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สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
1. เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสาระ
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นสาระเกี่ยวกับ
การพัฒนาผูเ้ รียนให้มค
ี วามรูค
้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีเพือ่ ดำ�รงชีวต
ิ ในสังคมทีม
่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรูแ้ ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อน
่ื ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. คุณภาพผู้เรียนของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีความคาดหวังเพือ
่ ให้ได้คณ
ุ ภาพผูเ้ รียน
เมื่อจบการศึกษา ดังนี้

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเทคโนโลยี กั บ ศาสตร์ อื่ น โดยเฉพาะวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้าง
หรือพัฒนาผลงานสำ�หรับแก้ปญ
ั หาทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำ�เสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำ�นึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

3. มาตรฐานการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
		 มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี
		 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ
่ การดำ�รงชีวต
ิ ในสังคมทีม
่ ก
ี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรูแ้ ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อน
ื่ ๆ เพือ
่ แก้ปญ
ั หาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อดำ�รงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้

และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้

และความเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบ และความรูแ้ ละทักษะพืน
้ ฐานเฉพาะด้าน
หัวข้อหลักที่ 1 ความรูแ
้ ละความเข้าใจเกีย
่ วกับเทคโนโลยี ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่อไปนี้
			 1) ความหมายของเทคโนโลยี

			 2) ระบบทางเทคโนโลยี

			 3) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

			 4) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

			 5) ผลกระทบของเทคโนโลยี
หัวข้อหลักที่ 2 กระบวนการออกแบบ

กระบวนการออกแบบ (design process) ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

เป็นกระบวนการแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขัน
้ ตอน โดยใช้ความรูแ้ ละทักษะ รวมทัง้ ความคิด

สร้างสรรค์ ซึ่งในที่นี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering
design process) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
			 1) ระบุปัญหา

			 2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

			 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

			 4) วางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา

			 5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

			 6) นำ�เสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
หัวข้อหลักที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน

ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในสาระเทคโนโลยี

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่

			 1) วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือพืน
้ ฐาน

			 2) กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4. ตัวชีว้ ด
ั และสาระการเรียนรูแ
้ กนกลางของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้น
ม.4

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ความสั ม พั น ธ์
กั บ ศาสตร์ อื่ น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
รวมทัง้ ประเมินผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีี

ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำ�งานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำ�งานของระบบ
ทางเทคโนโลยี จ ะประกอบไปด้ ว ย ตั ว ป้ อ น (input)
กระบวนการ (process) และผลผลิ ต (output)
ที่ สั ม พั น ธ์ กั น นอกจากนี้ ร ะบบทางเทคโนโลยี อ าจมี
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพือ
่ ใช้ปรับปรุงการทำ�งาน
ได้ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยี อ าจมี
ระบบย่ อ ยหลายระบบ (subsystems) ที่ ทำ � งาน
สัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใดทำ�งานผิดพลาด
จะส่งผลต่อการทำ�งานของระบบอื่นด้วย
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน
เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

2. ระบุปญ
ั หาหรือความต้องการ
ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สั ง ค ม
รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา
ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น เ พื่ อ
สังเคราะห์วธิ กี าร เทคนิคใน
การแก้ปัญหา โดยคำ�นึงถึง
ความถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น
ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง สุขภาพ
และการแพทย์ การบริ ก าร ซึ่ ง แต่ ล ะด้ า นอาจมี ไ ด้
หลากหลายปัญหา
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิคหรือ
วิธก
ี ารวิเคราะห์ทห
ี่ ลากหลาย ช่วยให้เข้าใจเงือ
่ นไขและ
กรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำ�เนินการสืบค้น
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำ�ไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำ�เป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำ�เสนอ
แนวทางการแก้ ปั ญ หาให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธก
ี ารทีห
่ ลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ชว่ ยในการออกแบบ
วางแผนขัน
้ ตอนการทำ�งาน
และดำ�เนินการแก้ปัญหา

การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและ
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ
วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ช่ ว ยให้ ไ ด้ แ นวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม
การออกแบบแนวทางการแก้ปญ
ั หาทำ�ได้หลากหลายวิธี
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน
ซอฟต์ แ วร์ ช่ ว ยในการออกแบบและนำ � เสนอมี ห ลาก
หลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน
การกำ�หนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำ�งานก่อน
ดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาจะช่วยให้การทำ�งานสำ�เร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำ�งานทีอ่ าจเกิดขึน
้

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
และให้ เ หตุ ผ ลของปั ญ หา
หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ เ งื่ อ น ไ ข
หาแนวทางการปรั บ ปรุ ง
แก้ไข และนำ�เสนอผลการ
แก้ ปั ญ หา พร้ อ มทั้ ง เสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด

การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงาน
หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพือ
่ หาข้อบกพร่อง และดำ�เนิน
การปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำ�เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนำ�เสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพือ่ ให้ผอู้ น
ื่
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการทำ � งานและชิ้ น งานหรื อ
วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ซึ่ ง สามารถทำ � ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น การทำ �
แผ่นนำ�เสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำ�เสนอ
ผ่านสือ
่ ออนไลน์ หรือการนำ�เสนอต่อภาคธุรกิจเพือ
่ การ
พัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

5. ใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย ว
กับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และเทคโนโลยีทซ
ี่ บ
ั ซ้อนใน
การแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย

วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัตแิ ตกต่างกัน เช่น ไม้สงั เคราะห์
โลหะ จึ ง ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ส มบั ติ เ พื่ อ เลื อ กใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน
การสร้ า งชิ้ น งานอาจใช้ ค วามรู้ เรื่ อ ง กลไก ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor เฟือง รอก คาน วงจร
สำ�เร็จรูป
อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน หรือพัฒนา
วิธก
ี ารมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถก
ู ต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5. ทักษะและกระบวนการทีส
่ �ำ คัญในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนาความสามารถ

ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและ
กระบวนการสำ�คัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่

1) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางานประกอบ

ไปด้วย ขั้นตอนดังนี้

ขั้ น ระบุ ปั ญ หา (problem identification) เป็ น การทำ � ความเข้ า ใจปั ญ หาหรื อ

ความต้องการ วิเคราะห์เงือ
่ นไขหรือข้อจำ�กัดของสถานการณ์ปญ
ั หา เพือ
่ กำ�หนดขอบเขตของปัญหา
ซึ่งจะนำ�ไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา

ขัน
้ รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีเ่ กีย
่ วข้องกับปัญหา (related information search)

เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนำ�ไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (solution design) เป็นการนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับการแก้ปัญหา โดยคำ�นึงถึงเงื่อนไขหรือ

ทรัพยากรทีม
่ อี ยู่ แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปญ
ั หา โดยอาจร่างภาพ เขียนเป็นแผนภาพ หรือผังงาน
ขั้นวางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา (planning and development) เป็นการ

กำ�หนดลำ�ดับขัน
้ ตอนของการแก้ปญ
ั หา และเวลาในการดำ�เนินงานแต่ละขัน
้ ตอน แล้วลงมือแก้ปญ
ั หา

ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (testing,

evaluation and design improvement) เป็นการทดสอบและประเมินผลการทำ�งานของชิน
้ งาน
หรือวิธกี าร โดยผลทีไ่ ด้อาจนำ�มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการแก้ปญ
ั หาให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
้

ขั้นนำ�เสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (presentation) เป็นการ

นำ�เสนอแนวคิดและขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่นเข้าใจ

ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นไม่ได้มีลำ�ดับขั้นตอน

ที่แน่นอนโดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถย้อนกลับไปมาได้ และอาจมีการทำ�งานซ้�ำ (iterative cycle)
ในบางขัน
้ ตอนหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดขี น
้ึ
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2) การคิดเชิงระบบ เป็นการคิดถึงสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีม
่ องภาพรวมเป็นระบบ โดยมีหลักการและ

เหตุผล มีการจัดระเบียบข้อมูลหรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นแบบแผนหรือ
กระบวนการที่ชัดเจน

3) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์มุมมองอย่างหลากหลายและ

แปลกใหม่ ซึง่ อาจจะพัฒนาจากของเดิมหรือคิดใหม่ วิเคราะห์และประเมินแนวคิดเพือ
่ พัฒนาความ

คิดสร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุด นำ�ไปสู่การลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลสำ�เร็จที่เป็น
รูปธรรม ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ

1) ความคิดริเริ่ม เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม

ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ ไม่ซ้ำ�กับของเดิม

2) ความคิดคล่อง เป็นความสามารถในการคิดหาคำ�ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว

และมีปริมาณมากในเวลาจำ�กัด

3) ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการคิดหาคำ�ตอบได้หลายประเภทและหลาย

ทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้

4) ความคิดละเอียดลออ เป็นความสามารถในการคิดรายละเอียดหรือขยายความคิดหลัก

ให้สมบูรณ์ และรวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย

4) การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เป็ น การคิ ด โดยใช้ เ หตุ ผ ลที่ ห ลากหลายเหมาะสมกั บ

สถานการณ์ มีการวิเคราะห์และประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองทีห
่ ลากหลาย สังเคราะห์

แปลความหมาย และลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งสะท้อนความคิดโดยใช้ประสบการณ์
และกระบวนการเรียนรู้

5) การคิดวิเคราะห์ เป็นการจําแนก แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

6) การสื่อสาร เป็นการเรียบเรียงความคิดและสื่อสารแนวคิดในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ

อย่างชัดเจน สามารถใช้วธิ ก
ี ารสือ
่ สารเพือ
่ ให้บรรลุเป้าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน
บรรยาย การร่างภาพ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย

7) การทำ�งานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการทำ�งานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น

มีความรับผิดชอบร่วมกัน เคารพในความคิด เห็นคุณค่า และเข้าใจบทบาทของผู้อื่น เพื่อทำ�งาน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
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คำ�ชี้แจงการใช้คู่มือครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำ�คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 สำ�หรับใช้ควบคูก่ บ
ั หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐาน

วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 สาระเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพือ
่ อำ�นวยประโยชน์แก่ผส
ู้ อน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วท
ิ ยาศาสตร์

ชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้เสนอให้ใช้เวลาในการจัดการเรียนรูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมง ทัง้ นีข้ น
้ึ อยูก่ บ
ั ความเหมาะสม

และความพร้อมของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ผู้สอนควรศึกษา

และทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการจัดการเรียนรูต
้ ามทีไ่ ด้เสนอแนะไว้ อย่างไรก็ตามผูส
้ อนอาจปรับเปลีย
่ น
กิจกรรมและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ตามความเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความพร้อมและศักยภาพ
ของผู้เรียนรวมทั้งเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เป็นสำ�คัญ

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ�คู่มือครู
คูม
่ อ
ื ครูรายวิชาพืน
้ ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4

จั ด ทำ �ขึ้น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น แนวทางสำ � หรั บ ผู้ ส อนใช้ อ อกแบบการเรี ย นรู้ สาระเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี)

2. ขอบข่ายของหนังสือเรียน
การนำ�คูม
่ อ
ื ครูนไี้ ปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนรูค
้ วบคูก
่ บ
ั หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐาน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ผูส
้ อนควรศึกษาขอบข่ายของหนังสือเรียน
ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมการเรียนรู้ของ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบ่งเป็น 7 บท ได้แก่
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ตอนที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้
บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

			

เป็ น บทเรี ย นที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบทางเทคโนโลยี

			

1.1 ระบบคืออะไร

			

1.3 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ที่ซับซ้อน ประกอบด้วยหัวข้อ
			
			

1.2 ระบบทางเทคโนโลยี

1.4 การทำ�งานผิดพลาดของระบบ

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

			

เป็นบทเรียนทีม
่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูค
้ วามสามารถและเข้าใจเกีย่ วกับสาเหตุของการ

เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีจากอดีตจนถึงปัจจุบน
ั ด้วยสาเหตุตา่ ง ๆ เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์
ปัจจัยจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อ
			
			

2.1 สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2.2 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี

			

เป็ น บทเรี ย นที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ

			

3.1 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม

			

3.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม

ของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อ
			
			

3.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ

3.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี

ตอนที่ 2 ความรู้และทักษะพื้นฐาน

บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

			

เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประเภท และสมบัติของ

วัสดุและสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการใช้งาน
ประกอบด้วยหัวข้อ
			

4.1 วัสดุ

			

4.3 การตัดต่อ และขึ้นรูปวัสดุ

			

4.2 เครื่องมือพื้นฐาน
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บทที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

			

เป็นบทเรียนทีม
่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูค
้ วามสามารถเกีย
่ วกับการทำ�งานของกลไกและ

การควบคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาได้
ประกอบด้วยหัวข้อ
			

5.1 กลไก

			

5.3 แผงควบคุมขนาดเล็ก

			

5.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตอนที่ 3 การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

			

เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม เพือ
่ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำ�กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ ประกอบด้วยหัวข้อ
			

6.1 ขั้นระบุปัญหา

			

6.3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

			
			
			
			

6.2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
6.4 ขั้นวางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา

6.5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
6.6 ขั้นนำ�เสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

บทที่ 7 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

			

เป็ น บทเรี ย นที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว อย่ า งการแก้ ปั ญ หา

ตามกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมในงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและสามารถนำ � ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ ประกอบด้วยหัวข้อ
			

7.1 กรณีศึกษาที่ 1 การออกแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ

			

7.2 กรณีศึกษาที่ 2 การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการสำ�หรับโรงพยาบาลทางจิตเวช

										 ที่ข้อนิ้วมือเสื่อม
			

7.3 กรณีศึกษาที่ 3 ขาเทียมสำ�หรับคนพิการแบบปรับอัตราหน่วงได้
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3. สัญลักษณ์หัวข้อในหนังสือเรียน
ภายในหนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยสัญลักษณ์สำ�คัญ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนี้

การสื่อความหมายของรูปภาพและกรอบที่ควรรู้
1

จุดประสงค์ของบทเรียน

2

เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้

เป็นการทบทวนความรู้เพื่อ

ของบทเรียน
3

การนำ�ไปใช้

เชื่อมโยงเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป

4

เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหากับ

สื่อเสริมเพิ่มความรู้

กิจกรรมให้ลองคิดหรือปฏิบัติ
6

เป็นการแนะนำ�แหล่งข้อมูล

ข้อควรระวัง

สำ�คัญของบท
8

เป็นคำ�เตือนให้คำ�นึงถึงความ

หรือการคิดแบบกลุ่ม

เกี่ยวกับเนื้อหานั้น
สรุปท้ายบท

เป็นการสรุปเนื้อหาของ
บทเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม
กิจกรรมความร่วมมือ

ปลอดภัยหรือประเด็นสำ�คัญ

9

เกร็ดน่ารู้
เนื้อหาสาระที่เป็นแนวคิด

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
7

ชวนคิด
ชวนคิดเป็นคำ�ถามหรือ

การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
5

ทบทวนความรู้ก่อนเรียน

10

กิจกรรมท้ายบท
เป็นกิจกรรมที่ให้ปฏิบัติเพื่อ

ตรวจสอบความรู้หลังจากเรียน
จบบทเรียน
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4. การออกแบบการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
การออกแบบการเรียนรูเ้ ป็นขัน
้ ตอนการวิเคราะห์ตวั ชีว้ ด
ั ซึง่ กำ�หนดไว้ในหลักสูตรไปสูห
่ น่วยการเรียนรู้

และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

1) การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง

เพือ
่ ให้ทราบว่าต้องการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต
้ ามสาระการเรียนรูใ้ ด แล้วกำ�หนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการทีต
่ อ
้ งการให้เกิดกับผูเ้ รียน

2) การกำ�หนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง ทักษะและกระบวนการ เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุจด
ุ ประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่

กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการกำ�หนดสิง่ ทีผ
่ เู้ รียนต้องทำ�เพือ่ ให้บรรลุตามจุดประสงค์ทก่ี �ำ หนด ควรเขียน

เป็นลำ�ดับขัน
้ ตอนอย่างชัดเจน เพือ
่ ลำ�ดับวิธก
ี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้มองเห็นภาพต่อเนือ
่ งว่าผูเ้ รียนต้องทำ�สิง่ ใด

ก่อนหลัง และมีกระบวนการอย่างไรบ้าง หากสามารถระบุถึงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้ว่ามีส่วน
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้กันได้อย่างไรจะทำ�ให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น

สือ
่ การเรียนรู้ สือ
่ การเรียนรูถ
้ อ
ื เป็นเครือ
่ งมือสำ�คัญยิง่ สำ�หรับการจัดการเรียนรูท
้ ช
่ี ว่ ยเชือ
่ มโยงความรู้

จากผู้สอนไปถึงผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งเนื้อหาอยู่ในรูปที่เป็นนามธรรม สื่อการเรียนรู้จะช่วยทำ�ให้

ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งสื่อการจัดการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ผู้สอนต้อง
ผลิตหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้

3) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่าผูเ้ รียนบรรลุจด
ุ ประสงค์ของการเรียนรู้

ที่กำ�หนดไว้หรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีหลายรูปแบบ การเลือกใช้จึงต้องพิจารณา
ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสำ�คัญ

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรูส้ าระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ผูเ้ รียนและผูส้ อนสามารถศึกษาหรือ

เรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ได้หลายแนวทางนอกจากในหนั งสื อ เรี ยนและคู่ มือ ครู รายวิ ชาพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) โดยอาจใช้แหล่งเรียนรู้อื่นเพิ่มเติมได้ เช่น

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ บุคคลที่ประสบความ

สำ�เร็จในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน สามารถเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนได้ โดยผู้สอนอาจใช้

วิธกี ารเชิญวิทยากรมาให้ความรูใ้ นโรงเรียน หรืออาจพาผูเ้ รียนไปศึกษาดูงานในพืน
้ ทีจ่ ริงได้ ทัง้ นี้ ผูส้ อนควรให้
ประเด็นกับผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบันทึกหรือศึกษาระหว่างการศึกษาดูงานแล้วนำ�มาสรุป อภิปรายข้อคิด
ที่ได้ระหว่างเพื่อนสมาชิกในชั้นเรียนและผู้สอน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2) แหล่งวิทยาการ ได้แก่ สถาบัน องค์กร หน่วยงาน ห้องสมุด ศูนย์วช
ิ าการทัง้ จากภาครัฐและเอกชน

ซึง่ ให้บริการความรูใ้ นเรือ
่ งต่าง ๆ โดยผูส้ อนอาจมอบหมายให้ผเู้ รียนไปศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อ
ที่กำ�ลังเรียนรู้แล้วทำ�สรุปรายงานเพื่อนำ�เสนอในชั้นเรียน

3) สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยในท้องถิ่น

ซึง่ ให้บริการความรู้ ฝึกอบรมเกีย่ วกับงาน และวิชาชีพต่าง ๆ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นชุมชนหรือท้องถิน
่ โดยผูส
้ อนสามารถ

นำ�ผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง สามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนกับบริบทของชีวิตจริง และยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาสภาพปัญหา

ทีเ่ กิดขึน
้ ในสถานการณ์จริง ซึง่ อาจเป็นจุดเริม
่ ต้นของการนำ�มาซึง่ การพัฒนาหรือสร้างแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้อีกด้วย

4) สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ สื่อเหล่านี้เป็นสิ่งสำ�คัญ

ที่สามารถจัดหาได้ง่ายเพื่อให้ผู้สอนสามารถนำ�มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หรืออาจเป็นสถานการณ์ปัญหา
จากข่าวในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นโจทย์สถานการณ์ปัญหาในการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ได้

5) สือ่ ดิจท
ิ ลั ในเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ทัง้ จากในและต่างประเทศ ซึง่ ถือเป็นแนวทางทีส่ �ำ คัญในการใช้ประกอบ

การสืบค้นข้อมูลในสังคมปัจจุบน
ั ทีม
่ สี อ่ื ต่าง ๆ จากเว็บไซต์จ�ำ นวนมาก โดยมีทง้ั ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ

หรือวีดท
ิ ศ
ั น์ ซึง่ จะช่วยให้เข้าใจได้งา่ ยขึน
้ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้แหล่งข้อมูลทีน
่ า่ เชือ
่ ถือ ต้องคิดวิเคราะห์
และมี วิ จ ารณญาณในการเลื อ กใช้ รวมทั้ ง ต้ อ งอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ผู้ ส อนต้ อ งสร้ า ง
ความตระหนักให้กับผู้เรียนในการเคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของ สสวท. (http://learningspace.ipst.ac.th/)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php)

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(http://www.thaiteachers.tv/)

6. การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำ�หนด

ควรเป็นการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้
โดยจัดกิจกรรมให้ผ้เู รียนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง

แก้ปญ
ั หาในชีวต
ิ จริงผ่านการวางแผน ออกแบบ ประเมินผล และนำ�เสนอผลงานร่วมกันเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยสร้างชิ้นงานหรือวิธีการอย่างสร้างสรรค์ (Prince, 2004 ; Bonwell,

1991) ผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ตัวอย่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ เช่น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเป็นฐาน (activity-based learning) เป็นการเรียนรู้ต่าง ๆ

ที่ให้ผ้เู รียนลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผ้เู รียน

รูจ้ ก
ั คิดวิเคราะห์และเรียนรูจ้ ากกิจกรรมทีไ่ ด้ท�ำ จริง และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการสร้างองค์ความรู้
การสร้างปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือกัน

การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (problem-based learning) เป็ น วิ ธี ก ารเรี ย นรู้

ที่นำ�ปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่เพื่ออธิบาย

หรือแก้ปัญหา โดยมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้คือ ผู้เรียนจะได้รับสถานการณ์และทำ�ความเข้าใจ

ในสถานการณ์นั้นและร่วมกันระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาคำ�อธิบาย ตั้งสมมติฐานเพื่อหา
คำ�ตอบของปัญหา พร้อมจัดลำ�ดับความสำ�คัญของสมมติฐานทีเ่ ป็นไปได้อย่างมีเหตุผล และต้องพิจารณาว่า

จะต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างที่จำ�เป็นในการแก้ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันกำ�หนดประเด็นการเรียนรู้หรือ
วัตถุประสงค์การเรียนรูเ้ พือ
่ จะไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป ผูเ้ รียนแต่ละคนค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาเพิม
่ เติม
พร้อมทัง้ ประเมินความถูกต้อง และนำ�ข้อมูลมาใช้เพือ
่ ช่วยในการออกแบบการแก้ปญ
ั หาเพือ
่ แก้ปญ
ั หาต่อไป
(Barrows, 2000)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เป็นการให้ผู้เรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำ�รวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นโดยมีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ คือ ผู้สอนกำ�หนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชา สภาพปัญหาหรือ
ความถนัดของผูเ้ รียน และให้ผเู้ รียนออกแบบโครงงานร่วมกันเพือ
่ นำ�ไปสูก
่ ารเขียนเค้าโครงและลงมือปฏิบต
ั ิ

ตามแผนทีว่ างไว้ในเค้าโครง ผูเ้ รียนสรุปผ่านการเขียนรายงานและมีการประเมินโครงงาน (MacDonell, 2007)
จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) จะให้ผู้เรียนได้ฝึก

กระบวนการทำ � งานอย่ า งเป็ น ระบบผ่ า นกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม การคิ ด วิ เ คราะห์ ลงมื อ
แก้ปญ
ั หาจากสถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ ชือ
่ มโยงกับชีวต
ิ จริง (real-world problems) ผูเ้ รียนต้องฝึกการทำ�งาน
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไข ทรัพยากรที่มีด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการวัดและประเมินผลของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุง่ เน้นทีก่ ารประเมิน

ตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านสติปัญญา

ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการประเมินตามสภาพจริงในสาระ
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ผู้สอนสามารถประเมินจากผลงานหรือการทำ�งานของผู้เรียน
เป็นหลัก ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึก หรือตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับชิ้นงานและวิธีการของผู้เรียน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความต่อเนื่อง โดยลักษณะสำ�คัญของการประเมินจากสภาพจริง มีดังนี้

1) ผสมผสานไปกับการจัดการเรียนรูแ้ ละต้องประเมินอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้วธิ กี ารประเมินทีห
่ ลากหลาย

2) ให้ความสำ�คัญกับการประเมินกระบวนการคิดทีซ
่ บ
ั ซ้อน ความสามารถในการปฏิบต
ั งิ าน ศักยภาพ

ของผู้เรียนในแง่ของผู้ผลิต และกระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำ�

ความรู้อะไรได้บ้าง

3) มุง่ เน้นศักยภาพโดยรวมของผูเ้ รียนทัง้ ด้านความรูพ
้ น
ื้ ฐาน ความคิดระดับสูง ความสามารถในการ

แก้ปญ
ั หา การสือ
่ สาร เจตคติ ลักษณะนิสยั ทักษะในด้านต่าง ๆ และความสามารถในการทำ�งานร่วมกับผูอ
้ น
่ื

4) ให้ความสำ�คัญต่อพัฒนาการของผูเ้ รียน ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินหลาย ๆ ด้าน และหลากหลาย

วิธีสามารถนำ�มาใช้ในการวินิจฉัยจุดเด่นของผู้เรียนที่ควรจะให้การส่งเสริม และวินิจฉัยจุดด้อยที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และความสามารถของ
แต่ละบุคคล

5) ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวางแผน

การสอนของผู้สอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ ผู้สอนสามารถนำ�ข้อมูลจาก
การประเมินมาปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมและตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป

6) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อส่งเสริมให้รู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเองและสามารถพัฒนา

ตนเองได้

ทั้งนี้ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยต้องมีความ

สอดคล้องและความเหมาะสมกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการหรือเครื่องมือวัดที่สามารถ
นำ�มาใช้ เช่น

1) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ เป็นวิธีการประเมินด้วยการเขียนตอบตามประเด็นคำ�ถามที่ผู้สอน

กำ�หนด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งระหว่างเรียนและ

หลังเรียน คำ�ตอบของผู้เรียนจะสะท้อนถึงความเข้าใจ ความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่นิยมใช้
เช่น แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบสะท้อนการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2) การทดสอบ เป็นวิธีการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนควรเลือกใช้

เครื่องมือทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลนั้น ๆ และต้องมีคุณภาพ มีความ
เที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) เครื่องมือที่นิยมใช้ เช่น แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ

3) แฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินด้วยการรวบรวมผลงานและหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงถึง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาการของผู้เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ผู้สอนจะเลือกผลงานและหลักฐานชิ้นใด
ที่รวบรวมอยู่ในแฟ้มมาประเมินก็ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประเมิน เช่น หากต้องการประเมิน

ความสามารถของผู้เรียนควรเลือกผลงานหรือชิ้นงานที่ดีที่สุดของผู้เรียนมาประเมิน หากต้องการประเมิน
พัฒนาการทางการเรียนควรเลือกตัวแทนผลงานในแต่ละช่วงมาประเมิน หากต้องการประเมินกระบวนการ
ทำ�งานและการแก้ปัญหาควรนำ�บันทึกการปฏิบัติงานของผู้เรียนมาประเมิน

4) ผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน

เพือ
่ ให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผูเ้ รียน ซึง่ ผูส
้ อนต้องเตรียมการประเมิน 2 ส่วน คือ การประเมินภาระงาน

หรือชิ้นงาน และการประเมินกระบวนการทำ�งาน เครื่องมือที่นิยมใช้ คือ แบบมาตรประมาณค่า และ
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

5) การสังเกตพฤติกรรม เป็นวิธีการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนระหว่าง

การทำ�กิจกรรม เพื่อประเมินทั้งด้านทักษะการทำ�งาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เครื่องมือวัดที่นิยมใช้
เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ (check list)

6) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการประเมินด้วยการพูดคุย การซักถามตามประเด็นการประเมินที่สนใจ

ซึ่งการสัมภาษณ์สามารถกระทำ�ได้ 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เครื่องมือวัดที่นิยมใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตารางวิเคราะห์การจัดทำ�หน่วยการเรียนรู้

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้
ตัวชี้วัด
วิเคราะห์แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์
กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
รวมทั้งประเมินผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุม
่ ของส่วนต่าง ๆ
ตัง้ แต่สองส่วนขึน
้ ไปประกอบเข้าด้วยกัน
และทำ�งานร่วมกันเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
โดยในการทำ�งานของระบบทางเทคโนโลยี
จะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input)
กระบวนการ (process) และผลผลิต
(output) ทีส่ ม
ั พันธ์กน
ั นอกจากนีร้ ะบบ
ทางเทคโนโลยีอาจมีขอ
้ มูลย้อนกลับ
(feedback) เพือ
่ ใช้ปรับปรุงการทำ�งานได้
ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีระบบย่อยหลายระบบ (subsystems)
ทีท
่ �ำ งานสัมพันธ์กน
ั อยู่ และหากระบบย่อย
ใดทำ�งานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำ�งาน
ของระบบอืน
่ ด้วย
2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา
ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชั่วโมง

6 ชัว่ โมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

1. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
และระบบย่อยของเทคโนโลยี
และอธิบายความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย
2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน

กิจกรรมที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน
1. การวิเคราะห์ระบบทาง
ภาระงาน:
เทคโนโลยี และระบบ
1.1 เขียนแผนภาพการทำ�งาน
ย่อยของเทคโนโลยี และ
ของเทคโนโลยีที่กำ�หนดใน
อธิบายความสัมพันธ์ของ
รูปแบบระบบทางเทคโนโลยี
ระบบย่อย
รวมทั้งระบุและอธิบายความ
สัมพันธ์ของระบบย่อย
2. การวิเคราะห์ระบบทาง
1.2 วิเคราะห์และเขียนแสดง
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
การทำ�งานของเทคโนโลยีที่
กำ�หนดในรูปแบบระบบทาง
เทคโนโลยี โดยระบุและแสดง
ความสัมพันธ์ของระบบย่อย
รวมทั้งความผิดพลาดของ
ระบบที่อาจเกิดขึ้น

3. วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ที่
ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีี
ภาระงาน:
2.1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่สนใจในชีวิต
ประจำ�วัน โดยเชื่อมโยงกับ
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
2.2 วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และ
คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

1. การวิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

จำ�นวน
ชั่วโมง

21

จุดประสงค์การเรียนรู้
4. วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
เทคโนโลยี ทั้ ง ด้ า นบวกและ

ด้านลบทีส่ ง่ ผลต่อมนุษย์ สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

5. เสนอแนวทางในการป้องกัน

และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด จาก
ผลกระทบของเทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบ

1. การวิเคราะห์ผลกระทบ

ภาระงาน:

2. การสำ�รวจ วิเคราะห์ผล

ของเทคโนโลยี

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบด้านบวก
และด้านลบ ของการใช้

เทคโนโลยีที่สนใจ ที่มีต่อ

มนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ

ของเทคโนโลยี

กระทบของเทคโนโลยี
และเสนอแนวทางป้องกัน
และแก้ไข

หรือ สิ่งแวดล้อม

3.2 สำ�รวจวิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ที่สนใจใน

ชุมชน และเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
ตัวชี้วัด
ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน
เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการ
วิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน
2. การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor
เฟือง รอก คาน วงจรสำ�เร็จรูป
3. อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท
ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำ�นวน
ชั่วโมง

8 ชัว่ โมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. วิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
เพื่อนำ�ไปใช้ในการสร้างหรือ
พัฒนาชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
2. วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือ
พื้นฐาน เพื่อนำ�ไปใช้ในการ
สร้างหรือพัฒนาชิ้นงานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 4 วัสดุและเครื่องมือ
พื้นฐาน
ภาระงาน:
4.1 วิเคราะห์ประเภทและอธิบาย
สมบัติของวัสดุในสิ่งของ
เครื่องใช้ พร้อมให้เหตุผล
ในการเลือกใช้วัสดุ
4.2 วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐาน
		 ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
4.3 ออกแบบอุปกรณ์และนำ�เสนอ
		 แนวทางการเลือกใช้วสั ดุ และ
		 เครื่องมือพื้นฐาน

1. การวิเคราะห์ประเภท
และอธิบายสมบัติของ
วัสดุในสิ่งของเครื่องใช้
2. การวิเคราะห์เครื่องมือ
พื้นฐานในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้
3. การออกแบบอุปกรณ์
และนำ�เสนอแนวทาง
การเลือกใช้วัสดุ และ
เครื่องมือพื้นฐาน

3. วิเคราะห์กลไก และการ

กิจกรรมที่ 5 กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ภาระงาน:
5.1 วิเคราะห์การใช้งานกลไก
ในสิ่งของเครื่องใช้
5.2 วิเคราะห์การใช้งานอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในสิ่งของเครื่องใช้้
5.3 ออกแบบเทคโนโลยีที่มี
		 องค์ประกอบ กลไก อุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1. การวิเคราะห์การใช้งาน
กลไกในสิ่งของเครื่องใช้
2. การวิเคราะห์การใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
3. การออกแบบเทคโนโลยี
ที่มีองค์ประกอบของ
กลไกอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์

ทำ�งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

4. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับกลไก

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

การวัดและประเมินผล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบ
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. ระบุปญ
ั หาหรือความต้องการ
ที่มีผลกระทบต่อสังคม
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อ
สังเคราะห์วิธีการ เทคนิค
ในการแก้ปญ
ั หา โดยคำ�นึงถึง
ความถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา
2. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำ�เป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำ�เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ชว่ ยในการออกแบบ
วางแผนขั้นตอนการทำ�งาน
และดำ�เนินการแก้ปัญหา
3. ทดสอบ ประเมินผล
วิเคราะห์ และให้เหตุผล
ของปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการพัฒนา
ต่อยอด

1. ปัญหาหรือความต้องการทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ
สังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร
พลังงาน การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์
การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้
หลากหลายปัญหา
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจ
ใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่
หลากหลาย ช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและ
กรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น
ดำ�เนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
3. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น โดยคำ�นึงถึงทรัพย์สน
ิ
ทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น
งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4. การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

ทำ�ได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ

การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน
5. ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและ
นำ�เสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน
6. การกำ�หนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ทำ�งานก่อนดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาจะช่วยให้
การทำ�งานสำ�เร็จได้ตามเป้าหมาย และลด
ข้อผิดพลาดของการทำ�งานที่อาจเกิดขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำ�นวน
ชั่วโมง

26 ชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการทำ�งานตาม
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
2. ใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลในการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

กิจกรรมที่ 6 กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ภาระงาน:
6.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปัญหา
6.2 วิเคราะห์หาสาเหตุและกำ�หนด
ขอบเขตของปัญหาที่สนใจ
6.3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่สนใจ
6.4 เปรียบเทียบและตัดสินเลือก
แนวทางในการแก้ปัญหา
6.5 วิเคราะห์องค์ประกอบที่
จำ�เป็นต่อการแก้ปัญหา
6.6 สร้างและเปรียบเทียบทาง
เลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับเงื่อนไข และ
ขอบเขตของปัญหา
6.7 ออกแบบการแก้ปัญหา และ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับ
แนวทางการแก้ปัญหา
6.8 วางแผนการดำ�เนินงานใน
การแก้ปัญหา
6.9 กำ�หนดประเด็นในการ
ทดสอบและประเมินชิ้นงาน
หรือวิธกี ารในการแก้ไขปัญหา

1. การอธิบายการทำ�งาน
ตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
2. การใช้เทคนิคหรือวิธีการ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน
การแก้ปัญหาตาม
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
7. การทดสอบและประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถ
แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่องและ
ดำ�เนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำ�
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. การนำ�เสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด
แนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทำ�งานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำ�ได้หลายวิธี
เช่น การทำ�แผ่นนำ�เสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ การนำ�เสนอผ่านสื่อออนไลน์
หรือการนำ�เสนอต่อภาคธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำ�นวน
ชั่วโมง

27

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

6.10 ออกแบบแนวคิดในการ		
พัฒนาหรือปรับปรุงชิน
้ งาน
หรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
6.11 นำ�เสนอผลการแก้ไขปัญหา
โดยใช้กระบวนการ			
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
6.12 วิเคราะห์และอธิบาย			
แนวทางในการแก้ปญ
ั หา 		
หรือพัฒนาเทคโนโลยีตาม		
กระบวนการออกแบบ 		
เชิงวิศวกรรม
3. ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานใน
ชีวิตประจำ�วัน

กิจกรรมที่ 7 กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ภาระงาน:
7.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่
กำ�หนดให้ แล้วสรุปขั้นตอน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ตามกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
7.2 แก้ปัญหาหรือพัฒนางานตาม
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมจากสถานการณ์		
ที่สนใจ

1. การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานตาม
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

1

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
แหล่งเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

แนวคำ�ตอบกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				

เวลา 2 ชั่วโมง

30

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด
วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
1.2 สาระการเรียนรู้
ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุม
่ ของส่วนต่าง ๆ ตัง้ แต่สองส่วนขึน
้ ไปประกอบเข้าด้วยกันและทำ�งาน

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำ�งานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี

อาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำ�งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยี

อาจมีระบบย่อยหลายระบบ (subsystems) ที่ทำ�งานสัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใดทำ�งานผิดพลาด
จะส่งผลต่อการทำ�งานของระบบอื่นด้วย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรูท
้ ่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีและระบบย่อยของเทคโนโลยี และอธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย
2.2 วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.3 ทักษะการสื่อสาร

3.4 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความหมายของเทคโนโลยีที่หมายถึงสิ่งที่มนุษย์

สร้างหรือพัฒนาขึน
้ ซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ ชิน
้ งานหรือวิธกี าร เพือ
่ ใช้แก้ปญ
ั หา หรือเพิม
่ ความสามารถในการทำ�งาน

ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ ระบบทางเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่ประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) และบางระบบอาจมีข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) การเข้าใจการทำ�งานของระบบทางเทคโนโลยีมีความจำ�เป็นต่อการใช้งานหรือ
การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ทำ�งานได้ตามวัตถุประสงค์์

5. สาระสำ�คัญ
ระบบทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)

และในบางระบบอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือแก้ไขการทำ�งานของระบบให้มี
ความสมบูรณ์ตามต้องการ เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบไปด้วยระบบย่อย (subsystems) ตั้งแต่

สองระบบขึ้นไปทำ�งานร่วมกัน เรียกว่า ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน หากระบบย่อยใดทำ�งานผิดพลาด
จะส่งผลต่อการทำ�งานของระบบใหญ่ทำ�ให้เทคโนโลยีทำ�งานไม่ได้หรือได้ไม่สมบูรณ์ การเรียนรู้ระบบทาง
เทคโนโลยีทำ�ให้เข้าใจการทำ�งานของเทคโนโลยีและสามารถแก้ไขปัญหาหรือซ่อมบำ�รุง รวมทั้งนำ�ไปสู่
การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรูท
้ ่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
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6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

กิจกรรม 1.1

ระบบย่อยของเทคโนโลยี

20

กิจกรรมท้าทายความคิด

ไม้เท้าอัจฉริยะสำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็็น

20

กิจกรรมท้ายบท

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
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6.2 สื่ออื่น ๆ
ตัวอย่างเทคโนโลยีในชีวติ ประจำ�วัน เช่น ปากกาแบบกด ดินสอกด กาต้มน้�ำ หม้อหุงข้าว โทรศัพท์มอื ถือ

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
1) ผู้สอนเริ่มต้นบทเรียนด้วยการใช้คำ�ถามนำ�ให้ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับคำ�ว่า ระบบ โดยใช้คำ�ถามว่า

นักเรียนเคยได้ยินคำ�ว่า ระบบ ในเรื่องใดบ้าง และคำ�ว่า ระบบ ในบริบทนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร
		 แนวคำ�ตอบ

		 เช่น ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ทั้งระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ หรือระบบของ

สิ่งต่าง ๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำ�วัน เช่น ระบบการทำ�งานของรถยนต์ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ
ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ระบบ” มีอยู่หลายอย่างและเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิตของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ตัวอย่าง

ลักษณะของระบบที่พบเห็น เช่น ปากกาแบบกด มีส่วนประกอบสำ�คัญ ได้แก่ ด้ามปากกา หัวปากกา
ไส้หมึกปากกา ด้ามกด สปริง รวมเข้าด้วยกันเป็นระบบ ซึง่ ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านีม
้ ห
ี น้าทีแ่ ตกต่างกันไป
และทำ�งานร่วมกันเพือ
่ ให้ปากกากดสามารถทำ�งานได้ตามต้องการ

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนบทที่ 1 หัวข้อเรื่อง “ระบบคืออะไร”

3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง ระบบคืออะไร โดยผู้สอนเปิดประเด็นคำ�ถาม

นำ�ว่า ระบบทีไ่ ด้ศก
ึ ษาไปนัน
้ มีอะไรบ้างทีเ่ กิดขึน
้ เองตามธรรมชาติ และมีอะไรทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์ของ

มนุษย์ พร้อมอธิบายว่าระบบนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร		
แนวคำ�ตอบ

			 ระบบทีเ่ กิดขัน
้ เองตามธรรมชาติ เช่น ระบบหายใจของมนุษย์ ซึง่ มีองค์ประกอบสำ�คัญ เช่น ปอด
ถุงลม หลอดลม จมูก ซึ่งทุกส่วนมีการทำ�งานที่สัมพันธ์กันเพื่อให้ระบบการหายใจมนุษย์ทำ�งานได้เป็นปกติ

			 ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ซึ่งประกอบไปด้วยหลายส่วน เช่น ระบบกรอง
เศษขยะ ระบบเก็บกับน้�ำ ระบบบำ�บัดกลิน
่ และสี ซึง่ ทุกองค์ประกอบมีสว่ นสำ�คัญในการทำ�งานเพือ
่ ให้ได้น�้ำ
ที่สะอาดพร้อมนำ�ส่งไปใช้งานต่อไป
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แผนการจัดการเรียนรูท
้ ่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

4) ผู้สอนใช้คำ�ถามชวนคิด ดังนี้ “นักเรียนลองถอดชิ้นส่วนของปากกาหรือดินสอแบบกด แล้วศึกษา

หน้าที่ของแต่ละชิ้นส่วนที่ทำ�ให้ปากกาหรือดินสอนั้นมีกลไกการทำ�งานได้ตามต้องการ” จากนั้นให้ผู้เรียน
ศึกษาองค์ประกอบของปากกาหรือดินสอกด ว่ามีส่วนประกอบสำ�คัญอะไรบ้าง และมีหน้าที่ร่วมกันทำ�งาน
อย่างไร พร้อมกับอภิปรายสรุปร่วมกัน

แนวคำ�ตอบ ปากกาหรือดินสดกด มีองค์ประกอบสำ�คัญ ได้แก่ ด้าม ไส้ดินสอหรือไส้หมึกปากกา

ปุ่มกด หัวปากกาหรือดินสอ สปริง โดยองค์ประกอบทั้งหมดจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการทำ�งานของ
ปากกาหรือดินสอเพื่อให้ทำ�งานได้ตามต้องการ

5) ผู้สอนอธิบายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของระบบทางเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงกับคำ�ถาม

ชวนคิด เรือ
่ ง องค์ประกอบและหน้าทีข
่ องปากกาหรือดินสอกดว่า ระบบการทำ�งานของปากกาหรือดินสอกด
เรียกได้ว่าเป็น ระบบทางเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วย
กันและทำ�งานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำ�งานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบ

ไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทาง
เทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำ�งานได้ตามวัตถุประสงค์

6) ผูส้ อนจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนศึกษาระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าวจากหนังสือเรียน แล้วอภิปราย

สรุปแนวคิดสำ�คัญ คือ องค์ประกอบหลักของหม้อหุงข้าว การทำ�งาน และความเชือ
่ มโยงกับแผนภาพระบบ

ทางเทคโนโลยี

7) ผูส้ อนแนะนำ�ให้ผเู้ รียนศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วความรูเ้ รือ
่ งแม่เหล็ก ทีถ
่ ก
ู นำ�มาใช้เป็นส่วนประกอบ

ของหม้ อ หุ ง ข้ า ว เพื่ อ เป็ น การขยายความรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงสู่ ก ารสร้ า งหรื อ พั ฒ นา
หม้อหุงข้าว รวมทัง้ ให้ผเู้ รียนศึกษาจากข้อควรระวังการใช้งาน และร่วมกัน
อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

8) ผู้สอนใช้คำ�ถามชวนคิดว่า “นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยี

ในชีวิตประจำ�วันมีระบบย่อยหลายระบบทำ�งานร่วมกันได้
หรือไม่ อย่างไร” เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุป
ร่วมกัน

		 แนวคำ�ตอบ

เทคโนโลยีบางอย่างอาจมีระบบย่อยทำ�งานร่วมกัน

เพื่อให้สามารถทำ�งานได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการ

ทำ�งานของเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัตป
ิ ระกอบไปด้วย ส่วนสำ�คัญ

เช่น ระบบให้พลังงาน ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจจับทิศทาง
ระบบการดูดฝุ่น โดยระบบย่อยเหล่านี้มีการทำ�งานร่วมกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9) ผูส
้ อนจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ
้ หาหัวข้อ เรือ
่ ง ระบบทางเทคโนโลยีทซ
ี่ บ
ั ซ้อน จากหนังสือเรียน

และร่วมกันสรุปแนวคิดหลักของระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศ และระบบย่อยของเครื่อง
ปรับอากาศว่ามีอะไรบ้าง และมีการทำ�งานร่วมกันอย่างไร แล้วให้ผเู้ รียนร่วมกันอภิปรายสรุป จากนัน
้ ผูส
้ อน

เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน ซึ่งมีการคำ�นึงถึงประเด็นการประหยัดไฟ
และอำ�นวยความสะดวกให้กับมนุษย์

10) ผูส้ อนแบ่งกลุม
่ ผูเ้ รียนออกเป็น 4-5 คน ต่อกลุม
่ เพือ
่ ทำ�กิจกรรม 1.1 เรือ
่ ง ระบบย่อยของเทคโนโลยี

แล้วนำ�เสนอ และอภิปรายสรุปแนวคิดหลักของเทคโนโลยีที่ศึกษา

11) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาหัวข้อ เรื่อง การทำ�งานผิดพลาดของระบบ (system failure)

โดยศึกษาจากหนังสือเรียนหรือแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น เว็บไซต์ เพื่อศึกษาตัวอย่างการทำ�งานที่ผิดพลาดของ
ระบบเครื่องปรับอากาศ ว่าหากเกิดปัญหาการทำ�งานของระบบขึ้น จะมีแนวทางการตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อนนำ�ไปสูก
่ ารแก้ไขได้อย่างไร ทัง้ นีก
้ ารสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ ผูส
้ อนควรแนะนำ�นักเรียนเกีย่ วกับการใช้
คำ�สำ�คัญ (keyword) เพื่อการสืบค้น เช่น system failure

12) ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันอภิปรายสรุปเกีย่ วกับแนวคิดสำ�คัญของการทำ�งานผิดพลาดของระบบ คือ

เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบทำ�งานร่วมกัน โดยหากระบบย่อยใดทำ�งาน
ผิดพลาดอาจส่งผลต่อการทำ�งานของเทคโนโลยีนั้น ทำ�ให้เทคโนโลยีทำ�งานไม่ได้ หรือทำ�งานได้ไม่สมบูรณ์
และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบและแก้ไขเบื้องต้นได้หากไม่มีความซับซ้อนหรือยากเกินไป

13) ผูส
้ อนแบ่งกลุม
่ ผูเ้ รียน กลุม
่ ละ 4-5 คน ให้ท�ำ กิจกรรมท้าทายความคิด เรือ
่ ง ไม้เท้าอัจฉริยะสำ�หรับ

ผู้บกพร่องทางการเห็น แล้วนำ�เสนอและอภิปรายสรุปร่วมกัน

14) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำ�กิจกรรมท้ายบท เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์

ระบบการทำ�งานของตู้เย็น พร้อมเขียนแผนภาพแสดงการทำ�งานในรูปแบบของระบบทางเทคโนโลยี
โดยระบุระบบย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ระบบ เขียนแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยเหล่านั้น และ
ความผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดขึ้น แล้วนำ�เสนอและอภิปรายสรุป

15) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปแนวคิดสำ�คัญของบทเรียน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

โดยมีประเด็นสำ�คัญ คือ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนจะประกอบไปด้วยระบบย่อยตั้งแต่สองระบบขึ้นไป

ทำ�งานร่วมกัน หากระบบย่อยใดทำ�งานผิดพลาด จะส่งผลต่อการทำ�งานของระบบใหญ่ทอ
ี่ าจทำ�ให้เทคโนโลยี
ทำ�งานไม่ได้ หรือทำ�งานได้ไม่สมบูรณ์ และการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน
้ เบือ
้ งต้นของความผิดพลาดในการทำ�งาน

ของระบบอาจทำ�ได้ดว้ ยการตรวจสอบระบบย่อยทีเ่ กีย่ วข้องเพือ
่ หาสาเหตุของปัญหาก่อน จากนัน
้ จึงดำ�เนิน
การแก้ไขในส่วนของระบบย่อยนั้น ซึ่งการแก้ปัญหาโดยแนวทางนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการแก้ไข
ได้ตรงจุดของปัญหาอีกด้วย
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8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
การวิเคราะห์ระบบทาง

เทคโนโลยีและระบบย่อย

วิธีการวัด
ตรวจใบกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การประเมินการผ่าน

ใบกิจกรรม 1.1

คะแนน 7-8 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี

คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้

ของเทคโนโลยี และอธิบาย

คะแนน 1-2 หมายถึง ปรับปรุง

ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย

การวิเคราะห์ระบบทาง

ตรวจกิจกรรม

กิจกรรมท้ายบท

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี

ทักษะการสื่อสาร

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี

ทักษะการคิดวิเคราะห์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผูอ้ น
่ื

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดเชิงระบบ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

เทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ท้ายบท

ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

ขึ้นไปถือว่าผ่าน (ดูเกณฑ์การ

ประเมินในภาคผนวก)

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน

ประเด็น

การประเมิน

4

3

2

1

การวิเคราะห์

เขียนแผนภาพของ

เขียนแผนภาพ

เขียนแผนภาพ

เขียนแผนภาพ

และระบบย่อย

ที่เลือก แจกแจงส่วน

เทคโนโลยีทเ่ี ลือก

เทคโนโลยีทเ่ี ลือก

เทคโนโลยีทเ่ี ลือก

และอธิบายความ

และเขียนแผนภาพ

ประกอบของ

ของระบบย่อย รวมทั้ง

เขียนแผนภาพ

ระบบทางเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยี
สัมพันธ์ของ
ระบบย่อย

ของระบบทาง

ประกอบของระบบย่อย แจกแจงส่วน
แสดงความสัมพันธ์

อธิบายความสัมพันธ์

ของระบบย่อยได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์

ของระบบทาง
แจกแจงส่วน

ประกอบของ

ระบบย่อย และ

ระบบย่อย และ
เขียนแผนภาพ

ของระบบทาง
แจกแจงส่วน

ประกอบของ

ระบบย่อย และ
เขียนแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ แสดงความสัมพันธ์ แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย

ของระบบย่อย

ของระบบย่อย

ความสัมพันธ์ของ

ความสัมพันธ์ของ

ความสัมพันธ์ของ

รวมทั้งอธิบาย

รวมทั้งอธิบาย

รวมทั้งอธิบาย

ระบบย่อยได้ถกู ต้อง ระบบย่อยได้ถกู ต้อง ระบบย่อยได้
เป็นส่วนใหญ่

บางส่วน

แต่ไม่ถูกต้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ระดับคะแนน

ประเด็น

การประเมิน

4

3

2

1

การวิเคราะห์

เขียนแผนภาพระบบ

เขียนแผนภาพ

เขียนแผนภาพ

เขียนแผนภาพ

เทคโนโลยี

จำ�แนกระบบย่อย

ของตู้เย็น จำ�แนก

ของตู้เย็น จำ�แนก

ของตู้เย็น จำ�แนก

ระบบทาง
ที่ซับซ้อน

ทางเทคโนโลยีของตูเ้ ย็น

และเขียนแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์

ของระบบย่อย รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์

ของระบบย่อย พร้อม

อธิบายความผิดพลาด

ของระบบที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

ระบบทางเทคโนโลยี
ระบบย่อยและ

เขียนแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย
รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย พร้อม
อธิบายความ

ผิดพลาดของ

ระบบทีอ่ าจเกิดขึน
้
ได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

ระบบทางเทคโนโลยี
ระบบย่อยและ

เขียนแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย
รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย พร้อม
อธิบายความ

ผิดพลาดของ

ระบบทางเทคโนโลยี
ระบบย่อยและ

เขียนแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย
รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย พร้อม
อธิบายความ

ผิดพลาดของ

ระบบที่อาจเกิดขึ้น ระบบที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง
บางส่วน

ได้แต่ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน 7-8 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
คะแนน 3-4 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
คะแนน 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้
สื่อออนไลน์เกี่ยวกับระบบ โดยอาจใช้คำ�สำ�คัญในการสืบค้นจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น technological
system, system parts, system failure

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ผู้สอนควรมีการศึกษาข้อมูลระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
10.2 ผู้สอนสามารถกำ�หนดน้ำ�หนักคะแนนของแต่ละกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม

กิจกรรม 1.1

ระบบย่อยของเทคโนโลยี

ให้นก
ั เรียนเลือกเทคโนโลยีทส
ี่ นใจ 1 อย่าง

จากตั ว อย่ า งที่ กำ � หนดให้ เพื่ อ วิ เ คราะห์
การทำ�งานของเทคโนโลยี แล้วเขียนแผนภาพ
แสดงการทำ � งานในรู ป แบบของระบบทาง

เทคโนโลยี โดยระบุ ร ะบบย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างน้อย 3 ระบบ พร้อมอธิบายความสัมพันธ์
ของระบบย่อยเหล่านั้น

รถจักรยานยนต์

หม้อหุงข้าวดิจิทัล

แนวคำ�ตอบ รถจักรยานยนต์

แผนภาพแสดงระบบทางเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์
กระบวนการ (process)

ตัวป�อน (input)

ผลผลิต (output)

การทำ�งานของ

พลังงานเชื้อเพลิง

การเคลื่อนที่ของ

เครื่องยนต์ เพื่อให้

การติดเครื่องยนต์

รถจักรยานยนต์

รถเคลื่อนที่ไปได้

ข�อมูลย�อนกลับ (feedback)

การปรับระดับความเร็ว

โดยการปรับระดับคันเร่ง
เกียร์ หรือเบรก

รถจักรยานยนต์ มีตัวอย่างระบบที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของระบบย่อย ดังนี้
ระบบย่อย
ระบบย่อยที่ 1
ระบบห้ามล้อ
หรือเบรก (brake)

ตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

การให้แรง
กระทำ�ต่อ
เบรก

สายเบรกส่งแรง
ไปยังอุปกรณ์
ห้ามล้อ

ล้อหมุนช้า
ลงหรือหยุด

การปรับอัตราเร็วของ
รถโดยปรับระดับแรง
กระทำ�ต่อเบรก
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ระบบย่อย

ตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ระบบย่อยที่ 2
ระบบเกียร์

การเปลี่ยน
เกียร์

การเปลี่ยนคู่
เฟืองขับและ
เฟืองตามเพื่อให้
เกิดการทดแรง

กำ�ลังส่งที่
ได้จาก
ระบบเกียร์

การเปลี่ยนเกียร์ตาม
สภาพถนนหรือ
อัตราเร็วที่ต้องการ

ระบบย่อยที่ 3
ระบบล้อ

ระบบเกียร์
ทำ�งานโดยส่ง
แรงผ่านโซ่
หรือสายพาน

โซ่หรือสายพาน
ทำ�งานเพื่อส่ง
กำ�ลังไปยังล้อรถ

ล้อหมุน

อาจมีได้ทั้งการปรับ
แรงกระทำ�ต่อเบรก
หรือการเปลี่ยนเกียร์

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อย
ระบบห�ามล�อหรือเบรก (brake system)

ออกแรงกระทำ�กับระบบ
ล้อเพื่อลดรอบการหมุน

input
การให�แรงกระทำ
ต�อเบรก

process
สายเบรกส�งแรง
ไปยังอุปกรณ�
ห�ามล�อ

output
ล�อหมุนช�าลง
หรือหยุด

ระบบเกียร� (gear system)

ระบบล�อ (wheel system)
input
ระบบเกียร�
ทำงานโดย
ส�งแรงผ�านโซ�
หรือสายพาน

process
โซ�หรือ
สายพาน
ทำงานเพื่อ
ส�งกำลัง
ไปยังล�อรถ

output
ล�อหมุน

ระบบ
การทำงาน
ของรถ
จักรยานยนต�

เปลี่ยนรอบการทำ�งาน
ของเครื่องยนต์

input
การเปลี่ยน
เกียร�

process

output

การเปลี่ยน
กำลังส�งที่ได�
คู�เฟ�องขับและ จากระบบเกียร�
เฟ�องตาม
เพื่อให�เกิดการ
ทดแรง

อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย

ระบบห้ามล้อหรือเบรก มีหน้าที่ลดความเร็วหรือหยุดการเคลื่อนที่ของรถ และระบบเกียร์ทำ�หน้าที่

ทดแรงและส่งต่อกำ�ลังไปยังระบบล้อเพือ
่ การขับเคลือ
่ น ซึง่ ระบบทัง้ สามส่วนต่างก็ท�ำ งานเชือ
่ มโยงกันเพื่อให้
รถขับเคลื่อนหรือหยุดได้ตามต้องการ
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้ ่ี 1
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แนวคำ�ตอบ หม้อหุงข้าวดิจิทัล

แผนภาพแสดงระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าวดิจิทัล
ตัวป�อน (input)

กระบวนการ (process)

พลังงานไฟฟ้า

การทำ�งานของ

ผลผลิต (output)

ข้าวที่หุงสุก

หม้อหุงข้าว โดยเปลี่ยน

ข้าว

พลังงานไฟฟ้าเป็น

น้ำ�

ความร้อน (ที่อุณหภูมิ
มากกว่า 100

องศาเซลเซียส)
ข�อมูลย�อนกลับ (feedback)

การตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อข้าวหุงสุก
และปรับสถานะไปที่การอุ่น

หม้อหุงข้าวดิจิทัล มีตัวอย่างระบบย่อยที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของระบบย่อย ดังนี้
ระบบย่อย
ระบบย่อยที่ 1
ระบบอุ่นอัตโนมัติ

ระบบย่อยที่ 2
ระบบแสดงผล
ดิจิทัล

ตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

พลังงานไฟฟ้า

การทำ�งานของหม้อหุง
ข้าวโดยเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นความร้อนด้วย
การควบคุมอุณหภูมิที่
เหมาะสม (ประมาณ
70 - 80 องศาเซลเซียส)

ข้าวที่อุ่นหรือมี
อุณหภูมิ
ประมาณ
70-80
องศาเซลเซียส

การทำ�งานของวงจร
ไฟฟ้าแสดงผลที่หน้าจอ

ตัวเลขแสดงผล
สถานะการ
ทำ�งานที่หน้าจอ

พลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

-

-
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อย

ระบบอุ�นอัตโนมัติ
input

process

พลังงานไฟฟ�า

การทำงานของหม�อหุงข�าว
โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ�า
เป�นความร�อนด�วยการ
ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม
(ประมาณ 70 - 80
องศาเซลเซียส)

