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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เทคโนโลยีรอบตัว

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด

			 อธิ บ ายแนวคิ ด หลั ก ของเทคโนโลยี ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น และวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยี

1.2 สาระการเรียนรู้

			 เทคโนโลยี เป็นสิง่ ทีม
่ นุษย์สร้างหรือพัฒนาขึน
้ ซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ ชิน
้ งานหรือวิธก
ี าร เพือ
่ ใช้แก้ปญ
ั หา สนองความต้องการ
หรือเพิ่มความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
			 2.1 อธิบายความหมายของเทคโนโลยี
			 2.2 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คูม
่ อื ครูรายวิชาพืน
้ ฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
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3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
			 3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์

			 3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

			 3.3 ทักษะการสื่อสาร

			 3.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์

			 3.5 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี

		 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เช่น ต้นไม้ สัตว์ แม่น้ำ� ภูเขา และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ปากกา

แก้วน้ำ� เก้าอี้ แว่นตา โทรศัพท์ บ้าน รถยนต์ บ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย เขื่อน ฯลฯ

5. สาระสำ�คัญ
			 เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหา

สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตพร้อมกับการดำ�รงชีวิต
อยู่ของมนุษย์ เทคโนโลยียังรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่นำ�มาใช้ในการสร้างชิ้นงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

กิจกรรมเสนอแนะที่ 1

ถุงปริศนา

10

กิจกรรมเสนอแนะที่ 2

เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการและเครื่องมือหรืออุปกรณ์

15

กิจกรรมที่ 1.1

เป็นเทคโนโลยีหรือไม่

10

กิจกรรมเสนอแนะที่ 3

เทคโนโลยีในงานอาชีพด้านเกษตรและอาหาร

15

กิจกรรมท้าทายความคิด

ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา

40

กิจกรรมท้ายบท

แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ

10
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6.2 สื่ออื่น ๆ

			

อุปกรณ์สำ�หรับกิจกรรมเสนอแนะที่ 1 เรื่อง ถุงปริศนา

ประกอบด้วย ถุงกระดาษทึบแสง กรรไกร กระดาษ ก้อนหิน ปากกา

ยางลบ ดินสอ แปรงสีฟัน ใบไม้ ยางรัด ฟองน้ำ� ตะเกียบ เมล็ดผลไม้
มะนาว

			

กระดาษปรู๊ฟ

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
			 1) ผูเ้ รียนอ่านคำ�ถามชวนคิดในหนังสือเรียนว่าในกิจวัตรประจำ�วัน

ของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ใดบ้าง

				 แนวคำ�ตอบ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เสื้อผ้า รองเท้า ช้อนส้อม รถ โทรศัพท์ ปากกา หนังสือ ฯลฯ

			 2) ผู้เรียนสังเกตและศึกษารูป 1.1 สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในกิจวัตรประจำ�วัน ในหนังสือเรียน แล้วร่วมกันอภิปราย

ว่าในกิจวัตรประจำ�วันของผู้เรียนเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้าง
			

แนวคำ�ตอบ ขึ้นอยู่กับกิจวัตรของผู้เรียนแต่ละคน เช่น ตื่นนอนตอนเช้าด้วยเสียงปลุกจากโทรศัพท์ อาบน้ำ�ด้วยสบู่

แปรงฟั น ด้ ว ยยาสี ฟั น แต่ ง ตั ว โดยใส่ ชุ ด นั ก เรี ย น รั บ ประทานอาหารด้ ว ยอุ ป กรณ์ จ านชามและช้ อ น เดิ น ทางไปโรงเรี ย น
ด้วยรถประจำ�ทาง เขียนหนังสือด้วยปากกา ออกกำ�ลังกายตอนเย็นโดยใช้ลูกฟุตบอล เล่นเกมจากเครื่องคอมพิวเตอร์

			 3) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปว่า ชีวิตประจำ�วันของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการของเราทั้งสิ้น เราเรียกสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ว่า เทคโนโลยี

			 4) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมเสนอแนะที่ 1 เรื่อง ถุงปริศนา โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความเหมาะสม ผู้สอนนำ�ถุงใส่สิ่งของที่

