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1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้   

 1.1 ตัวชี้วัด
   อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

 1.2 สาระการเรียนรู้  
   ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค ์โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยจีะประกอบไปดว้ย ตวัปอ้น (input) กระบวนการ (process) และผลผลติ 
(output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำางานได้                
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำางานของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำางานได้ตามต้องการ

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2.1 วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของชิ้นงานหรือวิธีการในชีวิตประจำาวัน
  2.2 ประยุกต์ใช้แนวคิดระบบทางเทคโนโลยีเพื่อการดูแลรักษาเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

ข้อมูลย้อนกลับ

(feedback)

กระบวนการ

(process)

ตัวป้อน

(input)

ผลผลิต

(output)



3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น

  3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
  3.2 ทักษะการคิดเชิงระบบ  
  3.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  3.4 ทักษะการสื่อสาร 

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี 

  เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความ
สามารถในการทำางานของมนุษย์ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา        
ซ่ึงการเปลีย่นแปลงนัน้สง่ผลใหเ้ทคโนโลยมีสีว่นประกอบและการทำางานทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การนำาเทคโนโลยีมาใช้จะต้องทราบ
ถึงระบบการทำางาน หากพบข้อบกพร่อง หรือทำางานไม่ได้ ก็จะสามารถแก้ไขให้กลับมาทำางานได้ตามวัตถุประสงค์

5. สาระสำาคัญ 

  ระบบ (system) คือ กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน มนุษย์ประดิษฐ์หรือสร้างเทคโนโลยีข้ึนมาเพ่ือใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ ซ่ึงเรียกว่า
ระบบทางเทคโนโลยี (technological system) ระบบทางเทคโนโลยจีะประกอบไปดว้ย ตวัป้อน (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลติ (output) ทีสั่มพนัธก์นั นอกจากนีร้ะบบทางเทคโนโลยีอาจมีขอ้มูลย้อนกลบั (feedback) เพือ่ใชป้รับปรุงการทำางาน
ได้ตามวัตถุประสงค์

6. สื่อและอุปกรณ์

 6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (นาที)

กิจกรรมที่ 3.1 ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น 10

กิจกรรมท้าทายความคิด เอ๊ะ! แปลงผักของโปลิศเป็นระบบหรือไม่ 30

กิจกรรมที่ 3.2 การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี 15

กิจกรรมท้ายบท
ตอนที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบทางเทคโนโลยีเพื่อการ
             ดูแลรักษา

10
10
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 6.2 สื่ออื่น ๆ 
     กระดาษปรู๊ฟ
     ปากกาเมจิก 

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้   

  1) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายในประเด็นคำาถามชวนคิดในหนังสือเรียนที่ว่า ในชีวิตประจำาวันผู้เรียนรู้จักระบบ 
อะไรบ้าง และระบบนั้นมีการทำางานอย่างไร 
    แนวคำาตอบ ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ เกิดจากการทำางานร่วมกันของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร 
ตัง้แตก่ารเคีย้วอาหารใหม้ขีนาดเล็กลง กระเพาะอาหารและลำาไสม้เีอนไซมห์ลายชนดิชว่ยในการยอ่ยใหเ้ปน็สารอาหารทีร่า่งกาย
ดูดซึมไปใช้เพื่อให้ร่างกายดำารงชีวิตอยู่
         ระบบการหายใจของมนุษย์ เกิดจากการทำางานร่วมกันของอวัยวะหลายอย่าง โดยเราหายใจเข้าและ
ออกทางจมูก อากาศที่หายใจเข้าไปจะผ่านหลอดลมลงไปยังปอด เพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์                  
ให้ออกมากับลมหายใจ ทำาให้ร่างกายดำารงชีวิตอยู่
         ระบบการทำางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด 
หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำาหลัก เช่น แรม ฮาร์ดดิสก์ หน่วยประมวลผลข้อมูล คือ ซีพียู และหน่วยแสดงผล เช่น หน้าจอ 
ซึ่งแต่ละหน่วยทำางานร่วมกันเพื่อช่วยในการทำางานของมนุษย์
         ระบบการทำางานของเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น คอยล์เย็นอยู่ภายในเครื่องปรับ
อากาศ คอมเพรสเซอร์และคอยล์ร้อนอยูด้่านนอกห้อง ซึง่ทำางานรว่มกนัเพือ่ปรบัอณุหภมิูภายในหอ้งใหเ้ยน็หรอืรอ้นตามทีต่อ้งการ

