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คำานำา
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร           

วิธีการเรียนรู้ การประเมินผล การจัดทำาหนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้  

เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษา       

ปีท่ี ๔ น้ีจัดทำาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ตารางวิเคราะห์การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ต้องใช้ควบคู่กัน

  สสวท. หวังเปน็อยา่งยิง่ว่า คูม่อืครูเล่มนีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่การจดัการเรยีนรู ้และเปน็สว่นสำาคญั

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 

บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำาไว้ ณ โอกาสนี้

(นางพรพรรณ ไวทยางกูร)

ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



คำาชี้แจง
 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ได้จดัทำาตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้

แกนกลาง กลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียม

กบันานาชาต ิไดเ้รียนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่ชือ่มโยงความรูก้บักระบวนการ ใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละ

แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย มีการทำากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ            

ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โรงเรียนจะต้องใช้

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยได้มีการย้ายสาระเทคโนโลยี

ออกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เนื่องจากความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำานวณ เป็นพื้นฐานที่สำาคัญ

และเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สสวท. จึงได้จัดทำาคู่มือครูประกอบการใช้หนังสือเรียน        

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้โรงเรียนนำาไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษา              

ปีที่ ๔ นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) คำาชี้แจงการใช้คู่มือครู ตาราง

วิเคราะห์การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียน        

โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยี วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยสามารถนำาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน ในการจัดทำาคู่มือครูเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก     

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ รวมทั้งครูผู้สอน นักวิชาการ จากสถาบัน และสถานศึกษา              

ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

 สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและ

เทคโนโลยี) เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะช่วยให้การจัดการศึกษา             

ดา้นวทิยาศาสตรม์ปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล หากมขีอ้เสนอแนะใดทีจ่ะทำาใหคู้ม่อืครเูลม่นีม้คีวามสมบรูณ์

ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

1. เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสาระ               
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างเป็นข้ันตอน และเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นสาระเก่ียวกับ         
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือดำารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
หรอืพฒันางานอยา่งมคีวามคดิสร้างสรรคด้์วยกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม เลอืกใชเ้ทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. คุณภาพผู้เรียนของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้จนถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมีความคาดหวงัเพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพผู้เรยีน
เมื่อจบการศึกษา ดังนี้

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำานึงถึงผลกระทบ     
ต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้าง 
หรอืพัฒนาผลงานสำาหรบัแก้ปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมโดยใชก้ระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำาเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้         
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

3. มาตรฐานการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 4 เทคโนโลยี

  มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี 

  เขา้ใจแนวคดิหลักของเทคโนโลยีเพือ่การดำารงชวีติในสงัคมทีมี่การเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ใชค้วามรู้และทักษะทางด้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และศาสตรอ์ืน่ ๆ  เพือ่แกป้ญัหาหรอื
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

1
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เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพ่ือดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้
และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่าง มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ         
เชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม 
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้    
และความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลย ีกระบวนการออกแบบ และความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานเฉพาะดา้น 

หัวข้อหลักท่ี 1 ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่อไปน้ี 
   1) ความหมายของเทคโนโลยี
   2) ระบบทางเทคโนโลยี
   3) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   4) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
   5) ผลกระทบของเทคโนโลยี

หัวข้อหลักที่ 2 กระบวนการออกแบบ  
กระบวนการออกแบบ (design process) ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)          

เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอยา่งเปน็ขัน้ตอน โดยใชค้วามรูแ้ละทกัษะ รวมทัง้ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งในท่ีน้ีใช้กระบวนการท่ีเรียกว่า กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering 
design process) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

   1) ระบุปัญหา
   2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
   3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
   4) วางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา
   5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
   6) นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

หัวข้อหลักที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นสำาหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในสาระเทคโนโลยี          

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่
   1) วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือพ้ืนฐาน
   2) กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม.4 1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์
กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
รวมทัง้ประเมินผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีี

 ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่    
สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำางานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำางานของระบบ
ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)              
ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี
ขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) เพือ่ใชป้รบัปรงุการทำางาน         
ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมี        
ระบบย่อยหลายระบบ (subsystems) ท่ีทำางาน  
สัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใดทำางานผิดพลาด   
จะส่งผลต่อการทำางานของระบบอื่นด้วย

 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน 
เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ที่ มี ผลกระทบต่อสั งคม
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา
ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น เ พื่ อ
สงัเคราะหว์ธีิการ เทคนคิใน
การแก้ปัญหา โดยคำานึงถึง
ความถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น 
ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง สุขภาพ
และการแพทย์ การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้     
หลากหลายปัญหา  

 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิคหรือ
วธิกีารวเิคราะหท์ีห่ลากหลาย ชว่ยใหเ้ขา้ใจเงือ่นไขและ
กรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำาเนินการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง    
เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

4. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำาเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำาเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้     
ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วธิกีารทีห่ลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ 
วางแผนขัน้ตอนการทำางาน
และดำาเนินการแก้ปัญหา 

 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและ
ทรพัยากร เช่น งบประมาณ เวลา ขอ้มูลและสารสนเทศ 
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการ        
แก้ปัญหาที่เหมาะสม

 การออกแบบแนวทางการแก้ปญัหาทำาได้หลากหลายวธิ ี
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน

 ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำาเสนอมีหลาก
หลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน 

 การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางานก่อน
ดำาเนนิการแกป้ญัหาจะชว่ยใหก้ารทำางานสำาเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำางานท่ีอาจเกิดข้ึน

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
และให้เหตุผลของปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ เ งื่ อ น ไ ข          
หาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และนำาเสนอผลการ
แก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด

 การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงาน
หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์  
ภายใตก้รอบของปญัหา เพ่ือหาขอ้บกพรอ่ง และดำาเนนิ
การปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำาเพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การนำาเสนอผลงานเปน็การถา่ยทอดแนวคิดเพือ่ให้ผูอ้ืน่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางานและชิ้นงานหรือ       
วิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การทำา      
แผ่นนำาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำาเสนอ
ผา่นสือ่ออนไลน ์หรอืการนำาเสนอตอ่ภาคธรุกจิเพือ่การ
พัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยว
กับวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีท่ีซบัซอ้นใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย

 วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้สังเคราะห์ 
โลหะ จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้   
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

 การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่อง กลไก ไฟฟ้า 
อเิลก็ทรอนกิส ์เชน่ LDR sensor เฟอืง รอก คาน วงจร
สำาเร็จรูป

 อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน หรือพัฒนา     
วธิกีารมีหลายประเภท ต้องเลอืกใช้ใหถ้กูต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา
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5. ทักษะและกระบวนการท่ีสำาคัญในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและ
กระบวนการท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและ
กระบวนการสำาคัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่

1) กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม เปน็กระบวนการแกป้ญัหาหรอืพฒันางานประกอบ
ไปด้วย ขั้นตอนดังนี้

 ขั้นระบุปัญหา (problem identification) เป็นการทำาความเข้าใจปัญหาหรือ         
ความต้องการ วิเคราะห์เง่ือนไขหรือข้อจำากัดของสถานการณ์ปัญหา เพ่ือกำาหนดขอบเขตของปัญหา 
ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา

 ขัน้รวบรวมขอ้มลูและแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัปญัหา (related information search) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือศาสตร์อื่น ๆ           
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (solution design) เป็นการนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำาเป็นสำาหรับการแก้ปัญหา โดยคำานึงถึงเงื่อนไขหรือ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยอาจร่างภาพ เขียนเป็นแผนภาพ หรือผังงาน 

 ขั้นวางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา (planning and development) เป็นการ
กำาหนดลำาดบัขัน้ตอนของการแกป้ญัหา และเวลาในการดำาเนินงานแตล่ะขัน้ตอน แลว้ลงมอืแกป้ญัหา
ตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ 

 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (testing, 
evaluation and design improvement) เป็นการทดสอบและประเมินผลการทำางานของช้ินงาน
หรือวิธีการ โดยผลท่ีได้อาจนำามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

 ขั้นนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (presentation) เป็นการ
นำาเสนอแนวคิดและขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่นเข้าใจ

 ท้ังน้ีในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นไม่ได้มีลำาดับขั้นตอน      
ที่แน่นอนโดยขั้นตอนท้ังหมดสามารถย้อนกลับไปมาได้ และอาจมีการทำางานซ้ำา (iterative cycle)           
ในบางข้ันตอนหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีข้ึน 
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2) การคดิเชงิระบบ เปน็การคดิถงึสิง่หนึง่สิง่ใดทีม่องภาพรวมเป็นระบบ โดยมหีลักการและ
เหตุผล มีการจัดระเบียบข้อมูลหรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นแบบแผนหรือ
กระบวนการที่ชัดเจน

3) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์มุมมองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม ่ซึง่อาจจะพัฒนาจากของเดมิหรอืคดิใหม ่วิเคราะหแ์ละประเมนิแนวคดิเพือ่พฒันาความ
คิดสร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุด นำาไปสู่การลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลสำาเร็จที่เป็น    
รูปธรรม ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ

 1) ความคิดริเร่ิม เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม 
ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ ไม่ซ้ำากับของเดิม

 2) ความคิดคล่อง เป็นความสามารถในการคิดหาคำาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
และมีปริมาณมากในเวลาจำากัด

 3) ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการคิดหาคำาตอบได้หลายประเภทและหลาย
ทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้

 4) ความคดิละเอยีดลออ เปน็ความสามารถในการคดิรายละเอยีดหรอืขยายความคดิหลกั   
ให้สมบูรณ์ และรวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย

4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลายเหมาะสมกับ
สถานการณ์ มกีารวเิคราะห์และประเมนิหลักฐานและขอ้คิดเห็นด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย สังเคราะห ์
แปลความหมาย และลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งสะท้อนความคิดโดยใช้ประสบการณ์
และกระบวนการเรียนรู้ 

5) การคิดวิเคราะห์  เป็นการจำาแนก แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ   
เรื่องใดเร่ืองหน่ึง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

6) การสื่อสาร เป็นการเรียบเรียงความคิดและสื่อสารแนวคิดในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ
อย่างชดัเจน สามารถใชว้ธิกีารสือ่สารเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายไดห้ลายรปูแบบ เชน่ การพดู การเขยีน
บรรยาย การร่างภาพ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย 

7) การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น             
มีความรับผิดชอบร่วมกัน เคารพในความคิด เห็นคุณค่า และเข้าใจบทบาทของผู้อื่น เพื่อทำางาน       
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
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คำาชี้แจงการใช้คู่มือครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำาคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สำาหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 สาระเทคโนโลยี                         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เพือ่อำานวยประโยชนแ์กผู่ส้อน ใชเ้ปน็แนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การวดัและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้เสนอให้ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสม
และความพร้อมของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ผู้สอนควรศึกษา
และทำาความเขา้ใจเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามท่ีได้เสนอแนะไว้ อย่างไรก็ตามผู้สอนอาจปรับเปล่ียน
กิจกรรมและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ไดต้ามความเหมาะสม โดยคำานงึถึงความพร้อมและศกัยภาพ
ของผู้เรียนรวมทั้งเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เป็นสำาคัญ

 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำาคู่มือครู

คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จัดทำาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับผู้สอนใช้ออกแบบการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี                 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 

2. ขอบข่ายของหนังสือเรียน

การนำาคูม่อืครนูีไ้ปใชเ้ปน็แนวทางในการออกแบบการเรยีนรูค้วบคูก่บัหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ผูส้อนควรศกึษาขอบขา่ยของหนงัสอืเรยีน
ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมการเรียนรู้ของ   
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แบ่งเป็น 7 บท ได้แก่
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ตอนที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้

 บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
   เป็นบทเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยี               

ที่ซับซ้อน ประกอบด้วยหัวข้อ
   1.1 ระบบคืออะไร
   1.2  ระบบทางเทคโนโลยี
   1.3  ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
   1.4  การทำางานผิดพลาดของระบบ

 บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   เป็นบทเรียนทีมุ่ง่เนน้ใหผู้้เรยีนมีความรู้ความสามารถและเขา้ใจเกีย่วกบัสาเหตขุองการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ 
ปัจจัยจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อ