มนุษย์สร้างขึน
้ เช่น กรรไกร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ แปรงสีฟน
ั ยางรัด ฟองน้�ำ ตะเกียบ และสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ เองตามธรรมชาติ
เช่น เมล็ดลิ้นจี่ ก้อนหิน ใบไม้ มะนาว โดยใน 1 ถุงมีสิ่งของ 1 ชิ้น ให้ผู้เรียนสุ่มเลือกถุงปริศนา แล้ววิเคราะห์สิ่งของในถุงว่าเป็น
เทคโนโลยีหรือไม่ และใช้แก้ปัญหาในเรื่องใด

			 5) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความหมายของเทคโนโลยี

				 แนวคำ�ตอบ เทคโนโลยี หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหา
สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์

			 6) ผู้เรียนและผู้สอนอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำ�วัน เช่น เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชด
ั เจนคือ โทรศัพท์เคลือ่ นทีห
่ รือสมาร์ตโฟน ช่วยให้เราติดต่อสือ่ สารกันได้ทกุ ทีท
่ กุ เวลาทัง้ ภายในและนอกประเทศ
โดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนหน้าจอ พกพาสะดวก อีกตัวอย่างหนึ่งคือการฝากถอนเงินผ่านเครื่อง ATM
(Automatic Teller Machine) ผูเ้ รียนและผูส
้ อนร่วมกันอภิปรายลักษณะการใช้งานของบัตร ATM ทีส
่ ามารถใช้ฝาก ถอน โอน

ชำ�ระค่าสาธารณูปโภคได้โดยอัตโนมัติ ทำ�ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป

ที่สถาบันการเงิน
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			 7) ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของเทคโนโลยี ต่ อ ไปอี ก ว่ า เทคโนโลยี เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ มนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ยุ ค โบราณ
เพื่อการดำ�รงชีวิตและความอยู่รอด โดยผู้สอนยกตัวอย่างเทคโนโลยีในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน เช่น
ยุค/สมัย

ตัวอย่างเทคโนโลยี

ลักษณะของเทคโนโลยี

ใช้แก้ปัญหา

ขวานหิน 					
ยุคหิน

		

ยุคสำ�ริด

		
		

ยุคเหล็ก

		

ปัจจุบัน

		

								
		

จอบขุด
		

		

								
		

ทำ�จากโลหะผสมระหว่าง

ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวและใช้ใน

ใช้การตีโลหะเหล็ก

เพิ่มความสะดวก ทุ่นแรงในงาน

ให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ

และทนทานของเครื่องมือ

หรือตัดกระดูก

		

								

เครื่องมือทำ�เกษตร

สับ ตัด ฟัน ผ่า ถากไม้ แล่เนื้อสัตว์

เข้าด้ามด้วยไม้

		
หอกและขวานสำ�ริด

ขวานที่ทำ�ด้วยหิน

ทองแดงกับดีบุก

การล่าสัตว์ในสมัยก่อน

ในขณะที่ยังร้อนอยู่

เกษตรที่ต้องใช้ความแข็งแรง

ใบจอบทำ�จากเหล็กกล้า 		
มีความแข็งแรงมากกว่า			
เหล็กธรรมดา

ใช้ขุดดินได้ทุกประเภทโดยเฉพาะ
ดินที่มีความแข็งมาก

			 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นพร้อมมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อนำ�มา
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำ�รงชีวิตทุกยุคทุกสมัย

			 8) ผู้สอนเกริ่นนำ�ว่านอกจากเทคโนโลยีที่เป็นชิ้นงานแล้ว วิธีการที่มนุษย์สร้าง คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา

สนองความต้องการ จัดว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และนอกจากนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นำ�มาสร้างชิ้นงานก็จัดว่าเป็นเทคโนโลยี

ด้วยเช่นกัน จากนัน
้ ผูเ้ รียนศึกษาตัวอย่างของเทคโนโลยีทเี่ ป็นวิธกี ารและเทคโนโลยีทเี่ ป็นเครือ
่ งมือหรืออุปกรณ์ทน
ี่ �ำ มาสร้างชิน
้ งาน
ในหนังสือเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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			 9) แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำ�กิจกรรมเสนอแนะที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการและเครื่องมือหรืออุปกรณ์
โดยผู้เรียนศึกษาในหนังสือเรียน ในเรื่องต่อไปนี้
				

วิธีการผลิตน้ำ�ประปา (รูป 1.2 วิธีการผลิตน้ำ�ประปา)

				

เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่นำ�มาสร้างชิ้นงาน (รูป 1.4 ตัวอย่างของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำ�หรับตัดวัสดุ)

				