  2) ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 3.1 ระบบ ในหนังสือเรียน ซ่ึงจะกล่าวถึงระบบท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และระบบท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 
เพื่ออำานวยความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของมนุษย์
  3) ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันและสรุปว่าระบบที่พบในธรรมชาติ คือ ระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือเป็นไปตาม
ธรรมชาติ และระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ ระบบท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่ออำานวยความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน         
ของมนุษย์
  4) แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน โดยคละความรู้ความสามารถร่วมกัน ให้แต่ละคนคิดวิเคราะห์ ระบบท่ีผู้เรียนเคย
รู้จักในชีวิตประจำาวัน ทั้งระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น นำามาอภิปรายในกลุ่ม แล้วเขียนสรุปเป็น
ความรู้ของกลุ่มลงในใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
  5) ผูเ้รยีนและผู้สอนร่วมกนัอภปิรายคำาถามชวนคิดในหนงัสอืเรยีนทีว่า่ ระบบทางเทคโนโลยเีปน็ระบบทีพ่บในธรรมชาติ
หรือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดที่หลากหลาย 
    แนวคำาตอบ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การทำางานของมนุษย์ ดังนั้นระบบทางเทคโนโลยีจึงเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
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  6) ผู้เรียนทุกคนศึกษาเนื้อหาในหัวข้อ 3.2 ระบบทางเทคโนโลยี ในหนังสือเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงกับ
เนือ้หาทีไ่ดศึ้กษาจากหนังสอืเรียน โดยผู้สอนนำาเสนอรูปตวัอยา่งทีแ่สดงองคป์ระกอบของระบบทางเทคโนโลยี เชน่ จกัรยาน เตา
แก๊ส ระบบบำาบัดน้ำาเสียโดยทั่วไป ในหนังสือเรียนและเขียนสรุปเป็นแผนผังระบบทางเทคโนโลยีลงบนกระดาน ดังนี้

ข้อสังเกต

 ระบบทางเทคโนโลยีที่ต้องมีการควบคุมเพื่อให้ระบบทำางานบรรลุวัตถุประสงค์ จะมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
เพือ่ใชใ้นการควบคมุการทำางานของระบบ เชน่ ขณะทีเ่ราขบัรถยนต ์เราออกแรงเหยียบคันเรง่ (ตวัปอ้น) ทำาใหเ้ครือ่งยนต์
ทำางาน (กระบวนการ) เพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่ (ผลผลิต) ความเร็วที่แสดงบนหน้าปัดรถยนต์คือข้อมูลย้อนกลับ ที่ช่วย
ทำาให้เราควบคุมความเร็วของรถยนต์ได้

กระบวนการ

(process)

องค์ประกอบของเทคโนโลยี

ตัวป้อน

(input)

ข้อมูลย้อนกลับ

(feedback)

ผลผลิต

(output)
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  7) ผู้สอนตั้งประเด็นคำาถามเกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระบบทางเทคโนโลยี คืออะไรและ         
ประกอบด้วยอะไรบ้าง จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่างชิ้นงานที่สนใจ พร้อมระบุองค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี         
โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกการสังเกตและแยกแยะองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน 
    แนวคำาตอบ ระบบทางเทคโนโลยเีปน็กลุม่ของสว่นตา่ง ๆ  ตัง้แตส่องสว่นขึน้ไปประกอบเขา้ด้วยกนัและทำางานรว่มกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน คือสิ่งที่เข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจมีมากกว่า 
1 อย่างก็ได้ โดยตัวป้อนจะเข้าสู่กระบวนการคือ กิจกรรมหรือการดำาเนินการที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อทำาให้เกิดผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีข้อมูลย้อนกลับที่ใช้ในการควบคุมให้ระบบทำางานบรรลุตามวัตถุประสงค์
  8) ผู้เรียนทำากิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง เอ๊ะ! แปลงผักของโปลิศเป็นระบบหรือไม่ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเดิมตาม
กิจกรรมท้าทายความคิดในบทที่ 1 และ 2 ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาแปลงผักที่ได้ช่วยกันออกแบบในกิจกรรมท้าทายความคิด          
บทที่ 2 และตอบคำาถามในกิจกรรม
  9) แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน ศึกษาหัวข้อ 3.3 การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี ในหนังสือเรียนตามท่ีได้รับ      
มอบหมาย ให้แต่ละกลุ่มสุ่มหัวข้อ 3 เรื่อง ดังนี้ 

       เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของกระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า 
       เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
       เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของการรดน้ำาอัตโนมัติแบบวัดความชื้นของดิน 
    แล้วร่วมกันอภิปรายและทำาใบกิจกรรมที่ 3.2 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี โดยเขียนอธิบายองค์ประกอบ
และการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีในรูปแบบของไดอะแกรมและประยุกต์ใช้ระบบทางเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาหรือ   
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการดูแลรักษาเทคโนโลยีลงในกระดาษปรู๊ฟ เพื่ออธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตรงกัน 

  10) ตัวแทนกลุ่มไปร่วมตรวจสอบความรู้กับกลุ่มที่ได้รับเรื่องเดียวกัน และเลือกผลงานที่ดีที่สุดไปนำาเสนอ
  11) ผูเ้รยีนและผูส้อนรว่มกนัสรปุสาระสำาคญัของระบบทางเทคโนโลยี โดยเนน้ประเดน็ระบบทางเทคโนโลยี มีองค์ประกอบ
คือ ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) และบางระบบมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่ทำางานสัมพันธ์
กันเพ่ือให้เทคโนโลยีนั้นทำางานสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปหรือชำารุดเสียหาย จะส่งผลให้ระบบ               
ไม่สามารถทำางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ การทำาความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้ง
ดูแลรักษาเทคโนโลยีให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้สอนต้ังประเด็นคำาถามสอดแทรกเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ตาม ทำาให้เกิดการเช่ือมโยง
ความรู้และเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้เรียนคิดว่าเพราะเหตุใดระบบทางเทคโนโลยีของตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์จึงไม่มีข้อมูลย้อนกลับ

    แนวคำาตอบ เนือ่งจากในระบบทางเทคโนโลยขีองตู้อบพลงังานแสงอาทติย์ กระบวนการอบแหง้ภายในตู้อบจะดำาเนิน
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้อาหารอบแห้งตามที่ผู้ผลิตต้องการ ซึ่งไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ ในการควบคุมการทำางานของระบบ
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  12) ผู้สอนยกตัวอย่างพัดลม และร่วมกันอภิปรายกับผู้เรียนว่า มีองค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยีอะไรบ้าง และ    
ยกตัวอย่างสถานการณ์ของปัญหาท่ีพัดลมไม่สามารถทำางานบรรลุวัตถุประสงค์ และให้ผู้เรียนร่วมกันประยุกต์ใช้แนวคิดระบบ
ทางเทคโนโลยี โดยพิจารณาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากองค์ประกอบใดของระบบทางเทคโนโลยี และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร           
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษาพัดลม ให้ใช้งานได้นานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     แนวคำาตอบ  ระบบทางเทคโนโลยขีองพดัลม ประกอบดว้ย ตวัป้อน (input) คือ ไฟฟา้และการกดสวติช์ กระบวนการ 
(process)  คอื ไฟฟา้ทำาใหม้อเตอรพ์ดัลมทำางาน สง่ผลใหแ้กนเพลาและใบพดัเกดิการหมนุ ทำาใหเ้กดิลม นัน่คือ ผลผลิต (output)  
ของระบบ

  13) ผู้เรียนทุกคนทำากิจกรรมท้ายบท ตอนที่ 1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน โดยพิจารณาแยกแยะ             
องค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยีของเคร่ืองป่ันน้ำาผลไม้และอธิบายความสัมพันธ์การทำางานร่วมกันขององค์ประกอบในระบบ
ทางเทคโนโลยี และกิจกรรมท้ายบท ตอนที่ 2 เร่ือง การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบทางเทคโนโลยีเพื่อการดูแลรักษา โดยผู้เรียน
วิเคราะห์ว่าหากผลผลิตของระบบทางเทคโนโลยีเครื่องปั่นน้ำาผลไม้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ น่าจะเกิดจากสาเหตุใด 
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดูแลรักษาเครื่องปั่นน้ำาผลไม้ ให้ใช้งานได้นานและเกิดประสิทธิภาพ
ที่สุด

สถานการณ์ของปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการดูแลรักษา

เมื่อเสียบปลั๊กและกด
สวิตช์เปิด พัดลมหมุน
ช้าหรือไม่หมุนเลย 

1. ปลั๊กเสียบไม่สนิท (เกิดจาก
ตัวป้อน)

2. สายไฟชำารุด (เกิดจาก 
ตัวป้อน)