   2.1 สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   2.2  ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี
   เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบ            

ของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อ
   3.1 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
   3.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ
   3.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม
   3.4  ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี

ตอนที่ 2 ความรู้และทักษะพื้นฐาน
 บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
   เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประเภท และสมบัติของ

วัสดุและสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการใช้งาน
ประกอบด้วยหัวข้อ

   4.1 วัสดุ
   4.2 เครื่องมือพื้นฐาน
   4.3 การตัดต่อ และขึ้นรูปวัสดุ
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 บทที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
   เปน็บทเรยีนทีมุ่ง่เนน้ใหผู้้เรียนมคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการทำางานของกลไกและ

การควบคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
ประกอบด้วยหัวข้อ

   5.1  กลไก
   5.2  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   5.3  แผงควบคุมขนาดเล็ก

ตอนที่ 3 การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
 บทที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ    

เชงิวิศวกรรม เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนำากระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการ
แก้ปัญหาได้ ประกอบด้วยหัวข้อ

   6.1 ขั้นระบุปัญหา
   6.2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
   6.3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
   6.4 ขั้นวางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา
   6.5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
   6.6 ขั้นนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

 บทที่ 7 กรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   เป็นบทเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างการแก้ปัญหา        

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำาความรู้                  
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ ประกอบด้วยหัวข้อ

   7.1 กรณีศึกษาที่ 1 การออกแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารสำาหรับผู้สูงอายุ
          ที่ข้อนิ้วมือเสื่อม
   7.2 กรณีศึกษาที่ 2 การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการสำาหรับโรงพยาบาลทางจิตเวช
   7.3 กรณีศึกษาที่ 3 ขาเทียมสำาหรับคนพิการแบบปรับอัตราหน่วงได้
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3. สัญลักษณ์หัวข้อในหนังสือเรียน

ภายในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยสัญลักษณ์สำาคัญ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 

เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหากับ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ชวนคิดเป็นคำาถามหรือ
กิจกรรมให้ลองคิดหรือปฏิบัติ

เนื้อหาสาระที่เป็นแนวคิด
สำาคัญของบท

เป็นการแนะนำาแหล่งข้อมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

เป็นคำาเตือนให้คำานึงถึงความ
ปลอดภัยหรือประเด็นสำาคัญ
เกี่ยวกับเนื้อหานั้น

เป็นการสรุปเนื้อหาของ
บทเรียน

กิจกรรมความร่วมมือ
หรือการคิดแบบกลุ่ม

เป็นกิจกรรมที่ให้ปฏิบัติเพื่อ
ตรวจสอบความรู้หลังจากเรียน
จบบทเรียน

การนำาไปใช้

จุดประสงค์ของบทเรียน ทบทวนความรู้ก่อนเรียน

สื่อเสริมเพิ่มความรู้

กิจกรรม

กิจกรรมท้ายบท

ชวนคิด

เกร็ดน่ารู้

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

การสื่อความหมายของรูปภาพและกรอบที่ควรรู้

ข้อควรระวัง

สรุปท้ายบท

เป็นการทบทวนความรู้เพื่อ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป

เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้
ของบทเรียน
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4. การออกแบบการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

การออกแบบการเรียนรู้เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด ซ่ึงกำาหนดไว้ในหลักสูตรไปสู่หน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

1) การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เพ่ือให้ทราบว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ใด แล้วกำาหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ทักษะและกระบวนการท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

2) การกำาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เป็นการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้แกนกลาง ทักษะและกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วย           
องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่

กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการกำาหนดส่ิงท่ีผู้เรียนต้องทำาเพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีกำาหนด ควรเขียน
เปน็ลำาดบัขัน้ตอนอยา่งชัดเจน เพือ่ลำาดับวิธีการจดัการเรยีนรู้ใหม้องเห็นภาพตอ่เนือ่งวา่ผูเ้รียนตอ้งทำาสิง่ใด
ก่อนหลัง และมีกระบวนการอย่างไรบ้าง หากสามารถระบุถึงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนได้ว่ามีส่วน
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้กันได้อย่างไรจะทำาให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ถือเป็นเคร่ืองมือสำาคัญย่ิงสำาหรับการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยเช่ือมโยงความรู้
จากผู้สอนไปถึงผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งเนื้อหาอยู่ในรูปที่เป็นนามธรรม สื่อการเรียนรู้จะช่วยทำาให้          
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งสื่อการจัดการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ผู้สอนต้อง
ผลิตหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้

3) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้
ที่กำาหนดไว้หรือไม่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีหลายรูปแบบ การเลือกใช้จึงต้องพิจารณา         
ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสำาคัญ

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ผู้เรียนและผู้สอนสามารถศึกษาหรือ
เรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ได้หลายแนวทางนอกจากในหนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) โดยอาจใช้แหล่งเรียนรู้อื่นเพิ่มเติมได้ เช่น

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ บุคคลที่ประสบความ
สำาเร็จในงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน สามารถเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนได้ โดยผู้สอนอาจใช้    
วิธีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในโรงเรียน หรืออาจพาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจริงได้ ท้ังน้ี ผู้สอนควรให้
ประเด็นกับผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบันทึกหรือศึกษาระหว่างการศึกษาดูงานแล้วนำามาสรุป อภิปรายข้อคิด
ที่ได้ระหว่างเพื่อนสมาชิกในชั้นเรียนและผู้สอน
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2) แหลง่วทิยาการ ไดแ้ก ่สถาบนั องคก์ร หน่วยงาน หอ้งสมดุ ศูนยว์ชิาการทัง้จากภาครฐัและเอกชน
ซึง่ใหบ้รกิารความรู้ในเรือ่งตา่ง ๆ  โดยผูส้อนอาจมอบหมายใหผู้เ้รียนไปศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้
ที่กำาลังเรียนรู้แล้วทำาสรุปรายงานเพื่อนำาเสนอในชั้นเรียน

3) สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยในท้องถิ่น            
ซึง่ใหบ้รกิารความรู ้ฝกึอบรมเก่ียวกบังาน และวิชาชีพต่าง ๆ  ทีม่อียู่ในชุมชนหรือทอ้งถิน่ โดยผู้สอนสามารถ
นำาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง สามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง      
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในชั้นเรียนกับบริบทของชีวิตจริง และยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาสภาพปัญหา               
ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์จริง ซึง่อาจเป็นจุดเร่ิมต้นของการนำามาซึง่การพฒันาหรอืสรา้งแนวทางการแกป้ญัหา
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้อีกด้วย

4) ส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ สื่อเหล่านี้เป็นสิ่งสำาคัญ             
ที่สามารถจัดหาได้ง่ายเพื่อให้ผู้สอนสามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หรืออาจเป็นสถานการณ์ปัญหา        
จากข่าวในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นโจทย์สถานการณ์ปัญหาในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ได้

5) สือ่ดจิทัิล ในเวบ็ไซตต์า่ง ๆ  ทัง้จากในและตา่งประเทศ ซึง่ถอืเปน็แนวทางทีส่ำาคญัในการใชป้ระกอบ
การสืบค้นข้อมูลในสังคมปัจจุบันท่ีมีส่ือต่าง ๆ จากเว็บไซต์จำานวนมาก โดยมีท้ังในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ 
หรอืวีดทัิศน์ ซึง่จะชว่ยใหเ้ขา้ใจได้ง่ายขึน้ อยา่งไรกต็ามการเลือกใชแ้หลง่ขอ้มูลทีน่า่เชือ่ถอื ต้องคิดวเิคราะห์ 
และมีวิจารณญาณในการเลือกใช้ รวมท้ังต้องอ้างอิงข้อมูลที่ได้มา ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้สอนต้องสร้าง          
ความตระหนักให้กับผู้เรียนในการเคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น 

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

 (http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php) 
 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 (http://www.thaiteachers.tv/)

6. การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

การจัดการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำาหนด
ควรเป็นการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้           
โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง        
แก้ปัญหาในชวิีตจรงิผา่นการวางแผน ออกแบบ ประเมนิผล และนำาเสนอผลงานรว่มกนัเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยสร้างชิ้นงานหรือวิธีการอย่างสร้างสรรค์ (Prince, 2004 ; Bonwell, 
1991) ผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ตัวอย่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้          
ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ เช่น
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 การจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเป็นฐาน (activity-based learning) เป็นการเรียนรู้ต่าง ๆ         
ท่ีให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียน        
รู้จักคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีได้ทำาจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือกัน

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นวิธีการเรียนรู้                
ที่นำาปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่เพื่ออธิบาย
หรือแก้ปัญหา โดยมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้คือ ผู้เรียนจะได้รับสถานการณ์และทำาความเข้าใจ            
ในสถานการณ์นั้นและร่วมกันระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาคำาอธิบาย ตั้งสมมติฐานเพ่ือหา           
คำาตอบของปญัหา พรอ้มจดัลำาดบัความสำาคญัของสมมติฐานทีเ่ป็นไปได้อย่างมีเหตุผล และต้องพจิารณาวา่
จะต้องมีความรู้เร่ืองอะไรบ้างท่ีจำาเป็นในการแก้ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันกำาหนดประเด็นการเรียนรู้หรือ
วัตถุประสงค์การเรยีนรูเ้พือ่จะไปคน้ควา้หาขอ้มลูตอ่ไป ผูเ้รยีนแตล่ะคนค้นควา้หาขอ้มลูและศกึษาเพิม่เตมิ
พรอ้มทัง้ประเมนิความถูกต้อง และนำาขอ้มลูมาใชเ้พือ่ช่วยในการออกแบบการแกป้ญัหาเพือ่แกป้ญัหาตอ่ไป 
(Barrows, 2000)

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เป็นการให้ผู้เรียนได้    
ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นโดยมีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ คือ ผู้สอนกำาหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชา สภาพปัญหาหรือ      
ความถนดัของผู้เรียน และใหผู้้เรียนออกแบบโครงงานรว่มกนัเพือ่นำาไปสูก่ารเขยีนเค้าโครงและลงมือปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้ในเค้าโครง ผู้เรียนสรุปผ่านการเขียนรายงานและมีการประเมินโครงงาน (MacDonell, 2007)

จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) จะให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การคิดวิเคราะห์ ลงมือ              
แกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาทีเ่ชือ่มโยงกบัชวีติจริง (real-world problems) ผูเ้รยีนตอ้งฝกึการทำางาน
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไข ทรัพยากรที่มีด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวทางการวัดและประเมินผลของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งเน้นท่ีการประเมิน
ตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านสติปัญญา
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการประเมินตามสภาพจริงในสาระ
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ผู้สอนสามารถประเมินจากผลงานหรือการทำางานของผู้เรียน      
เป็นหลัก ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึก หรือตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับชิ้นงานและวิธีการของผู้เรียน        
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความต่อเนื่อง โดยลักษณะสำาคัญของการประเมินจากสภาพจริง มีดังนี้

1) ผสมผสานไปกับการจัดการเรียนรู้และต้องประเมินอย่างต่อเน่ือง โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย
2) ให้ความสำาคัญกบัการประเมนิกระบวนการคดิทีซ่บัซอ้น ความสามารถในการปฏบิตังิาน ศักยภาพ

ของผู้เรียนในแง่ของผู้ผลิต และกระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าท่ีจะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำา       
ความรู้อะไรได้บ้าง

3) มุง่เน้นศักยภาพโดยรวมของผู้เรียนทัง้ดา้นความรูพ้ืน้ฐาน ความคิดระดบัสงู ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การส่ือสาร เจตคติ ลักษณะนิสัย ทักษะในด้านต่าง ๆ และความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน

4) ใหค้วามสำาคญัต่อพฒันาการของผู้เรียน ขอ้มลูท่ีได้จากการประเมนิหลาย ๆ  ดา้น และหลากหลาย
วิธีสามารถนำามาใช้ในการวินิจฉัยจุดเด่นของผู้เรียนที่ควรจะให้การส่งเสริม และวินิจฉัยจุดด้อยที่จะต้องให้
ความช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และความสามารถของ
แต่ละบุคคล

5) ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวางแผน        
การสอนของผู้สอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ ผู้สอนสามารถนำาข้อมูลจาก         
การประเมินมาปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมและตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป

6) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อส่งเสริมให้รู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเองและสามารถพัฒนา
ตนเองได้

ทั้งนี้ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยต้องมีความ
สอดคล้องและความเหมาะสมกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการหรือเคร่ืองมือวัดที่สามารถ
นำามาใช้ เช่น

1) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ เป็นวิธีการประเมินด้วยการเขียนตอบตามประเด็นคำาถามที่ผู้สอน
กำาหนด เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งระหว่างเรียนและ
หลังเรียน คำาตอบของผู้เรียนจะสะท้อนถึงความเข้าใจ ความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่นิยมใช้ 
เช่น แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบสะท้อนการเรียนรู้
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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     
ความสามารถของผู้เรียนควรเลือกผลงานหรือชิ้นงานท่ีดีที่สุดของผู้เรียนมาประเมิน หากต้องการประเมิน
พฒันาการทางการเรียนควรเลือกตัวแทนผลงานในแตล่ะชว่งมาประเมนิ หากต้องการประเมนิกระบวนการ
ทำางานและการแก้ปัญหาควรนำาบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เรียนมาประเมิน

4) ผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน
เพ่ือใหท้ราบถึงผลการพฒันาของผูเ้รยีน ซึง่ผูส้อนตอ้งเตรยีมการประเมนิ 2 สว่น คอื การประเมนิภาระงาน
หรือช้ินงาน และการประเมินกระบวนการทำางาน เคร่ืองมือที่นิยมใช้ คือ แบบมาตรประมาณค่า และ          
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

5) การสังเกตพฤติกรรม เป็นวิธีการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนระหว่าง   
การทำากิจกรรม เพื่อประเมินทั้งด้านทักษะการทำางาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เครื่องมือวัดที่นิยมใช้ 
เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ (check list)

6) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการประเมินด้วยการพูดคุย การซักถามตามประเด็นการประเมินที่สนใจ    
ซึ่งการสัมภาษณ์สามารถกระทำาได้ 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ      
เครื่องมือวัดที่นิยมใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง
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ตารางวิเคราะห์
การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



อ

ตารางวิเคราะห์การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

วิเคราะห์แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์
กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
รวมทั้งประเมินผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี

1. ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ 
ต้ังแต่สองส่วนข้ึนไปประกอบเข้าด้วยกัน
และทำางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยี
จะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต
(output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากน้ีระบบ
ทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำางานได้
ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีระบบย่อยหลายระบบ (subsystems)

 ท่ีทำางานสัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อย
ใดทำางานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำางาน
ของระบบอ่ืนด้วย

2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา 
ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม       
สิ่งแวดล้อม

6 ช่ัวโมง 1. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
และระบบย่อยของเทคโนโลยี 
และอธิบายความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย

2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน

กิจกรรมที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน
ภาระงาน:
1.1 เขียนแผนภาพการทำางาน  

ของเทคโนโลยีที่กำาหนดใน  
รูปแบบระบบทางเทคโนโลยี 
รวมทั้งระบุและอธิบายความ
สัมพันธ์ของระบบย่อย

1.2 วิเคราะห์และเขียนแสดง    
การทำางานของเทคโนโลยีที่
กำาหนดในรูปแบบระบบทาง
เทคโนโลยี โดยระบุและแสดง
ความสัมพันธ์ของระบบย่อย 
รวมทั้งความผิดพลาดของ
ระบบที่อาจเกิดขึ้น

1. การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยี และระบบ
ย่อยของเทคโนโลยี และ
อธิบายความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย

2. การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน

3. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ี
ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีี
ภาระงาน:
2.1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่สนใจในชีวิต
ประจำาวัน โดยเชื่อมโยงกับ 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

2.2 วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และ          
คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

1. การวิเคราะห์สาเหตุ   
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ   
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
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ตารางวิเคราะห์การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

วิเคราะห์แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์
กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
รวมทั้งประเมินผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี

1. ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ 
ต้ังแต่สองส่วนข้ึนไปประกอบเข้าด้วยกัน
และทำางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยี
จะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต
(output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากน้ีระบบ
ทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำางานได้
ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีระบบย่อยหลายระบบ (subsystems)

 ท่ีทำางานสัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อย
ใดทำางานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำางาน
ของระบบอ่ืนด้วย

2. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา 
ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม       
สิ่งแวดล้อม

6 ช่ัวโมง 1. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
และระบบย่อยของเทคโนโลยี 
และอธิบายความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย

2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน

กิจกรรมที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน
ภาระงาน:
1.1 เขียนแผนภาพการทำางาน  

ของเทคโนโลยีที่กำาหนดใน  
รูปแบบระบบทางเทคโนโลยี 
รวมทั้งระบุและอธิบายความ
สัมพันธ์ของระบบย่อย

1.2 วิเคราะห์และเขียนแสดง    
การทำางานของเทคโนโลยีที่
กำาหนดในรูปแบบระบบทาง
เทคโนโลยี โดยระบุและแสดง
ความสัมพันธ์ของระบบย่อย 
รวมทั้งความผิดพลาดของ
ระบบที่อาจเกิดขึ้น

1. การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยี และระบบ
ย่อยของเทคโนโลยี และ
อธิบายความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย

2. การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน

3. วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่
ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีี
ภาระงาน:
2.1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่สนใจในชีวิต
ประจำาวัน โดยเชื่อมโยงกับ 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

2.2 วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และ          
คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

1. การวิเคราะห์สาเหตุ   
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ   
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
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อ

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

4. วิ เ ค ร าะห์ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีท้ังด้านบวกและ
ดา้นลบท่ีสง่ผลตอ่มนุษย ์สงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

5. เสนอแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่ เกิดจาก   
ผลกระทบของเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
ภาระงาน:
3.1 วิเคราะห์ผลกระทบด้านบวก

และด้านลบ ของการใช้
เทคโนโลยีที่สนใจ ที่มีต่อ 
มนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ 
หรือ สิ่งแวดล้อม

3.2 สำารวจวิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ที่สนใจใน
ชุมชน และเสนอแนวทาง 
ป้องกันและแก้ไข

1. การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี

2. การสำารวจ วิเคราะห์ผล 
กระทบของเทคโนโลยี
และเสนอแนวทางปอ้งกัน 
และแก้ไข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้ (ต่อ)
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อ

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

4. วิ เ ค ร าะ ห์ผลกระทบของ
เทคโนโลยีทั้งด้านบวกและ
ดา้นลบทีส่ง่ผลตอ่มนษุย ์สงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

5. เสนอแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่ เกิดจาก   
ผลกระทบของเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
ภาระงาน:
3.1 วิเคราะห์ผลกระทบด้านบวก

และด้านลบ ของการใช้
เทคโนโลยีที่สนใจ ที่มีต่อ 
มนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ 
หรือ สิ่งแวดล้อม

3.2 สำารวจวิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ที่สนใจใน
ชุมชน และเสนอแนวทาง 
ป้องกันและแก้ไข

1. การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี

2. การสำารวจ วิเคราะห์ผล 
กระทบของเทคโนโลยี
และเสนอแนวทางปอ้งกนั 
และแก้ไข
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อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย

1. วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน 
เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการ
วิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน

2. การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor 
เฟือง รอก คาน วงจรสำาเร็จรูป

3. อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท

 ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

8 ช่ัวโมง 1. วิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
 เพื่อนำาไปใช้ในการสร้างหรือ

พัฒนาชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม

2. วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือ
พื้นฐาน เพื่อนำาไปใช้ในการ
สร้างหรือพัฒนาชิ้นงานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 4 วัสดุและเครื่องมือ
พื้นฐาน
ภาระงาน:
4.1 วิเคราะห์ประเภทและอธิบาย

สมบัติของวัสดุในสิ่งของ
เครื่องใช้ พร้อมให้เหตุผล   
ในการเลือกใช้วัสดุ

4.2 วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐาน
  ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
4.3  ออกแบบอปุกรณแ์ละนำาเสนอ
  แนวทางการเลือกใช้วัสดุ และ
  เครื่องมือพื้นฐาน

1. การวิเคราะห์ประเภท
และอธิบายสมบัติของ
วัสดุในสิ่งของเครื่องใช้

2. การวิเคราะห์เครื่องมือ
พื้นฐานในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้

3. การออกแบบอุปกรณ์
และนำาเสนอแนวทาง 
การเลือกใช้วัสดุ และ
เครื่องมือพื้นฐาน

3. วิเคราะห์กลไก และการ
ทำางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 และอิเล็กทรอนิกส์
4. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือ

พัฒนางาน โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับกลไก

 อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย

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
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อ

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย

1. วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน 
เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการ
วิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน

2. การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor 
เฟือง รอก คาน วงจรสำาเร็จรูป

3. อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท

 ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

8 ช่ัวโมง 1. วิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
 เพื่อนำาไปใช้ในการสร้างหรือ

พัฒนาชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม

2. วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือ
พื้นฐาน เพื่อนำาไปใช้ในการ
สร้างหรือพัฒนาชิ้นงานได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย

กิจกรรมที่ 4 วัสดุและเครื่องมือ
พื้นฐาน
ภาระงาน:
4.1 วิเคราะห์ประเภทและอธิบาย

สมบัติของวัสดุในสิ่งของ
เครื่องใช้ พร้อมให้เหตุผล   
ในการเลือกใช้วัสดุ

4.2 วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐาน
  ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
4.3  ออกแบบอปุกรณแ์ละนำาเสนอ
  แนวทางการเลอืกใชวั้สดุ และ
  เครื่องมือพื้นฐาน

1. การวิเคราะห์ประเภท
และอธิบายสมบัติของ
วัสดุในสิ่งของเครื่องใช้

2. การวิเคราะห์เครื่องมือ
พื้นฐานในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้

3. การออกแบบอุปกรณ์
และนำาเสนอแนวทาง 
การเลือกใช้วัสดุ และ
เครื่องมือพื้นฐาน

3. วิเคราะห์กลไก และการ
ทำางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 และอิเล็กทรอนิกส์
4. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือ

พัฒนางาน โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับกลไก

 อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย

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
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อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบ

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

1. ระบุปัญหาหรือความต้องการ
 ที่มีผลกระทบต่อสังคม 

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อ
สังเคราะห์วิธีการ เทคนิค

 ในการแก้ปัญหา โดยคำานึงถึง
 ความถูกต้องด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา
2. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำาเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำาเสนอ

 แนวทางการแก้ปัญหาให้
 ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ

วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ 
วางแผนขั้นตอนการทำางาน
และดำาเนินการแก้ปัญหา

3. ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์ และให้เหตุผล  
ของปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการพัฒนา
ต่อยอด

1. ปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อ
สังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร 
พลังงาน การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ 
การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้

 หลากหลายปัญหา
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจ

ใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่
 หลากหลาย ช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและ

กรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น
 ดำาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้

จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

3. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สิน

 ทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ 
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4. การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
 ทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ 

การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน
5. ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและ
 นำาเสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้อง
 เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน
6. การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ทำางานก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้
 การทำางานสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลด

ข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น

26 ชั่วโมง 1. อธิบายการทำางานตาม
กระบวนการออกแบบ

 เชิงวิศวกรรม
2. ใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลในการ
 แก้ปัญหาตามกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

กิจกรรมที่ 6 กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ภาระงาน:
6.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของ

ปัญหา
6.2 วิเคราะห์หาสาเหตุและกำาหนด

ขอบเขตของปัญหาที่สนใจ
6.3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาที่สนใจ
6.4 เปรียบเทียบและตัดสินเลือก

แนวทางในการแก้ปัญหา
6.5 วิเคราะห์องค์ประกอบที่

จำาเป็นต่อการแก้ปัญหา
6.6 สร้างและเปรียบเทียบทาง

เลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับเงื่อนไข และ
ขอบเขตของปัญหา

6.7 ออกแบบการแก้ปัญหา และ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย    
วิธีการที่เหมาะสมกับ
แนวทางการแก้ปัญหา