วิธีการบำ�บัดน้ำ�เสียแบบบ่อปรับเสถียร (รูป 1.3 วิธีการบำ�บัดน้ำ�เสียแบบบ่อปรับเสถียร)

			 จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อด้วยวิธีจับสลาก โดยแต่ละกลุ่มจะได้ 1 เรื่อง แล้ววิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้
				
				

เทคโนโลยีนั้นสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานอย่างไร
เทคโนโลยีนั้นช่วยแก้ปัญหาอะไร

			 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่จับสลากได้
			 10) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายในคำ�ถามชวนคิดในหนังสือเรียนที่ว่า เทคโนโลยีแต่ละอย่างเกิดจากปัญหาและ
ความต้องการที่แตกต่างกัน ลองพิจารณาเทคโนโลยีต่อไปนี้ว่าเกิดจากปัญหาหรือความต้องการใดบ้าง โดยผู้เรียนสังเกตและศึกษา

เทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วย ช้อนส้อม ยา ร่ม จักรยาน แล้วนำ�มาวิเคราะห์ร่วมกันถึงปัญหาและความต้องการที่ทำ�ให้มนุษย์
สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้
แนวคำ�ตอบ
เทคโนโลยี

ช้อนส้อม

ปัญหา/ความต้องการ

ผลจากการใช้เทคโนโลยี

ไม่สะดวกหากใช้มือตักอาหาร และทำ�ให้

ตักอาหารรับประทาน

การใช้มอ
ื สัมผัสอาหาร อาจเกิดการปนเปือ
้ น

สะดวกมากยิ่งขึ้น

มือเปื้อน

สิ่งสกปรกจากมือ ทำ�ให้อาหารไม่สะอาด

ได้สะอาด ปลอดภัยและ

ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยได้
ยา

ร่ม

จักรยาน

เกิดอาการเจ็บป่วย และมีโรคภัยต่าง ๆ
การเดินทางเวลาฝนตกทำ�ให้เราเปียก

ช่วงกลางวันแสงแดดร้อนอาจทำ�ให้ผิวหนัง
แสบร้อนและเกิดอาการผิวหนังไหม้ได้

ต้องการการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวก
มากกว่าการเดิน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรเทาและรักษาอาการ
เจ็บป่วย

ช่วยให้เราไม่เปียก เวลา
เดินทางช่วงที่ฝนตก

ช่วยบังแสงแดด ผิวหนัง
ไม่แสบร้อน

ใช้เวลาในการเดินทาง
น้อยกว่าการเดิน
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			 11) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประโยชน์ของเทคโนโลยี

			 		 แนวคำ�ตอบ 1. ช่วยในการแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การผลิตน้�ำ ประปาทำ�ให้ได้น�้ำ สะอาด

ในการอุปโภคบริโภค การบำ�บัดน้�ำ เสียแบบบ่อปรับเสถียรใช้แก้ปญ
ั หาน้�ำ เสีย การนำ�เทคโนโลยีฝนหลวงมาช่วยแก้ปญ
ั หาภัยแล้ง

การใช้กงั หันน้�ำ ชัยพัฒนาแก้ปญ
ั หาน้�ำ เสีย นอกจากนีเ้ ทคโนโลยียงั ช่วยให้มนุษย์มส
ี งิ่ ของเครือ
่ งใช้ทจี่ �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวต
ิ ได้แก่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

									 2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์ ทำ�ให้มนุษย์ทำ�งานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้

จ่ายถูกลง เช่น การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการตัดวัสดุ การใช้เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนในการผลิตสินค้า การใช้
เครื่องคิดเลขช่วยในการคำ�นวณ การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
			 12) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง เป็น

เทคโนโลยี ห รื อ ไม่ โดยวิ เ คราะห์ รู ป ในตาราง

พร้อมให้เหตุผลประกอบ และเขียนอธิบายว่ามี
ประโยชน์อย่างไร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เนื่องจากกิจกรรมที่ 1.1 ข้อที่ 6 วิธีการ

ทำ�นาเกลือ มีจด
ุ เน้นเพือ
่ ทดสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนในเรื่องวิธีการที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหา หรือสนองความต้องการ
จั ด ว่ า เป็ น เทคโนโลยี ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น

ผู้ ส อนควรตรวจสอบคำ � ตอบและการให้
เหตุ ผ ลของผู้ เ รี ย น ถ้ า พบว่ า ยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ควรชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียน

เข้ า ใจ เช่ น วิ ธี ก ารทำ � นาเกลื อ จั ด ว่ า เป็ น
เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ ซึ่งประกอบไปด้วย
ขั้ น ตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตคือ เกลือ

(ที่ผ่านกระบวนการทำ�นาเกลือ) ซึ่งก็จัดว่า

เป็นเทคโนโลยี

			 13) ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 1.3 ตัวอย่างเทคโนโลยีในงานอาชีพ จากนั้นร่วมอภิปรายกับผู้เรียนเกี่ยวกับการนำ�เทคโนโลยี

มาใช้แก้ปัญหาในอาชีพต่าง ๆ เริ่มจากอาชีพที่นำ�เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนจนถึงอาชีพที่นำ�เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาแก้ปัญหา
ดังตัวอย่างแนวทางการอภิปรายดังนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อาชีพ

เทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพ

1. ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน
จอบ ใช้ในการขุดดินแข็ง ขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและลึกตามต้องการ

มีส่วนประกอบคือ ใบจอบ ด้ามจอบ ลิ่มยึดใบจอบ ประกอบเข้าด้วยกัน
ก็สามารถใช้งานได้ ไม่มีความซับซ้อนในการผลิต

2. พนักงานขับรถ

เกียร์ พวงมาลัยรถ คันเร่ง เบรก ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ

รถยนต์หรือรถประจำ�ทาง ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทค
่ี อ
่ นข้างซับซ้อนทัง้ ในด้าน
การผลิตและการใช้งาน

3. ประกอบรถยนต์

หุ่นยนต์ ประกอบด้วย สมองกลที่ควบคุมการทำ�งาน เช่น สมองกล
ที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องควบคุมขนาดเล็ก

คอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรสำ�เร็จรูป เครือ่ งควบคุมโปรแกรมระบบอัตโนมัติ

เนื่องจากรถยนต์มีส่วนประกอบมากมาย เช่น ตัวถัง แชสซีส์และช่วงล่าง
เครื่องยนต์และระบบส่งกำ�ลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ภายใน แต่ละชิ้น

มีความสำ�คัญและมีความซับซ้อนมาก จึงจำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์
เข้ามาช่วยในการประกอบ เพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุน ปลอดภัย และ
ได้รถยนต์ที่มีมาตรฐานเท่ากัน

			 14) แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมเสนอแนะที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีในงานอาชีพด้านการเกษตรและอาหาร
ผูส้ อนสนทนากับผูเ้ รียนว่ากลุม
่ อาชีพด้านการเกษตรและอาหารมีความใกล้ชด
ิ กับคนไทยมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบน
ั เราจึงจะเรียนรู้
ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ใช้ในงานอาชีพด้านการเกษตรและอาหาร โดยให้ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างในหนังสือเรียน ในเรื่องต่อไปนี้
					

เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวข้าว (รูป 1.6 เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวข้าว)

					

เทคโนโลยีในการถนอมอาหารโดยใช้ตู้อบแห้ง (รูป 1.8 ตู้อบแห้งแบบต่าง ๆ)

					

เทคโนโลยีในร้านขายน้ำ�ผลไม้ปั่น (รูป 1.7 เทคโนโลยีในร้านขายน้ำ�ผลไม้ปั่น)

			 จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโดยวิธีจับสลาก โดยแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วศึกษาและวิเคราะห์
ในประเด็นดังต่อไปนี้
					

ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด

					

ประโยชน์ที่ช่วยให้การทำ�งานดีขึ้น

					

แก้ปัญหาอะไร
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		 15) ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนว่า เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันและในงานอาชีพของมนุษย์ ทั้งในฐานะที่เป็น

ผู้คิดค้นหรือสร้างเทคโนโลยีขึ้นมา เช่น ไม่สามารถเก็บผลไม้ที่อยู่สูง จึงสร้างอุปกรณ์เก็บผลไม้ขึ้นมา หรือในฐานะที่เป็นผู้ใช้

เทคโนโลยี เช่น ต้องการรดน้ำ�สนามหญ้าขนาดใหญ่จึงเลือกใช้สปริงเกอร์ ขณะเดียวกันการเลือกใช้เทคโนโลยีใด ๆ ผู้ใช้จะต้อง

ศึกษาผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีนน
ั้ ๆ และพิจารณาว่าผลเสียทีเ่ กิดขึน
้ สามารถควบคุมหรือป้องกันได้ หากผลดีของเทคโนโลยี
นั้นคุ้มค่าและมีผลดีมากกว่าผลเสียจึงตัดสินใจนำ�มาใช้ประโยชน์

			 16) แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5-6 คน เพื่อทำ�กิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา โดยผู้เรียน

แต่ละกลุ่มหาวิธีการและเขียนอธิบายหรือวาดภาพแปลงปลูกผักที่ผู้เรียนคิดว่าจะสร้างจากสถานการณ์ที่กำ�หนด และระบุข้อดี
ของแปลงปลูกผักของผู้เรียนในกระดาษปรู๊ฟ และนำ�เสนอ

		 			 หลังการนำ�เสนอ ผู้เรียนร่วมกันโหวตเลือกแปลงผักของเพื่อน และให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด
			 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากกิจกรรมท้าทายความคิดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ดังนั้น การทำ�กิจกรรมท้าทายความคิด
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 5 กลุ่มผู้เรียนควรเป็นกลุ่มเดียวกัน

			 17) ผู้ เ รี ย นทำ� กิ จ กรรมท้ า ยบท เรื่ อ ง แปลงผั ก ลอยฟ้ า ของโปลิ ศ โดยให้ ร ะบุ ว่ า ในแปลงปลู ก ผั ก ของผู้ เ รี ย นสิ่ ง ใด
เป็นเทคโนโลยี และสิ่งใดไม่เป็นเทคโนโลยี อย่างละ 3 ตัวอย่าง พร้อมให้เหตุผล และสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไร

8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
1. การอธิบายความหมาย
ของเทคโนโลยี

2. การอธิบายประโยชน์
ของเทคโนโลยี

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะการคิดอย่าง

วิธีการวัด
ตรวจใบกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง

เป็นเทคโนโลยีหรือไม่ และ
ใบกิจกรรมท้ายบท

ตรวจใบกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรม

เรื่อง แปลงผักลอยฟ้า
ของโปลิศ

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

5. ทักษะการสื่อสาร

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

6. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

7. ทักษะการทำ�งานร่วมกับผูอ้ น
่ื

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

มีวิจารณญาณ

เกณฑ์การประเมินการผ่าน
คะแนน 7-9 หมายถึง ดี

คะแนน 4-6 หมายถึง พอใช้

คะแนน 1-3 หมายถึง ปรับปรุง
ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ พอใช้
ถือว่าผ่าน

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน (ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คูม
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน

3

2

1

1. การอธิบายความหมาย
ของเทคโนโลยี

1.1 การระบุสิ่งที่เป็น			
และไม่เป็นเทคโนโลยี

1.2 การอธิบายเหตุผล		
		 ของสิ่งที่เป็นและ

			 ไม่เป็นเทคโนโลยี
2. การอธิบายประโยชน์
ของเทคโนโลยี

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
		 คะแนน

		 คะแนน

		 คะแนน

7-9 คะแนน

4-6 คะแนน

1-3 คะแนน

ระบุสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี

ระบุสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี

ระบุสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี

ถูกต้อง 11-12 ข้อ

ถูกต้อง 8-10 ข้อ

ถูกต้อง 1-7 ข้อ

และไม่เป็นเทคโนโลยีได้

และไม่เป็นเทคโนโลยีได้

และไม่เป็นเทคโนโลยีได้

อธิบายเหตุผลของสิ่งที่

อธิบายเหตุผลของสิ่งที่

อธิบายเหตุผลของสิ่งที่

เป็นเทคโนโลยีได้ถูกต้อง

เป็นเทคโนโลยีได้ถูกต้อง

เป็นเทคโนโลยีได้ถูกต้อง

เป็นเทคโนโลยีและไม่
11-12 ข้อ

เป็นเทคโนโลยีและไม่
8-10 ข้อ

เป็นเทคโนโลยีและไม่
1-7 ข้อ

อธิบายประโยชน์ของ

อธิบายประโยชน์ของ

อธิบายประโยชน์ของ

ทั้ง 7 ข้อ

5-6 ข้อ

1-4 ข้อ

เทคโนโลยี ได้ถูกต้องครบ

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

เทคโนโลยี ได้ถูกต้อง

เทคโนโลยี ได้ถูกต้อง

ระดับคุณภาพ ดี

ระดับคุณภาพ พอใช้

ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

** เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้
		

		 Animation clip ความหมายของเทคโนโลยี

						 http://designtechnology.ipst.ac.th/category/media-study/animation-clip

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10. ข้อเสนอแนะ
		 10.1 ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่อง 2 คาบเรียน อาจแบ่งเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียน ดังนี้