3. แกนหมุนมีคราบสกปรก 
(เกิดจากกระบวนการ)

4. มอเตอร์ และ ตัวเก็บประจุ 
เสื่อมหรือเสีย (เกิดจาก
กระบวนการ)

1. เสียบปลั๊กให้สนิท
2. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

สายไฟใหม่
3. ถอดแกนหมุนออกมา

ล้างหรือทำาความสะอาด
4. ส่งให้ช่างซ่อม

1. เมื่อไม่ใช้ ควรกดสวิตช์
ปิดและถอดปลั๊ก เพื่อ
พักการทำางานของ
มอเตอร์

2. ทำาความสะอาดชิ้นส่วน
ของพัดลมสม่ำาเสมอ 
และเช็ดให้แห้งหลังล้าง
ทำาความสะอาด
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  ระบบทางเทคโนโลยีโดยท่ัวไปจะมีระบบย่อย (subsystems) อยู่ภายในระบบใหญ่ เช่น ระบบบำาบัดน้ำาเสีย                   
เมือ่พจิารณาระบบใหญจ่ะพบว่า ตวัป้อน (input) คอื น้ำาเสีย กระบวนการ (process) คือ น้ำาเสยีผา่นขัน้ตอนตา่ง ๆ  ภายใน
กระบวนการ ซึ่งได้ผลผลิต (output) คือ น้ำาสะอาด ดังตัวอย่างองค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยีของการบำาบัดน้ำาเสีย   
โดยท่ัวไปในหนังสือเรียน แต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าในองค์ประกอบกระบวนการมีระบบย่อยอยู่ภายใน เช่น 
ระบบการกรอง ระบบการตกตะกอน ระบบการเติมอากาศ โดยผลผลิตของระบบก่อนหน้าจะเป็นตัวป้อนของระบบถัดไป 
เช่น น้ำาที่ผ่านระบบการกรองจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนตามลำาดับ หรือระบบทางเทคโนโลยีของจักรยาน จะมีระบบเกียร์ 
ระบบเบรคเป็นระบบยอ่ยอยูภ่ายในดว้ย อยา่งไรกต็ามการพจิารณาระบบทางเทคโนโลยสีามารถพจิารณาไดห้ลายมมุมอง
และมีความหลากหลาย แต่องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยีที่พิจารณาจะต้องมีการทำางานร่วมกันและสัมพันธ์กัน
อย่างถูกต้อง สำาหรับการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเน้นให้ผู้เรียนมองระบบใหญ่ในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้          
ผู้เรียนสามารถแยกแยะองค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยีและเห็นถึงการทำางานที่สัมพันธ์กันขององค์ประกอบ          
โดยยังไม่พิจารณาระบบย่อยที่อยู่ภายในระบบใหญ่

ความรู้เพิ่มเติมส�าหรับครูผู้สอน

8. การวัดและประเมินผล

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน

1. การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีของชิ้นงานหรือ
วิธีการในชีวิตประจำาวัน

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท ตอนที่ 1

กิจกรรมท้ายบท  ตอนที่ 1 
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำาวัน

คะแนน 9-12 หมายถึง  ดี
คะแนน  5-8 หมายถึง  พอใช้
คะแนน 1-4 หมายถึง ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ถือว่าผ่าน

2. การประยุกต์ใช้แนวคิด
ระบบทางเทคโนโลยีเพื่อการ
ดูแลรักษาเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท ตอนที่ 2

กิจกรรมท้ายบท  ตอนที่ 2 
เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิด
ระบบทางเทคโนโลยีเพื่อ
การดูแลรักษา

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

4. ทักษะการคิดเชิงระบบ  สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

5. ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

6. ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
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 เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1
1. การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีของชิ้นงานหรือ
วิธีการในชีวิตประจำาวัน
 1.1 การแยกแยะองค์
ประกอบของระบบทาง
เทคโนโลยี

แยกแยะองค์ประกอบ
ของระบบทางเทคโนโลยี
ถูกต้องทุกองค์ประกอบ

แยกแยะองค์ประกอบของ
ระบบทางเทคโนโลยี
ถูกต้อง 2 องค์ประกอบ

แยกแยะองค์ประกอบ
ของระบบทางเทคโนโลยี 
ถูกต้องเพียง 1 องค์ประกอบ

 1.2 การอธิบายความ
สัมพันธ์การทำางานร่วมกัน
ขององค์ประกอบระบบทาง
เทคโนโลยี

อธิบายความสัมพันธ์
การทำางานร่วมกันของ
องค์ประกอบระบบทาง
เทคโนโลยีได้ครบและ
ถูกต้องท้ัง 3 องค์ประกอบ 

