
7. มาตรฐานการเรียนรูในแตละระดับชั้น 

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 

 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยีในทาง

สรางสรรคตอชีวิต  สังคม   สิ่งแวดลอม  และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
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๑. บอก
ประโยชนของ
สิ่งของเครื่องใช
ใน    
ชีวิตประจําวัน 

๒. สรางของเลน
ของใชอยางงาย
โดยกําหนดปญหา
หรือความตองการ 
รวบรวมขอมูล   
ออกแบบโดย
ถายทอดความคิด
เปนภาพราง  
๒  มิติ ลงมือสราง 
และประเมินผล๓. 
นําความรูเกี่ยวกับ
การใช 
อุปกรณ  เครื่องมือ     

 ที่ถูกวิธีไป
ประยุกตใชใน 
การสราง 
ของเลน  ของใช
อยางงาย 

๑. สรางของเลน
ของใชอยางงาย
โดยกําหนด 
ปญหาหรือ
ความตองการ 
รวบรวมขอมูล   
ออกแบบ              
โดยถายทอด
ความคิดเปน
ภาพราง ๒ มิติ 
ลงมือสราง และ
ประเมินผล 

๒.  เลือกใช
สิ่งของเครื่องใช
ในชีวิต  

ประจําวันอยาง
สรางสรรค 
๓. มีการจัดการ
สิ่งของเครื่องใช
ดวยการนํา
กลับมาใชซ้ํา 

- 

 

 

 

 

๑. อธิบาย
ความหมายและ
วิวัฒนาการของ 

 เทคโนโลยี 
๒. สรางสิ่งของ
เครื่องใชตาม
ความสนใจ 
อยางปลอดภัย 
โดยกําหนด
ปญหา   หรือ
ความตองการ 
รวบรวมขอมูล   
เลือกวิธีการ 
ออกแบบ              
โดยถายทอด
ความคิดเปน
ภาพราง ๓ มิติ   
ลงมือสราง และ
ประเมินผล 

 ๑. อธิบาย
สวนประกอบของ
ระบบเทคโนโลยี 

๒.  สรางสิ่งของ
เครื่องใชตาม 

ความสนใจ  
อยางปลอดภัย  
โดยกําหนดปญหา  
หรือความตองการ
รวบรวมขอมูล           
เลือกวิธีการ   
ออกแบบโดย
ถายทอดความคิด
เปนภาพราง ๓ มิติ 
หรือแผนที่ความคิด   
ลงมือสราง และ 
ประเมินผล 

๓. นําความรูและ
ทักษะ              
การสรางชิ้นงาน
ไปประยุกตใน
การสรางสิ่งของ
เครื่องใช 

- ๑. อธิบาย
กระบวนการ
เทคโนโลยี  
๒. สรางสิ่งของ
เครื่องใชหรือ
วิธีการ  ตาม 

กระบวนการ
เทคโนโลยี  
อยางปลอดภัย 
ออกแบบโดย
ถายทอดความคิด   
เปนภาพราง ๓  มิติ
หรือภาพฉาย เพื่อ
นําไปสู การสราง
ตนแบบของ
สิ่งของเครื่องใช   
หรือ  ถายทอด
ความคิดของ
วิธีการเปน
แบบจําลอง
ความคิดและ 
การรายงานผล
เพื่อนําเสนอวิธีการ   

๑. อธิบายระดับ
ของเทคโนโลยี 

๒. สรางสิ่งของ
เครื่องใชหรือ
วิธีการ ตาม 
กระบวนการ
เทคโนโลยี อยาง 
 ปลอดภัย   ออกแบบ
โดยถายทอดความคิด  
 เปนภาพฉาย เพื่อ
นําไปสูการสราง
ตนแบบ    และ
แบบจําลองของ
สิ่งของเครื่องใช  
หรือถายทอด
ความคิดของ
วิธีการเปน
แบบจําลอง
ความคิดและ             
การรายงานผล 

๑. อธิบายและเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวาง 
เทคโนโลยีกับศาสตรอื่นๆ  
๒. วิเคราะหระบบเทคโนโลยี 
๓. สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช
หรือวิธีการ ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพฉายและ
แบบจําลองเพื่อนําไปสูการสราง
ชิ้นงาน  หรือถายทอดความคิดของ
วิธีการเปนแบบจําลองความคิดและ
การรายงานผลโดยใชซอฟแวรชวย
ในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
๔. มีความคิดสรางสรรคใน                 
การแกปญหาหรือสนองความตองการ
ในงานที่ผลิตเอง  หรือ 
การพัฒนาผลิตภัณฑที่ผูอื่นผลิต 
๕.วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรค 
ตอชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดลอม   
และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
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๔. มีความคิด
สรางสรรค            

อยางนอย              

๑  ลักษณะ        
ในการแกปญหา

หรือสนอง            

ความตองการ 

 

  ๓. นําความรูและ

ทักษะการสราง

ชิ้นงานไป 

ประยุกตใน 

การสราง 

สิ่งของเครื่องใช 

๔. มีความคิด

สรางสรรค              

อยางนอย                  

๒  ลักษณะ               

ในการแกปญหา

หรือสนอง             

ความตองการ 

๕. เลือกใช

เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวัน

อยางสรางสรรคตอ

ชีวิต สังคม และมี

การจัดการ สิ่งของ

เครื่องใช ดวย          

การแปรรูป   แลว 

นํากลับมา ใชใหม 

 - ๓. มีความคิด

สรางสรรคใน          

การแกปญหา 

หรือสนองความ

ตองการในงาน 

ที่ผลิตเอง 

๔. เลือกใช

เทคโนโลยีอยาง

สรางสรรคตอ

ชีวิต   สังคม 

สิ่งแวดลอม และ

มีการจัดการ 

เทคโนโลยีดวย 

การลดการใช

ทรัพยากร  หรือ

เลือกใช

เทคโนโลยี ที่ไมมี

ผลกระทบ ตอ

สิ่งแวดลอม 

  