แสดงผลข้อมูล
อุณหภูมิ
หรือสถานะอื่น

ระบบ
การทำงาน
ของหม�อหุงข�าว
ดิจิทัล

output
ข�าวที่อุ�นหรือมี
อุณหภูมิประมาณ
70-80 องศาเซลเซียส

การปรับเปลี่ยนโหมด
การทำ�งาน

ระบบแสดงผลดิจิทัล
input
พลังงานไฟฟ�า

process
การทำงานของ
วงจรไฟฟ�าแสดงผล
ที่หน�าจอ

output
ตัวเลขแสดงผล
สถานะการทำงาน

อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย

ระบบการอุ่นอัตโนมัติควบคุมการทำ�งานของหม้อหุงข้าวเพื่อให้ความร้อนตามค่าที่กำ�หนด จะทำ�งาน

สัมพันธ์กับระบบการแสดงผลที่หน้าจอโดยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผลไปตามสถานะการทำ�งาน
ทำ�ให้ผู้ใช้สามารถทราบสถานะการทำ�งานของเครื่องว่าเป็นการหุงหรืออุ่น
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กิจกรรมท้าทายความคิด
ไม้เท้าอัจฉริยะสำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็น
น้องโรบอท อาศัยอยู่บ้านที่ใกล้กับโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการเห็น น้องโรบอทสังเกตเห็น

นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนจะใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินทาง โดยการกวัดแกว่งและเคาะไปตาม

พื้ น ถนน เพื่ อ ให้ รั บ รู้ ถึ ง สิ่ ง กี ด ขวางที่ อ ยู่ ร อบตั ว แต่ จ ากการสั ง เกต ยั ง พบว่ า มี นั ก เรี ย นบางคน

เกิดอุบัติเหตุสะดุดล้ม เนื่องจากระยะที่กวัดแกว่งและเคาะไม้เท้าไม่เหมาะสม และไม่ทราบว่ามี
สิง่ กีดขวางอยูด
่ า้ นหน้า ดังนัน
้ น้องโรบอทจึงต้องการหาวิธช
ี ว่ ยผูบ
้ กพร่องทางการเห็นโดยการพัฒนา
ไม้เท้าแบบใหม่

ถ้านักเรียนเป็นน้องโรบอท จะมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงไม้เท้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร

เพื่อช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น ลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ช่วยกันคิด

1. นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของไม้ เ ท้ า สำ � หรั บ ผู้ บ กพร่ อ งทางการเห็ น จากนั้ น ช่ ว ยกั น
วิเคราะห์และสรุปว่าไม้เท้าควรมีองค์ประกอบ ลักษณะ และการใช้งานอย่างไร

แนวคำ�ตอบ

ที่มา : http://news.siamphone.com/news-22669.html

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41

42

แผนการจัดการเรียนรูท
้ ่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

คูม
่ อ
ื ครูรายวิชาพืน
้ ฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

องค์ประกอบ

ด้ามจับ

ลักษณะ

การใช้งาน

1. ด้ามจับถนัดมือทำ�ด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น
2. โครงสร้างทำ�ด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
มีความยาวเหมาะสมกับผู้ใช้
3. ส่วนฐานมีจุกยางป้องกันการลื่น

ใช้นำ�ทางให้ผู้บกพร่อง
ทางการเห็น โดยใช้ไม้เท้า
เพื่อเคาะสัมผัสกับพื้นที่
ข้างหน้าในขณะก้าวเดิน

ตัวไม้เท้า

ส่วนฐาน

ตัวป�อน (input)

กระบวนการ (process)

ผลผลิต (output)

การออกแรงบังคับ

ไม้เท้าที่กวัดแกว่งไปมา

ทำ�ให้ผใู้ ช้งานรับรู้ได้ว่า

ทิศทางของไม้เท้า

เพื่อกวัดแกว่งหรือ
เคาะสัมผัส

สัมผัสพืน
้ ทีข
่ า้ งหน้า
หรือสิ่งกีดขวาง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรูท
้ ่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

2. จากข้อมูลทีไ่ ด้สบ
ื ค้นเกีย่ วกับไม้เท้าทีช
่ ว่ ยผูบ
้ กพร่องทางการเห็นในการเดิน นักเรียนมีแนวคิดในการ
ปรับปรุงไม้เท้าสำ�หรับผูบ
้ กพร่องทางการเห็นนีอ
้ ย่างไร โดยให้แสดงในรูปแบบของระบบการทำ�งาน
ที่ช่วยให้ไม้เท้ามีประสิทธิภาพในการใช้งานดีขึ้น และนำ�เสนอ
		

แนวคำ�ตอบ

		 		 จากการศึกษาพบว่าการใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินยังประสบปัญหาเดินชนและสะดุดล้ม
เนื่องจากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะใกล้เกินไป ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้บกพร่อง
ทางการเห็นสามารถรับรูส้ งิ่ กีดขวางได้ลว่ งหน้า จึงได้คด
ิ ว่าควรมีการติดตัง้ ระบบตรวจจับสิง่ กีดขวาง
โดยใช้เซ็นเซอร์ ระบบสั่นสะเทือนที่มือจับ และระบบการเตือนด้วยเสียงร่วมกัน
				 โดยมีหลักการทำ�งาน คือจะมีการติดตัง้ ระบบเซ็นเซอร์ทไี่ ม้เท้า ซึง่ ทำ�งานโดยใช้แสงอินฟาเรด
ในการตรวจสอบสิ่งกีดขวาง เมื่อแสงอินฟาเรดไปกระทบสิ่งกีดขวาง จะส่งสัญญาณกลับมาที่
ตัวรับสัญญาณ และส่งต่อไปที่ตัวประมวลผล จากนั้นทําการประมวลผลและแสดงผลออกมา
ในรูปเสียง และการสั่นเตือน

กระบวนการ (process)

ผลผลิต (output)

การออกแรงบังคับ		

เซ็นเซอร์ที่อยู่ที่ไม้เท้า

ออดไฟฟ้าจะส่งสัญญาณ

ค่าระยะห่างระหว่าง

เพื่อตรวจสอบสิ่งกีดขวาง

จะสัน
่ เตือนเพือ่ ให้ผใู้ ช้

เซ็นเซอร์กับพื้นที่			

กระทบสิ่งกีดขวาง จะส่ง

ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า

ตัวป�อน (input)

ทิศทางของไม้เท้า

ไม้เท้าที่ติดตั้งระบบ		
หรือสิ่งกีดขวาง

ส่งแสงอินฟาเรด

เมื่อแสงอินฟาเรดไป

สัญญาณกลับมาที่ตัวรับ

เสียง และอุปกรณ์

รับรูไ้ ด้ถงึ สิง่ กีดขวาง

สัญญาณ และส่งต่อไปที่
ส่วนประมวลผล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรมท้ายบท

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ให้นก
ั เรียนวิเคราะห์ระบบการทำ�งานของตูเ้ ย็น พร้อมเขียนแผนภาพแสดงการทำ�งานในรูปแบบ

ของระบบทางเทคโนโลยี โดยระบุระบบย่อยทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 3 ระบบ เขียนแสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อยเหล่านั้น และความผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดขึ้น
แผนภาพแสดงระบบการทำ�งานของตู้เย็น
ตัวป�อน (input)

พลังงานไฟฟ้า

กระบวนการ (process)

ผลผลิต (output)

การทำ�งานของตู้เย็น
โดยสารทำ�ความเย็น
ดูดความร้อนจากภายใน
ตู้เย็น เพื่อส่งไประบาย
ความร้อนสู่ภายนอก
ที่คอยล์ร้อน

อุณหภูมใิ นตูเ้ ย็นลดลง
จนมีอุณหภูมิต่ำ�ตาม
ต้องการ (ประมาณ
4 องศาเซลเซียส
ในช่องปกติ และ
ประมาณ
-18 องศาเซลเซียส
ในช่องแช่แข็ง)

ข�อมูลย�อนกลับ (feedback)

การปรับระดับการทำ�งาน
ของเครื่อง เพื่อให้มีอุณหภูมิ
ตามที่ต้องการ

ระบบย่อย

ตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ระบบย่อยที่ 1
ระบบเพิ่ม
ความดัน

สารทำ�ความเย็น
ในสถานะแก๊ส
ทีด
่ ด
ู ความร้อน
จากในตูเ้ ย็น

คอมเพรสเซอร์บีบอัดสาร
ทำ�ความเย็นสถานะแก๊ส
ทำ�ให้แก๊สมีความดันเพิ่มขึ้น

ระบบย่อยที่ 2
ระบบคอยล์ร้อน

สารทำ�ความเย็น
สถานะแก๊สที่มี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

่ ี
แก๊สที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลไปตาม สารทำ�ความเย็นทีม
คอยล์ร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อน อุณหภูมลิ ดลง และกลาย
สถานะเป็นของเหลว
สู่อากาศด้านนอกตู้เย็น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวป้อน
(input)

ระบบย่อย

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ระบบย่อยที่ 3
ระบบ
ลดความดัน

สารทำ�ความเย็น สารทำ�ความเย็นถูกผลักให้ไหล
สารทำ�ความเย็นในสถานะ
ในสถานะของเหลว เข้าสู่ภายในตู้เย็นผ่านวาล์วขยาย ของเหลวขยายตัวและ
ทำ�ให้สารทำ�ความเย็นมีความดัน เย็นตัวลงกลายเป็นแก๊ส
ลดลงอย่างรวดเร็ว

ระบบย่อยที่ 4
ระบบคอยล์เย็น

สารทำ�ความเย็น
อุณหภูมิต่ำ�

ในสถานะแก๊ส

แก๊สพาความเย็นไหลผ่าน
คอยล์เย็น ภายในตู้เย็น แล้วดูด
ความร้อนจากภายในตู้เย็น

สารทำ�ความเย็นในสถานะ
แก๊สทีด
่ ด
ู ความร้อนภายใน
ตูเ้ ย็น

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยของตู้เย็น
ระบบคอยล�ร�อน

ส่งสารทำ�
ความเย็นที่
เพิ่มความดันและ
อุณหภูมิสูงขึ้น

input
สารทำความเย็น
สถานะแก�สที่มี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

process
แก�สที่มีอุณหภูมิสูง
จะไหลไปตามคอยล�รอ� น
เพื่อถ�ายเทความร�อน
สูอ� ากาศด�านนอกตูเ� ย็น

สารทำความเย็นที่มี
อุณหภูมิลดลง และ
กลายสถานะเป�น
ของเหลว

ระบบลดความดัน

ระบบเพิ่มความดัน
input
สารทำความเย็น
ในสถานะแก�ส
ที่ดูดความร�อน
จากในตู�เย็น

ส่งสารทำ�
ความเย็นที่
ดูดความร้อน
ภายในตู้เย็น

process

ส่งสารทำ�
ความเย็นที่
อุณหภูมิลดลง
และกลายเป็น
ของเหลว

output

input

output

คอมเพรสเซอร� สารทำความเย็น
บีบอัดสารทำ ที่มีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น
ความเย็น
สถานะแก�ส
ทำให�แก�สมี
ความดันเพิม่ ขึน้

ระบบ
การทำงาน
ของตู�เย็น

สารทำความเย็น สารทำความเย็น
ในสถานะ
ถูกผลักให�ไหล
ของเหลว
เข�าสูภ� ายในตูเ� ย็น
ผ�านวาล�วขยาย
สารทำความเย็น
มีความดันลดลง
อย�างรวดเร็ว

ระบบคอยล�เย็น
input
สารทำความเย็น
อุณหภูมิต่ำใน
สถานะแก�ส

process
แก�สทำความเย็น
ไหลผ�านคอยล�เย็น
ภายในตู�เย็น แล�วดูด
ความร�อนจาก
ภายในตู�เย็น

process

output
สารทำความเย็น
ในสถานะแก�สที่
ดูดความร�อน
ภายในตู�เย็น

output
สารทำความเย็น
ในสถานะของเหลว
ขยายตัวและ
เย็นตัวลงกลาย
เป�นแก�ส

ส่งสารทำ�
ความเย็นที่
ลดความดัน
และกลายเป็นแก๊ส

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยของตู้เย็น

		 ระบบเพิม
่ ความดัน คอมเพรสเซอร์จะบีบอัดสารทำ�ความเย็นในสถานะแก๊ส ทำ�ให้มค
ี วามดัน
และอุณหภูมเิ พิม
่ ขึน
้ แล้วส่งสารทำ�ความเย็นไปยังท่อแลกเปลีย่ นความร้อนทีบ
่ ริเวณระบบคอยล์รอ
้ น
เพื่อถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกตู้เย็น สารทำ�ความเย็นที่ถ่ายเทความร้อนแล้วจะกลายสถานะ

เป็นของเหลว และไหลเข้าสู่ภายในตู้เย็นผ่านวาล์วขยาย ในระบบลดความดัน ความดันจะลดลง
อย่ า งรวดเร็ ว สารทำ � ความเย็ น ในสถานะของเหลวจะขยายตั ว และเย็ น ตั ว ลงเป็ น แก๊ ส อี ก ครั้ ง

สารทำ�ความเย็นในสถานะแก๊สจะไหลผ่านระบบคอยล์เย็น แล้วดูดความร้อนจากภายในตู้เย็น

จากนั้นสารทำ�ความเย็นจะไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ ที่ระบบเพิ่มความดันอีกครั้ง วนเป็นวัฏจักร
ไปเรื่อย ๆ

อธิบายความผิดพลาดของระบบการทำ�งานของตู้เย็น
		 ปัญหาที่พบ

		 อุณหภูมิในตู้เย็น มีอุณหภูมิต่ำ�ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ของที่แช่ไว้เน่าเสีย
		 ระบบที่ผิดพลาดหรือสาเหตุของปัญหา

		 ระบบทำ�ความเย็นเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากสารทำ�ความเย็นรั่วไหล หรือคอมเพรสเซอร์

ไม่ทำ�งาน หรือแผ่นยางขอบประตูตู้เย็นเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทำ�ให้อากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิ

สูงกว่าไหลผ่านเข้าไปในตู้เย็น มีผลทำ�ให้อุณหภูมิในตู้เย็นไม่เป็นไปตามต้องการและระบบทำ�ความ
เย็นทำ�งานหนักขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

2

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
แหล่งเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

แนวคำ�ตอบกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				

เวลา 2 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด
วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
1.2 สาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก

หลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.2 ทักษะการสื่อสาร

3.3 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้นักเรียนต้องมี
ผูเ้ รียนควรมีความรูเ้ ดิมในเรือ
่ งความหมายของเทคโนโลยีซงึ่ หมายถึง สิง่ ของเครือ
่ งใช้หรือผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ในชีวต
ิ ประจำ�วันทีม
่ นุษย์สร้างขึน
้ ทัง้ ในสมัยอดีต ปัจจุบน
ั และจะเกิดขึน
้ ในอนาคต เพือ
่ แก้ปญ
ั หาหรือ
สนองความต้องการ ส่วนระบบทางเทคโนโลยีมีทั้งระบบทางเทคโนโลยีอย่างง่าย และระบบทางเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน เทคโนโลยีที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านการ
แพทย์ในปัจจุบน
ั ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพมากกว่าในอดีต ซึง่ มนุษย์เป็นผูส
้ ร้างหรือพัฒนาขึน
้ เมือ
่ ประสบกับปัญหา
ในการดำ�รงชีวิต หรือเมื่อมีความต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยอำ�นวยความสะดวก

5. สาระสำ�คัญ
มนุษย์สร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ซึ่งเทคโนโลยีที่ถูก

สร้างขึ้นจะมีประโยชน์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์อาจพบปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่

ทำ�ให้ต้องสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนสามารถคาดการณ์เทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

กิจกรรม 2.1

สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในชีวิต
ประจำ�วัน

20

กิจกรรมท้าทายความคิด

การพัฒนาไม้เท้าสำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็น

20

กิจกรรมท้ายบท

วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

30

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6.2 สื่ออื่น ๆ
		 ตัวอย่างเทคโนโลยีเพือ
่ ประกอบการอธิบายเรือ
่ งการเปลีย
่ นแปลงทางเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์

มือถือ คอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

		 วีดิทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
1) ผูส้ อนนำ�เข้าสูบ
่ ทเรียนด้วยการยกตัวอย่างเทคโนโลยีรอบตัวทีม
่ กี ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน

เช่น โทรศัพท์มอ
ื ถือ คอมพิวเตอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์รก
ั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้วยการใช้ตวั อย่างจริง ใช้ภาพนิง่ หรือวีดท
ิ ศ
ั น์

แสดงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเทคโนโลยีแต่ละชนิด
มีรูปร่าง การใช้งาน ความปลอดภัย ความแข็งแรง ราคา แตกต่างกันอย่างไร

2) ผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ ในอดีต เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์

เคยมีขนาดใหญ่และต้องใช้ระยะเวลาประมวลผลนาน ปัจจุบน
ั มีรป
ู แบบและการใช้งานทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างมาก

3) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนบทที่ 2 เรื่อง สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สาเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ปัญหาหรือความต้องการ องค์ความรู้และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

4) ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อทำ�กิจกรรม 2.1 เรื่อง สาเหตุหรือปัจจัยของการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วัน แล้วให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลการวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วัน แล้วอภิปรายสรุปร่วมกัน

5) ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมโดยใช้ คำ � ถามชวนคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นโลกว่ า เทคโนโลยี เ หล่ า นั้ น

มีอะไรบ้าง และทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างไร โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียน หรือสืบค้น
จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วารสารในห้องสมุด เว็บไซต์ แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาอภิปรายสรุปร่วมกัน

6) ผูส้ อนให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม
่ จับสลากเพือ่ เลือกศึกษาตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ดังหัวข้อต่อไปนี้
อุปกรณ์ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการนอน
หูฟังแพทย์

บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม
จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลการศึกษาเพื่ออภิปรายสรุปเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยของ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

7) ผูเ้ รียนทำ�กิจกรรมท้าทายความคิดจากสถานการณ์ของน้องโรบอททีไ่ ด้ศก
ึ ษาแนวทางการพัฒนา

ไม้เท้าสำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็น แล้วนำ�เสนอและอภิปรายสรุปร่วมกัน
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8) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมท้ายบท เรื่อง วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ แล้วนำ�เสนอและอภิปรายสรุปแนวคิดหลักของสาเหตุหรือปัจจัยทีท
่ �ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีี

8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัด

การวิเคราะห์สาเหตุหรือ

ตรวจกิจกรรมท้ายบท

ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการ

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การประเมินการผ่าน

กิจกรรมท้ายบท

คะแนน 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 3 หมายถึง ดี

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

คะแนน 2 หมายถึง พอใช้

คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไปถือว่าผ่าน

ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

(ดูเกณฑ์การประเมิน

ดี ขึ้นไปถือว่าผ่าน

ในภาคผนวก)
สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
4

3

2

1

การวิเคราะห์สาเหตุ

วิเคราะห์สาเหตุ

วิเคราะห์สาเหตุ

วิเคราะห์สาเหตุ

วิเคราะห์สาเหตุ

การเปลี่ยนแปลง

ทำ�ให้เกิดการ

ทำ�ให้เกิดการ

ทำ�ให้เกิดการ

ทำ�ให้เกิดการ

หรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
เทคโนโลยี

หรือปัจจัยที่

เปลี่ยนแปลงของ

หรือปัจจัยที่

หรือปัจจัยที่

หรือปัจจัยที่

เปลี่ยนแปลงของ เปลี่ยนแปลงของ เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี พร้อม เทคโนโลยี พร้อม เทคโนโลยี พร้อม เทคโนโลยีได้
อธิบายเหตุผลได้

ถูกต้อง ครบถ้วน

อธิบายเหตุผล

อธิบายเหตุผล

เป็นส่วนใหญ่

เป็นบางส่วน

ได้ถูกต้อง

ได้ถูกต้อง

แต่อธิบายเหตุผล
ไม่ถูกต้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
			 คะแนน

			 คะแนน

			 คะแนน

			 คะแนน

4

3

2

1

คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก

คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี

คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้

คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้
9.1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
9.2 ปราชญ์ชาวบ้าน

9.3 สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (http://www.depa.or.th/th/home)
9.4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (http://www.nsm.or.th/)

10. ข้อเสนอแนะ
		 เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น ผู้สอนอาจใช้ตัวอย่างสื่อต่อไปนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นเสียง สื่อบันทึกข้อมูลที่เป็นของจริง การใช้คิวอาร์โค้ด (Quick Response:
QR Code) การใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำ�หรับการเรียนการสอนสองทาง
(interactive learning) ใช้ประกอบการอภิปรายในชั้นเรียน

11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม

กิจกรรม 2.1

สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำ�วัน

		 นักเรียนลองสังเกตและเลือกเทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วันที่เคยเห็นและไม่ซ้ำ�กับตัวอย่าง

ในบทเรียนมาอย่างน้อย 3 ชนิด แล้วอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีเหล่านั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลง

จากอดีตจนถึงปัจจุบน
ั อย่างไรในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปร่าง การใช้งาน ความปลอดภัย ความแข็งแรง
ราคา พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วนำ�เสนอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี
1. เครื่องนุ่งห่ม

2. เครื่องพิมพ์

ลักษณะของเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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สาเหตุหรือปัจจัย

ที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ใช้เทคโนโลยีฮีทเทค (heattech)

มนุษย์มีความต้องการ

นุ่งห่มสบายในหน้าร้อน และอุ่นใน

เครื่องนุ่งห่มที่มีความสบาย

หน้าหนาว

สวยงามและเหมาะสมกับ

เปลี่ยนจากการใช้เส้นใยพืช (เช่น

ฤดูกาล

ปอ ป่าน) และเส้นใยสัตว์ (เช่น ไหม)

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

เป็นเส้นใยนาโนที่มีสมบัติไม่เปียกน้ำ�

ด้านนาโนเทคโนโลยี นำ�มาใช้

ป้องกันการยับ หรือป้องกันเชื้อราบาง

ในการผลิตเส้นใยนาโนที่มี

ชนิดได้

สมบัติตามต้องการ

2 มิติ พิมพ์งานเอกสารบนกระดาษ

มนุษย์มีความต้องการ

พลาสติก ผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ โดยใช้

เครื่องมือสำ�หรับการพิมพ์

หมึกพิมพ์

ชิ้นงาน การขึ้นรูปชิ้นงาน

3 มิติ ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานเป็น 3 มิติ เช่น

เป็น 3 มิติ

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิต

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

และเทคโนโลยีด้านการพิมพ์
ด้านวัสดุประเภทพลาสติก
ชนิดพิเศษสำ�หรับการขึ้นรูป
ชิ้นงาน

3. กล้องถ่ายรูป

มองเห็นภาพผ่านจอแสดงผล

ความต้องการของมนุษย์ใน

ได้ภาพสีซึ่งใกล้เคียงกับภาพจริง

การถ่ายภาพที่คล้ายภาพที่

เปลี่ยนจากบันทึกภาพลงฟิล์ม

ตามองเห็น

เป็นการเปลี่ยนสัญญาณภาพ

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

เป็นสัญญาณดิจท
ิ ลั โดยมีหน่วยความจำ�

ในการพัฒนาเลนส์ และ

ภายในกล้องและภายนอก ทำ�ให้ได้

เซ็นเซอร์ เพื่อรับและเปลี่ยน

จำ�นวนภาพมากขึ้น

สัญญาณภาพเป็นสัญญาณ
ดิจิทัล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คูม
่ อ
ื ครูรายวิชาพืน
้ ฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

กิจกรรมท้าทายความคิด
การพัฒนาไม้เท้าสำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็น
		 จากกิ จ กรรมท้ า ทายความคิ ด ในบทที่ 1

ชวนคิด

นั ก เรี ย นได้ ท ราบมาแล้ ว ว่ า น้ อ งโรบอทได้ ศึ ก ษา
แนวทางการพั ฒ นาไม้ เ ท้ า สำ � หรั บ ผู้ บ กพร่ อ งทาง
การเห็น และทราบระบบการทำ�งานของไม้เท้า รวมถึง
ได้ออกแบบแนวคิดการพัฒนาระบบการทำ�งานของ

ไม้เท้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ผู้บกพร่องทาง
การเห็น และลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดีข้น
ึ อย่างไรก็ตาม

น้องโรบอทต้องการทราบว่า ไม้เท้าสำ�หรับผูบ
้ กพร่อง
ทางการเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาว่า
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม้เท้าสำ�หรับผู้บกพร่อง
ทางการเห็นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มาอย่างไรบ้าง พร้อมนำ�เสนอโดย
แสดงภาพตัวอย่างและอธิบายสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แนวคำ�ตอบ

		 ในอดีตไม้เท้าอาจมี 1 ขาหรือมี 4 ขา ช่วยประคอง

ผู้ใช้ในขณะเดิน ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งผู้บกพร่องทาง

การเห็น ผูท
้ ต
ี่ อ้ งฝึกหัดเดิน และผูส้ งู อายุ ต่อมามีการพัฒนา

ไม้เท้าสำ�หรับผูบ
้ กพร่องทางการเห็นโดยเฉพาะซึง่ ใช้วส
ั ดุ
ทีม
่ น
ี �้ำ หนักเบา เช่น อะลูมเิ นียม ป้องกันการเกิดสนิมและ

ไม้เท้าชนิดต่าง ๆ

สามารถพับเก็บได้ ปัจจุบันไม้เท้าผู้บกพร่องทางการเห็น

มีเซ็นเซอร์สำ�หรับสิ่งกีดขวาง โดยสามารถส่งเสียงเตือนและสั่นที่มือจับได้ เทคโนโลยีนี้จึงใช้ปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาและความต้องการของมนุษย์ ร่วมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุที่นำ�มาใช้ทำ�ไม้เท้าชนิดต่าง ๆ

(ก)

(ข)

ไม้เท้าสำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็นในปัจจุบัน ก) แบบพับได้ ข) แบบมีเซ็นเซอร์สำ�หรับสิ่งกีดขวาง
ที่มา : http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2663715/The-white-stick-gets-21st-century-makeover-30		 smart-cane-uses-SONAR-vibrations-help-blind-people-see.html
		 http://www.temcathai.com/magazine/documents/volume_20_issue_1/temca_magazine_1_5_27.pdf
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กิจกรรมท้ายบท

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์

		 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 - 4 คน แล้วเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย์มา
1 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ชว่ ยในการเดิน จากนัน
้ วิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยทีท
่ �ำ ให้เกิดการ

เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีนน
ั้ จากอดีตมาถึงปัจจุบน
ั และคาดการณ์เทคโนโลยีทจี่ ะเปลีย่ นแปลงไป
ในอนาคต พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีนั้นที่จะเกิดขึ้น แล้วนำ�เสนอ
แนวคำ�ตอบ

เทคโนโลยีที่เลือก คือ อุปกรณ์ช่วยในการเดิน
1. สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีชนิดนั้นจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน

ในอดีตจะใช้ไม้ค้ำ�ยัน (มี 1 ขาหรือมากกว่า) ต่อมามีการพัฒนาวอร์กเคอร์ (walker) ซึ่งเป็น

โครงอะลูมิเนียมมีขา 4 ขา (หรือล้อ) ให้ผู้ใช้จับทั้งสองมือจับยกหรือดันช่วยเดิน ปัจจุบันมีรองเท้า
บูทช่วยเดิน (ankle brace walker) ซึ่งจะมีส่วนที่ช่วยประคองขาของผู้ใช้ในขณะเดิน เทคโนโลยี

นี้จึงใช้ปัจจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของมนุษย์ ร่วมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ในด้านวัสดุที่นำ�มาใช้ทำ�อุปกรณ์ช่วยในการเดินชนิดต่าง ๆ

2. คาดการณ์ลักษณะของเทคโนโลยีนั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ช่วย

ในการเดินอาจจะมีการทำ�งานแบบ Internet of Things (IoT) คือมีการติดตั้งหน่วยความจำ�และ

การประมวลผลในอุปกรณ์เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแรงกด ระยะในการเดิน การคำ�นวณปริมาณ
แคลอรีทใี่ ช้ในการเดิน มีระบบการเชือ
่ มต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพือ
่ ส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้บค
ุ ลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจากความก้าวหน้าของวัสดุศาสตร์ จะทำ�ให้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน

ทำ�ด้วยวัสดุที่มีน้ำ�หนักเบาแต่มีความคงทน แข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน รวมทั้งความรู้
ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเดินให้มีความเหมาะสมกับสรีระ เพศ
และวัยของผู้ใช้แต่ละคน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

3

ผลกระทบของเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
แหล่งเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

แนวคำ�ตอบกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				

เวลา 2 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด
วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ

คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
1.2 สาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบน
ั ซึง่ มีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลาย

ด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีทงั้ ด้านบวกและด้านลบทีส
่ ง่ ผลต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม

2.2 เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
บทที่ 3
| ผลกระทบของเทคโนโลยี
ผลกระทบของเทคโนโลยี

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ

3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการสื่อสาร

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
ผู้เรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

เมือ
่ มีปจั จัย เช่น ปัญหาและความต้องการของมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ที่มีอยู่เดิม หรือการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

5. สาระสำ�คัญ
การเลือกใช้เทคโนโลยี ผูใ้ ช้ ผูพ
้ ฒ
ั นา และผูส
้ ร้างเทคโนโลยีจ�ำ เป็นต้องมีการคำ�นึงถึง และวิเคราะห์

ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีทงั้ ในทางด้านบวกและด้านลบทีส่ ง่ ผลต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งการเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหานั้นอาจเกิดขึ้นแล้วหรือคาดการณ์ว่าจะเกิด
ขึ้นในอนาคต จากการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ ผู้พัฒนา และผู้สร้าง
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