อธิบายความสัมพันธ์การ
ทำางานร่วมกันขององค์
ประกอบระบบทาง
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง 2 
องค์ประกอบ

อธิบายการทำางานร่วมกันของ
องค์ประกอบระบบทาง
เทคโนโลยีได้แต่ไม่สัมพันธ์กัน

2. การประยุกต์ใช้แนวคิด
ระบบทางเทคโนโลยีเพื่อ
การดูแลรักษาเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม
 2.1 การระบุสาเหตุของ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
อาจเกิดขึ้นกับเทคโนโลยี
และแนวทางการแก้ไข

ระบุสาเหตุของปัญหา
หรือข้อบกพร่องและ
แนวทางการแก้ไขจากตัว
ป้อนและกระบวนการได้
ถูกต้องชัดเจน

ระบุสาเหตุของปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องและแนวทาง
การแก้ไขได้ถูกต้องชัดเจน
เฉพาะจากตัวป้อนหรือ
กระบวนการเพียงอย่างเดียว

ระบุสาเหตุของปัญหาหรือข้อ
บกพร่อง แต่แนวทางการ
แก้ไขไม่สอดคล้องกับสาเหตุ
ของปัญหาหรือข้อบกพร่อง

 2.2 แนวทางการดูแล
รักษาเทคโนโลยี

ระบุแนวทางการดูแล
รักษาเทคโนโลยีได้
ถูกต้องชัดเจนท้ังตัวป้อน
และกระบวนการ

ระบุแนวทางการดูแลรักษา
เทคโนโลยีได้ถูกต้องชัดเจน
เฉพาะตัวป้อนหรือกระบวนการ
เพียงอย่างเดียว

ระบุแนวทางการดูแลรักษา
เทคโนโลยีไม่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของระบบ
ทางเทคโนโลยี

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
    คะแนน 9-12 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
    คะแนน 5-8 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
    คะแนน 1-4 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
** เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้
  Technology system
  Thompson, E. (2004). Technology Today and Tomorrow, Teacher Annotated Edition (5th ed).
  Glencoe/McGraw-Hill.
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 | ระบบทางเทคโนโลยีีคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



เรื่อง ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

กิจกรรมที่
3.1

เขียนตัวอย่างของระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

ลำาดับที่ ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

1 การย่อยอาหารของมนุษย์ ไดร์เป่าผม

2 การหายใจของมนุษย์ นาฬิกา

3 การหมุนเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์ เครื่องซักผ้า

4 การสังเคราะห์แสงของพืช เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

5 การลำาเลียงน้ำาและอาหารของพืช เครื่องปั่นน้ำาผลไม้

6 การขับถ่ายของเสียของมนุษย์ รถยนต์

7 การย่อยอาหารของสัตว์กินพืช การเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติแบบใช้เซ็นเซอร์

8 การย่อยอาหารของสัตว์กินเนื้อ การทำาปุ๋ยหมัก

9 การหายใจทางเหงือกของปลา การทำาฝนเทียม

10 การคายน้ำาของใบไม้ การทำานาเกลือ

10. ข้อเสนอแนะ

  10.1 ผู้สอนควรนำาชิ้นงานมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องระบบทางเทคโนโลยี เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  10.2 นำาผู้เรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะระบบทางเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ ผู้เรียนจะได้ศึกษาระบบทาง
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน
  10.3 ผู้สอนอาจจะแนะนำาให้ผู้เรียนนำาระบบทางเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำาวัน โดยอาจจะเป็นการหาวิธี
การในการแก้ปัญหา หรือการสร้างโมเดลเล็ก ๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ตัวเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน เช่น การสร้างเครื่องกรอง
น้ำาในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม การวางระบบเปิด/ปิดไฟอัตโนมัติตามรั้วบ้านหรือตามสวนหย่อมในบ้าน
  10.4 ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่อง 2 คาบเรียน อาจแบ่งเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียนดังนี้
     คาบเรียนที่ 1 หัวข้อ 3.1 ระบบ กิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น 
และ 3.2 ระบบทางเทคโนโลยี และกิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง เอ๊ะ! แปลงผักของโปลิศเป็นระบบหรือไม่
     คาบเรียนที่ 2 หัวข้อ 3.3 การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี กิจกรรม 3.2 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี 
และกิจกรรมท้ายบท ตอนที่ 1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน และตอนที่ 2 เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบทาง
เทคโนโลยีเพื่อการดูแลรักษา
  10.5 กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสริมที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สอน
อาจจัดกิจกรรมเสนอแนะนอกเวลาเรียนหรือพิจารณาตามความเหมาะสมของเวลา