					 คาบเรียนที่ 1 หัวข้อ 1.1 ความหมายของเทคโนโลยี 1.2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี และกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง

เป็นเทคโนโลยีหรือไม่

						 คาบเรียนที่ 2 หัวข้อ 1.3 เทคโนโลยีในงานอาชีพ กิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา และ
กิจกรรมท้ายบท เรื่อง แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ

		 10.2 กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสริมที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งผู้สอนอาจจัดกิจกรรมเสนอแนะนอกเวลาเรียนหรือพิจารณาตามความเหมาะสมของเวลา

11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม
กิจกรรม
เสนอแนะที่ 1

เรื่อง ถุงปริศนา

พิจารณาสิ่งของที่อยู่ในถุงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น หากเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ใช้แก้ปัญหาในเรื่องใดบ้าง
ลำ�ดับ

รายการ

ที่
1

เมล็ดลิ้นจี่

2

กรรไกร

มนุษย์สร้างขึ้น

เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ

ใช้แก้ปัญหา

การตัดให้วัสดุมีขนาดเล็กลง
ตามต้องการ

3

กระดาษ

เตือนความจำ� โดยใช้
จดบันทึกข้อความ

ใช้เป็นวัสดุในงานตกแต่ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ลำ�ดับ

รายการ

ที่
4

ก้อนหิน

5

ปากกา

มนุษย์สร้างขึ้น
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เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ

ใช้แก้ปัญหา

ช่วยบันทึกข้อความ

6

ยางลบ
ลบข้อความที่ไม่ต้องการ

7

ดินสอ
ช่วยบันทึกข้อความ วาดรูป
ร่างภาพ ง่ายในการลบ

8

แปรงสีฟัน
ทำ�ความสะอาดช่องปาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ลำ�ดับ

รายการ

ที่
9

ใบไม้

10

ยางรัด

มนุษย์สร้างขึ้น
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เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ

ใช้แก้ปัญหา

รัดถุงพลาสติกและสิ่งของ
ตามที่ต้องการ

ประดิษฐ์ของเล่น

11

ฟองน้ำ�
ดูดซับน้ำ�

ทำ�ความสะอาดสิ่งของ

12

ตะเกียบ
ใช้คีบอาหาร

ทำ�สิ่งประดิษฐ์

13

มะนาว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เรื่อง เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ
และเครื่องมือหรืออุปกรณ์

กิจกรรม
เสนอแนะที่ 2

ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จับสลากได้ แล้วบันทึกตามประเด็นที่กำ�หนดลงในกระดาษปรู๊ฟ พร้อมนำ�เสนอ
เทคโนโลยี

จุดประสงค์การใช้งาน

ช่วยแก้ปัญหา

เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ
1. วิธีการผลิต
น้ำ�ประปา

2. วิธีบำ�บัดน้ำ�เสีย

แบบบ่อปรับเสถียร

ปรับคุณภาพน้ำ�ให้สะอาด
บำ�บัดน้�ำ เสีย เพือ่ ให้น�ำ้ มีคณ
ุ ภาพดีขน
้ึ
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

น้ำ�จากแหล่งน้ำ�ไม่สะอาดเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค

น้ำ�เสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน
3. เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ทีใ่ ช้ส�ำ หรับตัดวัสดุ

ตัดวัสดุให้มีขนาดและรูปทรง		

เครื่องมือในการตัดแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ

ลดเวลาและประหยัดแรงงาน

ใช้กรรไกรตัด แต่หากวัสดุมีความหนา

ตามที่ต้องการ
ในการตัด

สมบัตข
ิ องวัสดุทต
่ี อ
้ งการตัด เช่น กระดาษ
ขนาดใหญ่ แข็งแรงมากขึ้น เครื่องมือที่
ใช้ในการตัดต้องมีความสามารถในการ

ตัดวัสดุเหล่านั้นด้วย เช่น คัตเตอร์ เลื่อย
เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ เครื่องตัดด้วยน้ำ�
แรงดันสูง

การใช้เวลาและแรงงานในการตัดวัสดุ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรมที่
1.1

เป็นเทคโนโลยีหรือไม่

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ว่า เป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยี โดยให้เหตุผลประกอบและบอกประโยชน์ของสิ่งนั้น
ลำ�ดับ