6.8 วางแผนการดำาเนินงานใน
การแก้ปัญหา

6.9 กำาหนดประเด็นในการ
ทดสอบและประเมินชิ้นงาน
หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหา

1. การอธิบายการทำางาน
ตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

2. การใช้เทคนิคหรือวิธีการ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน
การแก้ปัญหาตาม

 กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
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อ

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

1. ระบุปัญหาหรือความต้องการ
 ที่มีผลกระทบต่อสังคม 

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อ
สังเคราะห์วิธีการ เทคนิค

 ในการแก้ปัญหา โดยคำานึงถึง
 ความถูกต้องด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา
2. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำาเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำาเสนอ

 แนวทางการแก้ปัญหาให้
 ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ

วิธีการที่หลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ 
วางแผนขั้นตอนการทำางาน
และดำาเนินการแก้ปัญหา

3. ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์ และให้เหตุผล  
ของปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการพัฒนา
ต่อยอด

1. ปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อ
สังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร 
พลังงาน การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ 
การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้

 หลากหลายปัญหา
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจ

ใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่
 หลากหลาย ช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและ

กรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น
 ดำาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้

จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

3. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สิน

 ทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ 
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4. การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
 ทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ 

การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน
5. ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและ
 นำาเสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้อง
 เลือกใช้ให้เหมาะกับงาน
6. การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ทำางานก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้
 การทำางานสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลด

ข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น

26 ชั่วโมง 1. อธิบายการทำางานตาม
กระบวนการออกแบบ

 เชิงวิศวกรรม
2. ใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลในการ
 แก้ปัญหาตามกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม

กิจกรรมที่ 6 กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ภาระงาน:
6.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของ

ปัญหา
6.2 วิเคราะห์หาสาเหตุและกำาหนด

ขอบเขตของปัญหาที่สนใจ
6.3 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาที่สนใจ
6.4 เปรียบเทียบและตัดสินเลือก

แนวทางในการแก้ปัญหา
6.5 วิเคราะห์องค์ประกอบที่

จำาเป็นต่อการแก้ปัญหา
6.6 สร้างและเปรียบเทียบทาง

เลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับเงื่อนไข และ
ขอบเขตของปัญหา

6.7 ออกแบบการแก้ปัญหา และ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย    
วิธีการที่เหมาะสมกับ
แนวทางการแก้ปัญหา

6.8 วางแผนการดำาเนินงานใน
การแก้ปัญหา

6.9 กำาหนดประเด็นในการ
ทดสอบและประเมินชิ้นงาน
หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหา

1. การอธิบายการทำางาน
ตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

2. การใช้เทคนิคหรือวิธีการ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน
การแก้ปัญหาตาม

 กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม
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อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบ (ต่อ)

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

7. การทดสอบและประเมินผลเป็นการ
 ตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถ

แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่องและ
ดำาเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำา

 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

8. การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด
แนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทำางานและชิ้นงานหรือ 
วิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี

 เช่น การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 
หรือการนำาเสนอต่อภาคธุรกิจเพื่อ        
การพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

6.10 ออกแบบแนวคิดในการ  
 พัฒนาหรือปรับปรุงช้ินงาน  
 หรือวิธีการแก้ปัญหา

6.11  นำาเสนอผลการแก้ไขปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการ   
 ออกแบบเชิงวิศวกรรม

6.12 วิเคราะห์และอธิบาย   
 แนวทางในการแก้ปัญหา   
 หรือพัฒนาเทคโนโลยีตาม  
 กระบวนการออกแบบ   
 เชิงวิศวกรรม

3. ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานใน
ชีวิตประจำาวัน

กิจกรรมที่ 7 กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ภาระงาน:
7.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 

กำาหนดให้ แล้วสรุปขั้นตอน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ตามกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม

7.2  แก้ปัญหาหรือพัฒนางานตาม
กระบวนการออกแบบเชิง 
วิศวกรรมจากสถานการณ์  
ที่สนใจ

1.  การแก้ปัญหาหรือ
 พัฒนางานตาม

กระบวนการออกแบบ
 เชิงวิศวกรรม
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อ

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จำานวน
ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

7. การทดสอบและประเมินผลเป็นการ
 ตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถ

แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่องและ
ดำาเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำา

 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

8. การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอด
แนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทำางานและชิ้นงานหรือ 
วิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี

 เช่น การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 
หรือการนำาเสนอต่อภาคธุรกิจเพื่อ        
การพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

6.10 ออกแบบแนวคิดในการ  
 พัฒนาหรือปรับปรุงช้ินงาน  
 หรือวิธีการแก้ปัญหา

6.11  นำาเสนอผลการแก้ไขปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการ   
 ออกแบบเชิงวิศวกรรม

6.12 วิเคราะห์และอธิบาย   
 แนวทางในการแก้ปัญหา   
 หรือพัฒนาเทคโนโลยีตาม  
 กระบวนการออกแบบ   
 เชิงวิศวกรรม

3. ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานใน
ชีวิตประจำาวัน

กิจกรรมที่ 7 กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ภาระงาน:
7.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 

กำาหนดให้ แล้วสรุปขั้นตอน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ตามกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม

7.2  แก้ปัญหาหรือพัฒนางานตาม
กระบวนการออกแบบเชิง 
วิศวกรรมจากสถานการณ์  
ที่สนใจ

1.  การแก้ปัญหาหรือ
 พัฒนางานตาม

กระบวนการออกแบบ
 เชิงวิศวกรรม
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1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
  ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สาระสำาคัญ
  สื่อและอุปกรณ์
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผล
  แหล่งเรียนรู้
  ข้อเสนอแนะ
  แนวคำาตอบกิจกรรม

แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 2 ชั่วโมง



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

1.1 ตัวชี้วัด

วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

 1.2 สาระการเรียนรู้ 

ระบบทางเทคโนโลย ีเปน็กลุม่ของสว่นตา่ง ๆ  ตัง้แตส่องสว่นขึน้ไปประกอบเขา้ดว้ยกันและทำางาน
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี         
อาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยี      
อาจมีระบบย่อยหลายระบบ (subsystems) ที่ทำางานสัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใดทำางานผิดพลาด
จะส่งผลต่อการทำางานของระบบอื่นด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

30
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีและระบบย่อยของเทคโนโลยี และอธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย
2.2 วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น

3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.3 ทักษะการสื่อสาร
3.4 ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี 

ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความหมายของเทคโนโลยีที่หมายถึงสิ่งที่มนุษย์
สรา้งหรอืพฒันาขึน้ ซึง่อาจเปน็ได้ทัง้ชิน้งานหรือวธิกีาร เพือ่ใชแ้กป้ญัหา หรอืเพิม่ความสามารถในการทำางาน
ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ ระบบทางเทคโนโลยีพื้นฐาน
ที่ประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) และบางระบบอาจมีข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) การเข้าใจการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีมีความจำาเป็นต่อการใช้งานหรือ         
การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ทำางานได้ตามวัตถุประสงค์์

5. สาระสำาคัญ

ระบบทางเทคโนโลย ีประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลติ (output) 
และในบางระบบอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือแก้ไขการทำางานของระบบให้มี
ความสมบูรณ์ตามต้องการ เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบไปด้วยระบบย่อย (subsystems) ตั้งแต่          
สองระบบขึ้นไปทำางานร่วมกัน เรียกว่า ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน หากระบบย่อยใดทำางานผิดพลาด    
จะส่งผลต่อการทำางานของระบบใหญ่ทำาให้เทคโนโลยีทำางานไม่ได้หรือได้ไม่สมบูรณ์ การเรียนรู้ระบบทาง
เทคโนโลยีทำาให้เข้าใจการทำางานของเทคโนโลยีและสามารถแก้ไขปัญหาหรือซ่อมบำารุง รวมทั้งนำาไปสู่        
การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 31คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
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6. สื่อและอุปกรณ์

6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (นาที)

กิจกรรม 1.1 ระบบย่อยของเทคโนโลยี 20

กิจกรรมท้าทายความคิด ไม้เท้าอัจฉริยะสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็็น 20

กิจกรรมท้ายบท ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 30

6.2 สื่ออื่น ๆ 

ตัวอย่างเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน เช่น ปากกาแบบกด ดินสอกด กาต้มน้ำา หม้อหุงข้าว โทรศัพท์มือถือ

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

 1) ผู้สอนเร่ิมต้นบทเรียนด้วยการใช้คำาถามนำาให้ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับคำาว่า ระบบ โดยใช้คำาถามว่า 
นักเรียนเคยได้ยินคำาว่า ระบบ ในเรื่องใดบ้าง และคำาว่า ระบบ ในบริบทนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร 
  แนวคำาตอบ 
  เช่น ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ทั้งระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ หรือระบบของ
สิ่งต่าง ๆ ที่เราใช้งานในชีวิตประจำาวัน เช่น ระบบการทำางานของรถยนต์ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ       
ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ระบบ” มีอยู่หลายอย่างและเกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ตัวอย่าง
ลักษณะของระบบท่ีพบเห็น เช่น ปากกาแบบกด มีส่วนประกอบสำาคัญ ได้แก่ ด้ามปากกา หัวปากกา                   
ไส้หมึกปากกา ด้ามกด สปริง รวมเข้าด้วยกันเป็นระบบ ซ่ึงส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีมีหน้าท่ีแตกต่างกันไป 
และทำางานร่วมกันเพ่ือให้ปากกากดสามารถทำางานได้ตามต้องการ

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนบทที่ 1 หัวข้อเรื่อง “ระบบคืออะไร”
3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง ระบบคืออะไร โดยผู้สอนเปิดประเด็นคำาถาม

นำาวา่ ระบบทีไ่ดศ้กึษาไปนัน้ มอีะไรบา้งทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิและมอีะไรทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคข์อง
มนุษย์ พร้อมอธิบายว่าระบบนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร  

 แนวคำาตอบ 
   ระบบท่ีเกดิขัน้เองตามธรรมชาติ เชน่ ระบบหายใจของมนษุย ์ซึง่มอีงคป์ระกอบสำาคญั เชน่ ปอด     
ถุงลม หลอดลม จมูก ซึ่งทุกส่วนมีการทำางานที่สัมพันธ์กันเพื่อให้ระบบการหายใจมนุษย์ทำางานได้เป็นปกติ
   ระบบท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น ระบบบำาบัดน้ำาเสีย ซึ่งประกอบไปด้วยหลายส่วน เช่น ระบบกรอง          
เศษขยะ ระบบเกบ็กบัน้ำา ระบบบำาบัดกล่ินและส ีซึง่ทกุองคป์ระกอบมสีว่นสำาคัญในการทำางานเพือ่ให้ไดน้้ำา
ที่สะอาดพร้อมนำาส่งไปใช้งานต่อไป 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน32 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
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4) ผู้สอนใช้คำาถามชวนคิด ดังน้ี “นักเรียนลองถอดชิ้นส่วนของปากกาหรือดินสอแบบกด แล้วศึกษา
หน้าท่ีของแต่ละช้ินส่วนที่ทำาให้ปากกาหรือดินสอนั้นมีกลไกการทำางานได้ตามต้องการ” จากนั้นให้ผู้เรียน
ศึกษาองค์ประกอบของปากกาหรือดินสอกด ว่ามีส่วนประกอบสำาคัญอะไรบ้าง และมีหน้าที่ร่วมกันทำางาน
อย่างไร พร้อมกับอภิปรายสรุปร่วมกัน 

 แนวคำาตอบ ปากกาหรือดินสดกด มีองค์ประกอบสำาคัญ ได้แก่ ด้าม ไส้ดินสอหรือไส้หมึกปากกา        
ปุ่มกด หัวปากกาหรือดินสอ สปริง โดยองค์ประกอบทั้งหมดจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการทำางานของ
ปากกาหรือดินสอเพื่อให้ทำางานได้ตามต้องการ

5) ผู้สอนอธิบายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของระบบทางเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงกับคำาถาม   
ชวนคิด เร่ือง องค์ประกอบและหน้าท่ีของปากกาหรือดินสอกดว่า ระบบการทำางานของปากกาหรือดินสอกด 
เรียกได้ว่าเป็น ระบบทางเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วย
กันและทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบ         
ไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทาง
เทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ 