11. แนวคำาตอบกิจกรรม
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กิจกรรมท้าทายความคิด
เรื่อง เอ๊ะ! แปลงผักของโปลิศเป็นระบบหรือไม่

พิจารณาแบบร่างแปลงผักท่ีนักเรียนออกแบบในบทท่ี 2 แล้วตอบคำาถามต่อไปน้ี

1. แปลงผักของโปลิศที่นักเรียนช่วยออกแบบเป็นระบบหรือไม่ ถ้าเป็นให้เขียนแผนภาพแสดง
 ระบบทางเทคโนโลยีแปลงผักของโปลิศ

แนวคำาตอบ แปลงผักของโปลิศเป็นระบบทางเทคโนโลยี 

2.	 ในระบบแปลงผักของโปลิศ	 สิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดบ้างท่ีสามารถบอกเราได้ว่าระบบกำาลังมีปัญหาและ 
	 ต้องแก้ไข

 แนวคำ�ตอบ ตัวอย่างเช่น	 ไม่มีน้ำาไหลออกจากท่อพลาสติกที่ต่อจากสายยางไปยังผักแต่ละต้น	 ซึ่งสาเหตุ
อาจเกิดจากไม่มีน้ำาไหลมาจากแหล่งน้ำา	 หรือสายยางรั่วระหว่างการส่งน้ำา	 ต้นอ่อนของผักไม่ค่อยเจริญเติบโต	
สาเหตุอาจเกิดจากไม่ได้รับน้ำาหรือแสงที่เพียงพอ

ผลผลิต (output)ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) (ถ้ามี)

น้ำา  เมล็ด
ดิน ปุ๋ย แสงแดด

ผักที่เจริญเติบโต และ
พร้อมนำาไปบริโภค

ให้น้ำาอย่างสม่ำาเสมอ และใส่ปุ๋ย
ในปริมาณที่เหมาะสมกับ

ผักแต่ละชนิด  จัดวางแปลงผัก
ในทิศทางที่เหมาะสม
กับแสงแดดที่ส่องถึง

-
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เรื่อง การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีกิจกรรมที่
3.2

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีในบทเรียนต่อไปนี้
 1. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของกระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า
 2. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
 3. การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของการรดน้ำาอัตโนมัติแบบวัดความชื้นของดิน

ให้ผู้เรียน
 1. อธิบายองค์ประกอบและการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีในรูปแบบไดอะแกรม 
   2. เสนอแนวทางในการแก้ไขหากเทคโนโลยีเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่อง รวมทั้งแนวทางในการดูแลรักษาเทคโนโลยี 

ระบบทางเทคโนโลยีของ กระติกน้ำาร้อนไฟฟ้า

ผลผลิต (output)ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) (ถ้ามี)

ไฟฟ้า น้ำา น้ำาร้อน
ไฟฟ้าทำาให้ลวดความร้อนภายใน

กระติก เกิดความร้อนและถ่ายเทไป
ยังน้ำา เม่ืออุณหภูมิของน้ำาถึงจุดเดือด 
เทอร์โมสตัทจะตัดวงจร กระแสไฟฟ้า

จึงผ่านไปยังลวดความร้อนชุด   
รักษาอุณหภูมิของน้ำา ให้ร้อนคงที่

ตลอดเวลา

อุณหภูมิของน้ำา

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น :  น้ำาในกระติกไม่ร้อน
สาเหตุของปัญหา :     1. ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ
         2. ขัว้ปล๊ักไฟทีต่อ่กบักระตกิเสยีหาย
                                3. เทอร์โมสตัทเสียหาย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  1. เสียบปลั๊กไฟ
            2. ซ่อมหรือเปลี่ยนขั้วปลั๊กไฟ
         3. ซ่อมหรือเปลี่ยนเทอร์โมสตัท