กิจกรรม 3.1

การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี

20

กิจกรรมท้าทายความคิด

วิเคราะห์ผลกระทบของไม้เท้าสำ�หรับ
ผู้บกพร่องทางการเห็น

20

กิจกรรมท้ายบท

สำ�รวจ วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข

40
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
ผลกระทบของเทคโนโลยี
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6.2 สื่ออื่น ๆ
วีดิทัศน์ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการคมนาคม

https://www.youtube.com/watch?v=ludS7hOQVuo

วีดิทัศน์ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการแพทย์

https://www.youtube.com/watch?v=liribzaAogU

วีดิทัศน์ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

https://www.youtube.com/watch?v=lk87wvkwgnM

https://www.youtube.com/watch?v=L6lZeCWHgQs

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
1) กระตุน
้ ความสนใจผูเ้ รียนด้วยการเปิดวีดท
ิ ศ
ั น์ เรือ
่ ง ผลกระทบของเทคโนโลยีทง้ั ด้านบวกและด้านลบ

จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำ�ถามว่า “นักเรียนคิดว่าการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีทางการคมนาคม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีการสือ
่ สาร ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร”
		 แนวคำ�ตอบ

		 1. เทคโนโลยีทางการคมนาคม ช่วยให้การดำ�เนินชีวต
ิ สะดวกรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ท�ำ ให้เกิด
มลภาวะ และการจราจรติดขัด

		 2. เทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยให้การสื่อสารทำ�ได้รวดเร็วขึ้น แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
สื่อสาร เมื่อหมดอายุการใช้งานก็ทำ�ให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

		 3. เทคโนโลยีทางการแพทย์ ช่วยทำ�ให้มนุษย์มสี ข
ุ ภาพแข็งแรง และมีอายุยน
ื ยาว แต่เมือ่ นำ�เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบต่อผู้รับบริการ

		 หมายเหตุ คำ�ตอบที่ได้จากผู้เรียนอาจไม่จำ�เป็นต้องครอบคลุมผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
2) ผูเ้ รียนศึกษาเนือ
้ หาในส่วนบทนำ� จากหนังสือเรียนในบทที่ 3 เรือ
่ งผลกระทบของเทคโนโลยี จากนัน
้

ใช้ค�ำ ถาม ชวนคิด “นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีอยูต
่ ลอดเวลาในชีวต
ิ ประจำ�วัน เช่น รถยนต์ เครือ
่ งปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ พัดลม โทรทัศน์ นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสนใจนั้น
เกิดผลกระทบในด้านบวกและด้านลบอย่างไร” เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
บทที่ 3
| ผลกระทบของเทคโนโลยี
ผลกระทบของเทคโนโลยี

แนวคำ�ตอบ
เทคโนโลยี

ผลกระทบด้านบวก

ผลกระทบด้านลบ

ช่วยอำ�นวยความสะดวก
ในการเดินทาง

ควันไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
ปิดได้ตามความต้องการ

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค ถ้าไม่ทำ�ความสะอาดแผ่น
กรองอากาศ

เครื่องถ่ายเอกสาร

สำ�เนาเอกสารได้ในปริมาณมาก
และรวดเร็ว

เกิดฝุ่นละอองของหมึกที่อาจเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้

รถยนต์

3) ผูเ้ รียนทำ�กิจกรรม 3.1 เรือ
่ ง การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี โดยแบ่งกลุม
่ ผูเ้ รียนให้ศก
ึ ษาและ
สืบค้นในประเด็นดังนี้ 1) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์ และสังคม 2) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ
เศรษฐกิจ และ 3) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกวิเคราะห์ผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่สนใจมา 1 ประเด็นจากทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น และเตรียมนำ�เสนอผลงาน
4) ผู้เรียนนำ�เสนอผลงาน จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย และสรุปในประเด็นของการใช้
การพั ฒ นา และการสร้ า งเทคโนโลยี ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้งด้านบวกและด้านลบ
5) ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีและแนวทางการป้องกันและแก้ไข
กรณีศึกษาโครงการแกล้งดิน และการสร้างสนามบิน จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีดังกล่าว
โดยเน้นว่าผู้ใช้ ผู้พัฒนา หรือผู้สร้างเทคโนโลยีควรจะต้องมีการวางแผนแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดจากการใช้ การพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี
6) ผูเ้ รียนทำ�กิจกรรมท้าทายความคิด เรือ
่ ง วิเคราะห์ผลกระทบของไม้เท้าสำ�หรับผูบ
้ กพร่องทางการเห็น
โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบต่อมนุษย์ และสังคม เศรษฐกิจ หรือ
สิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช้และการผลิตไม้เท้าอัจฉริยะทีอ่ อกแบบไว้ในบทที่ 1 (ครูควรอธิบายว่าเทคโนโลยี
ทีส่ ร้างขึน
้ อาจมีหรือไม่มีผลกระทบครบทุกด้านก็ได้)
7) ผูเ้ รียนแบ่งกลุม
่ ทำ�กิจกรรมท้ายบท เรือ่ ง สำ�รวจ วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี และเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข “ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำ�วัน ขณะเดียวกันในชุมชนเองก็มี
การใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ลองสำ�รวจและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ของเทคโนโลยีทสี่ นใจในชุมชน เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดการขยะ หรือการจัดการน้�ำ พร้อมทัง้ เสนอ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น” ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนว่า
ผลกระทบของเทคโนโลยีทวี่ เิ คราะห์ไม่จ�ำ เป็นต้องมีทงั้ ทางด้านบวกและลบเสมอไป อาจมีเฉพาะด้านใดด้าน
หนึ่งก็ได้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปดังนี้ “การใช้ การพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อมนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำ�เป็น

ที่จะต้องคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และรอบคอบ ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีนั้น และหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม”

8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางเทคโนโลยี

วิธีการวัด
ตรวจใบกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
ใบกิจกรรม 3.1

และเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ทักษะการสื่อสาร

คะแนน 7-8 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 1-2 หมายถึง

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

กิจกรรมท้ายบท

ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ

ปัญหา

ทักษะการคิดเชิงระบบ

การผ่าน

คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้

การสำ�รวจ วิเคราะห์ผล
กระทบของเทคโนโลยี

เกณฑ์การประเมิน

ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
บทที่ 3
| ผลกระทบของเทคโนโลยี
ผลกระทบของเทคโนโลยี
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน

4

3

2

1

การวิเคราะห์ผลกระทบ วิเคราะห์ผลกระทบ วิเคราะห์ผลกระทบ วิเคราะห์ผลกระทบ วิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี

ของเทคโนโลยี

ของเทคโนโลยี

ของเทคโนโลยี

ของเทคโนโลยี

และด้านลบได้

และด้านลบได้

และด้านลบได้

และด้านลบได้

ทั้งทางด้านบวก
ชัดเจน และ

สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

ทั้งทางด้านบวก
ชัดเจน และ

สอดคล้องกับ

ทั้งทางด้านบวก
สอดคล้องกับ
สถานการณ์

สถานการณ์

แต่ไม่ชัดเจน

ได้ถูกต้อง

ทั้งทางด้านบวก
แต่ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์

เป็นส่วนใหญ่

การสำ�รวจ วิเคราะห์

วิเคราะห์

วิเคราะห์

วิเคราะห์

วิเคราะห์

และเสนอแนวทาง

เทคโนโลยีทั้ง

เทคโนโลยีทั้ง

เทคโนโลยีทั้ง

เทคโนโลยีทั้ง

ปัญหา

ั เจน และด้านลบได้
ั เจน ด้านลบได้ชด
ด้านลบได้ชด
ั เจน ด้านลบได้ชด

ผลกระทบของเทคโนโลยี ผลกระทบของ

ป้องกันและแก้ไข

ทางด้านบวกและ

ไม่ชัดเจน และ

แก้ไขปัญหาได้

แก้ไขปัญหาได้

แก้ไขปัญหาได้

วิธกี ารป้องกันและ

ครบถ้วน
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

			 คะแนน

ทางด้านบวก

และเสนอวิธี

ได้ถูกต้อง

			 คะแนน

ทางด้านบวกและ

ผลกระทบของ

และเสนอวิธี

และเป็นไปได้

			 คะแนน

ทางด้านบวกและ

ผลกระทบของ

และเสนอวิธี

การป้องกันและ

			 คะแนน

ผลกระทบของ

7-8 คะแนน

5-6 คะแนน

3-4 คะแนน

1-2 คะแนน

การป้องกันและ
และเป็นไปได้
ได้ถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่

การป้องกันและ
และเป็นไปได้
ได้ถูกต้อง

ไม่สามารถเสนอ
แก้ไขปัญหาได้

บางส่วน

หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก

หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี

หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้

หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9. แหล่งเรียนรู้
9.1 ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องพยาบาล ศูนย์สะเต็มศึกษา

9.2 ภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดของสถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่

ศูนย์ OTOP ศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำ�จังหวัด แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในจังหวัด องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

9.3 แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อเสนอแนะ
		 10.1 ในการจัดกิจกรรมผู้สอนควรจัดเตรียมภาพหรือสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยี แทนการเล่าเรื่อง เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

		 10.2 ผูส้ อนอาจจัดเตรียมตัวอย่างเทคโนโลยีทอี่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคตในช่วงสรุปบทเรียน เช่น รถยนต์
ที่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งทางบกและทางอากาศ หรือการพัฒนาการนำ�ส่งยาในการรักษาโรคมะเร็งด้วย
นาโนเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็นต้น โดยจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสะท้อนคิด เพือ
่ เชือ
่ มโยงให้ผเู้ รียน
ได้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อตนเอง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม

กิจกรรม 3.1

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเทคโนโลยี

		 เลือกเทคโนโลยีที่สนใจและวิเคราะห์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการใช้เทคโนโลยี

โดยเลือกวิเคราะห์ผลกระทบเทคโนโลยีเพียง 1 ประเด็น จากผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีที่สนใจคือ เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ สังคมและมนุษย์

ผลกระทบด้านบวก
1. ใช้เวลาในการตรวจวัดความดันเร็วขึน
้
2. ประชาชนสามารถตรวจสอบสุขภาพ
ของตนเองได้อย่างสม่ำ�เสมอ
3. สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ�และ
รวดเร็ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลกระทบด้านลบ

1. ต้องมีการดูแลรักษาอยูต่ ลอดเวลา
2. ผูใ้ ช้งานต้องมีความรูใ้ นการใช้งาน
3. อาจเกิดผิดพลาดในการตรวจวัด
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
บทที่ 3
| ผลกระทบของเทคโนโลยี
ผลกระทบของเทคโนโลยี

กิจกรรมท้าทายความคิด
วิเคราะห์ผลกระทบของไม้เท้าสำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็น

ชวนคิด

		 ในกิ จ กรรมท้ า ทายความคิ ด ในบทที่ 1

และ 2 นั ก เรี ย นได้ ท ราบเกี่ ย วกั บ ระบบการ

ทำ�งานของไม้เท้าและการเปลีย่ นแปลงของไม้เท้า
สำ�หรับผู้บกพร่องทางการเห็น อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น ย่ อ มมี ผ ลกระทบทั้ ง

ด้ า นบวกและด้ า นลบ ดั ง นั้ น นั ก เรี ย นจึ ง ต้ อ ง
วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีที่ศึกษาให้

รอบคอบเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ
ที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบต่อ
มนุษย์ และ
สังคม

น้องโรบอท อยากทราบว่า ไม้เท้าสำ�หรับ
ผู้บกพร่องทางการเห็นที่ออกแบบระบบการ
ทำ�งานไว้ในบทที่ 1 นั้นจะมีผลกระทบทางด้าน
บวกและด้านลบต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ
หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อม
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้
และการผลิตไม้เท้านั้น

ด้านบวก
ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งาน

ด้านลบ
-

ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเดิน
ทางได้สะดวกขึ้น

อาจทำ�ให้สินค้ามีราคาสูงเกินไป
เศรษฐกิจ

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ส่งผลให้ผู้บกพร่องทางการเห็น

ที่มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อได้
ก่อให้เกิดของเสียใน

สิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กระบวนการผลิต

ถ้ากระบวนการผลิต

ไม่ได้คำ�นึงถึงการใช้ทรัพยากร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลกระทบของเทคโนโลยี
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สำ�รวจ วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข

		 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำ�วัน ขณะเดียวกันในชุมชนเองก็มีการ
ใช้เทคโนโลยีทม
่ี ค
ี วามซับซ้อนมากขึน
้ ด้วย ลองสำ�รวจและวิเคราะห์ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบ

ของเทคโนโลยีทส
ี่ นใจในชุมชน เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจัดการขยะ หรือการจัดการน้�ำ พร้อม
ทั้งเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างแนวคำ�ตอบที่ 1
การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีบ่อฝังกลบขยะ
หัวข้อ

ผลกระทบ
ด้านบวก

ผลกระทบ
ด้านลบ

ผลกระทบต่อมนุษย์
และสังคม

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

1. กำ�จัดขยะในชุมชน
ครัวเรือน
2. ป้องกันเชื้อโรค ที่เกิด
จากการกำ�จัดขยะ
ไม่ถูกวิธี

1. แก๊สจากกระบวนการ
หมักของขยะในบ่อฝัง
กลบ สามารถนำ�ไปเป็น
เชื้อเพลิงได้
2. สร้างรายได้จากการขาย
ขยะที่คัดแยก ก่อนนำ�ไป
ฝังกลบ

1. ป้องกันการปนเปื้อน
ขยะลงสู่แหล่งน้ำ�
และดิน

1. เกิดกลิ่นที่ไม่พึง
ประสงค์ในบริเวณ
ใกล้เคียง
2. เสี่ยงต่อการเกิดไฟ
ไหม้บ่อขยะ ทำ�ให้
เกิดปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการสูดดม
ควันไฟ

1. ถ้าไม่มีการคัดแยกขยะที่
มีประโยชน์ หรือมีมูลค่า
จะเป็นการสูญเสียรายได้
2. เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
บ่อขยะ ซึ่งอาจเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ในบริเวณใกล้เคียง
3. ถ้าเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
ไม่เหมาะสม อาจทำ�ให้
สูญเสียพืน
้ ทีใ่ นการทำ�
การเกษตร หรือสถานที่
ท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้
ลดลง

1. อาจเกิดการปนเปื้อน
ของน้ำ�เสียจากบ่อ
ขยะลงในดิน หรือ
แหล่งน้ำ�ใกล้เคียง
2. อาจเกิดปัญหาไฟไหม้
บ่อขยะ ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใน
หลายด้าน เช่น มลพิษ
ทางอากาศ
3. เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศใน
บริเวณใกล้เคียงบ่อขยะ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
บทที่ 3
| ผลกระทบของเทคโนโลยี
ผลกระทบของเทคโนโลยี

วิธีการป้องกัน
1. มีการวางแผนดำ�เนินงาน และเลือกพื้นที่ ในการสร้างบ่อฝังกลบขยะ โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

2. มีระบบการบริหารจัดการบ่อขยะที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ
3. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนำ�มาฝังกลบ

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนและครัวเรือน

2. ควรหาแนวทางการกำ�จัดขยะด้วยวิธีการอื่นมาใช้ร่วมกัน เพื่อลดพื้นที่ที่ใช้ในการทำ�
บ่อฝังกลบขยะ และเป็นการลดมลพิษจากการฝังกลบขยะ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
ผลกระทบของเทคโนโลยี
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ตัวอย่างแนวคำ�ตอบที่ 2
การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial robot)

ผลกระทบด้านบวก

ผลกระทบด้านลบ

1. สามารถทำ�งานทีย่ าก เสีย่ งอันตรายแทนมนุษย์ได้
2. เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำ�งานน้อยลง
ส่งผลให้สญ
ู เสียวัตถุดบ
ิ จากการทำ�งานน้อยลง
3. ชิน
้ งานทีไ่ ด้มค
ี ณ
ุ ภาพสูง และมีความสม่�ำ เสมอ
ด้วยระบบการทำ�งานที่มีความเที่ยงตรง
4. ผลิตชิ้นงานได้ปริมาณมาก เพราะสามารถ
ทำ�งานได้ตามระยะเวลาที่กำ�หนด
5. ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ด้ า นแรงงาน ในการ
สรรหาคนงาน และการฝึกทักษะ

1. ลงทุนสูง ใช้พลังงานไฟฟ้าจำ�นวนมาก
จำ � เป็ น ต้ อ งมี แ หล่ ง สำ � รองพลั ง งาน
มีคา่ ใช้จา่ ยในการบำ�รุงรักษาที่สูง
2. การบำ�รุงรักษา ต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
3. เกิ ด ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากชิ้ น ส่ ว น
เครื่องจักร
4. เพิ่มอัตราการว่างงาน เนื่องจากมีการ
ใช้หุ่นยนต์ทดแทน

ปัญหาที่ตามมา

วิธีการป้องกันปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ไม่สามารถทำ�งานได้ ถ้ามี
พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ
2. เ กิ ด ก า ร ป น เ ปื้ อ น ข อ ง
โลหะหนั ก จากชิ้ น ส่ ว น
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
3. มีการลักลอบทิง้ ชิน
้ ส่วนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ด้อยพัฒนา
4. อั ต ราการว่ า งงานที่ สู ง ขึ้ น
อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม
ในสังคม

1. ต้องมีแหล่งสำ�รองพลังงาน
2. ต้ อ งมี ร ะบบจั ด การขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามหลั ก
วิชาการ
3. มีกฎหมายรองรับการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
4. พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงาน
ให้เท่าทันเทคโนโลยี

1. จั ด ห า เ ท ค โ น โ ล ยี
หุ่ น ยนต์ ท่ี ป ระหยั ด
พลังงานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. นำ � ชิ้ น ส่ ว นของขยะ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ม า
คั ด แ ย ก แ ล ะ ผ่ า น
กระบวนการนำ�กลับ
มาใช้ใหม่
3. ปรับปรุง และยกระดับ
ฝีมอื แรงงาน เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

4

วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
แหล่งเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

แนวคำ�ตอบกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				

เวลา 4 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด
ใช้ความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับวัสดุ อุปกรณ์ เครือ
่ งมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี

ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
1.2 สาระการเรียนรู้

1) วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ

เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

2) อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้

ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 วิเคราะห์สมบัตขิ องวัสดุ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนาชิน
้ งานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2.2 วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อนำ�ไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ

3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
3.4 ทักษะการสื่อสาร

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
ผูเ้ รียนต้องมีความรูเ้ กีย
่ วกับวัสดุพน
ื้ ฐานว่ามีหลายประเภท ซึง่ แต่ละประเภทอาจมีสมบัตท
ิ เี่ หมือน

หรือแตกต่างกัน รวมทั้งเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานก็จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน ต้องพิจารณาจากสมบัติ
ของวัสดุ ลักษณะของอุปกรณ์ และประเภทของเครือ่ งมือให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ในการทำ�งาน

5. สาระสำ�คัญ
วัสดุมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทมีสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกัน เราจึงต้องเลือกใช้วัสดุให้

เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน เช่น การตัด และการเจาะ นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

กิจกรรม 4.1

วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัตข
ิ องวัสดุในสิง่ ของเครือ่ งใช้

20

กิจกรรม 4.2

วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

20

อธิบายและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างไม้เท้า

30

กิจกรรมท้าทาย
ความคิด

กิจกรรมท้ายบท

ออกแบบอุปกรณ์และนำ�เสนอแนวทางการเลือกใช้วัสดุ
และเครื่องมือพื้นฐาน

60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6.2 สื่ออื่น ๆ
วีดิทัศน์ เรื่อง วิธีการใช้เครื่องมือ

https://www.youtube.com/watch?v=aA-yEaVA3ZQ

วีดิทัศน์ เรื่อง การใช้เครื่องมือวัด ไมโครมิเตอร์ (micrometer)
https://www.youtube.com/watch?v=1GUjn_B40WM

วัสดุ ได้แก่ ไฟเบอร์บอร์ด ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สังกะสี และกระจก
เครื่องมือ ได้แก่ เลื่อยลอ เลื่อยตัดเหล็ก สว่านมือ เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และคีมแบบต่าง ๆ

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 1 สมบัติของวัสดุ
1) ผู้สอนแสดงตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์ให้ผู้เรียนศึกษา เช่น พัดลม เตารีด กระติกน้ำ�ร้อน

กระทะ คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล กล่องทีท
่ �ำ จากโลหะ กระจก จากนัน
้ ผูส
้ อนตัง้ คำ�ถามเพือ
่ ให้ผเู้ รียนอภิปราย
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ี
		

		

อุปกรณ์เหล่านี้มีชิ้นส่วนอะไรบ้าง

แต่ละชิ้นส่วนทำ�จากวัสดุอะไร วัสดุดังกล่าวมีสมบัติอย่างไร

					 แนวคำ�ตอบ
		 1. พัดลม ประกอบด้วยใบพัด มอเตอร์ สวิตช์กลไกการเปิด-ปิด และปรับระดับความแรง

ของพัดลมและตัวเครื่อง ซึ่งวัสดุส่วนมากที่นำ�มาผลิตเป็นพัดลม คือ พลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง เพราะ
สามารถรับแรงกระแทกได้ดี น้ำ�หนักเบา

		 2. กระทะ ประกอบด้วยตัวกระทะ และด้ามจับ โดยตัวกระทะทำ�จากเหล็ก สเตนเลส หรือ

อะลู มิ เ นี ย ม ซึ่ ง นำ � ความร้ อ นได้ ดี ทำ � ให้ อ าหารสุ ก ได้ ทั่ ว ถึ ง ในขณะที่ ด้ า นจั บ ทำ � จากฉนวนความร้ อ น
เพื่อป้องกันความร้อนมาสู่มือผู้ใช้งาน

2) ผู้สอนใช้คำ�ถามชวนคิดเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ “ควรใช้วัสดุประเภทใดที่สามารถ

นำ�มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนจากวัสดุมาสู่มือ และเพราะ
เหตุใดจึงเลือกวัสดุประเภทนั้น”

		 แนวคำ � ตอบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น ความร้ อ นได้ ควรเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต มาจาก

วัสดุประเภท กระเบื้อง แก้ว ไม้ ผ้า หรือพลาสติก เพราะเป็นวัสดุที่นำ�ความร้อนได้ไม่ดี หรือเรียกว่า
ฉนวนความร้อน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

3) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุน่ารู้ ในหนังสือเรียน บทที่ 4 เรื่อง

วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน ในหัวข้อต่อไปนี้ 1) โลหะ 2) ไม้ 3) เซรามิก 4) วัสดุผสม และ 5) วัสดุสมัยใหม่

จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นของสมบัติ
ของวัสดุ (ความแข็งแรง สภาพยืดหยุ่น การนำ�ความร้อน เป็นต้น) และการนำ�ไปใช้งาน

4) ผู้เรียนทำ�กิจกรรม 4.1 เรื่อง วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในสิ่งของเครื่องใช้

“ยกตัวอย่างอุปกรณ์และเครือ
่ งมือทางการแพทย์อย่างน้อย 3 ประเภท แล้ววิเคราะห์ประเภทของวัสดุ สมบัติ
ของวัสดุ และเหตุผลที่ใช้วัสดุประเภทนั้น”

5) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ที่ถูกนำ�มาสร้างอุปกรณ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์ ว่าต้องมีสมบัติอย่างไร

		 แนวคำ�ตอบ สมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ควรมีลักษณะ ดังนี้ี
		 1. สามารถนำ�ไปใช้งานกับร่างกายได้ โดยไม่เกิดอาการแพ้ หรือเป็นโทษต่อร่างกาย

		 2. ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ นำ � มาผลิ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ แต่ ล ะชนิ ด เช่ น ความแข็ ง แรง

ไม่เกิดสนิม สภาพยืดหยุ่น

		 3. สามารถผลิตขึ้นได้โดยกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน

		 4. วัสดุที่นำ�มาผลิตสามารถทำ�การฆ่าเชื้อได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติของวัสดุ

		 5. ก่อนนำ�อุปกรณ์หรือเครื่องมือมาใช้ ต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย

ในการใช้งาน

ตอนที่ 2 เครื่องมือพื้นฐาน
6) ผู้สอนใช้คำ�ถามชวนคิด ดังนี้ “ยกตัวอย่างชิ้นงานที่ประกอบด้วยวัสดุประเภทเดียวกันและ

ชิ้นงานที่ประกอบด้วยวัสดุต่างประเภท ประเภทละ 1 ชิ้น และเราสามารถใช้เครื่องมือใดบ้างในการสร้าง

ชิน
้ งานเหล่านัน
้ ” จากนัน
้ ผูส้ อนสุม
่ ตัวแทนผูเ้ รียนนำ�เสนอ และผูส้ อนนำ�อภิปรายประเด็นในการสร้างชิน
้ งาน
ที่ผู้สอนเตรียมไว้ เช่น เก้าอี้ไม้
แนวคำ�ตอบ
ตัวอย่างชิ้นงาน
เก้าอี้ไม้
เก้าอี้พนักพิงเป็นพลาสติก

โดยขาเก้าอี้ทำ�ด้วยสเตนเลส

เครื่องมือที่ใช้
ฉากเหล็ก ค้อน ตะปู สว่าน สกรู นอต เครื่องไสไม้ไฟฟ้า
ไม้บรรทัดเหล็ก

ฉากเหล็ก สกรู นอต เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องบัดกรี
เครื่องตัดโลหะ ไม้บรรทัดเหล็ก
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7) ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับฉลาก เพื่อศึกษาและทดลองใช้งาน

เครื่องมือพื้นฐาน ดังนี้
		

ชุดเครื่องมือสำ�หรับการวัดขนาด เช่น ใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของกระดาษ

		

ชุดเครื่องมือสำ�หรับการเจาะ เช่น ใช้สว่านมือเจาะแผ่นไม้

		

ชุดเครื่องมือสำ�หรับการตัด เช่น ใช้คีมตัดลวด

8) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอ พร้อมสาธิตการใช้งานของชุดเครื่องมือที่ศึกษา จากนั้นผู้เรียนและ

ผู้สอนร่วมกันอภิปรายวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

9) ผู้ ส อนตั้ ง คำ � ถามชวนคิ ด ให้ ผู้ เ รี ย นตอบดั ง นี้ “ช่ ว ยกั น ระดมความคิ ด ว่ า นอกจากตั ว อย่ า ง

เครื่องมือพื้นฐานข้างต้นแล้วยังมีเครื่องมือประเภทอื่นอะไรบ้าง สำ�หรับการวัดขนาด การตัด การเจาะ และ
มีวิธีการใช้งานอย่างไร ยกตัวอย่างมาอย่างละ 2 ประเภท”
			 แนวคำ�ตอบ
การใช้งาน

ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการใช้งาน
ตลับเมตร ใช้สำ�หรับวัดขนาดวัตถุและระยะระหว่างวัตถุ ตัวตลับทำ�ด้วยโลหะหรือ
พลาสติก สายวัดทำ�ด้วยแผ่นโลหะบางเคลือบสี ปลายสายวัดมีขอเกี่ยวเล็ก ๆ สำ�หรับ
เกีย่ วให้ตด
ิ กับวัตถุทต
ี่ อ
้ งการวัด สายวัดสามารถดึงออกจากตลับได้งา่ ย และเมือ
่ ปล่อยมือ
มันจะเลื่อนกลับเข้าไปในตลับ
การใช้งาน
1) ใช้ขอเกี่ยวที่ปลายสายวัดเกี่ยวไว้กับด้านหนึ่งของระยะหรือชิ้นงานที่ต้องการวัด
2) ดึงตลับเพื่อดึงสายวัดออกมาจนกระทั่งถึงจุดที่ต้องการวัด (ต้องปรับสายวัดให้ได้
มุมฉากกับริมขอบของชิ้นงานหรือระยะที่ต้องการวัด)
3) อ่านค่า แล้วจดระยะที่อยู่บนสายวัดไว้

เครื่องมือสำ�หรับ
การวัด

ฉากเหล็ก หรือบรรทัดฉาก ใช้สร้างมุมฉาก และตรวจสอบว่ามุมได้ฉากหรือไม่ ลักษณะ
เป็นแผ่นโลหะแบนรูปตัว L หรือมีรูปร่างเป็นมุมฉาก ด้านที่สั้นกว่าและหนากว่าเรียกว่า
ด้ามฉาก ด้านที่ยาวกว่าแต่บางกว่าเรียกว่า ใบฉาก
การใช้งาน
1) วางปลายด้านหนึง่ ของฉากลงบนไม้วด
ั เพือ
่ หาตำ�แหน่งของมุม แล้วทำ�เครือ
่ งหมายไว้
2) วางฉากไว้บนไม้โดยให้ด้านหนาวางแนบกับขอบของไม้ เอียงไปมาเพื่อให้ด้านหนา
แนบกับงานจริง ๆ
3) เลื่อนฉากไปบนไม้จนกว่าด้านบางจะพบกับเครื่องหมายที่ทำ�ไว้
4) ลากเส้นไปตามด้านบาง
5) การตรวจความได้ฉากของมุม ให้วางฉากลงในมุมหรือนอกมุมที่ต้องการตรวจ
กดส่วนที่เป็นด้านหนาให้แนบด้านหนึ่งของมุมที่ต้องการตรวจ
6) ตรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างด้านบางของฉากกับอีกด้านหนึ่งของมุม ถ้าพอดีกัน
แสดงว่ามุมได้ฉาก
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การใช้งาน