6) ผูส้อนจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนศกึษาระบบทางเทคโนโลยขีองหมอ้หงุขา้วจากหนงัสอืเรยีน แลว้อภิปราย
สรปุแนวคดิสำาคญั คอื องคป์ระกอบหลกัของหมอ้หงุขา้ว การทำางาน และความเชือ่มโยงกบัแผนภาพระบบ
ทางเทคโนโลยี

7) ผูส้อนแนะนำาใหผู้้เรียนศกึษาขอ้มลูเพิม่เติมเกีย่วความรูเ้รือ่งแม่เหลก็ ทีถ่กูนำามาใชเ้ปน็สว่นประกอบ
ของหม้อหุงข้าว เพื่อเป็นการขยายความรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างหรือพัฒนา        
หม้อหุงข้าว รวมท้ังให้ผู้เรียนศึกษาจากข้อควรระวังการใช้งาน และร่วมกัน
อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายท่ีอาจ  
เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

8) ผู้สอนใช้คำาถามชวนคิดว่า “นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำาวันมีระบบย่อยหลายระบบทำางานร่วมกันได้
หรือไม่ อย่างไร” เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุป   
ร่วมกัน
  แนวคำาตอบ

 เทคโนโลยบีางอยา่งอาจมรีะบบยอ่ยทำางานรว่มกนั
เพื่อให้สามารถทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการ
ทำางานของเครื่องดดูฝุ่นอัตโนมัตปิระกอบไปด้วย ส่วนสำาคญั 
เช่น ระบบให้พลังงาน ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจจับทิศทาง 
ระบบการดูดฝุ่น โดยระบบย่อยเหล่านี้มีการทำางานร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 33คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



9) ผูส้อนจัดกจิกรรมใหผู้เ้รยีนศกึษาเนือ้หาหัวข้อ เรือ่ง ระบบทางเทคโนโลยีท่ีซบัซอ้น จากหนังสอืเรยีน
และร่วมกันสรุปแนวคิดหลักของระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศ และระบบย่อยของเครื่อง        
ปรบัอากาศวา่มอีะไรบา้ง และมกีารทำางานรว่มกันอย่างไร แล้วใหผู้้เรียนรว่มกนัอภปิรายสรุป จากนัน้ผู้สอน
เพ่ิมความรู้เก่ียวกับการพัฒนาเคร่ืองปรับอากาศในปัจจุบัน ซึ่งมีการคำานึงถึงประเด็นการประหยัดไฟ          
และอำานวยความสะดวกให้กับมนุษย์

10) ผูส้อนแบง่กลุม่ผู้เรยีนออกเปน็ 4-5 คน ต่อกลุม่ เพือ่ทำากจิกรรม 1.1 เร่ือง ระบบย่อยของเทคโนโลยี 
แล้วนำาเสนอ และอภิปรายสรุปแนวคิดหลักของเทคโนโลยีที่ศึกษา

11) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาหัวข้อ เรื่อง การทำางานผิดพลาดของระบบ (system failure)            
โดยศึกษาจากหนังสือเรียนหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน เช่น เว็บไซต์ เพ่ือศึกษาตัวอย่างการทำางานท่ีผิดพลาดของ
ระบบเครื่องปรับอากาศ ว่าหากเกิดปัญหาการทำางานของระบบขึ้น จะมีแนวทางการตรวจสอบเบ้ืองต้น     
กอ่นนำาไปสูก่ารแก้ไขได้อยา่งไร ท้ังน้ีการสบืคน้ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ผูส้อนควรแนะนำานกัเรยีนเกีย่วกบัการใช้
คำาสำาคัญ (keyword) เพื่อการสืบค้น เช่น system failure

12) ผูเ้รยีนและผูส้อนรว่มกนัอภปิรายสรปุเกีย่วกบัแนวคดิสำาคญัของการทำางานผดิพลาดของระบบ คอื 
เทคโนโลยีบางอย่างอาจประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบทำางานร่วมกัน โดยหากระบบย่อยใดทำางาน     
ผิดพลาดอาจส่งผลต่อการทำางานของเทคโนโลยีนั้น ทำาให้เทคโนโลยีทำางานไม่ได้ หรือทำางานได้ไม่สมบูรณ์ 
และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบและแก้ไขเบื้องต้นได้หากไม่มีความซับซ้อนหรือยากเกินไป

13) ผูส้อนแบง่กลุม่ผูเ้รยีน กลุม่ละ 4-5 คน ใหท้ำากจิกรรมท้าทายความคดิ เรือ่ง ไมเ้ทา้อจัฉรยิะสำาหรบั
ผู้บกพร่องทางการเห็น แล้วนำาเสนอและอภิปรายสรุปร่วมกัน

14) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำากิจกรรมท้ายบท เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
ระบบการทำางานของตู้เย็น พร้อมเขียนแผนภาพแสดงการทำางานในรูปแบบของระบบทางเทคโนโลยี          
โดยระบุระบบย่อยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ระบบ เขียนแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยเหล่าน้ัน และ   
ความผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดขึ้น แล้วนำาเสนอและอภิปรายสรุป

15) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปแนวคิดสำาคัญของบทเรียน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน         
โดยมีประเด็นสำาคัญ คือ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนจะประกอบไปด้วยระบบย่อยตั้งแต่สองระบบขึ้นไป
ทำางานรว่มกัน หากระบบยอ่ยใดทำางานผดิพลาด จะสง่ผลต่อการทำางานของระบบใหญท่ีอ่าจทำาใหเ้ทคโนโลยี
ทำางานไมไ่ด ้หรอืทำางานไดไ้มส่มบรูณ ์และการแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้เบ้ืองต้นของความผิดพลาดในการทำางาน
ของระบบอาจทำาไดด้ว้ยการตรวจสอบระบบยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หาสาเหตุของปัญหากอ่น จากนัน้จงึดำาเนนิ
การแก้ไขในส่วนของระบบย่อยนั้น ซึ่งการแก้ปัญหาโดยแนวทางนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการแก้ไข
ได้ตรงจุดของปัญหาอีกด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน34 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



8. การวัดและประเมินผล

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน

การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีและระบบย่อย
ของเทคโนโลยี และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 1.1 คะแนน 7-8 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-2 หมายถึง ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี 
ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

การวิเคราะห์ระบบทาง
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

กิจกรรมท้ายบท

ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน (ดูเกณฑ์การ
ประเมินในภาคผนวก)

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดเชิงระบบ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็น
การประเมิน

ระดับคะแนน

4 3 2 1

การวิเคราะห์
ระบบทางเทคโนโลยี 
และระบบย่อย
ของเทคโนโลยี 
และอธิบายความ
สัมพันธ์ของ  
ระบบย่อย

เขียนแผนภาพของ
ระบบทางเทคโนโลยี
ที่เลือก แจกแจงส่วน
ประกอบของระบบย่อย 
และเขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์
ของระบบย่อยได้อย่าง 
ครบถ้วน สมบูรณ์

เขียนแผนภาพ
ของระบบทาง
เทคโนโลยีท่ีเลือก 
แจกแจงส่วน
ประกอบของ
ระบบย่อย และ
เขียนแผนภาพ
แสดงความสมัพนัธ์
ของระบบย่อย 
รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อยได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

เขียนแผนภาพ
ของระบบทาง
เทคโนโลยีท่ีเลือก 
แจกแจงส่วน
ประกอบของ
ระบบย่อย และ
เขียนแผนภาพ
แสดงความสมัพนัธ์
ของระบบย่อย 
รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อยได้ถูกต้อง
บางส่วน

เขียนแผนภาพ
ของระบบทาง
เทคโนโลยีท่ีเลือก 
แจกแจงส่วน
ประกอบของ
ระบบย่อย และ
เขียนแผนภาพ
แสดงความสมัพนัธ์
ของระบบย่อย 
รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อยได้ 
แต่ไม่ถูกต้อง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 35คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ประเด็น
การประเมิน

ระดับคะแนน

4 3 2 1

การวิเคราะห์
ระบบทาง
เทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน

เขียนแผนภาพระบบ
ทางเทคโนโลยีของตู้เย็น 
จำาแนกระบบย่อย
และเขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธ์
ของระบบย่อย พร้อม
อธิบายความผิดพลาด
ของระบบที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน

เขียนแผนภาพ
ระบบทางเทคโนโลยี
ของตู้เย็น จำาแนก
ระบบย่อยและ
เขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย 
รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย พร้อม
อธิบายความ
ผิดพลาดของ
ระบบท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

เขียนแผนภาพ
ระบบทางเทคโนโลยี
ของตู้เย็น จำาแนก
ระบบย่อยและ
เขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย 
รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย พร้อม
อธิบายความ
ผิดพลาดของ
ระบบที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง
บางส่วน

เขียนแผนภาพ
ระบบทางเทคโนโลยี
ของตู้เย็น จำาแนก
ระบบย่อยและ
เขียนแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์
ของระบบย่อย 
รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ระบบย่อย พร้อม
อธิบายความ
ผิดพลาดของ
ระบบที่อาจเกิดขึ้น
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
ส่ือออนไลน์เกี่ยวกับระบบ โดยอาจใช้คำาสำาคัญในการสืบค้นจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น technological 

system, system parts, system failure 

10. ข้อเสนอแนะ
  10.1 ผู้สอนควรมีการศึกษาข้อมูลระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเลือกใช้ให้   

เหมาะสมกับผู้เรียน 
  10.2 ผู้สอนสามารถกำาหนดน้ำาหนักคะแนนของแต่ละกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน36 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 ใหน้กัเรยีนเลือกเทคโนโลยทีีส่นใจ 1 อยา่ง 
จากตัวอย่างที่กำาหนดให้  เพื่อ วิ เคราะห์             
การทำางานของเทคโนโลยี แล้วเขียนแผนภาพ
แสดงการทำางานในรูปแบบของระบบทาง
เทคโนโลยี โดยระบุระบบย่อยที่เกี่ยวข้อง   
อยา่งน้อย 3 ระบบ พรอ้มอธบิายความสมัพนัธ์
ของระบบย่อยเหล่านั้น 

แนวคำาตอบ รถจักรยานยนต์

แผนภาพแสดงระบบทางเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ หม้อหุงข้าวดิจิทัล

ตัวป�อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)

ข�อมูลย�อนกลับ (feedback)

 พลังงานเชื้อเพลิง
 การติดเครื่องยนต์

การทำางานของ
เครื่องยนต์ เพื่อให้
รถเคลื่อนที่ไปได้

การปรับระดับความเร็ว
โดยการปรับระดับคันเร่ง

เกียร์  หรือเบรก

การเคลื่อนที่ของ
รถจักรยานยนต์

11. แนวคำาตอบกิจกรรม

รถจักรยานยนต์ มีตัวอย่างระบบที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของระบบย่อย ดังนี้

ระบบย่อย ตัวป้อน 
(input)

กระบวนการ 
(process)

ผลผลิต
(output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ระบบย่อยที่ 1
ระบบห้ามล้อ
หรือเบรก (brake)

การให้แรง
กระทำาต่อ
เบรก

สายเบรกส่งแรง
ไปยังอุปกรณ์
ห้ามล้อ

ล้อหมุนช้า
ลงหรือหยุด

การปรับอัตราเร็วของ
รถโดยปรับระดับแรง
กระทำาต่อเบรก

ระบบย่อยของเทคโนโลยี กิจกรรม 1.1

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 37คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย 
 ระบบห้ามล้อหรือเบรก มีหน้าที่ลดความเร็วหรือหยุดการเคลื่อนท่ีของรถ และระบบเกียร์ทำาหน้าท่ี          
ทดแรงและส่งต่อกำาลังไปยังระบบล้อเพ่ือการขับเคล่ือน ซ่ึงระบบท้ังสามส่วนต่างก็ทำางานเช่ือมโยงกันเพื่อให้
รถขับเคลื่อนหรือหยุดได้ตามต้องการ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อย

ระบบล�อ (wheel system)

ระบบเกียร�
ทำงานโดย
ส�งแรงผ�านโซ�
หรือสายพาน

โซ�หรือ
สายพาน
ทำงานเพื่อ
ส�งกำลัง
ไปยังล�อรถ

ล�อหมุน

ระบบเกียร� (gear system)