แนวทางการดูแลรักษา :
1. ตรวจสอบขั้วปลั๊กไฟก่อนใช้งาน
2. ในการทำาความสะอาดควรใช้ผ้าชุบน้ำาเช็ดที่
 ตัวเครื่องและฝากระติก ไม่ควรใช้น้ำาฉีดล้าง 
 เพราะน้ำาอาจทำาให้เกิดการลัดวงจรและทำาให้
 ขั้วปลั๊กต่อเกิดสนิมเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้า
 ลัดวงจรได้
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ระบบทางเทคโนโลยีของ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ผลผลิต (output)ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) (ถ้ามี)

แสงอาทิตย์ อาหารที่
ต้องการอบแห้ง

อาหารอบแห้ง
เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านตู้อบ วัสดุสี
ดำาภายในตู้อบจะดูดกลืนความร้อน
สะสมไว้ ทำาให้อุณหภูมิภายในตู้อบ
สูงขึ้น ส่งผลให้น้ำาหรือความชื้นใน
อาหารระเหยออกมาและลอยตัวสูง
ขึ้นออกไปทางช่องลมด้านบนตู้อบ 
อากาศที่เย็นกว่าจากภายนอกจะ

ไหลเข้าทางช่องลมที่อยู่ส่วนล่างของ
ตู้อบ ทำาให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเท
ความชื้นออกจากอาหารตลอดเวลา

-

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น :  อาหารไม่แห้ง
สาเหตุของปัญหา :     1. แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ หรือ
          สภาพอากาศฝนตก
         2. ทศิทีต่ัง้ของตูอ้บไมเ่หมาะสมกับ
          การรับแสงอาทิตย์
         3. อากาศภายในตู้อบไม่ไหลเวียน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  1. อบอาหารในช่วงเวลาที่มี
          แสงอาทิตย์และฝนไม่ตก
         2. หันด้านกระจกของตู้อบให้
          รับแสงอาทิตย์
         3. ตรวจสอบช่องลมระบายอากาศ 
          ว่าเกิดการอุดตันหรือไม่

แนวทางการดูแลรักษา :
1. ระวังการกระแทกที่ทำาให้กระจกตู้อบแตก
2. เช็ดทำาความสะอาดตู้อบอยู่เสมอ
3. ตรวจสอบวัสดุภายในตู้อบก่อนและ
 หลังการใช้งาน

(อ้างอิงกระบวนการทำางานและ
การใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จาก

http://www3.egat.co.th/re/egat_business/
egat_dryer/dryer_system.htm)

http://www3.egat.co.th/re/egat_business/egat_dryer/dryer_system.htm
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ระบบทางเทคโนโลยีของ
การรดน้ำาอัตโนมัติแบบวัดความชื้นของดิน

ผลผลิต (output)ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) (ถ้ามี)

ค่าความชื้นในดิน
น้ำา

ละอองน้ำา
จากหัวสปริงเกอร์

เมื่อค่าความชื้นในดินต่ำากว่าที่
กำาหนด เซ็นเซอร์เครื่องตรวจวัด

ความชื้นส่งสัญญาณให้ปั๊มน้ำาทำางาน 
น้ำาจึงถูกส่งผ่านทางท่อไปยังหัว

สปริงเกอร์

ค่าความชื้นในดิน

ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น :  ละอองน้ำาไม่ออก
            จากหัวสปริงเกอร์
สาเหตุของปัญหา :     1.  แหลง่น้ำามีปรมิาณน้ำาไมเ่พยีงพอ
         2.  เครือ่งตรวจวัดความชืน้เสยีหาย
         3. ปั๊มน้ำาเสียหาย
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  1. เพิ่มปริมาณน้ำาในแหล่งน้ำา
         2. เปลี่ยนเครื่องตรวจวัดความชื้น
         3. ซ่อมปั๊มน้ำา

แนวทางการดูแลรักษา :
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบอยู่เสมอ
เช่น เครื่องตรวจวัดความชื้น ปั๊มน้ำา
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ระบบทางเทคโนโลยีของ เครื่องปั่นน้ำาผลไม้

ผลผลิต (output)ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) (ถ้ามี)

น้ำาผลไม้ปั่น

-

เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันกิจกรรมท้ายบท
ตอนที่ 1

 พิจารณาแยกแยะองค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยีของเคร่ืองปั่นน้ำาผลไม้ และอธิบายความสัมพันธ์การทำางาน          
ร่วมกันขององค์ประกอบในระบบทางเทคโนโลยี