เครื่องมือสำ�หรับ
การตัด

เครื่องมือสำ�หรับ
การเจาะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการใช้งาน
เลือ
่ ยมือ ใช้ตด
ั ไม้ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามต้องการ มีลกั ษณะเป็นแผ่นเหล็กบาง ๆ ยาว และ
มีปลายสอบ มีฟน
ั อยูข่ อบด้านยาวด้านเดียว และมีมอื จับอยูท
่ ข่ี อบด้านทีก่ ว้างกว่า ด้ามจับทำ�
จากไม้หรือพลาสติก เลือ่ ยมือมีการผลิตออกมาโดยมีฟน
ั สองแบบ สำ�หรับการเลือ่ ยตามเสีย้ นไม้
และสำ�หรับการเลือ่ ยขวางเสีย้ นไม้
การใช้งาน
1) เลือกใช้เลื่อยให้ถูกกับงาน
2) ขีดเส้นแนวเลื่อยลงบนชิ้นงาน
3) วางชิ้นงานลงบนโต๊ะงาน เช่น ม้ารองเลื่อย เพื่อให้แนวเลื่อยยื่นออกไปพ้นโต๊ะที่รอง
อาจใช้ปากกาจับชิ้นงานจับไม้ไว้ไม่ให้ขยับ
4) ถื อ เลื่ อ ยด้ ว ยมื อ ข้ า งที่ ถ นั ด หั น ฟั น เลื่ อ ยลงด้ า นล่ า ง แล้ ว ลากเลื่ อ ยด้ ว ยท่ า ที่ ถ นั ด
วางฟันเลื่อยลงที่ขอบไม้ด้านที่อยู่ห่างออกไปตรงเส้นหรือติด ๆ กับเส้น วางแนวแขน
หรือไหล่ให้ตรงกับแนวตัด
สว่านข้อเสือ ใช้เจาะรูทไ่ี ม้ หรือเจาะรูชว่ ยในการทำ�รูเดือย
ลักษณะเป็นข้อเหวีย่ งโลหะ ทีป
่ ลายด้านหนึง่ ดูเหมือนลูกบิดประตู
ด้ามจับสามารถหมุนได้รอบตัว และด้ามจับอีกด้านหนึง่
จะอยูร่ อบจุดศูนย์กลางของข้อเหวีย่ ง และปลาย
อีกด้านหนึง่ มีตวั จับดอกสว่าน
การใช้งาน
1) เลือกขนาดของดอกสว่านให้เหมาะกับขนาดของรูที่จะเจาะ
2) คลายตัวจับดอกสว่านออกให้สามารถใส่ดอกสว่านเข้าไปได้ แล้วขันให้แน่น
้ งานกับแท่นยึดทีม
่ น
่ั คง หาตำ�แหน่งของจุดศูนย์กลางของรู แล้วทำ�หลุมเล็ก ๆ
3) ควรยึดชิน
ไว้เพื่อนำ�ศูนย์ (อาจใช้เหล็กหมาดช่วย)
4) วางปลายของดอกสว่านลงตรงทีท
่ �ำ นำ�ศูนย์ไว้ แล้วจับตัวสว่านให้ตง้ั ฉากกับผิวของงาน ใช้มอื
ข้างหนึง่ จับส่วนทีด่ ค
ู ล้ายลูกบิดประตู ส่วนมืออีกข้างหนึง่ จับทีจ่ บ
ั ของส่วนทีเ่ ป็นข้อเหวีย่ ง
5) กดลงไปยังส่วนทีด่ คู ล้ายกับลูกบิดประตูในขณะทีห
่ มุนข้อเหวีย่ ง ถ้าหมุนไปด้านหนึง่ จะเจาะ
ลึกลงไปในงาน แต่ถา้ หมุนกลับด้าน จะเป็นการถอนสว่านออกมา
เหล็กหมาด ใช้ตอกให้เกิดรอยบุม
๋ เล็ก ๆ สำ�หรับนำ�ศูนย์ให้สกรูหรือการตอกตะปู หรือใช้ท�ำ ให้
เกิดรอยเพือ่ เป็นจุดสังเกตในการวัดหรือการกำ�หนดตำ�แหน่ง โลหะทรงกระบอกทีม่ ป
ี ลายแหลม
ความยาวประมาณหนึง่ นิว้ ทีป
่ ลายแหลมของเหล็กนีค้ มมาก ส่วนด้านบนของด้ามจับจะมีปม
ุ่
โลหะติดอยู่

การใช้งานเหล็กหมาด

1) วางปลายของเหล็กหมาดลงตรงจุดที่ต้องการ
2) จับตัวก้านของเหล็กนำ�ไว้ด้วยมือข้างหนึ่งและฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง แล้วกดเหล็กหมาด
เข้ากับชิ้นงานหรือผนังเบา ๆ ถ้าวัสดุมีความแข็ง ให้ตอกเบา ๆ ด้วยค้อน
3) ดึงเหล็กหมาดออกจากรู แล้วนำ�ปลายตะปู หรือสกรูมาทีร่ อยบุม
๋ ทีท
่ �ำ ไว้ แล้วตอกตะปู
หรือสกรู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75

76

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

10) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน และ

อภิปรายเพิม
่ เติมเกีย่ วกับข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้งานและการบำ�รุงรักษา เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปว่า

“วัสดุและเครื่องมือในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท ซึ่งมีสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน และเกิดความปลอดภัย”

11) ผู้เรียนทำ�กิจกรรม 4.2 เรื่อง วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ “สำ�รวจ

สิง่ ของเครือ
่ งใช้ภายในโรงเรียน และเลือกสิง่ ของเครือ
่ งใช้ทสี่ นใจ กลุม
่ ละ 1 อย่าง จากนัน
้ ศึกษาว่าใช้อป
ุ กรณ์
เครื่องมือชนิดใดในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นั้น” โดยผู้สอนต้องคำ�นึงถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ผู้เรียนเลือก เพื่อ
ให้ผเู้ รียนสามารถวิเคราะห์ขอ
้ มูลเกีย่ วกับเครือ
่ งมืออย่างง่ายทีน
่ �ำ มาใช้ในการสร้างสิง่ ของเครือ
่ งใช้ได้ถก
ู ต้อง
12) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายผลการทำ�กิจกรรม 4.2 ว่าผู้เรียนควรใช้อุปกรณ์เครื่องมือ

ให้เหมาะสมกับวัสดุ และลักษณะของการใช้งานให้เหมาะสมกับวัสดุ และสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจ่ี ะสร้างหรือผลิตขึน
้

13) ผู้สอนใช้คำ�ถามนำ�สู่เนื้อหาหัวข้อ เรื่อง การตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุ เช่น “ผู้เรียนทราบ

หรือไม่ว่า ผู้ผลิตหรือผู้สร้างชิ้นงานมีวิธีการประกอบชิ้นงานอย่างไร” แล้วให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาหัวข้อ

เรื่อง การตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุ จากหนังสือเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ จากนั้นสุ่มตัวแทนผู้เรียนนำ�เสนอ
สิ่งที่เรียนรู้ และร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีการตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุให้เหมาะสมกับ
ประเภทของวัสดุ และการใช้งาน
			 แนวคำ�ตอบ
วิธีการต่อชิ้นงาน

การเชื่อมต่อประตู หรือบานพับตู้

เพื่อให้เคลื่อนไหวได้ ต้องมีการใช้ข้อต่อหรือบานพับ

การต่องานไม้ด้วยวิธีการเข้าเดือย

ทำ�ให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงและสวยงาม
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14) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง อธิบายและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้าง

ไม้เท้า โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่างภาพไม้เท้าที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ และระบุส่วนประกอบต่าง ๆ โดยระบุ
ชนิดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือพื้นฐานที่เหมาะสมสำ�หรับการสร้างไม้เท้าตามส่วนประกอบแต่ละส่วน

15) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละประมาณ 4-5 คน ทำ�กิจกรรมท้ายบท เรื่อง ออกแบบอุปกรณ์และ

นำ�เสนอแนวทางการเลือกใช้วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน “ออกแบบอุปกรณ์ในห้องน้ำ�หรือห้องครัวสำ�หรับ

ผูส
้ งู อายุ โดยบอกแนวคิดในการออกแบบ พร้อมกับบอกขนาดและสัดส่วนของชิน
้ งาน แล้วนำ�เสนอแนวทาง
การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเพื่อปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน และให้มีความปลอดภัย”

16) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นของวัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน ดังนี้ “วัสดุ

และเครือ่ งมือในปัจจุบน
ั มีอยูห
่ ลายประเภท ซึง่ มีสมบัตแิ ละการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

กับการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน นอกจากนั้นยังมีการศึกษา คิดค้น และพัฒนาวัสดุและเครื่องมือใหม่ ๆ
อยูต
่ ลอดเวลาเพือ
่ ช่วยอำ�นวยความสะดวก เพิม
่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน ลดขัน
้ ตอนการทำ�งาน ซึง่ ในการ

ใช้งานจะต้องศึกษาข้อปฏิบัติและข้อควรระวัง ควรตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง
ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือใหม่ ๆ อยู่เสมอ”

8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

การวิเคราะห์ประเภท อธิบาย
สมบัติของวัสดุในสิ่งของ
ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 4.1
เครื่องใช้พร้อมให้เหตุผล
ที่ใช้วัสดุ
การวิเคราะห์เครือ่ งมือพืน
้ ฐาน
ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 4.2
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
การออกแบบอุปกรณ์และ
นำ�เสนอแนวทางการเลือกใช้ ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน
ทักษะการคิดเชิงระบบ
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

คะแนน 10-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 6-9 หมายถึง ดี
คะแนน 3-5 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-2 หมายถึง
ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

กิจกรรมท้ายบท

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี

ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม (ดูเกณฑ์การประเมิน

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผูอ
้ น
่ื สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะการสื่อสาร

เกณฑ์การประเมินการผ่าน

ในภาคผนวก)

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน
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้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
4

3

2

1

การวิเคราะห์ประเภท
อธิบายสมบัติของ
วัสดุในสิ่งของเครื่อง
ใช้ พร้อมให้เหตุผล
ที่ใช้วัสดุ

วิเคราะห์ประเภท
และอธิบาย
สมบัติของวัสดุ
พร้อมให้เหตุผล
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

วิเคราะห์ประเภท
และอธิบาย
สมบัติของวัสดุ
ในสิง่ ของเครือ่ งใช้
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์ประเภท
และอธิบาย
สมบัติของวัสดุ
ในสิง่ ของเครือ่ งใช้
ได้ถกู ต้องบางส่วน

วิเคราะห์
ประเภทหรือ
อธิบายสมบัติ
ของวัสดุใน
สิ่งของเครื่องใช้
ไม่ถูกต้อง

การวิเคราะห์เครื่องมือ
พื้นฐานในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้

วิเคราะห์เครือ่ งมือ
พื้นฐานในการ
สร้างสิ่งของ
เครือ่ งใช้ ได้ถกู ต้อง
ครบถ้วน

วิเคราะห์เครือ่ งมือ
พื้นฐานในการ
สร้างสิ่งของ
เครือ่ งใช้ ได้ถกู ต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์เครือ่ งมือ
พื้นฐานในการ
สร้างสิ่งของ
เครือ่ งใช้ ได้ถกู ต้อง
บางส่วน

วิเคราะห์เครื่อง
มือพื้นฐาน
ในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้
ไม่ถูกต้อง

การออกแบบอุปกรณ์
และนำ�เสนอแนวทาง
การเลือกใช้วัสดุ และ
เครื่องมือพื้นฐาน

อธิบายเหตุผล
การเลือกใช้วัสดุ
และเครื่องมือ
พื้นฐาน ในสร้าง
ชิ้นงาน ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
ทุกประเด็น

อธิบายเหตุผล
การเลือกใช้วัสดุ
และเครื่องมือ
พื้นฐาน ในสร้าง
ชิ้นงาน ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

อธิบายเหตุผล
การเลือกใช้วัสดุ
และเครื่องมือ
พื้นฐาน ในสร้าง
ชิ้นงาน ได้ถูกต้อง
บางส่วน

ระบุวัสดุและ
เครือ
่ งมือพืน
้ ฐาน
ในการสร้าง
ชิ้นงานได้ แต่ไม่
สามารถอธิบาย
เหตุผลในการ
เลือกใช้ได้

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
			 คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
			 คะแนน 6-9 		 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
			 คะแนน 3-5 		 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
			 คะแนน 1-2 		 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

9. แหล่งเรียนรู้
งานช่าง http://www2.pop.vcharkarn.com/blog/116163/94577
สมบัติพื้นฐานของวัสดุการแพทย์

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=30&chap= 			
9&page=t30-9-infodetail03.html

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ผู้สอนอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน

10.2 ผู้สอนอาจนำ�ตัวอย่างอุปกรณ์ของจริงหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดการเรียน
		

การสอน

10.3 ผูส้ อนอาจมอบหมายให้ผเู้ รียนสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับวัสดุและเครือ่ งมือเพิม
่ เติมหลังจบบทเรียน

11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม

กิจกรรม 4.1

วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัตข
ิ องวัสดุในสิง่ ของเครือ่ งใช้

ยกตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างน้อย 3 ประเภท แล้ววิเคราะห์ประเภท

ของวัสดุ สมบัติของวัสดุ และเหตุผลที่ใช้วัสดุประเภทนั้น
เครื่องมือทางการแพทย์

ประเภทของวัสดุ

สมบัติของวัสดุ

เหตุผล

ขวดยา

แก้ว

ทนทานต่อการ
กัดกร่อน

เพื่อเก็บรักษาสมบัติ
ของยาให้คงสภาพเดิม

กระปุกน้ำ�เกลือ

พลาสติก

น้ำ�หนักเบา
มีความยืดหยุ่น

เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ไม่แตกหัก

รถเข็น อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

อะลูมิเนียม

ไม่เกิดสนิท
น้ำ�หนักเบา

ทำ�ความสะอาดง่าย
ไม่เป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน
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(การออกแบบและเทคโนโลยี))

กิจกรรม 4.2

วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐาน
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

		 สำ�รวจสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียน และเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่สนใจ กลุ่มละ 1 อย่าง
จากนั้นศึกษาว่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือประเภทใดในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นั้น

ผลการสำ�รวจสิง่ ของเครือ
่ งใช้ภายในโรงเรียน

				 1) ตูเ้ ก็บเอกสาร

				 2) โต๊ะ - เก้าอี้ ในห้องเรียน
				 3) หน้าต่าง

				 4) ประตูกระจก
				 5) หลอดไฟ

สิง่ ของเครือ
่ งใช้ทส
่ี นใจ
ตูเ้ ก็บเอกสาร

อุปกรณ์เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการสร้าง

เครือ่ งมือสำ�หรับการขึน
้ รูปโลหะ ในการสร้างแผ่นเหล็กเพือ่ นำ�มาประกอบเป็นตู้
เครือ่ งเชือ่ มโลหะ สำ�หรับทำ�โครงสร้างตูแ้ ต่ละชัน
้

เครือ่ งมือสำ�หรับขึน
้ รูปพลาสติก สำ�หรับทำ�ชิน
้ ส่วนทีต่ อ้ งการรูปร่างเฉพาะ
เครือ่ งตัดกระจก สำ�หรับตัดกระจกตามขนาดของตู้

เครือ่ งตัดเหล็ก สำ�หรับตัดแผ่นเหล็กนำ�มาทำ�โครงสร้างตามขนาดของตู้
เครือ่ งพ่นหรือเครือ่ งเคลือบสี สำ�หรับตกแต่งผิวด้านนอกของตู้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรมท้าทายความคิด
อธิบายและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างไม้เท้า
จากกิจกรรมท้าทายความคิด เรื่องไม้เท้าสำ�หรับผู้บกพร่อง

ทางการเห็นในบทที่ 1 ถึง 3 นักเรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนา

ระบบการทำ�งาน การเปลีย่ นแปลง และผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาไม้เท้าดังกล่าวให้สามารถ

ใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น น้ อ งโรบอทจึ ง ต้ อ ง
ร่างภาพไม้เท้าที่แสดงลักษณะ และองค์ประกอบของไม้เท้า
ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ (sensor) ตามที่ต้องการ
ภาพร่างของชิ้นงาน

ด้ามจับ
วัสดุที่ใช้เป็นเหล็ก
และอาจหุ้มด้วยผ้า
หรือพลาสติก

ชวนคิด
นักเรียนจะช่วยน้องโรบอท
ร่างภาพไม้เท้าที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์
และระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างไร
โดยระบุประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือ
พื้นฐานที่เหมาะสมสำ�หรับการสร้าง
ไม้เท้าตามส่วนประกอบแต่ละส่วน
สายคล้องข้อมือ
วัสดุที่ใช้เป็นเชือก
หรือพลาสติก

ตัวไม้เท้า
วัสดุที่ใช้เป็นเหล็ก

ส่วนฐาน
วัสดุที่ใช้เป็นพลาสติก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

ชื่อชิ้นส่วน

สายคล้อง
ข้อมือ

ด้ามจับ

วัสดุที่ใช้

เชือก หรือ
พลาสติก
เหล็กท่อ

และอาจหุ้ม

ด้วยผ้า หรือ
พลาสติก

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

เหตุผลใน

การเลือกใช้วัสดุ

มีความนิ่ม
ยืดหยุ่นได้

จับแล้วไม่ลื่น
เหล็ก มีความ		

แข็งแรง คงทน

เครื่องมือ

เครื่องเจาะ
ตะปู

กาวยาง

เทคนิคในการต่อ

การเจาะ

กาวเชื่อมระหว่าง
เหล็ก กับผ้า หรือ
พลาสติก

ผ้า หรือพลาสติก

มีความนิ่ม 			
ยืดหยุ่นได้

จับแล้วไม่ลื่น
ตัวไม้เท้า

เหล็กท่อ

มีความแข็งแรง

คงทน

มีอายุการ

เครื่องบัดกรี

การบัดกรี

เครือ่ งเชือ่ ม

การเชื่อมระหว่าง		

เครื่องเชื่อม

การเชื่อม

ใช้งานนาน
ส่วนฐาน

พลาสติก

มีความยืดหยุ่น

เกาะกับพื้นถนน
ได้ดี

เครื่องเจียร

วัสดุต่างชนิดกัน
การทำ�ร่องของ

ท่อเหล็กเพือ่ สามารถ
สวมพลาสติกได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

กิจกรรมท้ายบท

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

ออกแบบอุปกรณ์และนำ�เสนอแนวทาง
การเลือกใช้วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

แบ่งกลุม
่ กลุม
่ ละ 4-5 คน และออกแบบอุปกรณ์ในห้องน้�ำ หรือห้องครัวสำ�หรับผูส้ งู อายุ โดยบอกแนวคิด

ในการออกแบบ พร้อมกับบอกขนาดและสัดส่วนของชิ้นงาน แล้วนำ�เสนอแนวทางการเลือกใช้วัสดุ
เครื่องมือเพื่อปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน และให้มีความปลอดภัย

ชิ้นงานที่ออกแบบ ราวจับเพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในการใช้โถสุขภัณฑ์สำ�หรับผู้สูงอายุชาย

แนวคิดในการออกแบบ ติดราวจับพยุงตัวไว้ข้างโถสุขภัณฑ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีราวพยุงตัวเมื่อเกิด
การลื่นและช่วยในการยึดจับ การออกแบบเน้นไปที่รูปร่างโค้งมน และพื้นที่จับควรมีขนาดใหญ่และ
ผลิตจากวัสดุที่นุ่ม ไม่ลื่น

ภาพร่างของชิ้นงาน

ราวจับ
โครงสร้าง
โครงฐานยึด

ชื่อชิ้นส่วน

วัสดุที่ใช้

โครงสร้าง

เหล็กท่อ

ราวจับ

พลาสติก

โครงฐานยึด

เหล็กท่อ

เหตุผลใน
การเลือกใช้วัสดุ
มีความแข็งแรง
คงทน
มีอายุการใช้		
งานนาน
มีความนิ่ม
ยืดหยุ่นได้
จับแล้วไม่ลื่น
มีความแข็งแรง
คงทน
มีอายุการ
ใช้งานนาน

เครื่องมือ
เครือ
่ งขึน
้ รูปท่อ

กาวยาง

เครื่องบัดกรี
เครื่องเชื่อม

เทคนิคในการต่อ
การบัดกรี
การเชื่อม
การขึ้นรูปท่อ
กาวเชื่อม

การบัดกรี
การเชื่อม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

5

กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
แหล่งเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

แนวคำ�ตอบกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				

เวลา 4 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด
ใช้ความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับวัสดุ อุปกรณ์ เครือ
่ งมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี

ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
1.2 สาระการเรียนรู้

1) การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor เฟือง

รอก คาน วงจรสำ�เร็จรูป

2) อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้

ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 วิเคราะห์กลไก และการทำ�งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ออกแบบวิธก
ี ารแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางาน โดยประยุกต์ใช้ความรูเ้ กีย่ วกับกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนั
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นรายวิ
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้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ

3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการคิดสร้างสรรค์

3.4 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
ผูเ้ รียนมีความรูพ
้ น
้ื ฐานเกีย่ วกับกลไกการทำ�งานของ ล้อและเพลา รอก คาน โดยกลไกพืน
้ ฐานเหล่านี้

สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน รวมทั้งมีความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ เช่น มอเตอร์ LED บัซเซอร์์

5. สาระสำ�คัญ
กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ช่วยให้การทำ�งานของสิ่งของ

เครือ่ งใช้ในชีวต
ิ ประจำ�วันของมนุษย์ให้มป
ี ระสิทธิภาพ หรือช่วยอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งาน หากสังเกต

สิง่ ของเครือ
่ งใช้รอบตัว จะพบว่าสิง่ ของเครือ
่ งใช้เหล่านีไ้ ด้รบ
ั การพัฒนาจนมีระบบการทำ�งานทีซ
่ บ
ั ซ้อน และ

ยังมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการทำ�งานให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

ใบกิจกรรม 5.1

วิเคราะห์การใช้งานกลไก

30

ใบกิจกรรม 5.2

วิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสิ่งของเครื่องใช้

30

กิจกรรมท้าทายความคิด

เลือกใช้กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สร้างไม้เท้า

30

กิจกรรมท้ายบท

ออกแบบเทคโนโลยีที่มีองค์ประกอบกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87
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88

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

6.2 สื่ออื่น ๆ
		 เครือ
่ งใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาอบไมโครเวฟ เตารีดไอน้�ำ

โทรศัพท์มือถือ เครื่องขยายเสียง อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (drone)
		 อุปกรณ์กลไก เช่น เฟือง รอก

		 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มอเตอร์ ตัวต้านทาน ไดโอด เซ็นเซอร์ ตัวเก็บประจุ

แผงควบคุมขนาดเล็ก (microcontroller)

		 สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เช่น ขาเทียมอัจฉริยะ โดรนขนส่งเวชภัณฑ์

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
1) ผูส้ อนกระตุน
้ ความสนใจของผูเ้ รียนโดยการเปิดคลิปวีดท
ิ ศ
ั น์เกีย่ วกับโดรนขนส่งเวชภัณฑ์ หรือ

ขาเทียมอัจฉริยะ แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับระบบการทำ�งาน กลไกและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีนั้นโดยใช้คำ�ถาม ชวนคิด “นักเรียนช่วยกันระดมความคิด

เกี่ยวกับระบบการทำ�งานและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างโดรน
ขนส่งเวชภัณฑ์ หรือขาเทียมอัจฉริยะ เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์”
แนวคำ�ตอบ
อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (drone) เป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่เริ่มมีการนำ�มาใช้ประโยชน์

หลายอย่าง เช่น ความบันเทิง การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง การเกษตร การสำ�รวจ ซึ่งการ
ประดิษฐ์อากาศยานไร้คนขับ ต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะหลายด้าน ทัง้ ระบบการขับเคลือ
่ น การควบคุมทิศทาง
การส่ ง สั ญ ญาณ ซึ่ ง การสร้ า งหรื อ พั ฒ นาระบบเหล่ า นี้ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กลไก ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทักษะทางด้านวิศวกรรม นอกจากนีก
้ ารเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครือ
่ งมือในการสร้าง
โดรนต้องมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกพื้นฐาน เรื่อง เฟือง และรอก ในหนังสือเรียน หรือ

อาจศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ แล้วสรุปแนวคิดสำ�คัญ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับกลไกพื้นฐาน เรื่อง เฟืองและรอก ในประเด็น ดังนี้ี
		

ประเภทของเฟืองและรอก

		

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

		

หลักการทำ�งาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3) ผู้สอนใช้คำ�ถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิธีการในการแก้ปัญหากรณีที่อุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ใน

การทำ�งานไม่สามารถทำ�งานได้ โดยใช้คำ�ถามชวนคิด “ถ้านักเรียนไม่สามารถหารอกสำ�เร็จรูปมาใช้งานได้

นักเรียนสามารถนำ�อุปกรณ์ใดบ้างมาทดแทนหรือประยุกต์ใช้ และอุปกรณ์ทดแทนนัน
้ จะถูกใช้งานอย่างไร”
แนวคำ�ตอบ
โครงล้อรถจักรยานหรือหลอดด้าย กระป๋องโลหะทรงกระบอกที่แข็งแรง เช่น กระป๋องสีทาบ้าน

สามารถใช้ทดแทนรอกได้ โดยการนำ�อุปกรณ์ดังกล่าวใช้แทนรอกในการขนส่งสิ่งของในแนวดิ่ง

4) ผูส้ อนให้ผเู้ รียนประยุกต์ใช้ความรูเ้ รือ
่ ง เฟืองและรอก ในสิง่ ของเครือ
่ งใช้ทพ
ี่ บในชีวต
ิ ประจำ�วัน

โดยทำ�กิจกรรม 5.1 เรือ
่ ง วิเคราะห์การใช้งานกลไก โดยให้นก
ั เรียนสำ�รวจสิง่ ต่าง ๆ รอบตัว เช่น พัดลม ลิฟต์
รถยนต์ แล้ววิเคราะห์วา่ สิง่ เหล่านัน
้ มีการใช้กลไกอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบในการทำ�งาน เพราะอะไร
แนวคำ�ตอบ

เฟืองในพัดลมดังรูป เป็นอุปกรณ์กลไกช่วยทำ�ให้พัดลมหมุนส่ายกลับไปมาซ้ายขวาได้

เตียงสำ�หรับผู้ป่วยมักมีเฟืองเป็นส่วนประกอบ
สำ�หรับทำ�หน้าที่ทดแรงและช่วยในการปรับ
ระดับของเตียงตามต้องการ

รอกและเฟืองเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของลิฟต์
โดยรอกช่วยทำ�หน้าที่ผ่อนแรงให้มอเตอร์ และ
ระบบเฟืองของลิฟต์ช่วยทดแรง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเรียน หรือ

อาจศึกษาเพิม
่ เติมจากสือ
่ ออนไลน์ แล้วสรุปแนวคิดสำ�คัญ เพือ
่ อภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้ได้ขอ
้ สรุปเกีย่ ว
กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็น ดังนี้
			

			

หลักการทำ�งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด
การนำ�ไปใช้งานในชีวิตประจำ�วัน

6) ผูส้ อนเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มอเตอร์ เซ็นเซอร์ และแผงควบคุมขนาดเล็ก

และสือ
่ อืน
่ ๆ เช่น นิตยสาร ใบความรู้ ใบงาน เพือ
่ ให้นก
ั เรียนแต่ละกลุม
่ ใช้ประกอบการศึกษาหลักการทำ�งาน
และการประยุกต์ใช้งาน

7) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

มอเตอร์ เซ็นเซอร์ และแผงควบคุมขนาดเล็ก จากนัน
้ ให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม
่ แยกเข้าฐานการเรียนรูต
้ ามหัวข้อ
ทั้ง 3 เรื่อง โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

8) ผูส
้ อนให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม
่ สรุปและอภิปรายร่วมกันเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละการประยุกต์ใช้งานของ

มอเตอร์ เซ็นเซอร์ และแผงควบคุมขนาดเล็ก

9) ผูส้ อนให้ผเู้ รียนทำ�กิจกรรม 5.2 เรือ่ ง วิเคราะห์อป
ุ กรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสิง่ ของเครือ่ งใช้

จากหนังสือเรียนให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามา 1 ประเภท เพื่อศึกษาส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือกในประเด็นดังต่อไปนี้
			

			

กันอย่างไร

			

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้าง

การทำ�งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเครือ
่ งใช้ไฟฟ้านัน
้ มีการทำ�งานสัมพันธ์
หากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นเกิดทำ�งานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำ�งานของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร

10) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง เลือกใช้กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อสร้างไม้เท้า แล้วนำ�เสนอ และอภิปรายสรุปร่วมกัน

11) ผู้ ส อนให้ ผู้ เ รี ย นทำ � กิ จ กรรมท้ า ยบท เรื่ิ อ ง ออกแบบเทคโนโลยี ที่ มี อ งค์ ป ระกอบกลไก

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จากหนังสือเรียนบทที่ 5 ดังนี้

			 ให้นก
ั เรียนแต่ละกลุม
่ ระดมความคิดเพือ
่ ออกแบบชิน
้ งานสำ�หรับแก้ปญ
ั หาทีส่ นใจ โดยชิน
้ งาน

นัน
้ จะต้องมีสว่ นประกอบของระบบกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ แล้วนำ�เสนอในชัน
้ เรียน
ในประเด็นดังต่อไปนี้
			

			

เทคโนโลยีที่ออกแบบมีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำ�อะไร

ชิ้นส่วนกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มีอะไรบ้าง แต่ละอย่างมีหน้าที่อะไร

12) ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับการพัฒนาสิง่ ของเครือ่ งใช้ในชีวต
ิ ประจำ�วันจะต้องคำ�นึงถึง

การนำ�กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นส่วนประกอบเพือ
่ ให้สงิ่ ของเครือ
่ งใช้สามารถทำ�งานได้
ตามต้องการ หรือช่วยอำ�นวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัด

การวิเคราะห์การใช้งานกลไก
การวิเคราะห์การใช้งาน

ในสิ่งของเครื่องใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การประเมินการผ่าน

ตรวจใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม 5.1

คะแนน 10-12 หมายถึง ดีมาก

ตรวจใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม 5.2

คะแนน 3-5

คะแนน 6-9

คะแนน 1-2

เครื่องใช้

หมายถึง พอใช้
หมายถึง

ปรับปรุง

อิเล็กทรอนิกส์ในสิ่งของ

หมายถึง ดี

ผูเ้ รียนได้ระดับคุณภาพ
ตรวจกิจกรรม

กิจกรรมท้ายบท

ดี ขึน
้ ไป ถือว่าผ่าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ

ทักษะการคิดอย่างมี

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดสร้างสรรค์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

