		 ภาพทั้ง	 2	ภาพ	มีความแตกต่างกันอย่างไร (ภาพที่ 1 เป็นการก่อกองไฟที่ใช้กิ่งไม้เล็ก ๆ ในการทำาให้เกิดไฟ                

ส่วนภาพที่ 2 เป็นเตาแก๊สที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่ทำาให้เกิดไฟ)

	 	 •		 เทคโนโลยีทั้ง	 2	ภาพ	 ใช้ความรู้	 ทักษะ	 วิธีการ	 และกระบวนการที่แตกต่างกันหรือไม่	 อย่างไร (ต่างกัน                 

เพราะการจะเกิดเทคโนโลยีแต่ละชนิดจำาเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการ และกระบวนการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย                                       

หรือวัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยีชนิดนั้น ๆ)

	 4.		 นักเรียนร่วมกันอภิปรายความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยี	 จากนั้นตัวแทนนักเรียน													

ออกมาสรุปความรู้หน้าชั้นเรียน

	 5.		 นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพบัวรดนำ้าบนกระดาน	แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น	และตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 •		 ภาพนี้	คือเทคโนโลยีอะไร	(บัวรดนำ้า)

	 	 •	 เทคโนโลยีดังกล่าวมีระบบการทำางานอย่างไร	 	 (เติมนำ้าใส่บัวรดนำ้า จากนั้นเทนำ้าผ่านบัวรดนำ้าให้นำ้ากระจายตัว         

ออกมา)

	 	 •		 เทคโนโลยนีีส้ามารถแบง่องคป์ระกอบของเทคโนโลยไีดก้ีส่ว่น	อะไรบา้ง	(แบง่ได ้3 สว่น คอื ตวัปอ้น (input) 

กระบวนการ (process) และผลผลิต (output))

	 	 •		 ตัวป้อนของบัวรดนำ้าคืออะไร	(เติมนำ้าในบัวรดนำ้า)

	 	 •		 กระบวนการของบัวรดนำ้าคืออะไร	(นำ้าที่ไหลมาอัดรวมกันที่กรวยของบัวรดนำ้า)

	 	 •		 ผลผลิตของบัวรดนำ้าคืออะไร	(นำ้าที่ออกจากปลายกรวยของบัวรดนำ้าที่เป็นฝอย ทำาให้นำ้ากระจายเป็นวงกว้าง)

		 6.		 นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า	โดยตอบคำาถามแล้วสรุปความคิดรวบยอด

	 	 •		 หากเทคโนโลยีทำางานไม่ครบตามระบบทางเทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร

	 	 	 (ทำาให้การทำางานของเทคโนโลยีไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ เพราะการทำางานของระบบทางเทคโนโลยี                                    

ต้องมีความสัมพันธ์และทำางานประสานกัน)
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ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

	 7.		 นกัเรยีนแบง่กลุม่รว่มกนัออกแบบระบบทางเทคโนโลยทีีส่นใจ	จดัทำาเปน็ชิน้งานที	่1	เรือ่ง	ระบบทางเทคโนโลยี

	 	 กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม	

	 	 และการร่วมมือทำางานเป็นทีม

	 8.		 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 เทคโนโลยี	 เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น	 ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ	 เพื่อใช้แก้ปัญหา																																	

สนองความต้องการ	หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์

	 	 ระบบทางเทคโนโลยี	 เป็นกลุ่มของส่วนต่าง	 ๆ	ตั้งแต่	 2	 ส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำางานร่วมกัน											

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน	 (input)	 กระบวนการ	

(process)	และผลผลิต	(output)	ที่สัมพันธ์กัน	นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ	(feedback)	เพื่อใช้

ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำางาน									

ของเทคโนโลย	ีรวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำางานได้ตามต้องการ

	 9.		 นักเรียนออกมานำาเสนอผลงานการออกแบบระบบทางเทคโนโลยี	หน้าชั้นเรียน

	 กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่	21	ด้านการสื่อสาร

	 10.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ	และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