 ความสัมพันธ์การทำางานร่วมกันขององค์ประกอบในระบบทางเทคโนโลยี 

  การทำางานรว่มกนัขององคป์ระกอบในระบบทางเทคโนโลย ีเครือ่งปัน่น้ำาผลไม ้สิง่ทีป่อ้นเขา้สูร่ะบบคอื กระแสไฟฟา้ 
ส่ิงท่ีต้องการป่ัน เช่น ผลไม้ น้ำาแข็ง น้ำาเช่ือม เมื่อเรากดสวิตช์เปิดให้เครื่องปั่นทำางาน ไฟฟ้าจะทำาให้มอเตอร์ขับเคลื่อน         
ใบมีดในเครื่องปั่นหมุน เกิดการตัดและปั่นผลไม้ น้ำาแข็ง ให้มีขนาดเล็กลงมาก จนได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ำาผลไม้ปั่น 
  

1. กระแสไฟฟ้า     
2.  สิ่งที่ต้องการปั่น เช่น
 ผลไม้ น้ำาแข็ง น้ำาเชื่อม
3. การกดสวิตช์เปิด/ปิด

มอเตอร์ขับเคลื่อนใบมีดภายใน
เครื่องปั่นหมุน เกิดการตัดและปั่น

สิ่งที่อยู่ในเครื่องปั่นให้มีขนาดเล็กลง
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  ผู้เรียนต้องการทำาน้ำาผลไม้ป่ันโดยใช้เครื่องปั่น แต่เมื่อกดสวิตช์สั่งให้เครื่องทำางานแล้วพบว่าใบมีดหมุนช้ามากจน
ไมส่ามารถปัน่ผลไมใ้ห้ละเอยีดไดต้ามทีต่อ้งการ ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิขึน้วา่นา่จะเกดิจากสาเหตใุด และมแีนวทาง
การแก้ไขอย่างไร รวมทั้งเสนอแนะการดูแลรักษาเครื่องปั่นน้ำาผลไม้ ให้ใช้งานได้นานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบทาง เทคโนโลยี
 เพื่อการดูแลรักษา

กิจกรรมท้ายบท
ตอนที่ 2

ระบบทางเทคโนโลยีของ เครื่องปั่นน้ำาผลไม้

สาเหตุของปัญหา
 1. หั่นผลไม้ชิ้นใหญ่เกินไป (เกิดจากตัวป้อน)
 2. ใส่ผลไม้มากเกินไป (เกิดจากตัวป้อน)
 3. ใส่น้ำาเชื่อมหรือน้ำาแข็งน้อยเกินไป (เกิดจากตัวป้อน)
 4. เลือกใบมีดที่ใช้ในการปั่นไม่เหมาะสม  (เกิดจากกระบวนการ)
 5. ประกอบโถปั่นและตัวมอเตอร์ไม่เข้าล็อกทำาให้ตัวมอเตอร์ทำางานไม่สะดวก (เกิดจากกระบวนการ)
 6. มอเตอร์เสื่อมหรือชำารุด (เกิดจากกระบวนการ)

การแก้ไข
 1. หั่นผลไม้ขนาดพอดีกับขนาดของใบมีดและโถปั่น
 2. ใส่ผลไม้จำานวนพอดีไม่มากจนเครื่องปั่นรับน้ำาหนักไม่ไหว
 3. ใส่น้ำาเชื่อมหรือน้ำาแข็งในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
 4. เลือกใบมีดที่ใช้ในการปั่นให้เหมาะสม
 5. ประกอบโถปั่นและตัวมอเตอร์เข้าล็อกให้สนิท
 6. ซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่

การดูแลรักษา
 1. หลังการใช้ ต้องล้างทำาความสะอาดเครื่องปั่นให้เรียบร้อย
 2. ใช้ใบมีดให้เหมาะสมกับงาน
 3. การปั่นแต่ละครั้ง ไม่ใส่วัตถุดิบลงไปในโถปั่นให้แน่นเกินไปเพราะจะทำาให้มอเตอร์เสียเร็วขึ้น
 4. ไม่ควรปั่นติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ อาจตั้งเวลาปั่นและหยุดเป็นช่วง ๆ เพื่อมอเตอร์จะได้ไม่ร้อน
  หรือเสื่อมสภาพเร็ว
 5. หลงัการลา้งทำาความสะอาดไมค่วรนำาเครือ่งปัน่ไปตากแดดเนือ่งจากแผน่ยางทีร่องรอยตอ่                    
  ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นอาจจะเสื่อมหรือชำารุดได้ง่าย

ระบบทางเทคโนโลยีของ เครื่องปั่นน้ำาผลไม้
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