รายการ

ที่
1

คลิปหนีบกระดาษ

เป็นเทคโนโลยี/ไม่เป็น

ประโยชน์

เทคโนโลยี และเหตุผลประกอบ
เป็นเทคโนโลยี

เพราะ มนุษย์สร้างขึน
้ โดยผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาการกระจัด

ใช้หนีบกระดาษหรือสิ่งของ
ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

กระจายของกระดาษหรือเอกสาร

2

บันไดไม้

เป็นเทคโนโลยี

ใช้สำ�หรับงานช่างที่ต้องทำ�งาน

สร้างโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ จน

บ้านเรือน

เพราะ มนุษย์นำ�ไม้จากธรรมชาติมา

เป็นบันไดไม้ ใช้แก้ปัญหาการปีนขึ้นไป

ในที่สูง หรือใช้ได้ทั่วไปตาม

บนที่สูง
3

4

แสงอาทิตย์

ต้นไม้

ไม่เป็นเทคโนโลยี

ให้แสงสว่างกับสิ่งมีชีวิต

ธรรมชาติ

เป็นแหล่งพลังงานความร้อน

เพราะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

บนพื้นโลก

ไม่เป็นเทคโนโลยี

เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง

ธรรมชาติ

เป็นแหล่งวัสดุในการสร้าง

เพราะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ที่อยู่ที่สำ�คัญของสัตว์
ที่อยู่อาศัยของมนุษย์
ให้ร่มเงา

ผลิตออกซิเจน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ลำ�ดับ

รายการ

ที่
5

เรือ

เป็นเทคโนโลยี/ไม่เป็น

ประโยชน์

เทคโนโลยี และเหตุผลประกอบ
เป็นเทคโนโลยี

เพราะ มนุษย์นำ�ไม้จากธรรมชาติ

มาสร้างโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ

ใช้ในการขนส่งและ

การคมนาคมทางน้ำ�

ใช้แก้ปัญหาการคมนาคมทางน้ำ�หรือ
การสัญจรทางน้ำ�ของคนสมัยโบราณ
6

วิธีการทำ�นาเกลือ

เป็นเทคโนโลยี

เพราะ เป็นขั้นตอนวิธีการที่มนุษย์

สร้างขึ้น เพื่อใช้ผลิตเกลือไว้อุปโภค
บริโภค

* หมายเหตุ

ในข้อ 6 นี้ เน้นทดสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนในเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ
ถ้าผู้เรียนให้เหตุผลที่สื่อถึงเทคโนโลยี
ที่เป็นชิ้นงาน ซึ่งในที่นี้คือผลผลิตที่
เป็นเกลือ ผู้สอนควรชี้แนะและ

อธิบายเพิ่มเติมให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการมากยิ่งขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นการผลิตเกลือไว้อุปโภค
บริโภค
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เรื่อง เทคโนโลยีในงานอาชีพ
ด้านเกษตรและอาหาร

กิจกรรม
เสนอแนะที่ 3

ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จับฉลากได้ แล้วบันทึกตามประเด็นที่กำ�หนดลงในกระดาษบรู๊ฟพร้อมนำ�เสนอ
เทคโนโลยี
ในงานอาชีพ
1. เทคโนโลยีในการ
เก็บเกี่ยวข้าว

ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
การเกี่ยวและนวดข้าว

ช่วยแก้ปัญหาอะไร

ประโยชน์ที่ช่วยให้
การทำ�งานดีขึ้น

ลดจำ�นวนแรงงานและ

สามารถเก็บเกี่ยวและ

เวลาในการเก็บเกี่ยว

นวดข้าวพร้อมบรรจุ
ลงในกระสอบใน
รถเกี่ยวนวดข้าว

2. เทคโนโลยีในร้าน
ขายน้ำ�ผลไม้ปั่น

เช่น มีด เครื่องปั่น
3. เทคโนโลยีในการ
ถนอมอาหาร
โดยตู้อบแห้ง

มีดใช้ปลอกเปลือกผลไม้
เครื่องปั่นทำ�ให้ผลไม้มี

ขนาดเล็กลงจนละเอียด
เพื่อระเหยน้ำ�ออกจาก
อาหาร

ประหยัดเวลาและแรงงาน
ในการทำ�น้ำ�ผลไม้ปั่น

ผลิตน้ำ�ผลไม้ปั่นได้

ทันต่อความต้องการ
ของผู้ซื้อ

ลดปัญหาเรื่องฝุ่น

ตูอ
้ บแห้งสามารถควบคุม

แมลงวัน

ป้องกันฝุน
่ ละออง แมลงวัน

ละออง เชื้อจุลินทรีย์
ควบคุมความร้อนได้

อุณหภูมิ ความร้อนได้
และเชื้อจุลินทรีย์

ประหยัดเวลาในการ
อบแห้งอาหาร
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กิจกรรมท้าทายความคิด