การออกแบบเทคโนโลยีที่มี
องค์ประกอบของกลไก
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ท้ายบท

อิเล็กทรอนิกส์

วิจารณญาณ

ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
4

การวิเคราะห์การใช้งาน วิเคราะห์และ
กลไกในสิ่งของเครื่องใช้

จำ�แนกการใช้

งานกลไกในการ

3

2

วิเคราะห์และ

วิเคราะห์และ

จำ�แนกได้แต่ไม่

งานกลไกในการ

กลไกในการ

การใช้งานกลไก

จำ�แนกการใช้

ทำ�งานของสิง่ ของ

ทำ�งานของสิง่ ของ

ครบถ้วน

เป็นส่วนใหญ่

เครือ่ งใช้ได้ถกู ต้อง

1

เครือ่ งใช้ได้ถกู ต้อง

จำ�แนกการใช้งาน

สามารถวิเคราะห์

ทำ�งานของสิ่งของ ในการทำ�งานของ
เครือ่ งใช้ได้ถกู ต้อง
บางส่วน

สิ่งของเครื่องใช้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน

4

การวิเคราะห์การใช้งาน วิเคราะห์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

จำ�แนกอุปกรณ์

ในสิ่งของเครื่องใช้

อิเล็กทรอนิกส์ที่

ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

ใช้ในการทำ�งาน
ของสิ่งของ

เครื่องใช้ได้

3

2

1

วิเคราะห์และ

วิเคราะห์และ

จำ�แนกได้แต่ไม่

ไฟฟ้าและ

ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

จำ�แนกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการทำ�งาน
ของสิ่งของ

เครื่องใช้ได้

ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

จำ�แนกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการทำ�งาน
ของสิ่งของ

เครื่องใช้ได้

ถูกต้องบางส่วน

สามารถวิเคราะห์
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการ

ทำ�งานของ

สิง่ ของเครือ่ งใช้ได้

การออกแบบเทคโนโลยี

ระบุระบบ

ระบุระบบ

ระบุระบบ

ระบุระบบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ทำ�งานและ

ทำ�งานและ

ทำ�งานและ

ทำ�งานและ

ที่มีองค์ประกอบกลไก
อิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมการ
อธิบายหน้าที่
ของชิ้นส่วน

อุปกรณ์กลไก
ไฟฟ้าและ

ควบคุมการ
อธิบายหน้าที่
ของชิ้นส่วน

อุปกรณ์กลไก
ไฟฟ้าและ

ควบคุมการ
อธิบายหน้าที่
ของชิ้นส่วน

อุปกรณ์กลไก
ไฟฟ้าและ

ควบคุมการ
อธิบายหน้าที่
ของชิ้นส่วน

อุปกรณ์กลไก
ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ อิเล็กทรอนิกส์ได้ อิเล็กทรอนิกส์ได้ อิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้อง และ

ถูกต้อง และ

ถูกต้องบางส่วน

ไม่ถูกต้อง และ

ความแปลกใหม่

ความแปลกใหม่

ความแปลกใหม่

ความแปลกใหม่

ชิ้นงานแสดงถึง
สามารถนำ�ไป

ชิ้นงานแสดงถึง

แต่ชิ้นงานไม่มี

ประยุกต์ใช้ได้
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
			 คะแนน

			 คะแนน

			 คะแนน

			 คะแนน

10-12 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก

6-9		 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี

3-5		 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้

1-2		 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9. แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยผู้สอนสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาพนิ่งหรือวีดิทัศน์

โดยใช้ค�ำ สำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบทเรียนแต่ละเรือ่ ง เช่น การทำ�งานของเฟือง ระบบกลไก อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

พื้ น ฐาน นอกจากนี้ ผู้ ส อนอาจสื บ ค้ น แหล่ ง เรี ย นรู้ อ อนไลน์ ที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ โดยอาจใช้ คำ � สำ � คั ญ
(keyword) เช่น simple mechanics, DC and AC motors, electronic devices ซึ่งจะทำ�ให้ได้ข้อมูล
ที่หลากหลายมากขึ้น

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 เนื่ อ งจากในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ นี้ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กลไก ไฟฟ้ า

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือวัดไฟฟ้า ผู้สอนจึงควรจะใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน
(activity based) หรือการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

10.2 แนวทางการวัดและประเมินผลของวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งเน้นที่

การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความสามารถ
ด้านสติปญ
ั ญา ความสามารถด้านทักษะปฏิบต
ั ิ และเจตคติหรือคุณธรรมจริยธรรม โดยผูส้ อนสามารถประเมิน

จากผลงานหรือการทำ�งานของผู้เรียนเป็นหลัก ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึก หรือตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับชิ้นงานและวิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความต่อเนื่อง

11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม

กิจกรรม 5.1

วิเคราะห์การใช้งานกลไก

		 ให้นักเรียนสำ�รวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น พัดลม ลิฟต์ รถยนต์ แล้ววิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านั้น
มีการใช้กลไกอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบในการทำ�งาน เพราะอะไร
สิ่งของเครื่องใช้

กลไกที่ใช้

หน้าที่การทำ�งาน

พัดลม

เฟือง

ช่วยทำ�ให้หมุนเปลี่ยนทิศทางได้

ลิฟต์

รอก
เฟือง

ช่วยผ่อนแรง
ช่วยปรับทิศทางการเคลื่อนที่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรม 5.2
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ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
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น
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วิเคราะห์อป
ุ กรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสิง่ ของเครือ่ งใช้

		 ให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามา 1 ประเภท เพื่อศึกษาส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือกในประเด็นดังต่อไปนี้
		

		

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้าง

การทำ�งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเครือ
่ งใช้ไฟฟ้านัน
้ มีการทำ�งานสัมพันธ์

			 กันอย่างไร
		

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกิดทำ�งานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำ�งานของเครื่องใช้

			 ไฟฟ้าอย่างไร

แนวคำ�ตอบที่ 1
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือก คือ เครื่องซักผ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า

		 เครื่องซักผ้ามีองค์ประกอบหลายส่วนทำ�งานร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบหลัก เช่น ระบบเปิด
ปิดน้ำ� มอเตอร์ สายพาน ระบบควบคุมเวลา

ความสัมพันธ์ของการทำ�งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
		

ระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำ� ทำ�หน้าที่ในการควบคุมการจ่ายน้ำ�เข้าสู่ตัวเครื่อง

		

สายพานทำ�หน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งผ่านแรงระหว่างมอเตอร์แต่ละตัว

		
		

มอเตอร์ท�ำ หน้าทีใ่ ห้ตวั เครือ
่ งสามารถหมุนปัน
่ ผ้าเพือ
่ การซักและปัน
่ ผ้าให้เปียกน้�ำ น้อยลง
ระบบควบคุมเวลาช่วยกำ�หนดระยะเวลาที่ต้องการซักผ้าให้ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

		 การทำ�งานของกลไกและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของเครือ
่ งซักผ้าข้างต้นมีความสัมพันธ์กน
ั เช่น ระบบ
ควบคุมการเปิดปิดน้ำ�จะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ควบคุมการทำ�งานที่ตั้งค่าไว้ และยังส่งผลต่อ
ระยะเวลาการทำ�งานของมอเตอร์ด้วย

ตัวอย่างการทำ�งานผิดพลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

		 หากการทำ�งานของกลไกและอุปกรณ์ในเครื่องซักผ้าชิ้นใดเกิดทำ�งานผิดพลาดหรือเสียหาย
จะทำ�ให้ระบบการทำ�งานของเครือ
่ งผิดพลาดได้ดว้ ย เช่น หากมอเตอร์เสียหายย่อมส่งผลต่อการหมุน
ปั่นผ้าของเครื่อง ทำ�ให้ไม่สามารถซักผ้าได้ตามต้องการ หรือระบบการควบคุมการจ่ายน้ำ�เสียหายจะ
ทำ�ให้ไม่สามารถส่งน้ำ�เข้าออกตัวเครื่องได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แนวคำ�ตอบที่ 2
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือก คือ เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
		

		

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำ�มาใช้ในเครื่องปรับอากาศ คือ มอเตอร์ สวิตช์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำ�มาใช้ในเครื่องปรับอากาศ คือ ตัวต้านทาน ไดโอดเปล่งแสง

ตัวเก็บประจุ เซ็นเซอร์ที่นำ�มาใช้ในเครื่องปรับอากาศ คือ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
		

เครือ
่ งปรับอากาศสมัยใหม่จะมีระบบทีซ
่ บ
ั ซ้อนขึน
้ เช่น ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ระบบการ

ฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

ความสัมพันธ์ของการทำ�งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

		 เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำ�งาน กลไกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในเครื่องปรับ
อากาศมีการทำ�งานสัมพันธ์กัน ดังนี้

1. มอเตอร์ที่ระบบอัดความดัน (compressor system) จะหมุนเพื่อให้ตัวอัดทำ�การดูด

สารทำ�ความเย็นจากคอยล์เย็น เมือ
่ เพิม
่ ความดันแล้วอัดสารทำ�ความเย็นไปทีค
่ อยล์รอ
้ น เพือ
่ ถ่ายโอน
ความร้อนออกสู่อากาศภายนอก สารทำ�ความเย็นจะมีอุณหภูมิต่ำ�ลง จากนั้นสารทำ�ความเย็นจะ

ไหลผ่านระบบลดความดันเข้าไปยังคอยล์เย็น เพื่อถ่ายโอนความร้อนจากอากาศในห้องเข้ามาที่
สารทำ�ความเย็น สารทำ�ความเย็นจะมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน
้ และถูกดูดเข้าไปที่ตวั อัดเป็นวัฏจักร

		 2. เซ็นเซอร์วด
ั อุณหภูมจิ ะทำ�หน้าทีว่ ด
ั อุณหภูมแิ ละแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า และส่งสัญญาณ

ไฟฟ้าดังกล่าวไปที่ตัวควบคุมขนาดเล็ก เพื่อทำ�การประมวลผลและส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่แผงวงจร
ควบคุมมอเตอร์ เพื่อควบคุมให้มอเตอร์ที่ตัวอัดทำ�งานหรือหยุดทำ�งาน

		 3. เฟืองทำ�หน้าที่ปรับครีบ (fin) ปรับทิศทางการไหลของอากาศ เฟืองจะต่ออยู่กับมอเตอร์
ขนาดเล็กในระบบคอยล์เย็น โดยมอเตอร์จะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมขนาดเล็ก

		 4. ไดโอดเปล่งแสงใช้แสดงผลการทำ�งานของเครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในห้อง

		 5. ตัวเก็บประจุใช้เพื่อทำ�ให้การทำ�งานของมอเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพิ่ม

แรงเคลื่อนไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์สำ�คัญในแผงตัวควบคุมขนาดเล็ก แผงควบคุมมอเตอร์
โดยมักจะทำ�หน้ากรองสัญญาณรบกวน
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ตัวอย่างการทำ�งานผิดพลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

		 1. หากมอเตอร์ที่ระบบอัดความดัน (compressor system) เสียหาย เครื่องปรับอากาศ
จะไม่สามารถปรับอากาศให้เย็นได้ เนื่องจากสารทำ�ความเย็นไม่ไหลวนในระบบ

		 2. หากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิผิดพลาดจะทำ�ให้ตัวควบคุมขนาดเล็กประมวลผล

ผิดพลาด และสั่งให้มอเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำ�งานผิดพลาดไปด้วย

		 3. หากตัวควบคุมขนาดเล็กทำ�งานผิดพลาดจะทำ�ให้มอเตอร์ ไดโอดเปล่งแสงทำ�งานผิดพลาด
ไปด้วย

		 4. หากเฟืองเสียหายหรือทำ�งานผิดพลาดจะทำ�ให้ไม่สามารถปรับทิศทางการไหลของอากาศ
ที่เป่าออกมาจากคอยล์เย็นได้

		 5. หากไดโอดเปล่งแสงเสียหายจะทำ�ให้ไม่สามารถทราบสถานะของเครื่องปรับอากาศว่า
ทำ�งานอยู่หรือไม่ หรืออุณหภูมิของอากาศในห้องมีอุณหภูมิเท่าไร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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กิจกรรมท้าทายความคิด
เลือกใช้กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างไม้เท้า

ชวนคิด

		 กิ จ กรรมท้ า ทายความคิ ด เรื่ อ งไม้ เ ท้ า สำ � หรั บ

ผู้บกพร่องทางการเห็นในบทที่ 1 ถึง 4 นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำ�งาน การเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

หรื อ เครื่ อ งมื อ สำ � หรั บ การสร้ า งแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม
น้ อ งโรบอทจำ � เป็ น ต้ อ งเลื อ กระบบเซ็ น เซอร์ ที่ ใ ช้ เ ป็ น

อุปกรณ์ส�ำ คัญสำ�หรับการออกแบบและสร้างไม้เท้าเพือ
่ ให้
สามารถใช้งานระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางล่วงหน้า ระบบ
สั่นสะเทือนที่มือจับ และระบบการเตือนด้วยเสียงร่วมกัน

		 นั ก เรี ย นจะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไร
ในการพัฒนาไม้เท้าให้มีระบบตรวจจับ
สิ่งกีดขวางล่วงหน้า ระบบสั่นสะเทือน
ที่มือจับ และการเตือนด้วยเสียง โดยใช้
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยน�ำ
เสนอแนวทางการเลือกใช้กลไก อุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสร้าง
ไม้เท้าให้ใช้งานได้ตามต้องการ

		 การพั ฒ นาไม้ เ ท้ า ให้ ส ามารถทำ� งานได้ ต ามต้ อ งการ จำ� เป็ น ต้ อ งอาศั ย อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และ

อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบ โดยอุ ป กรณ์ ห ลั ก ที่ ต้ อ งใช้ ได้ แ ก่ แบตเตอรี่ สำ � หรั บ เป็ น แหล่ ง พลั ง งาน

ออดไฟฟ้าหรือลำ�โพงขนาดเล็กเพือ
่ ใช้เป็นอุปกรณ์สง่ สัญญาณเสียง เซ็นเซอร์ตรวจจับโดยอาจใช้แบบ
อัลตราโซนิก (ultrasonic)

ระยะส่งสัญญาณ 3 เมตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทที่ 5 | กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมท้ายบท
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ออกแบบเทคโนโลยีทม
่ี อ
ี งค์ประกอบของกลไก
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

		 ให้นก
ั เรียนแต่ละกลุม
่ ระดมความคิดเพือ
่ ออกแบบชิน
้ งานสำ�หรับแก้ปญ
ั หาทีส่ นใจ โดยชิน
้ งาน

นั้นจะต้องมีส่วนประกอบของระบบกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วนำ�เสนอใน
ชั้นเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
		

		

เทคโนโลยีที่ออกแบบมีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำ�อะไร

ชิ้นส่วนกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มีอะไรบ้าง แต่ละอย่างมีหน้าที่อะไร

แนวคำ�ตอบ
		
		

หน้าที่ของเทคโนโลยีที่ออกแบบคือ เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

หน้าที่การใช้งาน เพื่อเป็นอุปกรณ์สำ�หรับจ่ายยาได้ตรงตามเวลา ชนิดของยา และจำ�นวน

เม็ดยาที่ต้องการในแต่ละครั้ง
		

องค์ประกอบหลักของอุปกรณ์ คือ โครงสร้างเครื่องจ่ายยา ระบบควบคุมการทำ�งาน

อัตโนมัติ กลไกการจ่ายยา

ร่างแบบชิน
้ งาน พร้อมระบุสว่ นประกอบของกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
(38)

(38)
(19.8)

เฟือง

(34.5)

(15)
(40)

ชุดกลไกรองรับ และปิดปากถุงยา
ประกอบด้วย เฟือง มอเตอร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขนาดของชิ้นส่วนในชุดรองรับ
และปิดปากถุงยา
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ตารางสรุปชิ้นส่วนกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้และหน้าที่ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
(product)

เครื่องจ่ายยา
อัตโนมัติ

ระบบทางเทคโนโลยี
ตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

1. เซ็นเซอร์ เพื่อตรวจสอบ
ว่ามียาในแต่ละกล่องหรือ
ช่องหรือไม่
2. เซ็นเซอร์เพื่อนับจำ�นวน
เม็ดยา

การประมวลผล
ด้วยแผงตัวควบคุม
ขนาดเล็ก

สัญญาณไฟฟ้าที่ส่ง
ออกจากแผงตัว

ควบคุมขนาดเล็ก
ไปควบคุมชุดขับ

มอเตอร์และรีเลย์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

6

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
แหล่งเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				

เวลา 6 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด
1) ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเพื่ อ สั ง เคราะห์ วิ ธี ก าร เทคนิ ค ในการแก้ ปั ญ หา โดยคำ � นึ ง ถึ ง
ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำ�เป็นภายใต้

เงื่ อ นไขและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ นำ � เสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หาให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจด้ ว ยเทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำ�งานและดำ�เนินการแก้ปัญหา

3) ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ

เงือ่ นไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำ�เสนอผลการแก้ปญ
ั หา พร้อมทัง้ เสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด
1.2 สาระการเรียนรู้

1) ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน

การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้หลากหลายปัญหา

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ช่วยให้

เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำ�เนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

3) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4) การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำ�ได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ

การเขียนผังงาน

5) ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำ�เสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

6) การกำ�หนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำ�งานก่อนดำ�เนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำ�งาน

สำ�เร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำ�งานที่อาจเกิดขึ้น

7) การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม

วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำ�เนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำ�

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) การนำ�เสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำ�งาน

และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำ�ได้หลายวิธี เช่น การทำ�แผ่นนำ�เสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ
การนำ�เสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือการนำ�เสนอต่อภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 อธิบายการทำ�งานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

2.2 ใช้ เ ทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการแก้ ปั ญ หาตามกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์

3.4 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.5 ทักษะการสื่อสาร

3.6 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
ผูเ้ รียนควรมีความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับเทคโนโลยี ว่าเทคโนโลยีเป็นสิง่ ทีม
่ นุษย์สร้างหรือพัฒนาขึน
้ เพือ
่ ใช้

แก้ปญ
ั หา หรือเพิม
่ ความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์ ซึง่ อาจเป็นได้ทงั้ ชิน
้ งานหรือวิธก
ี าร โดยเทคโนโลยี

มีการเปลีย
่ นแปลงขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปัจจัยหลายด้าน เช่น ความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้าของศาสตร์ตา่ ง ๆ
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

5. สาระสำ�คัญ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน เพื่อสร้างแนวทาง

ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตามที่กำ�หนดไว้ การทำ�งานตามกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมนัน
้ สามารถย้อนขัน
้ ตอนกลับไปมาได้ และอาจมีการทำ�งานซ้�ำ ในบางขัน
้ ตอนหากต้องการพัฒนา
หรือปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม
ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

กิจกรรม 6.1

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาด้วย 5W1H

20

กิจกรรม 6.1

ตอนที่ 2 การหาสาเหตุและกำ�หนดของเขตของปัญหาที่สนใจ

20

กิจกรรม 6.2

ตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ

30

กิจกรรม 6.2

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา

20

กิจกรรม 6.3

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำ�เป็นต่อการแก้ปัญหาด้วย

20

กิจกรรม 6.3

ตอนที่ 2 การสร้างและเปรียบเทียบทางเลือกในการแก้ปัญหา

20

กิจกรรม 6.3

ตอนที่ 3 การออกแบบการแก้ปัญหา

20

กิจกรรม 6.4

การวางแผนและแนวทางการพัฒนา

60

กิจกรรม 6.5

ตอนที่ 1 การกำ�หนดประเด็นในการทดสอบและประเมินผล

20

กิจกรรม 6.5

ตอนที่ 2 การพัฒนาหรือปรับปรุงชิ้นงานหรือแก้ปัญหา

30

กิจกรรม 6.6

การนำ�เสนอ

30

กิจกรรมท้ายบท

การวิเคราะห์ชิ้นงาน หรือวิธีการตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

30

function analysis diagram
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

6.2 สื่ออื่น ๆ
ตัวอย่างโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี/ โครงงานสะเต็มศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ชิ้นงาน เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ภาพมัลติมีเดีย วีดิทัศน์ บล็อก

7. แนวการจัดการเรียนรู้
1) ผู้สอนนำ�สู่บทเรียนด้วยการเปิดวีดิทัศน์เพื่อทบทวนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หรือ

แอนิเมชันอธิบายกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้เว็บไซต์ https://www.youtube.com/
watch?v=80gWU-AJwF0&t=109s แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์
2) ผู้เรียนสังเกตรูปภาพในคำ�ถามชวนคิดในหนังสือบทที่ 6

		 “ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะในชุมชนเมือง หรือปัญหาน้ำ�ท่วม ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์

ดังรูป นักเรียนคิดว่าจะมีวธิ ก
ี ารอย่างไรทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าว” เพือ
่ ให้ผเู้ รียนร่วมกันอภิปรายเพือ
่ เสนอ

วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อตอบคำ�ถาม “ปัญหาที่สามารถนำ�มาแก้ไขโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมควรมีลักษณะอย่างไร”

		 ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันอภิปรายและสรุปเป็นคำ�ตอบของคำ�ถามชวนคิด ว่ามีวธิ กี ารใดสามารถ

แก้ไขได้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แนวคำ�ตอบ

ปัญหาขยะล้นเมือง อาจแก้ไขได้หลากหลายวิธี เช่น
		 รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน

		 การสร้างบ่อฝังกลบขยะซึ่งต้องอาศัย ความรู้ ทักษะ และการทำ�งานอย่างเป็นระบบ

3) ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ขั้นระบุปัญหา) ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาใน

หนังสือเรียน บทที่ 6 เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ และร่วมกันอภิปรายปัญหาที่อาจเกิดกับ

ผู้สูงอายุในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม โดยใช้แผนที่ความคิดแสดงปัญหา
ที่พบจากการใช้ชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุในหนังสือบทที่ 6 แล้วผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปปัญหาที่พบ

จากการใช้ชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ

4) ผูเ้ รียนเลือกปัญหาการใช้ชวี ต
ิ ประจำ�วันของผูส
้ งู อายุ และจัดเข้ากลุม
่ ตามปัญหาทีต
่ นเองสนใจ

5) ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาด้วยการตั้งคำ�ถาม 5W1H จากตัวอย่าง

ในหนังสือเรียน เรือ
่ ง การวิเคราะห์ปญ
ั หาผูส้ งู อายุสญ
ู เสียการได้ยน
ิ ด้วยการตัง้ คำ�ถาม 5W1H และนำ�ความรู้
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาที่สนใจ ในกิจกรรม 6.1 ตอนที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปั ญ หาด้ ว ย 5W1H แล้ ว บั น ทึ ก ลงในใบกิ จ กรรม 6.1 ผู้ ส อนให้ ตั ว แทนกลุ่ ม นำ � เสนอผลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของปัญหา
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6) ผู้เรียนศึกษาการใช้ผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและผังก้างปลาแสดงการ

หาสาเหตุของปัญหาการสูญเสียการได้ยินของผู้สูงอายุในหนังสือเรียน แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์หา

สาเหตุและปัจจัยของปัญหาของกลุ่มตนเองโดยใช้ผังก้างปลา เพื่อให้เข้าใจปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และกำ�หนด
ขอบเขตของปัญหาของกลุ่มให้มีความชัดเจน ในกิจกรรม 6.1 ตอนที่ 2 เรื่องการหาสาเหตุและกำ�หนด
ขอบเขตของปัญหาที่สนใจ แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

7) ผู้สอนเชื่อมโยง “ขั้นระบุปัญหา” เพื่อนำ�เข้าสู่ “ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหา” โดยผู้เรียนจำ�เป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปสู่การแก้ปัญหา และก่อนดำ�เนินการ

สืบค้นข้อมูลควรมีการระดมสมองเพือ
่ กำ�หนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล โดยให้ผเู้ รียนศึกษาจากเกร็ดน่ารู้
เรื่อง การระดมสมอง

8) ผู้สอนแนะนำ�วิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสอบถามหรือเชิญ

ผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ความรู้ การสืบค้นจากเอกสาร แหล่งข้อมูลออนไลน์ บทความ งานวิจยั การศึกษาดูงานจาก

แหล่ ง เรี ย นรู้ หรื อ สถานประกอบการ รวมถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมหรื อ ชิ้ น งาน เช่ น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

9) ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ได้กำ�หนดไว้ของกลุ่ม แล้วสรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม

ตามประเด็นเป็นแผนที่ความคิด เช่นเดียวกับแผนที่ความคิดแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลเกี่ยวกับการ

สูญเสียการได้ยินของผู้สูงอายุเนื่องจากประสาทหูเสื่อม ในกิจกรรม 6.2 ตอนที่ 1 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

10) ผูเ้ รียนศึกษาตัวอย่างการเปรียบเทียบข้อดีขอ
้ ด้อยเครือ
่ งช่วยฟังแต่ละประเภทในหนังสือเรียน

ผูส
้ อนแนะนำ�ให้ผเู้ รียนสืบค้นเพิม
่ เติมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาทีก
่ ลุม
่ ตนเองได้เลือกไว้จากการรวบรวมข้อมูล
ในกิจกรรม 6.2 ตอนที่ 1 ว่ามีผู้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาไว้อย่างไรบ้าง โดยนำ�ข้อมูลที่รวบรวมได้มาเปรียบ

เทียบข้อดี ข้อด้อยของวิธีการแก้ปัญหา ในกิจกรรม 6.2 ตอนที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบและตัดสินเลือก
แนวทางในการแก้ปัญหา แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

11) ผู้สอนเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์

องค์ประกอบพืน
้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นต่อการแก้ไขปัญหาด้วย function analysis diagram โดยศึกษาจากตัวอย่าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาเครื่องช่วยฟัง ในหนังสือเรียนแล้ววิเคราะห์

องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาของกลุ่ ม ตนด้ ว ย function analysis diagram

ในกิจกรรม 6.3 ตอนที่ 1 เรือ่ ง การวิเคราะห์องค์ประกอบทีจ่ �ำ เป็นต่อการแก้ปญ
ั หาด้วย function analysis

diagram แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

12) ผู้สอนแนะนำ�ผู้เรียนถึงการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจ

ออกแบบไว้หลายแนวทาง จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและขอบเขต
ของปัญหามากที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อดี ข้อเสีย ความสอดคล้องกับ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีทม
ี่ อ
ี ยู่ ปัจจัยทีข
่ ด
ั ขวางหรือข้อจำ�กัด ซึง่ การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อาจใช้ตารางช่วยประเมินเพือ
่ ตัดสินใจเลือก โดยให้ผเู้ รียนศึกษาได้จากตัวอย่าง การออกแบบเครือ
่ งช่วยฟัง

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยิน ในหนังสือเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนสร้างทางเลือกตามแนวทาง

แก้ปัญหา แล้วตัดสินเลือกแนวทางที่เหมาะสม ในกิจกรรม 6.3 ตอนที่ 2 เรื่อง การสร้างและเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

13) ผู้ เ รี ย นออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ท างเลื อ กที่ ไ ด้ ใ ห้ เ ป็ น ภาพร่ า งหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ที่

เหมาะสมสำ�หรับการสือ
่ สารให้ผอ
ู้ น
ื่ เข้าใจ ซึง่ ผูส
้ อนแนะนำ�วิธก
ี ารถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ 3 มิติ
หรือภาพฉาย รวมทั้งผังงาน แผนภาพ และการใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ โดยศึกษาได้จากหนังสือ

เรียนหรือสื่ออื่นที่ผู้สอนสามารถจัดหาได้ พร้อมทั้งระบุข้อมูลทรัพยากรที่ต้องใช้ตามวิธีการที่ออกแบบไว้
ในกิจกรรม 6.3 ตอนที่ 3 เรื่อง การออกแบบการแก้ปัญหา แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

14) ผู้สอนเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นวางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนกำ�หนดเป้าหมาย

การสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาตามที่ได้ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง หรือ
วิธก
ี ารอืน
่ ที่เหมาะสมไว้ รวมทัง้ วางแผนการปฏิบต
ั ิงานอย่างเป็นขัน
้ ตอน ในกิจกรรม 6.4 เรือ
่ ง การวางแผน

และแนวทางการพัฒนางาน แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนลงมือสร้างชิน
้ งานหรือพัฒนา
วิธก
ี ารตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการทำ�ชิ้นงานหรือแก้ปัญหาและความพร้อม
ของสถานที่และทรัพยากร

15) กรณีที่ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนทดสอบและประเมินผลการ

ทำ�งานของชิน
้ งานหรือวิธก
ี ารว่าสามารถแก้ปญ
ั หาได้ตามทีร่ ะบุไว้หรือไม่ โดยให้ผเู้ รียนฝึกตัง้ ประเด็นในการ

ทดสอบซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างขึ้น ในกิจกรรม 6.5 ตอนที่ 1

เรือ
่ ง การกำ�หนดประเด็นในการทดสอบและประเมินผล แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม ทดลองใช้แบบประเมิน
กับผลงานของตนเอง

16) ผูส้ อนแนะนำ�แนวทางในการปรับปรุงชิน
้ งานโดยใช้เทคนิค SCAMPER และให้ผเู้ รียนศึกษา

เนื้อหาในหนังสือเรียน แล้วฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค SCAMPER ในการปรับปรุงชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา ตามกิจกรรมที่ 6.5 ตอนที่ 2 เรื่อง การพัฒนาหรือปรับปรุงชิ้นงานหรือแก้ปัญหา โดยบันทึกลงใน
ใบกิจกรรม

17) ผู้เรียนเตรียมการนำ�เสนอผลงานการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ในกิจกรรม 6.6 เรื่อง การนำ�เสนอ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การทำ�แผ่นพับ จัดทำ�แผ่นนำ�เสนองาน
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการนำ�เสนอผล
งานของผู้เรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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18) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมท้ายบท เรื่อง การวิเคราะห์ชิ้นงาน หรือวิธีการตามกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม โดยแบ่งกลุ่มตามความสนใจ เพื่ อ สื บ ค้ น นวั ตกรรมหรื อ เทคโนโลยี ที่ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หา