การเปลี่ยน
เกียร�

การเปลี่ยน
คู�เฟ�องขับและ
เฟ�องตาม
เพื่อให�เกิดการ
ทดแรง

กำลังส�งที่ได�
จากระบบเกียร�

ระบบ
การทำงาน

ของรถ
จักรยานยนต�

ระบบห�ามล�อหรือเบรก (brake system)

สายเบรกส�งแรง
ไปยังอุปกรณ�
ห�ามล�อ

ล�อหมุนช�าลง
หรือหยุด

การให�แรงกระทำ
ต�อเบรก

input

input input

process

process process

output

outputoutput

ระบบย่อย ตัวป้อน 
(input)

กระบวนการ 
(process)

ผลผลิต
(output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ระบบย่อยที่ 2
ระบบเกียร์

การเปลี่ยน
เกียร์

การเปลี่ยนคู่
เฟืองขับและ
เฟืองตามเพื่อให้
เกิดการทดแรง

กำาลังส่งที่
ได้จาก
ระบบเกียร์

การเปลี่ยนเกียร์ตาม
สภาพถนนหรือ
อัตราเร็วที่ต้องการ

ระบบย่อยที่ 3
ระบบล้อ

ระบบเกียร์
ทำางานโดยส่ง
แรงผ่านโซ่
หรือสายพาน

โซ่หรือสายพาน
ทำางานเพื่อส่ง
กำาลังไปยังล้อรถ

ล้อหมุน อาจมีได้ทั้งการปรับ
แรงกระทำาต่อเบรก
หรือการเปลี่ยนเกียร์

ออกแรงกระทำากับระบบ
ล้อเพื่อลดรอบการหมุน

เปลี่ยนรอบการทำางาน
ของเครื่องยนต์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน38 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หม้อหุงข้าวดิจิทัล มีตัวอย่างระบบย่อยที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของระบบย่อย ดังนี้ 

ระบบย่อย ตัวป้อน 
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต 
(output)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ระบบย่อยที่ 1
ระบบอุ่นอัตโนมัติ

พลังงานไฟฟ้า การทำางานของหม้อหุง
ข้าวโดยเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นความร้อนด้วย
การควบคุมอุณหภูมิที่
เหมาะสม (ประมาณ
70 - 80 องศาเซลเซียส)

ข้าวที่อุ่นหรือมี
อุณหภูมิ
ประมาณ 
70-80
องศาเซลเซียส

-

ระบบย่อยที่ 2
ระบบแสดงผล
ดิจิทัล

พลังงานไฟฟ้า การทำางานของวงจร
ไฟฟ้าแสดงผลที่หน้าจอ

ตัวเลขแสดงผล
สถานะการ
ทำางานที่หน้าจอ

-

แนวคำาตอบ หม้อหุงข้าวดิจิทัล

แผนภาพแสดงระบบทางเทคโนโลยีของหม้อหุงข้าวดิจิทัล

ตัวป�อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)

ข�อมูลย�อนกลับ (feedback)

 พลังงานไฟฟ้า
 ข้าว
 น้ำา

การทำางานของ
หม้อหุงข้าว โดยเปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าเป็น
ความร้อน (ที่อุณหภูมิ

มากกว่า 100
องศาเซลเซียส)

การตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อข้าวหุงสุก
และปรับสถานะไปที่การอุ่น

ข้าวที่หุงสุก

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 39คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย 
 ระบบการอุ่นอัตโนมัติควบคุมการทำางานของหม้อหุงข้าวเพื่อให้ความร้อนตามค่าท่ีกำาหนด จะทำางาน
สัมพันธ์กับระบบการแสดงผลที่หน้าจอโดยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผลไปตามสถานะการทำางาน
ทำาให้ผู้ใช้สามารถทราบสถานะการทำางานของเครื่องว่าเป็นการหุงหรืออุ่น

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อย

ระบบแสดงผลดิจิทัล

ระบบ
การทำงาน

ของหม�อหุงข�าว
ดิจิทัล

ระบบอุ�นอัตโนมัติ

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

ข�าวที่อุ�นหรือมี
อุณหภูมิประมาณ
70-80 องศาเซลเซียส

พลังงานไฟฟ�า

input process output

input process output

พลังงานไฟฟ�า การทำงานของ
วงจรไฟฟ�าแสดงผล
ที่หน�าจอ

ตัวเลขแสดงผล
สถานะการทำงาน

แสดงผลข้อมูล
อุณหภูมิ
หรือสถานะอื่น

การปรับเปลี่ยนโหมด
การทำางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน40 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 น้องโรบอท อาศัยอยู่บ้านที่ใกล้กับโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการเห็น น้องโรบอทสังเกตเห็น
นักเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนจะใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินทาง โดยการกวัดแกว่งและเคาะไปตาม        
พื้นถนน เพื่อให้รับรู้ถึงสิ่งกีดขวางที่อยู่รอบตัว แต่จากการสังเกต ยังพบว่ามีนักเรียนบางคน               
เกิดอุบัติเหตุสะดุดล้ม เน่ืองจากระยะท่ีกวัดแกว่งและเคาะไม้เท้าไม่เหมาะสม และไม่ทราบว่ามี        
สิง่กดีขวางอยูด้่านหน้า ดังน้ันน้องโรบอทจึงต้องการหาวธิชีว่ยผูบ้กพรอ่งทางการเหน็โดยการพฒันา
ไม้เท้าแบบใหม่

 ถ้านักเรียนเป็นน้องโรบอท จะมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงไม้เท้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร 
เพื่อช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น ลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ช่วยกันคิด 
 1. นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลของไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น จากนั้นช่วยกัน

วิเคราะห์และสรุปว่าไม้เท้าควรมีองค์ประกอบ ลักษณะ และการใช้งานอย่างไร 

  แนวคำาตอบ

ไม้เท้าอัจฉริยะสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

 กิจกรรมท้าทายความคิด

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

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 41คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



องค์ประกอบ ลักษณะ การใช้งาน

1. ด้ามจับถนัดมือทำาด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น 
2. โครงสร้างทำาด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน  
 มีความยาวเหมาะสมกับผู้ใช้
3. ส่วนฐานมีจุกยางป้องกันการลื่น

ใช้นำาทางให้ผู้บกพร่อง
ทางการเห็น โดยใช้ไม้เท้า
เพื่อเคาะสัมผัสกับพื้นที่
ข้างหน้าในขณะก้าวเดิน 

ส่วนฐาน

ตัวไม้เท้า

ด้ามจับ

ตัวป�อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output)

การออกแรงบังคับ
ทิศทางของไม้เท้า
เพื่อกวัดแกว่งหรือ

เคาะสัมผัส

ไม้เท้าที่กวัดแกว่งไปมา 
สัมผัสพ้ืนท่ีข้างหน้า  

หรือสิ่งกีดขวาง       
ขณะก้าวเดิน

ทำาให้ผู้ใช้งานรับรู้ได้ว่า
บริเวณข้างหน้ามีสิ่ง

กีดขวางหรือไม่

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน42 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 2. จากข้อมูลท่ีได้สืบค้นเก่ียวกับไม้เท้าท่ีช่วยผู้บกพร่องทางการเห็นในการเดิน นักเรียนมีแนวคิดในการ
ปรบัปรงุไมเ้ทา้สำาหรับผูบ้กพรอ่งทางการเหน็นีอ้ยา่งไร โดยใหแ้สดงในรปูแบบของระบบการทำางาน
ที่ช่วยให้ไม้เท้ามีประสิทธิภาพในการใช้งานดีขึ้น และนำาเสนอ

  แนวคำาตอบ
    จากการศึกษาพบว่าการใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินยังประสบปัญหาเดินชนและสะดุดล้ม 

เนื่องจากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะใกล้เกินไป ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้บกพร่อง   
ทางการเหน็สามารถรบัรูส้ิง่กดีขวางไดล้ว่งหนา้ จงึไดค้ดิวา่ควรมกีารตดิตัง้ระบบตรวจจบัสิง่กดีขวาง
โดยใช้เซ็นเซอร์ ระบบสั่นสะเทือนที่มือจับ และระบบการเตือนด้วยเสียงร่วมกัน

    โดยมหีลกัการทำางาน คือจะมกีารตดิตัง้ระบบเซน็เซอรท์ีไ่มเ้ทา้ ซึง่ทำางานโดยใชแ้สงอนิฟาเรด
ในการตรวจสอบสิ่งกีดขวาง  เมื่อแสงอินฟาเรดไปกระทบสิ่งกีดขวาง จะส่งสัญญาณกลับมาท่ี          
ตัวรับสัญญาณ และส่งต่อไปที่ตัวประมวลผล จากนั้นทำาการประมวลผลและแสดงผลออกมา            
ในรูปเสียง และการสั่นเตือน

ตัวป�อน (input) ผลผลิต (output)กระบวนการ (process)

 การออกแรงบังคับ  
 ทิศทางของไม้เท้า
 ค่าระยะห่างระหว่าง

 ไม้เท้าที่ติดตั้งระบบ  
 เซ็นเซอร์กับพื้นที่   
 หรือสิ่งกีดขวาง

เซ็นเซอร์ที่อยู่ที่ไม้เท้า   
ส่งแสงอินฟาเรด

เพื่อตรวจสอบสิ่งกีดขวาง 
เมื่อแสงอินฟาเรดไป

กระทบสิ่งกีดขวาง จะส่ง
สัญญาณกลับมาที่ตัวรับ
สัญญาณ และส่งต่อไปที่

ส่วนประมวลผล 

ออดไฟฟ้าจะส่งสัญญาณ
เสียง และอุปกรณ์

จะส่ันเตือนเพ่ือให้ผู้ใช้
รับรู้ได้ถึงส่ิงกีดขวาง

ท่ีอยู่ข้างหน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
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 ใหน้กัเรียนวเิคราะหร์ะบบการทำางานของตูเ้ย็น พรอ้มเขยีนแผนภาพแสดงการทำางานในรปูแบบ
ของระบบทางเทคโนโลย ีโดยระบรุะบบยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งอย่างนอ้ย 3 ระบบ เขยีนแสดงความสมัพนัธ์
ของระบบย่อยเหล่านั้น และความผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดขึ้น

แผนภาพแสดงระบบการทำางานของตู้เย็น

ตัวป�อน (input) ผลผลิต (output)กระบวนการ (process)

ข�อมูลย�อนกลับ (feedback)

พลังงานไฟฟ้า

การทำางานของตู้เย็น
โดยสารทำาความเย็น

ดูดความร้อนจากภายใน
ตู้เย็น เพื่อส่งไประบาย
ความร้อนสู่ภายนอก

ที่คอยล์ร้อน

การปรับระดับการทำางาน
ของเครื่อง เพื่อให้มีอุณหภูมิ

ตามที่ต้องการ

อุณหภูมิในตู้เย็นลดลง 
จนมีอุณหภูมิต่ำาตาม
ต้องการ (ประมาณ 
4 องศาเซลเซียส
ในช่องปกติ และ

ประมาณ 
-18 องศาเซลเซียส

ในช่องแช่แข็ง)

ระบบย่อย ตัวป้อน 
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ระบบย่อยที่ 1
ระบบเพิ่ม
ความดัน

สารทำาความเย็น
ในสถานะแก๊ส
ท่ีดูดความร้อน
จากในตู้เย็น

คอมเพรสเซอร์บีบอัดสาร
ทำาความเย็นสถานะแก๊ส
ทำาให้แก๊สมีความดันเพิ่มขึ้น

สารทำาความเย็น
ที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น

ระบบย่อยที่ 2
ระบบคอยล์ร้อน

สารทำาความเย็น
สถานะแก๊สที่มี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

แก๊สที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลไปตาม
คอยล์ร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อน
สู่อากาศด้านนอกตู้เย็น

สารทำาความเย็นท่ีมี
อุณหภูมิลดลง และกลาย
สถานะเป็นของเหลว

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน กิจกรรมท้ายบท

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน44 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยของตู้เย็น