เรื่อง ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา

เด็กชายโปลิศ เพิง่ ย้ายจากจังหวัดลำ�ปางเข้ามาเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในกรุงเทพมหานคร โปลิศ

พักอาศัยในคอนโดมิเนียมกับคุณอา โปลิศชอบรับประทานสลัดมาตั้งแต่เด็กและต้องการปลูกผักเพื่อทาน

เองเหมือนตอนทีย่ งั อยูท
่ ลี่ �ำ ปาง คุณอาอนุญาตให้โปลิศปลูกผักในบริเวณระเบียงหลังห้องพักซึง่ มีพน
ื้ ทีข
่ นาด
1 เมตร x 3 เมตร

ถ้านักเรียนเป็นโปลิศ นักเรียนจะออกแบบพืน
้ ทีห
่ รือแปลงปลูกผักบริเวณระเบียงห้องอย่างไร จะปลูก

ผักชนิดใดบ้าง และทำ�อย่างไรเพื่อให้ผักเติบโตและเก็บรับประทานได้ทุกวัน

ช่วยกันคิด นักเรียนแต่ละกลุ่มหาวิธีการและเขียนอธิบายหรือวาดภาพแปลงปลูกผักที่นักเรียนคิดว่า
		

จะสร้าง โดยระบุข้อดีของแปลงปลูกผักของนักเรียนในกระดาษปรู๊ฟ และนำ�เสนอ

ตัวอย่างของแปลงผักดังรูป

ข้อดีของแปลงปลูกผักที่ออกแบบ คือ แปลงปลูกผักสามารถวางได้ในพื้นที่ที่มี ปลูกผักได้หลาย
ชนิดตามที่ต้องการ

จากการนำ�เสนอ ถ้านักเรียนเป็นโปลิศ นักเรียนจะเลือกแปลงปลูกผักของเพื่อนกลุ่มใด เพราะอะไร
แนวคำ�ตอบ ขึ้นกับผู้เรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41

กิจกรรม
ท้ายบท

เรื่อง แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ

1. ในแปลงปลูกผักของนักเรียน สิง่ ใดเป็นเทคโนโลยีและสิง่ ใดไม่เป็นเทคโนโลยี เพราะเหตุใด และสิง่ นัน
้
มีประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่าง อย่างละ 3 ตัวอย่าง

ลำ�ดับที่

รายการ

เหตุผลประกอบ

ประโยชน์

สิ่งที่เป็นเทคโนโลยี
1

ขวดน้�ำ พลาสติก

2

โครงแปลงผัก

3

สายยาง

มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นภาชนะบรรจุ

สะดวกในการพกพาและ

มนุษย์นำ�ชิ้นไม้มาต่อกันเป็นโครง

ทำ�ให้ปลูกผักได้ในพื้นที่

มนุษย์สร้างขึ้นจากวัสดุประเภทยาง

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งน้ำ�

ส่งผ่านน้ำ�ไปยังที่ต่าง ๆ

ต้องการ

น้ำ� ทำ�ให้สามารถพกพาน้ำ�ไปได้ทุกที่
แปลงผัก

หรือพลาสติก เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการ

มีน้ำ�ดื่มตลอดเวลา
จำ�กัด

ไปยังที่ต่าง ๆ ได้ตามที่

สิ่งที่ไม่เป็นเทคโนโลยี
1

ดิน

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

2

เมล็ดผัก

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

3

น้ำ�

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เป็นแหล่งอาหารของพืช
และที่อยู่อาศัยของสัตว์
เช่น ไส้เดือน แมลง
ขยายพันธุ์
จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต

2. แปลงปลูกผักของนักเรียนเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำ�ตอบ แปลงปลูกผักเป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นสิง่ ทีผ
่ เู้ รียนออกแบบและสร้างเพือ
่ ปลูกผัก

			

บริเวณทีม
่ พ
ี น
้ื ทีจ่ �ำ กัด
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