	 11.		 นักเรียนจัดแสดงผลงานการออกแบบระบบทางเทคโนโลยีภายในบริเวณโรงเรียน	เพื่อเผยแพร่

ความรู้ให้แก่สมาชิกทุกคนในโรงเรียน

	 12.		 นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียนและหลังการทำากิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้

	 	 •		 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

	 	 •		 นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

	 	 •		 เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

	 	 •		 นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่	เพียงใด

	 	 •		 นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

	 	 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม	 เกิดประโยชน์																						

ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง	สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป
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	 1.	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 	 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)

	 2.		 ภาพกองไฟ

	 3.		 ภาพเตาแก๊ส

	 4.		 ภาพบัวรดนำ้า

	 5.		 แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

การประเมินการเรียนรู้

	 1.	 ประเมินความรู้เรื่อง	ความหมายของเทคโนโลยี	และระบบทางเทคโนโลยี	(K)	ด้วยแบบทดสอบ

	 2.		 ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม	(P)	ด้วยแบบประเมิน

	 3.		 ประเมินชิ้นงานเรื่อง	ระบบทางเทคโนโลยี	(P)	ด้วยแบบประเมิน	

	 4.		 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้	(A)	ด้วยแบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)

 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน	และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน	มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ	ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า	ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน	

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย	สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ได้ถูกต้องและ

น่าสนใจ	และอธิบาย

ระบบทางเทคโนโลยี

ได้ละเอียดชัดเจน

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ได้ถูกต้อง	

และอธิบาย

ระบบทางเทคโนโลยี

ได้ชัดเจน

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยี

ได้ถูกต้อง

และอธิบาย

ระบบทางเทคโนโลยี

ได้พอสมควร

ออกแบบระบบ

ทางเทคโนโลยีได้	

แต่อธิบายระบบ

ทางเทคโนโลยี

ไม่ถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกหลังการสอน

ลงชื่อ	

( )

ตำาแหน่ง	

ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ครูผู้สอน	

( )

วันที่บันทึก	
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ชิ้นงานท่ี		 		เรื่อง		

วันที่	 	เดือน	 	พ.ศ.	 	

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		10		คะแนน

 นักเรียนออกแบบระบบทางเทคโนโลยีที่ตนเองสนใจลงใน  จากนั้นตอบคำาถามลงในช่องว่าง

				1	 	 	 			ระบบทางเทคโนโลยี

	 	 นักเรียนออกแบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับอะไร	

	 	 นักเรียนอธิบายระบบการทำางานของระบบเทคโนโลยีที่ตนเองออกแบบ

	 	 •	 ตัวป้อน	คือ	

	 	 	 	

	 	 •		 กระบวนการ	คือ	 	

	 	 	

	 	 •		 ผลผลิต	คือ	
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เฉลยชิ้นงานท่ี		 		เรื่อง		

วันที่	 	เดือน	 	พ.ศ.	 	

ชื่อ	 	เลขที่	 	ชั้น	

ได้	 		 	 คะแนน	

คะแนนเต็ม		10		คะแนน

 นักเรียนออกแบบระบบทางเทคโนโลยีที่ตนเองสนใจลงใน  จากนั้นตอบคำาถามลงในช่องว่าง

				1	 	 	 			ระบบทางเทคโนโลยี

	 	 นักเรียนออกแบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับอะไร	

	 	 นักเรียนอธิบายระบบการทำางานของระบบเทคโนโลยีที่ตนเองออกแบบ

	 	 •		 ตัวป้อน	คือ	

	 	 	 	

	 	 •		 กระบวนการ	คือ	 	

	 	 	

	 	 •		 ผลผลิต	คือ	

	 	 	

(ตัวอย่างคำาตอบ)

(เรือคัดแยกขยะ)

(ภาพเรือคัดแยกขยะ)

(ขยะถูกนำาเข้าสู่เรือคัดแยกขยะ)

            (ระบบเทคโนโลยีทำาการแยกขยะ)

  (ได้ขยะที่ผ่านการแยก)
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บันทึก
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บันทึก
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