ระบบคอยล�เย็น

ระบบเพิ่มความดัน

สารทำความเย็น
ในสถานะแก�ส
ที่ดูดความร�อน
จากในตู�เย็น

คอมเพรสเซอร�
บีบอัดสารทำ
ความเย็น
สถานะแก�ส
ทำให�แก�สมี
ความดันเพ่ิมข้ึน

สารทำความเย็น
ที่มีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้น

ระบบลดความดัน

สารทำความเย็น
ในสถานะ
ของเหลว

สารทำความเย็น
ถูกผลักให�ไหล
เข�าสู�ภายในตู�เย็น
ผ�านวาล�วขยาย
สารทำความเย็น
มีความดันลดลง
อย�างรวดเร็ว

สารทำความเย็น
ในสถานะของเหลว
ขยายตัวและ
เย็นตัวลงกลาย
เป�นแก�ส

ระบบ
การทำงาน
ของตู�เย็น

ระบบคอยล�ร�อน

แก�สที่มีอุณหภูมิสูง
จะไหลไปตามคอยล�ร�อน
เพื่อถ�ายเทความร�อน
สู�อากาศด�านนอกตู�เย็น

สารทำความเย็นที่มี
อุณหภูมิลดลง และ
กลายสถานะเป�น
ของเหลว

สารทำความเย็น
สถานะแก�สที่มี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

input

input input

process

process process

output

outputoutput

input process output

สารทำความเย็น
อุณหภูมิต่ำใน
สถานะแก�ส

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

สารทำความเย็น
ในสถานะแก�สที่
ดูดความร�อน
ภายในตู�เย็น

ระบบย่อย ตัวป้อน 
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

ระบบย่อยที่ 3
ระบบ            
ลดความดัน

สารทำาความเย็น
ในสถานะของเหลว

สารทำาความเย็นถูกผลักให้ไหล
เข้าสู่ภายในตู้เย็นผ่านวาล์วขยาย 
ทำาให้สารทำาความเย็นมีความดัน
ลดลงอย่างรวดเร็ว

สารทำาความเย็นในสถานะ
ของเหลวขยายตัวและ   
เย็นตัวลงกลายเป็นแก๊ส

ระบบย่อยที่ 4
ระบบคอยล์เย็น

สารทำาความเย็น
อุณหภูมิต่ำา
ในสถานะแก๊ส

แก๊สพาความเย็นไหลผ่าน    
คอยล์เย็น ภายในตู้เย็น แล้วดูด
ความร้อนจากภายในตู้เย็น

สารทำาความเย็นในสถานะ
แก๊สท่ีดูดความร้อนภายใน
ตู้เย็น

ส่งสารทำา
ความเย็นที่

อุณหภูมิลดลง
และกลายเป็น

ของเหลว

ส่งสารทำา
ความเย็นที่
ลดความดัน

และกลายเป็นแก๊ส

ส่งสารทำา
ความเย็นที่

ดูดความร้อน
ภายในตู้เย็น

ส่งสารทำา
ความเย็นที่

เพิ่มความดันและ
อุณหภูมิสูงขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
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อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยของตู้เย็น
  ระบบเพิม่ความดนั คอมเพรสเซอรจ์ะบีบอดัสารทำาความเย็นในสถานะแกส๊ ทำาใหมี้ความดนั
และอณุหภมูเิพิม่ขึน้ แลว้สง่สารทำาความเยน็ไปยังทอ่แลกเปลีย่นความรอ้นทีบ่รเิวณระบบคอยลร์อ้น 
เพ่ือถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกตู้เย็น สารทำาความเย็นที่ถ่ายเทความร้อนแล้วจะกลายสถานะ
เป็นของเหลว และไหลเข้าสู่ภายในตู้เย็นผ่านวาล์วขยาย ในระบบลดความดัน ความดันจะลดลง   
อย่างรวดเร็ว สารทำาความเย็นในสถานะของเหลวจะขยายตัวและเย็นตัวลงเป็นแก๊สอีกครั้ง             
สารทำาความเย็นในสถานะแก๊สจะไหลผ่านระบบคอยล์เย็น แล้วดูดความร้อนจากภายในตู้เย็น        
จากนั้นสารทำาความเย็นจะไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ ที่ระบบเพิ่มความดันอีกครั้ง วนเป็นวัฏจักร
ไปเรื่อย ๆ
 
อธิบายความผิดพลาดของระบบการทำางานของตู้เย็น

  ปัญหาที่พบ
  อุณหภูมิในตู้เย็น มีอุณหภูมิต่ำาไม่เพียงพอ ส่งผลให้ของที่แช่ไว้เน่าเสีย

  ระบบที่ผิดพลาดหรือสาเหตุของปัญหา
  ระบบทำาความเย็นเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากสารทำาความเย็นร่ัวไหล หรือคอมเพรสเซอร์           
ไม่ทำางาน หรือแผ่นยางขอบประตูตู้เย็นเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทำาให้อากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่าไหลผ่านเข้าไปในตู้เย็น มีผลทำาให้อุณหภูมิในตู้เย็นไม่เป็นไปตามต้องการและระบบทำาความ
เย็นทำางานหนักขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
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2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
  ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สาระสำาคัญ
  สื่อและอุปกรณ์
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผล
  แหล่งเรียนรู้
  ข้อเสนอแนะ
  แนวคำาตอบกิจกรรม

แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 2 ชั่วโมง



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

1.1 ตัวชี้วัด

วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

 1.2 สาระการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก      
หลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ        
สิ่งแวดล้อม 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

 วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
3.1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.2 ทักษะการสื่อสาร
3.3 ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้นักเรียนต้องมี 
ผูเ้รยีนควรมคีวามรู้เดิมในเรือ่งความหมายของเทคโนโลยีซึง่หมายถงึ สิง่ของเครือ่งใชห้รอืผลติภณัฑ์

ตา่ง ๆ  ในชีวติประจำาวนัทีม่นษุยส์ร้างขึน้ทัง้ในสมยัอดตี ปจัจบุนัและจะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่แกป้ญัหาหรอื
สนองความต้องการ  ส่วนระบบทางเทคโนโลยีมีทั้งระบบทางเทคโนโลยีอย่างง่าย และระบบทางเทคโนโลยี
ท่ีซับซ้อน เทคโนโลยีท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจำาวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านการ
แพทยใ์นปจัจบัุนท่ีมปีระสทิธิภาพมากกวา่ในอดีต  ซึง่มนุษยเ์ปน็ผูส้รา้งหรอืพฒันาขึน้เมือ่ประสบกบัปญัหา
ในการดำารงชีวิต หรือเมื่อมีความต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยอำานวยความสะดวก

5. สาระสำาคัญ 
มนุษย์สร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ซึ่งเทคโนโลยีที่ถูก

สร้างขึ้นจะมีประโยชน์ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์อาจพบปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่
ทำาให้ต้องสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่าน้ี สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนสามารถคาดการณ์เทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

6. สื่อและอุปกรณ์ 
 6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (นาที)

กิจกรรม 2.1 สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในชีวิต
ประจำาวัน

20

กิจกรรมท้าทายความคิด การพัฒนาไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น 20

กิจกรรมท้ายบท วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

30
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6.2 สื่ออื่น ๆ

  ตวัอยา่งเทคโนโลยเีพือ่ประกอบการอธบิายเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีเชน่ โทรศพัท์
มือถือ คอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 

  วีดิทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้  

1) ผูส้อนนำาเขา้สูบ่ทเรียนด้วยการยกตัวอยา่งเทคโนโลยีรอบตวัทีมี่การเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 
เช่น โทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอร์ บรรจภัุณฑ์รกัษส์ิง่แวดลอ้ม ดว้ยการใช้ตวัอยา่งจรงิ ใชภ้าพนิง่หรือวีดทิศัน์
แสดงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเทคโนโลยีแต่ละชนิด         
มีรูปร่าง การใช้งาน ความปลอดภัย ความแข็งแรง ราคา แตกต่างกันอย่างไร 

2) ผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ ในอดีต เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์    
เคยมีขนาดใหญ่และต้องใช้ระยะเวลาประมวลผลนาน ปัจจุบันมีรูปแบบและการใช้งานท่ีเปล่ียนไปอย่างมาก

3) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนบทที่ 2 เรื่อง สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ปัญหาหรือความต้องการ องค์ความรู้และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

4) ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อทำากิจกรรม 2.1 เรื่อง สาเหตุหรือปัจจัยของการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน แล้วให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลการวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน แล้วอภิปรายสรุปร่วมกัน

5) ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยใช้คำาถามชวนคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกว่าเทคโนโลยีเหล่านั้น                 
มีอะไรบ้าง และทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างไร  โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียน หรือสืบค้น
จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วารสารในห้องสมุด เว็บไซต์ แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาอภิปรายสรุปร่วมกัน 

6) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเพ่ือเลือกศึกษาตัวอย่างการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ดังหัวข้อต่อไปน้ี
  อุปกรณ์ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการนอน
  หูฟังแพทย์
  บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

 จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลการศึกษาเพื่ออภิปรายสรุปเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยของ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 7) ผูเ้รยีนทำากจิกรรมทา้ทายความคดิจากสถานการณ์ของนอ้งโรบอททีไ่ดศึ้กษาแนวทางการพฒันา
ไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น แล้วนำาเสนอและอภิปรายสรุปร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทที่ 2 | การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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    8) ผู้เรียนทำากิจกรรมท้ายบท เรื่อง วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ แลว้นำาเสนอและอภปิรายสรุปแนวคิดหลกัของสาเหตุหรือปจัจยัท่ีทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีี

8. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน

การวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ตรวจกิจกรรมท้ายบท กิจกรรมท้ายบท คะแนน 4 หมายถึง ดีมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ดี 
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไปถือว่าผ่าน

ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไปถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การวิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่ทำาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

วิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่
ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี พร้อม
อธิบายเหตุผลได้
ถูกต้อง ครบถ้วน

วิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่
ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี พร้อม
อธิบายเหตุผล
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่
ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี พร้อม
อธิบายเหตุผล
ได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน

วิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่
ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้
แต่อธิบายเหตุผล
ไม่ถูกต้อง
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  นักเรียนลองสังเกตและเลือกเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันท่ีเคยเห็นและไม่ซ้ำากับตัวอย่าง        
ในบทเรียนมาอย่างน้อย 3 ชนิด แล้วอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีเหล่าน้ันว่ามีการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตจนถงึปัจจบุนัอยา่งไรในประเด็นตา่ง ๆ  เชน่ รปูรา่ง การใชง้าน ความปลอดภยั ความแขง็แรง 
ราคา  พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วนำาเสนอ

11. แนวคำาตอบกิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำาวัน กิจกรรม 2.1

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
   คะแนน 4  คะแนน  หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   คะแนน  3  คะแนน  หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี 
   คะแนน  2  คะแนน  หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้ 
   คะแนน  1  คะแนน  หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
 หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้

 9.1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
 9.2 ปราชญ์ชาวบ้าน
 9.3 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (http://www.depa.or.th/th/home)
 9.4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (http://www.nsm.or.th/)

10. ข้อเสนอแนะ

  เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนมากข้ึน ผู้สอนอาจใช้ตัวอย่างสื่อต่อไปนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือ         
เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นเสียง สื่อบันทึกข้อมูลที่เป็นของจริง การใช้คิวอาร์โค้ด (Quick Response: 
QR Code) การใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำาหรับการเรียนการสอนสองทาง 
(interactive learning) ใช้ประกอบการอภิปรายในชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทที่ 2 | การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี
ลักษณะของเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
สาเหตุหรือปัจจัย

ที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องนุ่งห่ม  ใช้เทคโนโลยีฮีทเทค (heattech)
 นุ่งห่มสบายในหน้าร้อน และอุ่นใน

หน้าหนาว
 เปลี่ยนจากการใช้เส้นใยพืช (เช่น 

 ปอ ป่าน) และเส้นใยสัตว์ (เช่น ไหม) 
เป็นเส้นใยนาโนที่มีสมบัติไม่เปียกน้ำา 
ป้องกันการยับ หรือป้องกันเชื้อราบาง
ชนิดได้

 มนุษย์มีความต้องการ 
เครื่องนุ่งห่มที่มีความสบาย 
สวยงามและเหมาะสมกับ
ฤดูกาล           

 ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
ด้านนาโนเทคโนโลยี นำามาใช้
ในการผลิตเส้นใยนาโนที่มี
สมบัติตามต้องการ