ด้านสุขภาพจากสือ่ และแหล่งเรียนรูต
้ า่ ง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตหรือวารสารต่าง ๆ ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์
แล้วเลือกมา 1 เรื่อง เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีนั้นตามกระบวนการ

ออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม และนำ � เสนอหน้ า ชั้ น โดยเทคโนโลยี ที่ เ ลื อ กอาจเป็ น วิ ธี ก ารหรื อ ชิ้ น งาน เช่ น

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยข้อติดแข็ง เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต
อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน (walker) ไม้เท้าค้ำ�ยัน

8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
การอธิบายการทำ�งานตาม
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม

วิธีการวัด
ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

เครื่องมือ
ที่ใช้วัด

กิจกรรมท้ายบท

เกณฑ์การประเมินการผ่าน
คะแนน 52-68 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 35-51 หมายถึง ดี

คะแนน 18-34 หมายถึง พอใช้

คะแนน 1-17 หมายถึง		 ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไปถือว่าผ่าน

ตรวจใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม

ทักษะการสื่อสาร

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี

ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

การใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลในการแก้
ปัญหาตามกระบวนการ

6.1-6.6

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดวิเคราะห์

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะความคิดสร้างสรรค์

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)
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เกณฑ์การวัดและประเมินผล

การอธิบายการทำ�งานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน
1) การอธิบายการ

4

3

2

1

วิเคราะห์และ

วิเคราะห์และ

วิเคราะห์และ

วิเคราะห์และ

หรือวิธีการตาม

หรือวิธีการตาม

หรือวิธีการตาม

หรือวิธีการได้

ออกแบบเชิง

ออกแบบเชิง

ออกแบบเชิง

ตามกระบวนการ

ทำ�งานตามกระบวนการ อธิบายแนวทาง อธิบายแนวทาง อธิบายแนวทาง อธิบายแนวทาง
ออกแบบเชิงวิศวกรรม การพัฒนาชิน
้ งาน การพัฒนาชิน
้ งาน การพัฒนาชิน
้ งาน การพัฒนาชิน
้ งาน

กระบวนการ
วิศวกรรมได้

กระบวนการ
วิศวกรรมได้

วิศวกรรมได้

ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง 4-5
สมบูรณ์ทั้ง 6
ขั้นตอน

กระบวนการ

ถูกต้อง 2-3

ขั้นตอน

ขั้นตอน

แต่ไม่สอดคล้อง
ออกแบบเชิง

วิศวกรรม หรือ

ถูกต้อง 1 ขัน
้ ตอน

2) การใช้เทคนิคหรือวิธี
การเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ในการแก้ปัญหาตาม

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

2.1) การใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่สนใจ
วิเคราะห์ปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา

การตั้งคำ�ถาม 5W1H จากสถานการณ์

จากสถานการณ์

จากสถานการณ์

จากสถานการณ์

คำ�ถาม 5W1H

คำ�ถาม 5W1H

คำ�ถาม 5W1H

คำ�ถาม 5W1H

การวิเคราะห์องค์

ประกอบปัญหาจาก

หรือความต้องการ หรือความต้องการ หรือความต้องการ หรือความต้องการ
โดยใช้การตั้ง

ที่สอดคล้องกับ

ประเด็นปัญหาได้

โดยใช้การตั้ง

ได้แต่สอดคล้อง

โดยใช้การตั้ง

ได้แต่สอดคล้อง

โดยใช้การตั้ง

ได้เพียง 1 ด้าน

กับประเด็นปัญหา กับประเด็นปัญหา หรือไม่สอดคล้อง

ครบถ้วนทัง้ 6 ด้าน เพียง 4-5 ด้าน

เพียง 2-3 ด้าน

กับประเด็นปัญหา
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ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน

4

3

2

1

การหาสาเหตุและ

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ

โดยการวิเคราะห์

ปัจจัยได้

ปัจจัยได้

ปัจจัยได้

ปัจจัยได้

ปัจจัยของปัญหา
ด้วยผังก้างปลา

ระบุสาเหตุและ
สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับ

ปัญหา มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน
การกำ�หนดขอบเขต
ของปัญหา

กำ�หนดขอบเขต
ของปัญหาได้

ระบุสาเหตุและ
สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับ

ปัญหา มีความ

ระบุสาเหตุและ
สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับ

ระบุสาเหตุและ

ไม่สอดคล้อง และ
ไม่ครอบคลุมกับ

ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาและ

ขาดความถูกต้อง

ถูกต้อง ชัดเจน

แต่ขาดความ

กำ�หนดขอบเขต

กำ�หนดเป็นขอบเขต กำ�หนดขอบเขต

เป็นส่วนใหญ่

ของปัญหาได้

ชัดเจนบางส่วน
ของปัญหาได้

ของปัญหาที่

จากสถานการณ์

ไม่สอดคล้อง

สอดคล้องกับสาเหตุ สอดคล้องกับสาเหตุ สอดคล้องกับสาเหตุ ต้องการแก้ไขได้
จากสถานการณ์

ทีส่ นใจได้ครบถ้วน
สมบูรณ์

จากสถานการณ์

ทีส่ นใจได้

ทีส่ นใจได้บางส่วน

กับสาเหตุจาก
สถานการณ์
ที่สนใจ

2.2) การใช้เทคนิคหรือวิธีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
การกำ�หนดประเด็น
เพื่อรวบรวมข้อมูล

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

ข้อมูลได้ตรง

ข้อมูลที่ตรงตาม

ข้อมูลที่ตรงตาม

ข้อมูลได้ไม่ตรง

เพื่อใช้รวบรวม

ตามปัญหาหรือ

ความต้องการได้
อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
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เพื่อใช้รวบรวม
ปัญหาหรือ

ความต้องการได้

เพื่อใช้รวบรวม
ปัญหาหรือ

ความต้องการ
บางส่วน

เพื่อใช้รวบรวม

ตามปัญหาหรือ
ความต้องการ
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4

3

2

รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูล

1
รวบรวมข้อมูลไม่

การรวบรวมและสรุป

รวบรวมข้อมูล

ประเด็นปัญหา

กำ�หนดไว้ ได้ขอ้ มูล กำ�หนดไว้ ได้ขอ้ มูล กำ�หนดไว้และสรุป กำ�หนดไว้และสรุป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ตามประเด็นที่

ตามประเด็นที่

ตามประเด็นที่

ถูกต้อง สมบูรณ์

ถูกต้อง สมบูรณ์

ข้อมูลในรูปแบบ

ข้อมูลในรูปแบบ

ในรูปแบบแผนที่

ในรูปแบบแผนที่

โดยแสดงให้เห็น

แต่ความสัมพันธ์

สามารถสรุปข้อมูล สามารถสรุปข้อมูล แผนที่ความคิดได้
ความคิดได้ โดย

ความคิดได้ โดย

สัมพันธ์ของข้อมูล สัมพันธ์ของข้อมูล ความถูกต้อง
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย วิเคราะห์ข้อดี
ปัญหาที่รวบรวมไว้

แผนที่ความคิดได้

ความสัมพันธ์ของ ของข้อมูลขาด

แสดงให้เห็นความ แสดงให้เห็นความ ข้อมูล แต่ขาด

ของแนวทางแก้ไข

ตรงตามประเด็นที่

ความถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่

อย่างถูกต้อง

บางส่วน

วิเคราะห์ข้อดี

วิเคราะห์ข้อดี

วิเคราะห์ขอ้ ดี

ของชิ้นงานหรือ

ของชิ้นงานหรือ

ของชิน
้ งานหรือ

ข้อด้อยจากข้อมูล ข้อด้อยจากข้อมูล ข้อด้อยจากข้อมูล ข้อด้อยจากข้อมูล
ของชิ้นงานหรือ

วิธีการที่สามารถ

วิธีการที่สามารถ

วิธีการที่สามารถ

วิธกี ารทีส่ ามารถ

นำ�มาใช้เพื่อแก้ไข นำ�มาใช้เพื่อแก้ไข นำ�มาใช้เพื่อแก้ไข นำ�มาใช้เพือ่ แก้ไข
ปัญหาที่สนใจได้
อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์
การเลือกแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา

สามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
หรือความต้องการ
ของตนเองได้โดยใช้
ข้อมูลและเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผล
และเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง

ปัญหาที่สนใจได้
อย่างถูกต้อง

ปัญหาที่สนใจได้
แต่ขาดความ

ถูกต้องบางส่วน

สามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
หรือความต้องการ
ของตนเองได้
โดยใช้ข้อมูลและ
เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล

สามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
หรือความต้องการ
ของตนเองได้
แต่ใช้ข้อมูลและ
เหตุผลเพียงบาง
ส่วนเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้

ปัญหาทีส่ นใจได้

แต่ขาดความถูกต้อง
ตัดสินใจเลือก
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหรือ
ความต้องการของ
ตนเองได้ แต่ไม่ได้
ใช้ข้อมูลและ
เหตุผลเพื่อ
พิจารณาความ
เป็นไปได้
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2.3) การใช้เทคนิค หรือวิธีการเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐานที่
จำ�เป็นต่อแนวทาง
แก้ไขปัญหา

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำ�เป็นต่อ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย
function
analysis
diagram
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำ�เป็นต่อ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย
function
analysis
diagram
ได้ครบถ้วน
แต่ขาดความ
ชัดเจนบางส่วน

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำ�เป็นต่อ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย
function
analysis
diagram
ได้ครบถ้วน
แต่ขาดความ
ถูกต้องบางส่วน

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำ�เป็นต่อ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย
function
analysis
diagram ได้
ไม่ครบถ้วน และ
ขาดความถูกต้อง

การสร้างทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหา

สร้างทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
ได้อย่างหลาก
หลายได้มากกว่า
3 แนวทาง

สร้างทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
ได้ 3 แนวทาง

สร้างทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
ได้ 2 แนวทาง

สร้างทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
ได้ 1 แนวทาง

เปรียบเทียบและ

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ

แก้ปัญหา

เลือกวิธีการ

เลือกวิธีการ

เลือกวิธีการ

เลือกวิธีการ

ตัดสินใจเลือกวิธีการ

ทางเลือกและตัดสิน ทางเลือกและตัดสิน ทางเลือกและตัดสิน ทางเลือกและตัดสิน
แก้ปัญหาหรือ

แก้ปัญหาหรือ

แก้ปัญหาหรือ

แก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการ สนองความต้องการ สนองความต้องการ สนองความต้องการ
สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

ภายใต้ข้อจำ�กัด

ต้องการ ภายใต้

ต้องการภายใต้

ต้องการภายใต้

ความสมเหตุ

ปัญหาหรือความ
ข้อจำ�กัดที่มีอยู่

ปัญหาหรือความ
ข้อจำ�กัดที่มีอยูู่

อย่างสมเหตุสมผล อย่างเหมาะสม

และเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง
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ปัญหาหรือความ
ข้อจำ�กัดที่มีอยู่
แต่ขาดความ

สมเหตุสมผล

หรือความถูกต้อง
บางส่วน

ที่มีอยู่แต่ขาด

สมผลและความ
เป็นไปได้
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ระดับคะแนน
4

3

2

1

การออกแบบและ

ออกแบบโดย

ออกแบบโดย

ออกแบบโดย

ออกแบบโดย

ชิ้นงานหรือวิธีการใน

วิธีการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา

ถ่ายทอดความคิดของ
การแก้ไขปัญหา

ถ่ายทอดความคิด
หรือสนองความ

ต้องการเป็นภาพ

2 มิติ ภาพ 3 มิติ

ภาพฉาย แผนภาพ

ถ่ายทอดความคิด
หรือสนองความ

ถ่ายทอดความคิด
หรือสนองความ

ต้องการเป็นภาพ

ต้องการเป็นภาพ

ภาพฉาย แผนภาพ

ภาพฉาย แผนภาพ

ภาพฉาย แผนภาพ

2 มิติ ภาพ 3 มิติ

2 มิติ ภาพ 3 มิติ

หรือผังงานได้

แสดงข้อมูลครบ

บางส่วน แต่สามารถ บางส่วนและ

สื่อสารให้ผู้อื่น

เข้าใจตรงกัน

อย่างละเอียดและ แต่ขาดข้อมูล

เข้าใจตรงกัน

หรือสนองความ

ต้องการเป็นภาพ

หรือผังงานได้

ถ้วน สามารถ

ถ่ายทอดความคิด

หรือผังงานได้
แต่ขาดข้อมูล

ไม่สามารถสือ
่ สาร

สื่อสารให้ผู้อื่น

ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตรงกัน

2 มิติ ภาพ 3 มิติ
หรือผังงาน
ไม่ละเอียด

ขาดข้อมูลและ
ไม่สามารถ

สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

2.4) การใช้เทคนิค หรือวิธีการเพื่อวางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา
การวางแผนการทำ�งาน วางแผนเพือ่ ให้การ วางแผนเพือ่ ให้การ วางแผนเพือ่ ให้การ วางแผนเพือ่ ให้การ
ทำ�งานเป็นไปตาม ทำ�งานเป็นไปตาม ทำ�งานเป็นไปตาม ทำ�งานเป็นไปตาม
เป้าหมาย และ

เป้าหมาย และ

เป้าหมาย และ

ระยะเวลาที่

ระยะเวลาที่

ระยะเวลาที่

ระยะเวลาที่

ปฏิบัติตามแผนที่

ปฏิบัติตามแผนที่

ปฏิบัติตามแผนที่

สามารถปฏิบัติ

กำ�หนด สามารถ

วางไว้ได้ครบถ้วน

กำ�หนด สามารถ

วางไว้ได้ครบถ้วน

แต่ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนแผนการ
ทำ�งานเพียง
เล็กน้อย

การสร้างผลงาน

เป้าหมาย และ

กำ�หนด สามารถ

วางไว้ได้ครบถ้วน

แต่ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนแผนการ

กำ�หนด แต่ไม่

ตามแผนที่วางไว้
ได้ครบถ้วน

ทำ�งาน

สร้างผลงานได้

สร้างผลงานได้

สร้างผลงานได้

สร้างผลงานได้ไม่

ออกแบบไว้

ออกแบบไว้เป็น

ออกแบบไว้ได้

ออกแบบไว้

ตรงตามแนวคิดที่

ตรงตามแนวคิดที่
ส่วนใหญ่

ตรงตามแนวคิดที่
เพียงบางส่วน

ตรงตามแนวคิดที่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

113

บทที่ 6 | กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

114

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน

4

3

2

1

2.5) การใช้เทคนิค หรือวิธีการเพื่อทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
การกำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

ในการทดสอบผลงาน

ในการทดสอบ

ในการทดสอบ

ในการทดสอบ

ในการทดสอบ

ผลงานที่จำ�เป็น

ผลงานที่จำ�เป็น

ผลงานที่จำ�เป็น

ผลงานที่จำ�เป็น

ต่อการแก้ปัญหา

ต่อการแก้ปัญหา

ต่อการแก้ปัญหา

ต่อการแก้ปัญหา

หรือสนองความ

หรือสนองความ

หรือสนองความ

หรือสนองความ

ต้องการตามที่

ต้องการตามที่

ต้องการตามที่

ต้องการได้ไม่

กำ�หนดไว้อย่าง

กำ�หนดไว้ได้เป็น

กำ�หนดไว้ได้

สอดคล้องกับ

ครบถ้วน

ส่วนใหญ่

บางส่วน

การแก้ปัญหา
หรือผลงาน
สร้างแนวคิดใน

การสร้างแนวคิด

สร้างแนวคิดใน

ในการปรับปรุง

การปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข

แก้ไขผลงาน

ผลงานได้สอดคล้อง ผลงานได้สอดคล้อง ผลงานได้่
กับข้อบกพร่องที่

สร้างแนวคิดใน

กับข้อบกพร่องที่

สร้างแนวคิดใน

สอดคล้องกับ

พบอย่างหลากหลาย พบได้และสามารถ ข้อบกพร่องที่พบ
และสามารถนำ�ไป นำ�ไปใช้ปรับปรุง

ผลงานไม่สอดคล้อง
กับข้อบกพร่อง
ที่พบ

บางส่วน

ใช้ปรับปรุงผลงานได้ ผลงานได้บางส่วน
นำ�เสนอ

นำ�เสนอขั้นตอน

ไม่สามารถ

		 วิธก
ี ารเพือ
่ นำ�เสนอ รายละเอียด

รายละเอียด

การแก้ปัญหาได้

นำ�เสนอขั้นตอน

		 วิธีการแก้ปัญหา

ขั้นตอนการ

ขั้นตอนการ

แต่มีรายละเอียด

การแก้ปัญหา

		 ผลการแก้ปัญหา

แก้ปัญหาได้

แก้ปัญหา

ไม่ชัดเจน

		 หรือชิ้นงาน

ชัดเจน สื่อสาร

ได้ชัดเจน สื่อสาร

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

2.6) การใช้เทคนิคหรือ นำ�เสนอ

อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

คะแนน 52-68 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก

คะแนน 35-51 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี

คะแนน 18-34 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้

คะแนน 1-17

คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้
9.1 แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการ

9.2 คลังความรู้ สสวท. http://www.scimath.org/

9.3 แอนิเมชันอธิบายกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

			 https://www.youtube.com/watch?v=80gWU-AJwF0&t=107s

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ผู้ ส อนควรแนะนำ � เรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ สิ ท ธิ บั ต ร รวมทั้ ง การอ้ า งอิ ง

แหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการอ้างอิงควรเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

10.2 ผลงานของผู้เรียนอาจมีความหลากหลาย หากผู้เรียนทำ�ได้เกินกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้สอนกำ�หนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับภาระงาน

10.3 ผูส้ อนสามารถเลือกใช้เทคนิค แผนภาพกราฟิก ซอฟต์แวร์ อืน
่ ๆ ทีช
่ ว่ ยในการวิเคราะห์ขอ
้ มูล

หรือออกแบบชิ้นงานได้ตามความเหมาะสม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

7

กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
แหล่งเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

แนวคำ�ตอบกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4				

เวลา 20 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด
1) ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่

เกีย่ วข้องกับปัญหาทีม
่ ค
ี วามซับซ้อนเพือ
่ สังเคราะห์วธิ ก
ี าร เทคนิคในการแก้ปญ
ั หา โดยคำ�นึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำ�เป็นภายใต้

เงื่ อ นไขและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ นำ � เสนอแนวทางการแก้ ปั ญ หาให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจด้ ว ยเทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำ�งานและดำ�เนินการแก้ปัญหา

3) ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ

เงือ่ นไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำ�เสนอผลการแก้ปญ
ั หา พร้อมทัง้ เสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด

4) ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ

เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1.2 สาระการเรียนรู้
1) ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน

การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้หลากหลายปัญหา

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ช่วยให้

เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำ�เนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

3) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4) การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำ�ได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ

การเขียนผังงาน

5) ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำ�เสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

6) การกำ�หนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำ�งานก่อนดำ�เนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำ�งาน

สำ�เร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำ�งานที่อาจเกิดขึ้น

7) การทดสอบและประเมิ น ผลเป็ น การตรวจสอบชิ้ น งานหรื อ วิ ธี ก ารว่ า สามารถแก้ ปั ญ หาได้

ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำ�เนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำ�
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) การนำ�เสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพือ
่ ให้ผอ
ู้ น
ื่ เข้าใจเกีย
่ วกับกระบวนการทำ�งานและ

ชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำ�ได้หลายวิธี เช่น การทำ�แผ่นนำ�เสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ
การนำ�เสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือการนำ�เสนอต่อภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

9) วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ

เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

10) การสร้างชิน
้ งานอาจใช้ความรู้ เรือ
่ งกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor เฟือง รอก

คาน วงจรสำ�เร็จรูป

11) อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้

ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
ประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตประจำ�วัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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น
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3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์

3.4 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.5 ทักษะการสื่อสาร

3.6 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
ผูเ้ รียนต้องมีความรูเ้ บือ
้ งต้นเกีย่ วกับการใช้วส
ั ดุ อุปกรณ์ เครือ
่ งมือ รวมทัง้ กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ

อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเทคนิคการวิเคราะห์ปญ
ั หาต่าง ๆ เช่น การตัง้ คำ�ถาม

5W1H ผังก้างปลา (fishbone diagram) และ function analysis diagram เพือ
่ ใช้ในการแก้ปญ
ั หาหรือ
พัฒนางานที่ผู้เรียนสนใจได้้

5. สาระสำ�คัญ
การทำ�งานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสร้างชิ้นงาน

และวิธก
ี ารแก้ไขปัญหา ซึง่ การทำ�งานตามกระบวนการนีอ
้ าจไม่ได้มลี �ำ ดับขัน
้ ตอนทีก
่ �ำ หนดตายตัว สามารถ

ย้ อ นกลั บ หรื อ ข้ า มขั้ น ตอนได้ และอาจมี ก ารทำ � ซ้ำ � กระบวนการเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ผลงานให้ มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน
้ กระบวนการแก้ปญ
ั หานีส้ ามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กบ
ั การทำ�งานในชีวต
ิ ประจำ�วันและ
การพัฒนางานเพื่อเป็นแนวทางการเข้าสู่อาชีพได้อีกด้วย

การสร้างหรือพัฒนางานบางอย่างอาจมีความจำ�เป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก อุปกรณ์

ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นในสิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ทำ�งานได้สำ�เร็จตามเป้าหมาย และทำ�งานได้อย่างปลอดภัย
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6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 สื่อการเรียนรู้
ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (ชั่วโมง)

กิจกรรม 7.1

การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1

กิจกรรมท้ายบท

การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการ

19

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

หมายเหตุ กิจกรรมท้ายบทอาจใช้เวลาในการทำ�กิจกรรมในลักษณะโครงงาน ซึง่ อาจปรับใช้ระยะเวลาทำ�งาน
			 ได้ตามความเหมาะสม

6.2 สื่ออื่น ๆ
		 เอกสารบทความตัวอย่างสถานการณ์การแก้ปัญหางานด้านสุขภาพและการแพทย์
		 วีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ สาธารณสุข และการบริการ

		 แผ่นพับหรือโปสเตอร์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ และการบริการ
		 เอกสารตัวอย่างการเขียน ภาพ 3 มิติ และภาพฉาย

		 เอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลา (fishbone diagram)
		 ตัวอย่างเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย การตั้งคำ�ถาม 5W1H

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
1) ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนโดยใช้คำ�ถามชวนคิดในหนังสือเรียนเกี่ยวกับขั้นตอน

การทำ�งานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และอภิปรายว่ากระบวนการนี้สามารถนำ�มาประยุกต์
ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตประจำ�วันหรืองานอาชีพอะไรได้บ้าง และช่วยได้อย่างไร
แนวคำ�ตอบ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ

ภายใต้ขอ
้ จำ�กัดหรือเงือ
่ นไข และทรัพยากร เพือ
่ ให้ได้แนวทางการแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนางานทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ
มีขั้นตอน ดังนี้

1. ระบุปัญหา
เป็นการทำ�ความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย วิเคราะห์เงือ
่ นไขหรือข้อจำ�กัดของสถานการณ์

ปัญหา เพื่อกำ�หนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนำ�ไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา
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2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับ

แนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจำ�กัด
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการ

แก้ปัญหา โดยคำ�นึงถึงทรัพยากร ข้อจำ�กัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กำ�หนด
4. วางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา

เป็นการกำ�หนดลำ�ดับขัน
้ ตอนของการสร้างชิน
้ งานหรือวิธกี าร แล้วลงมือสร้างชิน
้ งานหรือพัฒนา

วิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำ�มาใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด
6. นำ�เสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

เป็นการนำ�เสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ

ให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนอกจากจะนำ�ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

ในทางวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำ�งานหรือการแก้ปัญหา

ในชีวิตประจำ�วัน เช่น หากเราต้องการปรับห้องน้ำ�ในบ้านให้เหมาะสำ�หรับผู้สูงอายุที่เดินหรือ
นั่ ง ไม่ ส ะดวก ต้ อ งเริ่ ม จากการระบุ ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการว่ า ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งการสิ่ ง ใดบ้ า งเพื่ อ
อำ�นวยความสะดวกขณะใช้งาน อีกทัง้ ยังช่วยป้องกันอุบต
ั เิ หตุทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ จากนัน
้ ต้องสำ�รวจข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ แล้วจึงนำ�ข้อมูลที่ได้มาออกแบบและวางแผน จากนั้นลงมือสร้าง

ชิน
้ งานหรือวิธก
ี าร โดยระหว่างการปฏิบต
ั งิ านควรมีการทดสอบและประเมินชิน
้ งานหรือวิธก
ี าร และ
ปรับปรุงแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด จนได้ผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งานสำ�หรับผู้สูงอายุต่อไป
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2) ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นให้ตัวแทน

กลุ่มจับสลากเลือกตัวอย่างกรณีศึกษาในหนังสือเรียน ดังนี้
		
		

		

กรณีศก
ึ ษาที่ 1 การออกแบบชุดอุปกรณ์รบ
ั ประทานอาหารสำ�หรับผูส้ งู อายุทข
่ี อ
้ นิว้ มือเสือ
่ ม

กรณีศึกษาที่ 2 การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการสำ�หรับโรงพยาบาลจิตเวช
กรณีศึกษาที่ 3 ขาเทียมสำ�หรับคนพิการแบบปรับอัตราหน่วงได้

3) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำ�กิจกรรม 7.1 เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เพื่อทำ�การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

4) ตัวแทนผู้เรียนนำ�เสนอผลการวิเคราะห์การทำ�งานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

จากนั้น ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการทำ�งานตามกระบวนการของทั้ง 3 กรณีศึกษา

5) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมท้ายบท เรื่อง การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม โดยแบ่งกลุม
่ ผูเ้ รียน ประมาณ 4-5 คน ต่อกลุม
่ เพือ
่ ทำ�กิจกรรมการแก้ปญ
ั หาจากสถานการณ์
เกีย่ วกับงานสุขภาพ (โดยอาจใช้ตวั อย่างสถานการณ์ได้จากหัวข้อที่ 10 ข้อเสนอแนะ) แล้วดำ�เนินการพัฒนา

ชิ้นงานหรือวิธีการ พร้อมจัดทำ�รายงานและนำ�เสนอ ตามประเด็นสำ�คัญของแต่ละขั้นตอนการทำ�งาน
ดังต่อไปนี้

ขั้นระบุปัญหา
		

		

เหตุผลหรือความจำ�เป็นที่เลือก

การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำ�หนดขอบเขตของปัญหา

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
		

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่อาจมีผู้อื่นทำ�ไว้แล้ว

		

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

		

ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
		
		

ภาพร่างชิ้นงาน หรือขั้นตอนของวิธีการ

วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม เช่น ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน

			 ทรัพยากร

ขั้นวางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา
		
		

กำ�หนดแผนการดำ�เนินการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ

บันทึกข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาด และแนวทางแก้ไข
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ขั้นทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
			

			

บันทึกข้อมูลผลการทดสอบและประเมินผลงาน
บันทึกข้อมูลการแก้ไขผลงาน

ขั้นนำ�เสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
			

ความสำ�คัญของปัญหา

			

ผลลัพธ์ที่ได้

			
			

แนวทางการแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด

6) ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ดำ � เนิ น การทำ � กิ จ กรรมการแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นางาน ตามหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ

โดยอาจเลือกจากสถานการณ์ที่ผู้สอนกำ�หนดให้ พร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา โดยอาจใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ด้วย การตั้งคำ�ถาม 5W1H หรือ เทคนิคผังก้างปลา (fishbone diagram) เพื่อนำ�ไปสู่การ
กำ�หนดขอบเขตของปัญหา แล้วผู้เรียนนำ�เสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์และขอบเขตของปัญหา

7) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้ อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หา โดยผู้ สอนควรให้ เวลา

กับผูเ้ รียนแต่ละกลุม
่ ได้ศก
ึ ษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และแนะนำ�การเลือกแหล่งข้อมูลทีน
่ า่ เชือ
่ ถือ

เช่น วารสาร บทความวิจัย สารานุกรม เว็บไซต์ การสัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน แล้วผู้เรียนบันทึก
ข้อมูลสรุปโดยอาจทำ�ในรูปแบบแผนทีค
่ วามคิด (mind map) จากนัน
้ ให้แต่ละกลุม
่ นำ�เสนอผลการรวบรวม
ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

8) ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา โดยถ่ า ยทอดความคิ ด เป็ น ภาพร่ า ง ผั ง งานและ

ใช้ซอฟต์แวร์ชว่ ยในการออกแบบเพือ
่ แสดงรายละเอียดของชิน
้ งาน หรือขัน
้ ตอนของวิธก
ี าร จากนัน
้ ให้ผเู้ รียน
แต่ละกลุ่มนำ�เสนอ โดยผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

9) ผูเ้ รียนแต่ละกลุม
่ วางแผนและดำ�เนินการแก้ปญ
ั หา โดยเขียนข้อมูลแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์

เครื่องมือ และงบประมาณ พร้อมทั้งกำ�หนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยอาจนำ�เสนอในรูปแบบตาราง
แล้วดำ�เนินการปฏิบัติงานตามแผนที่กำ�หนดไว้

10) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข มีการบันทึกข้อมูลระหว่าง

การปฏิ บั ติ ง าน และหากพบข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ผลงานไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาหรื อ ทำ � งานได้ ต ามต้ อ งการ
ต้องดำ�เนินการแก้ไข

11) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงาน และนำ�เสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน โดยต้องมี

ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ ความสำ�คัญของปัญหา แนวทางการแก้ปญ
ั หา ผลลัพธ์ทไี่ ด้ ข้อเสนอแนะ และแนวทาง

การพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนนำ�เสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการในโรงเรียน หรือชุมชน
รวมทั้งอาจเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ วารสารของโรงเรียน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานตามกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิธีการวัด
ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การประเมินการผ่าน

ผลงาน

คะแนน 19-24 หมายถึง ดีมาก

การนำ�เสนอ

คะแนน 7-12 		 หมายถึง พอใช้

คะแนน 13-18 หมายถึง ดี

รายงาน

คะแนน 1-6 		 หมายถึง ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดอย่างมี

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดสร้างสรรค์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำ�งาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการสื่อสาร

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

วิจารณญาณ

ร่วมกับผู้อื่น

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน
4

3

2

1

การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การระบุปัญหา

ระบุปญ
ั หาและ

ระบุปญ
ั หาและ

ระบุปญ
ั หาและ

ระบุปญ
ั หาและ

แก้ปญ
ั หาได้

แก้ปญ
ั หาได้

แก้ปญ
ั หาได้

แก้ปญ
ั หา แต่ไม่

เงือ่ นไขของการ
สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ี
กำ�หนดได้

ครบถ้วน ชัดเจน
และสมบูรณ์

เงือ่ นไขของการ

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ี

กำ�หนดได้ชดั เจน
แต่ขาดความ

เงือ่ นไขของการ

สถานการณ์

ทีก่ �ำ หนดบางส่วน

เงือ่ นไขของการ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ทีก่ �ำ หนด

สมบูรณ์บางส่วน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน

4

3

2

การรวบรวมข้อมูลและ

รวบรวมข้อมูลที่

รวบรวมข้อมูลที่

รวบรวมข้อมูลที่

รวบรวมข้อมูล

ปัญหา

แนวทางการแก้

แนวทางการแก้

แนวทางการแก้

แนวทางการ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

สอดคล้องกับ

ปัญหา ได้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา

สอดคล้องกับ

ปัญหา ได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่

สอดคล้องกับ

1
ไม่สอดคล้องกับ

ปัญหาได้บางส่วน แก้ปัญหา

สมบูรณ์

ออกแบบชิ้นงาน

ออกแบบชิ้นงาน

ออกแบบชิ้นงาน

ออกแบบชิ้นงาน

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

หรือวิธีการได้
แนวทางการ

แก้ปัญหาและ

หรือวิธีการได้
แนวทางการ

แก้ปัญหาและ

หรือวิธีการได้
แนวทางการ

แก้ปัญหาและ

หรือวิธีการไม่
แนวทางการ

แก้ปัญหาและ

เงื่อนไขที่กำ�หนด เงื่อนไขที่กำ�หนด เงื่อนไขที่กำ�หนด เงื่อนไขที่กำ�หนด
โดยแสดงราย

โดยแสดงราย

และสามารถ

และไม่สามารถ

ถูกต้องครบถ้วน

และสามารถ

เข้าใจ แต่แสดง

เข้าใจตรงกัน

เข้าใจตรงกัน

ได้ไม่ชัดเจน

มีการวางแผนใน

มีการวางแผน

มีการวางแผนใน

ดำ�เนินการแก้

ดำ�เนินการแก้

และดำ�เนินการ

ได้ดำ�เนินการแก้

การวางแผนใน

ละเอียดได้

สมบูรณ์และ

สามารถสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ละเอียดได้ถกู ต้อง สื่อสารให้ผู้อื่น
สื่อสารให้ผู้อื่น

รายละเอียด

สื่อสารให้ผู้อื่น

ตรงกัน
การวางแผนและ

ดำ�เนินการแก้ปัญหา

การทำ�งานและ
ปัญหาตาม

ขั้นตอนการ

ทำ�งานได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการทำ�งาน

แก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนการ
ทำ�งานได้

การทำ�งาน แต่ไม่ ปัญหาโดยไม่มี
ปัญหาตามขั้น

ตอนที่วางแผนไว้

การทำ�งาน

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี))

ประเด็นการประเมิน
การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธี
การแก้ปัญหา หรือ
ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ระดับคะแนน
4

3

2

1

กำ�หนดประเด็น
ในการทดสอบ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำ�หนดได้อย่าง
ชัดเจนและ
บันทึกผลการ
ทดสอบได้อย่าง
ละเอียด ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการ
ปรับปรุงหรือ
เสนอแนวทาง
แก้ไขที่สอดคล้อง
กับปัญหาหากชิ้น
งานหรือวิธีการ
มีข้อบกพร่อง

กำ�หนดประเด็น
ในการทดสอบ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำ�หนดได้อย่าง
ชัดเจนและบันทึก
ผลการทดสอบได้
ถูกต้อง แต่ขาด
รายละเอียด
บางส่วน มีการ
ปรับปรุงหรือ
เสนอแนวทาง
แก้ไขที่สอดคล้อง
กับปัญหาหาก
ชิ้นงานหรือวิธี
การมีข้อบกพร่อง

กำ�หนดประเด็น
ในการทดสอบ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำ�หนดได้อย่าง
ชัดเจนและบันทึก
ผลการทดสอบ
แต่ไม่ครบถ้วน
ขาดรายละเอียด
มีการปรับปรุง
หรือเสนอ
แนวทางการ
แก้ไขที่ไม่
สอดคล้องกับข้อ
บกพร่องของชิ้น
งานหรือวิธีการ

กำ�หนดประเด็น
ในการทดสอบ
ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำ�หนดและ
บันทึกผลการ
ทดสอบไม่ชัดเจน
ไม่ครบถ้วน ไม่มี
การปรับปรุงหรือ
เสนอแนวทาง
แก้ไขชิ้นงานหรือ
วิธีการเมื่อพบ
ข้อบกพร่อง

นำ�เสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ถูกต้อง แต่ขาด
ความชัดเจนบาง
ส่วนและเลือก
วิธีการ สื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
เหมาะสมกับ
รายละเอียด

นำ�เสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
บางส่วน และ
เลือกวิธีการ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจใน
รายละเอียดได้

นำ�เสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ไม่ชัดเจนและ
ไม่สามารถเลือก
วิธีการสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

การนำ�เสนอวิธีการแก้ นำ�เสนอ
ปัญหา ผลการแก้ปัญหา รายละเอียด
ขั้นตอนการ
หรือชิ้นงาน
แก้ปัญหาได้
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน สมบูรณ์
และเลือกวิธีการ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจได้เหมาะสม
กับรายละเอียด

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หนั
คูม
่ งอ
ื สืครู
อเรีรยายวิ
นรายวิ
ชาพืชน
้ าพื
ฐานวิ
น
้ ฐานวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
| เทคโนโลยี
| เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี
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9. แหล่งเรียนรู้
9.1 ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน

9.2 ภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดของสถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ OTOP สถานประกอบการ

10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ตัวอย่างสถานการณ์สำ�หรับใช้เป็นหัวข้อเพื่อทำ�กิจกรรมท้ายบท เช่น

			 สถานการณ์ที่ 1 การหายตัวไปของผูส้ งู อายุเนือ
่ งจากอาการหลงลืมจำ�เส้นทางไม่ได้ รวมทัง้

ไม่สามารถหาทางกลับมาบ้านได้

			 สถานการณ์ที่ 2 ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม มี พ ฤติ ก รรมในชี วิ ต ประจำ � วั น ไม่ ป กติ

เหมือนคนทั่วไป เช่น เวลาในการนอน การหลงทาง

			 สถานการณ์ที่ 3 ผูส้ งู อายุยงั คงต้องการใช้ชวี ต
ิ ประจำ�วันตามปกติในการเดินทาง แต่มป
ี ญ
ั หา

ในด้านกายภาพตามวัย เช่น เดินไม่สะดวก ทรงตัวได้ไม่ดี

		 สถานการณ์ที่ 4 ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวซึ่งมีโอกาสประสบอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม

เดินชนสิ่งของ

ประเด็นปัญหาหรือความต้องการอื่น เช่น
อุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาการนอนกรน

เก้าอี้นั่งช่วยในการขับถ่ายช่วยผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้

อุปกรณ์ช่วยป้องกันการลื่นล้มในห้องน้ำ�ของผู้สูงอายุ

วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยให้ผู้สูงอายุทานยาได้ตามขนาดและตรงเวลา
10.2 ในการทำ�กิจกรรมการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้เรียน ผู้สอน

อาจช่วยแนะนำ�การดำ�เนินงานได้ และหากมีความจำ�เป็นที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน สามารถให้ผู้เรียนไป
ปรึกษาครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้

10.3 การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เรียน เช่น การใช้เลื่อยไฟฟ้า

ผู้สอนควรให้คำ�แนะนำ�หรือให้ช่างคอยกำ�กับดูแลการทำ�งานด้วย

10.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้สมุดบันทึก การทำ � งาน (logbook) หรื อ สร้ างแฟ้ มข้ อ มู ล การทำ � งาน

เพื่อแสดงรายละเอียดของการทำ�งานแต่ละขั้นตอน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม

กิจกรรม 7.1

การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกตัวอย่างกรณีศึกษาหนึ่งเรื่อง จากกรณีศึกษาที่ 1-3 แล้ววิเคราะห์

สรุปขั้นตอนการทำ�งานตามกระบวนการออกแบบเชิ งวิ ศ วกรรมจากตั ว อย่ างกรณี ศึกษาที่ เลื อ ก
พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กรณีศก
ึ ษา คือ การออกแบบชุดอุปกรณ์รบ
ั ประทานอาหารสำ�หรับผูส้ งู อายุทข
่ี อ้ นิว้ มือเสือ่ ม
ประเด็นการพัฒนาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นดังนี้
ขั้นระบุปัญหา

การหยิบจับอุปกรณ์รับประทานอาหารของผู้สูงอายุที่ข้อนิ้วมือเสื่อมไม่มีความสะดวก

จึงต้องการออกแบบชุดอุปกรณ์ที่สามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะกับกิจกรรม
รับประทานอาหาร ประกอบด้วย ถาดอาหาร ส้อม และ แก้วน้ำ�
ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร สือ
่ ออนไลน์ รวมทัง้ ศึกษา

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้วยการสัมภาษณ์

และการสังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แล้วจึงทำ�การสรุปปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง 3 ด้าน คือ
ปัจจัยด้านกายภาพ คือ การออกแรง การเคลื่อนไหว ความคล่องแคล่วของมือ

ปัจจัยด้านหน้าที่ใช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้ คือการนำ�พา การเคลื่อนย้าย

การทำ�ความสะอาด ลักษณะรูปแบบของอุปกรณ์รับประทานอาหาร

ปัจจัยด้านรูปแบบคือ ลักษณะรูปแบบมีรป
ู ทรง ขนาด สีสน
ั แสดงความเป็นมิตร ปลอดภัย

ขั้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ใช้ข้อมูลจากการสืบค้นบูรณาการปัจจัยทั้ง 3 ด้าน เข้ากับหลักการออกแบบเพื่อมวลชน

(universal design) เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบชุ ด อุ ป กรณ์ รั บ ประทานอาหารสำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่

ข้อนิ้วมือเสื่อม และใช้แนวคิดในการออกแบบที่สามารถลดจำ�นวนภาชนะในการใส่อาหาร

ลดจำ�นวนรอบเพื่อการนำ�พาเคลื่อนย้ายในครั้งเดียวเที่ยวเดียวมายังที่รับประทาน ระหว่าง

การรับประทานสามารถเกลี่ยอาหารได้โดยไม่ใช้ส้อม พื้นมีความเอียงช่วยในการตักกับข้าว
ประเภทน้ำ� เช่น ต้ม แกง ลดการเคลื่อนไหวของมือ ด้ามช้อนส้อมสร้างผิวสัมผัสเพื่อเพิ่ม

แรงเสียดทานสร้างความกระชับมือ แก้วน้ำ� 2 ชั้นเพื่อลดการสัมผัสความร้อน สร้างความ
โค้งมนเพื่อการทำ�ความสะอาดซอกมุม ด้ามแก้วสร้างผิวสัมผัสที่กระชับมือ
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ขั้นการวางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา

จากแนวคิดการออกแบบที่ได้ในขั้นการรวบรวมข้อมูล จึงนำ�ไปสู่การดำ�เนินการสร้าง

แบบจำ�ลอง (mock up) เพือ่ ทดลองการใช้งาน และพัฒนาเป็นต้นแบบชุดอุปกรณ์รบ
ั ประทาน

อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุที่ข้อนิ้วมือเสื่อมที่เป็นของจริง แล้วนำ�ชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร
ที่ได้ไปให้ผู้สูงอายุทดสอบการใช้งานจริงเพื่อการตรวจสอบและประเมิน รวมทั้งการสอบถาม
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร

ขั้นการทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

มีการทดสอบโดยการทดลองการใช้งานจริงกับผูส้ งู อายุ รวมทัง้ การสอบถามความคิดเห็น

และความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบชุ ด อุ ป กรณ์ รั บ ประทานอาหาร และเมื่ อ ได้ ผ ลทดสอบ

การใช้งานจึงนำ�ผลที่ได้มาทำ�การวิเคราะห์สรุปผลของการใช้จริงชุดอุปกรณ์รับประทาน
อาหาร เพือ่ ประเมินผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์รบ
ั ประทานอาหารสำ�หรับ

ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาข้ อ มื อ นิ้ ว มื อ เสื่ อ ม โดยได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น หลายส่ ว น ได้ แ ก่
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบบันทึกข้อมูล
ขั้นการนำ�เสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

เมื่อทำ�การทดสอบปรับปรุงผลงานแล้ว จึงได้นำ�ผลการออกแบบและพัฒนาที่ได้เขียน

รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำ�เสนอและเผยแพร่เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริงต่อไป
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
และทักษะในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ประเด็นการประเมิน
1. การระบุปัญหา

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ระบุปัญหาและ

ระบุปัญหาและ

ระบุปัญหาและ

ไม่สามารถระบุ

เงื่อนไขของการ

เงื่อนไขของการ

เงื่อนไขของการ

ปัญหาและเงือ
่ นไข

แก้ปัญหาได้

แก้ปัญหาได้

แก้ปัญหาได้

ของการแก้ปัญหา

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่

สถานการณ์ที่

สถานการณ์ที่

กำ�หนดได้ครบถ้วน กำ�หนด

กำ�หนดบางส่วน

สมบูรณ์
2. การรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูล

ไม่สามารถ

และแนวคิดที่

ที่สอดคล้องกับ

ที่สอดคล้องกับ

ที่สอดคล้องกับ

รวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับปัญหา

แนวทางการ

แนวทางการ

แนวทางการ

สอดคล้อง

แก้ปัญหาได้อย่าง

แก้ปัญหาได้อย่าง

แก้ปญ
ั หาได้บางส่วน กับแนวทางการ

ครบถ้วนสมบูรณ์

ครบถ้วนแต่

แก้ปัญหา

ไม่สมบูรณ์
3. การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา

ออกแบบชิน
้ งาน

ออกแบบชิ้นงาน

ออกแบบชิ้นงาน

ไม่สามารถ

หรือวิธีการได้

หรือวิธีการ

หรือวิธีการ

ออกแบบชิ้นงาน

สอดคล้องกับ

ได้สอดคล้องกับ

ได้สอดคล้องกับ

หรือวิธีการ

แนวทางการแก้

แนวทางการ

แนวทางการแก้

ได้สอดคล้องกับ

ปัญหาและเงือ
่ นไข แก้ปัญหาและ

ปัญหาและเงือ
่ นไข แนวทางการแก้

ที่กำ�หนด โดย

เงื่อนไขที่กำ�หนด

ทีก่ �ำ หนดบางส่วน

ปัญหาและเงือ
่ นไข

แสดงรายละเอียด

โดยแสดง

และสามารถ

ที่กำ�หนด และไม่

ครบถ้วน สมบูรณ์

รายละเอียดได้

สื่อสารให้ผู้อื่น

สามารถสื่อสารให้

และสามารถ

และสื่อสารให้

เข้าใจตรงกัน

ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน

สื่อสารให้ผู้อื่น

ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน

เข้าใจตรงกัน
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

มีการวางแผนใน

มีการวางแผนใน

มีการวางแผนใน

ดำ�เนินการแก้

การทำ�งานและ

การทำ�งานและ

การทำ�งาน แต่

ปัญหาโดยไม่มี

ดำ�เนินการ

ดำ�เนินการ

่ไม่ได้ดำ�เนินการ

การวางแผนใน

แก้ปัญหาตาม

แก้ปัญหาตาม

แก้ปัญหาตาม

การทำ�งาน

ขั้นตอนการ

ขั้นตอนการ

ขั้นตอนที่

ทำ�งานได้อย่าง

ทำ�งานได้

วางแผนไว้

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

กำ�หนดประเด็น

ไม่กำ�หนดประเด็น

ประเมินผล และ

ในการทดสอบ

ในการทดสอบ

ในการทดสอบ

ในการทดสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

ได้สอดคล้อง

ได้สอดคล้อง

ได้สอดคล้องกับ

และบันทึกผลการ

วิธีการแก้ไขปัญหา

กับสถานการณ์

กับสถานการณ์

สถานการณ์ที่

ทดสอบไม่ชด
ั เจน

หรือชิ้นงาน

ที่กำ�หนด และ

ที่กำ�หนด และ

กำ�หนด บันทึกผล ไม่ครบถ้วน ไม่มี

บันทึกผลการ

บันทึกผลการ

การทดสอบ แต่

การปรับปรุงแก้ไข

ทดสอบได้อย่าง

ทดสอบได้ โดย

ไม่ครบถ้วน ขาด

ชิ้นงานหรือ

4. การวางแผนและ
ดำ�เนินการแก้ปัญหา

1 (ปรับปรุง)

ถูกต้องและ
เหมาะสม

5. การทดสอบ

ละเอียด ครบถ้วน ขาดรายละเอียด
มีการปรับปรุง

บางส่วน มีการ

รายละเอียด มีการ วิธีการเมื่อพบ
ปรับปรุงหรือเสนอ ข้อบกพร่อง

หรือเสนอแนวทาง ปรับปรุงหรือ

แนวทางการแก้ไข

แก้ไขที่สอดคล้อง

เสนอแนวทาง

ที่ไม่สอดคล้องกับ

กับปัญหาหาก

แก้ไขที่สอดคล้อง

ข้อบกพร่องของ

ชิ้นงานหรือวิธีการ กับปัญหาหาก
มีข้อบกพร่อง

ชิ้นงานหรือวิธีการ

ชิ้นงานหรือวิธีการ
มีข้อบกพร่อง

6. การนำ�เสนอวิธีการ

นำ�เสนอราย

นำ�เสนอราย

นำ�เสนอขั้นตอน

ไม่สามารถ

แก้ปัญหา ผลการ

ละเอียดขั้นตอน

ละเอียดขั้นตอน

การแก้ปัญหาได้

นำ�เสนอขั้นตอน

การแก้ปัญหาได้

การแก้ปัญหาได้

แต่มีรายละเอียด

การแก้ปัญหา

ชิ้นงาน

ชัดเจน สื่อสารให้

ชัดเจน สื่อสารให้

ไม่ชัดเจน

แก้ปัญหาหรือ

ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง ผู้อื่นเข้าใจได้
ครบถ้วน สมบูรณ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ความคิดสร้างสรรค์ (แบ่งเป็น 4 ลักษณะ)
ประเด็นการประเมิน
1. ความคิดริเริ่ม

2. ความคิดคล่อง

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
พัฒนาชิ้นงาน

3 (ดี)
พัฒนาชิ้นงาน

4. ความคิดละเอียด
ลออ

พัฒนาชิ้นงาน

หรือวิธีการเพื่อแก้ หรือวิธีการเพื่อแก้ หรือวิธีการเพื่อ

1 (ปรับปรุง)
พัฒนาชิ้นงานหรือ
วิธีการเพื่อแก้

ปัญหาด้วยความ

ปัญหาด้วยความ

แก้ปัญหาด้วยการ ปัญหาโดยไม่มี

คิดที่แปลกใหม่

คิดที่แปลกใหม่

ผสมผสานและ

ความคิดแปลก

เหมาะสมต่อการ

ดัดแปลงจากความ

ใหม่

ใช้งานจริง

คิดเดิม

มีการคิดหาวิธีการ มีการคิดหาวิธีการ มีการคิดหาวิธีการ ไม่สามารถคิดหา
แก้ปัญหาได้

แก้ปัญหาได้ 2 วิธี

แก้ปญ
ั หาได้เพียง

วิธีการแก้ปัญหา

มากกว่า 2 วิธี

ในเวลาที่กำ�หนด

1 วิธี ในเวลาที่

ได้ในเวลากำ�หนด

กำ�หนด

ในเวลาที่กำ�หนด

3. ความคิดยืดหยุ่น

2 (พอใช้)

มีการคิดหาวิธีการ มีการคิดหาวิธีการ มีการคิดหาวิธีการ ไม่สามารถคิดหา
แก้ปัญหาโดย

แก้ปัญหาโดย

แก้ปัญหาโดย

วิธีการแก้ปัญหา

ดัดแปลงสิง่ ทีม
่ ี

ดัดแปลงสิง่ ทีม
่ ี

ดัดแปลงสิง่ ทีม
่ อ
ี ยู่

โดยดัดแปลงสิ่ง

อยู่ หรือนำ�สิง่ อืน
่

อยู่ หรือนำ�สิง่ อืน
่

หรือนำ�สิง่ อืน
่ มา

ที่มีอยู่ หรือนำ�สิ่ง

มาทดแทนสิ่งที่

มาทดแทนสิ่งที่

ทดแทนสิง่ ทีข
่ าดได้ อื่นมาทดแทนสิ่งที่

ขาดได้อย่างหลาก ขาดได้

แต่ยงั ไม่เหมาะสม

หลาย

กับงาน

ขาดได้

มีการคิดแจกแจง

มีการคิดแจกแจง

มีการคิดแจกแจง

ไม่มกี ารคิดแจกแจง

รายละเอียดของ

รายละเอียด

รายละเอียดของ

รายละเอียดของ

วิธีการแก้ปัญหา

ของวิธีการ

วิธีการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา

หรือขยายความ

แก้ปัญหาหรือ

หรือขยายความ

หรือขยายความคิด

คิดได้อย่างครบ

ขยายความคิดได้

คิดแต่ขาดความ

ถ้วน และมีราย
ละเอียดที่สมบูรณ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชัดเจน
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

แจกแจงองค์

แจกแจงองค์

แจกแจงองค์

แจกแจงองค์

แจกแจงองค์ประกอบ

ประกอบและ

ประกอบและ

ประกอบและ

ประกอบแต่ไม่

อธิบายความสัมพันธ์

อธิบายความ

อธิบายความ

สามารถอธิบาย

สามารถอธิบาย

เชิงเหตุผล

สัมพันธ์เชิงเหตุผล สัมพันธ์เชิงเหตุผล ความสัมพันธ์เชิง

การคิดวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์

ระหว่างองค์

เหตุผลระหว่าง

เชิงเหตุผลระหว่าง

ประกอบ เพื่อให้

ประกอบ เพื่อให้

องค์ประกอบได้

องค์ประกอบได้

เข้าใจสาเหตุได้

เข้าใจสาเหตุได้

ไม่เหมาะสม

อย่างถูกต้อง

แต่ไม่ชัดเจน

การคิดอย่างมี

วิเคราะห์

วิเคราะห์

วิเคราะห์

วิเคราะห์

วิจารณญาณ

และประเมิน

และประเมิน

และประเมิน

และประเมิน

วิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ด้วย

สถานการณ์ด้วย

สถานการณ์ ด้วย

สถานการณ์

ลงข้อสรุป

หลักฐานที่

หลักฐาน แล้วลง

หลักฐาน แล้วลง

แต่ไม่มีหลักฐาน

หลากหลาย

ข้อสรุปได้อย่าง

ข้อสรุปได้ไม่

ในการลงข้อสรุป

แล้วลงข้อสรุป

สมเหตุสมผล

สมเหตุสมผล

จำ�แนกองค์

จำ�แนกองค์

จำ�แนกองค์

จำ�แนกองค์

ประกอบ และ

ประกอบ และ

ประกอบได้ แต่

ประกอบ แต่ไม่

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงความ

เชื่อมโยงความ

เชื่อมโยงความ

สามารถเชือ่ มโยง

สัมพันธ์ขององค์

สัมพันธ์ขององค์

สัมพันธ์ขององค์

ความสัมพันธ์ของ

ประกอบต่าง ๆ

ประกอบต่าง ๆ

ประกอบต่าง ๆ

องค์ประกอบ

ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน

ที่เกี่ยวเนื่องกัน

ที่เกี่ยวเนื่องกัน

ต่าง ๆ ที่

อย่างเป็นระบบ

อย่างเป็นระบบได้ อย่างเป็นระบบได้ เกี่ยวเนื่องกันได้

ได้ครบถ้วน และ

ครบแต่ขาดราย

ถูกต้อง

ละเอียดบางส่วน

ได้อย่างสมเหตุ
สมผล
การคิดเชิงระบบ
จำ�แนกองค์ประกอบ

ไม่ชัดเจน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นการประเมิน
การสื่อสาร

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

นำ�เสนอ อภิปราย นำ�เสนอ อภิปราย นำ�เสนอ อภิปราย นำ�เสนอ อภิปราย

การนำ�เสนอ

และตอบคำ�ถาม

และตอบคำ�ถาม

และตอบคำ�ถามได้ และตอบคำ�ถาม

การอภิปราย

ได้เข้าใจง่าย และ

ได้เข้าใจ และมี

แต่มีวิธีการ

ได้ไม่เหมาะสมกับ

การตอบคำ�ถาม

มีวิธกี ารทีน
่ า่ สนใจ

วิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม

ไม่เหมาะสมกับ

ลักษณะข้อมูล

เหมาะสมกับ

กับลักษณะข้อมูล

ลักษณะข้อมูล

มีส่วนร่วมในการ

มีส่วนร่วมในการ

มีส่วนร่วมในการ

ไม่มีส่วนร่วมใน

ฟังความคิดเห็น

ฟังความคิดเห็น

ฟังความคิดเห็น

ไม่รับฟังความคิด

ลักษณะข้อมูล

การทำ�งานร่วมกับผูอ
้ น
่ื
มีส่วนร่วม
รับฟังความคิดเห็น

ทำ�งานและรับ

ของผู้อื่นอย่าง
ตั้งใจ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำ�งานและรับ
ของผู้อื่น

ทำ�งาน แต่ไม่รับ
ของผู้อื่น

การทำ�งานและ
เห็นของผูอ้ น
่ื
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ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน
ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม
การทำ�งานเป็นกลุ่ม
คำ�ชี้แจง การมีส่วนร่วมในการทำ�งาน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน 4 หมายถึง สมาชิกมากกว่าร้อยละ 79 มีส่วนร่วมในการทำ�งานตามบทบาทหน้าที่

ระดับคะแนน 3 หมายถึง สมาชิกร้อยละ 60 - 79

ระดับคะแนน 2 หมายถึง สมาชิกร้อยละ 40 - 59

มีส่วนร่วมในการทำ�งานตามบทบาทหน้าที่

มีส่วนร่วมในการทำ�งานตามบทบาทหน้าที่

ระดับคะแนน 1 หมายถึง สมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 40 มีส่วนร่วมในการทำ�งานตามบทบาทหน้าที่
การมีส่วนร่วมในการทำ�งาน

กลุ่มที่

4

สถานภาพของผู้ประเมิน



เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 4 หมายถึง

ระดับคุณภาพ ดีมาก

คะแนน 2 หมายถึง

ระดับคุณภาพ พอใช้

ตนเอง



3

เพื่อน

คะแนน 3 หมายถึง
คะแนน 1 หมายถึง



2

1

ครู

ระดับคุณภาพ ดี

ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่า
การตรวจผลงานการเลือกวิธีการสร้างชิ้นงาน
คำ�ชี้แจง การเลือกวิธีการสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการจากสถานการณ์
					 ที่กำ�หนด แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน 4 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ

							 ความต้องการ โดยคำ�นึงถึงทรัพยากรและข้อจำ�กัดที่มีอยู่อย่างเหมาะสม

ระดับคะแนน 3 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ

			

		 ความต้องการได้ โดยพิจารณาทรัพยากรแต่ไม่คำ�นึงถึงข้อจำ�กัดที่มี

			

		 ความต้องการโดยไม่ได้พิจารณาทรัพยากรและข้อจำ�กัดที่มี

ระดับคะแนน 2 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ

ระดับคะแนน 1 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการไม่สอดคล้องกับปัญหาหรือ

			

			 ความต้องการ

การเลือกวิธีการสร้างชิ้นงาน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

กลุ่มที่
4

สถานภาพของผู้ประเมิน		



ตนเอง



เพื่อน

3



พ่อแม่/ผู้ปกครอง

เกณฑ์การประเมิน 				 คะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
												 คะแนน 3 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี

												 คะแนน 2 หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้

												 คะแนน 1 หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

1

 ครู

139

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
ชื่อ-สกุล.............................................................................. เลขที่................ ห้อง ...............

คำ�ชี้แจง ให้ทำ�เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน
									

							

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

		
		
		
		
		

			 1. เลือกเครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน		
			 2. ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี						
			 3. ใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย					
			 4. ทำ�ความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งาน					
			 5. จัดเก็บเครื่องมือที่ถูกวิธีหลังการใช้งาน					
สถานภาพของผู้ประเมิน 		



ตนเอง		

เกณฑ์การประเมิน					 แสดงพฤติกรรม


5



เพื่อน
ด้าน







พ่อแม่/ผู้ปกครอง

หมายถึง ดี

												 แสดงพฤติกรรม		 1-2 ด้าน

หมายถึง พอใช้

												 แสดงพฤติกรรม		 0

หมายถึง ปรับปรุง


												 
สรุปผลการประเมิน

				

ผ่าน		

ครู

หมายถึง ดีมาก

												 แสดงพฤติกรรม		 3-4 ด้าน
ด้าน



มีพฤติกรรม

3-5 ด้าน

ไม่ผ่าน มีพฤติกรรม

0-2 ด้าน
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