2. เครื่องพิมพ์  2 มิติ พิมพ์งานเอกสารบนกระดาษ 
พลาสติก ผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ โดยใช้

 หมึกพิมพ์           
 3 มิติ ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานเป็น 3 มิติ เช่น 
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์

 มนุษย์มีความต้องการ 
เครื่องมือสำาหรับการพิมพ์ 
ชิ้นงาน การขึ้นรูปชิ้นงาน 
เป็น 3 มิติ

 ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ 
ด้านวัสดุประเภทพลาสติก
ชนิดพิเศษสำาหรับการขึ้นรูป
ชิ้นงาน

3. กล้องถ่ายรูป  มองเห็นภาพผ่านจอแสดงผล
 ได้ภาพสีซึ่งใกล้เคียงกับภาพจริง
 เปลี่ยนจากบันทึกภาพลงฟิล์ม

 เป็นการเปลี่ยนสัญญาณภาพ         
เป็นสัญญาณดิจิทัลโดยมีหน่วยความจำา
ภายในกล้องและภายนอก ทำาให้ได้
จำานวนภาพมากขึ้น 

 ความต้องการของมนุษย์ใน
การถ่ายภาพที่คล้ายภาพที่
ตามองเห็น      

 ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
ในการพัฒนาเลนส์ และ
เซ็นเซอร์ เพื่อรับและเปลี่ยน
สัญญาณภาพเป็นสัญญาณ
ดิจิทัล      
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
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  จากกิจกรรมท้าทายความคิดในบทท่ี 1 
นักเรียนได้ทราบมาแล้วว่า น้องโรบอทได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่องทาง   
การเห็น และทราบระบบการทำางานของไม้เท้า รวมถึง
ไดอ้อกแบบแนวคดิการพฒันาระบบการทำางานของ
ไม้เท้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยให้ผู้บกพร่องทาง   
การเห็น และลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม    
น้องโรบอทต้องการทราบว่า ไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่อง
ทางการเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

แนวคำาตอบ
  ในอดตีไมเ้ทา้อาจมี 1 ขาหรือมี 4 ขา ชว่ยประคอง
ผู้ใช้ในขณะเดิน ซึ่งสามารถใช้งานได้ท้ังผู้บกพร่องทาง  
การเหน็ ผู้ทีต่อ้งฝกึหดัเดนิ และผูส้งูอาย ุตอ่มามีการพฒันา
ไมเ้ทา้สำาหรบัผูบ้กพรอ่งทางการเหน็โดยเฉพาะซ่ึงใช้วัสดุ
ทีม่นี้ำาหนกัเบา เชน่ อะลูมเินยีม ปอ้งกนัการเกดิสนิมและ
สามารถพับเก็บได้ ปัจจุบันไม้เท้าผู้บกพร่องทางการเห็น   

การพัฒนาไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

 กิจกรรมท้าทายความคิด

 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาว่า

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่อง

ทางการเห็นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

มาอย่างไรบ้าง พร้อมนำาเสนอโดย

แสดงภาพตัวอย่างและอธิบายสาเหตุหรือ

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ชวนคิด

มีเซ็นเซอร์สำาหรับสิ่งกีดขวาง โดยสามารถส่งเสียงเตือนและสั่นท่ีมือจับได้ เทคโนโลยีน้ีจึงใช้ปัจจัย  
ทีเ่กีย่วกบัปญัหาและความต้องการของมนษุย์ รว่มกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร ์ในดา้นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุที่นำามาใช้ทำาไม้เท้าชนิดต่าง ๆ

ไม้เท้าชนิดต่าง ๆ

ไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็นในปัจจุบัน ก) แบบพับได้ ข) แบบมีเซ็นเซอร์สำาหรับสิ่งกีดขวาง

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

(ก) (ข)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทที่ 2 | การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 - 4 คน แล้วเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย์มา            
1 ชนดิ ยกตวัอยา่งเชน่ อปุกรณช์ว่ยในการเดนิ จากนัน้วเิคราะหห์าสาเหตุหรอืปัจจยัทีท่ำาใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยนีัน้จากอดีตมาถงึปัจจบัุนและคาดการณ์เทคโนโลยีทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป
ในอนาคต พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของเทคโนโลยีนั้นที่จะเกิดขึ้น แล้วนำาเสนอ

แนวคำาตอบ
 เทคโนโลยีที่เลือก คือ อุปกรณ์ช่วยในการเดิน

 1. สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีชนิดนั้นจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน

          ในอดีตจะใช้ไม้ค้ำายัน (มี 1 ขาหรือมากกว่า) ต่อมามีการพัฒนาวอร์กเคอร์ (walker) ซึ่งเป็น
โครงอะลูมิเนียมมีขา 4 ขา (หรือล้อ) ให้ผู้ใช้จับทั้งสองมือจับยกหรือดันช่วยเดิน ปัจจุบันมีรองเท้า
บูทช่วยเดิน (ankle brace walker) ซึ่งจะมีส่วนที่ช่วยประคองขาของผู้ใช้ในขณะเดิน  เทคโนโลยี
นี้จึงใช้ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของมนุษย์ ร่วมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ในด้านวัสดุที่นำามาใช้ทำาอุปกรณ์ช่วยในการเดินชนิดต่าง ๆ

 2. คาดการณ์ลักษณะของเทคโนโลยีนั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

            จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ช่วย
ในการเดินอาจจะมีการทำางานแบบ Internet of Things (IoT) คือมีการติดตั้งหน่วยความจำาและ
การประมวลผลในอุปกรณ์เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแรงกด ระยะในการเดิน การคำานวณปริมาณ
แคลอรทีีใ่ชใ้นการเดิน มรีะบบการเชือ่มต่อขอ้มูลทางอนิเทอรเ์นต็เพือ่สง่ขอ้มูลดงักลา่วไปให้บุคลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจากความก้าวหน้าของวัสดุศาสตร์ จะทำาให้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน
ทำาด้วยวัสดุที่มีน้ำาหนักเบาแต่มีความคงทน แข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน รวมทั้งความรู้            
ด้านวิศวกรรมการแพทย์ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการเดินให้มีความเหมาะสมกับสรีระ เพศ
และวัยของผู้ใช้แต่ละคน

วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ กิจกรรมท้ายบท
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
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3
ผลกระทบของเทคโนโลยี

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
  ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สาระสำาคัญ
  สื่อและอุปกรณ์
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผล
  แหล่งเรียนรู้
  ข้อเสนอแนะ
  แนวคำาตอบกิจกรรม

แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 2 ชั่วโมง



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

1.1 ตัวชี้วัด

วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

1.2 สาระการเรียนรู้

เทคโนโลยมีกีารเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบัุน ซึง่มีสาเหตหุรอืปจัจยัมาจากหลาย
ด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 วเิคราะหผ์ลกระทบของเทคโนโลยทีัง้ดา้นบวกและด้านลบทีส่ง่ผลตอ่มนษุย ์สงัคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม

2.2 เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี
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3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น 

3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ 
3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการสื่อสาร 

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี 

ผู้เรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น          
เมือ่มปีจัจยั เชน่ ปัญหาและความต้องการของมนษุย์ สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม ความกา้วหนา้ของศาสตร์
ต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอาจเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  
ที่มีอยู่เดิม หรือการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

5. สาระสำาคัญ

การเลอืกใช้เทคโนโลย ีผู้ใช ้ผู้พฒันา และผูส้รา้งเทคโนโลยจีำาเปน็ตอ้งมกีารคำานงึถงึ และวเิคราะห์
ถึงผลกระทบของเทคโนโลยท้ัีงในทางดา้นบวกและดา้นลบทีส่ง่ผลต่อมนษุย์ สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม 
รวมทั้งการเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหานั้นอาจเกิดขึ้นแล้วหรือคาดการณ์ว่าจะเกิด
ขึ้นในอนาคต จากการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ ผู้พัฒนา และผู้สร้าง
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

6. สื่อและอุปกรณ์ 

6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (นาที)

กิจกรรม 3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี 20

กิจกรรมท้าทายความคิด
วิเคราะห์ผลกระทบของไม้เท้าสำาหรับ         
ผู้บกพร่องทางการเห็น

20

กิจกรรมท้ายบท
สำารวจ วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี 
และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข

40
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
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7. แนวทางการจัดการเรียนรู้

1) กระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยการเปิดวีดิทัศน์ เร่ือง ผลกระทบของเทคโนโลยีท้ังด้านบวกและด้านลบ 
จากน้ันให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำาถามว่า “นักเรียนคิดว่าการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยทีางการคมนาคม เทคโนโลยทีางการแพทย ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร สง่ผลกระทบตอ่มนษุยอ์ย่างไร”

  แนวคำาตอบ 
  1. เทคโนโลยทีางการคมนาคม ชว่ยใหก้ารดำาเนนิชีวติสะดวกรวดเรว็ แต่ในขณะเดยีวกนัก็ทำาใหเ้กดิ
มลภาวะ และการจราจรติดขัด
  2. เทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยให้การสื่อสารทำาได้รวดเร็วขึ้น แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
สื่อสาร เมื่อหมดอายุการใช้งานก็ทำาให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
  3. เทคโนโลยทีางการแพทย ์ชว่ยทำาใหม้นษุยม์สุีขภาพแขง็แรง และมอีายยุนืยาว แตเ่มือ่นำาเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบต่อผู้รับบริการ

  หมายเหตุ คำาตอบที่ได้จากผู้เรียนอาจไม่จำาเป็นต้องครอบคลุมผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

 2) ผูเ้รยีนศกึษาเนือ้หาในสว่นบทนำา จากหนงัสอืเรยีนในบทที ่3 เรือ่งผลกระทบของเทคโนโลย ีจากนัน้
ใช้คำาถาม ชวนคิด “นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำาวัน เช่น รถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ 
เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ พัดลม โทรทัศน์ นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสนใจนั้น             
เกิดผลกระทบในด้านบวกและด้านลบอย่างไร” เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย

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

6.2 สื่ออื่น ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
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 แนวคำาตอบ 

เทคโนโลยี ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

รถยนต์
ช่วยอำานวยความสะดวก
ในการเดินทาง

ควันไอเสียที่เกิดจากรถยนต์ ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ
ควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
ปิดได้ตามความต้องการ

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค ถ้าไม่ทำาความสะอาดแผ่น
กรองอากาศ 

เครื่องถ่ายเอกสาร
สำาเนาเอกสารได้ในปริมาณมาก
และรวดเร็ว

เกิดฝุ่นละอองของหมึกที่อาจเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ 

 3) ผูเ้รยีนทำากจิกรรม 3.1 เร่ือง การวิเคราะหผ์ลกระทบของเทคโนโลยี โดยแบง่กลุม่ผูเ้รยีนใหศึ้กษาและ
สืบค้นในประเด็นดังน้ี 1) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์ และสังคม 2) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ
เศรษฐกิจ และ 3) ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกวิเคราะห์ผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่สนใจมา 1 ประเด็นจากทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น และเตรียมนำาเสนอผลงาน
 4) ผู้เรียนนำาเสนอผลงาน จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย และสรุปในประเด็นของการใช้        
การพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                 
ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
 5) ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีและแนวทางการป้องกันและแก้ไข       
กรณีศึกษาโครงการแกล้งดิน และการสร้างสนามบิน จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับ     
ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีดังกล่าว        
โดยเน้นว่าผู้ใช้ ผู้พัฒนา หรือผู้สร้างเทคโนโลยีควรจะต้องมีการวางแผนแนวทางในการป้องกันและแก้ไข 
เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดจากการใช้ การพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี
 6) ผูเ้รยีนทำากจิกรรมท้าทายความคดิ เร่ือง วเิคราะหผ์ลกระทบของไมเ้ทา้สำาหรบัผูบ้กพร่องทางการเหน็ 
โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบต่อมนุษย์ และสังคม เศรษฐกิจ หรือ    
สิง่แวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้และการผลิตไม้เท้าอัจฉริยะท่ีออกแบบไว้ในบทท่ี 1 (ครูควรอธิบายว่าเทคโนโลยี
ท่ีสร้างข้ึนอาจมีหรือไม่มีผลกระทบครบทุกด้านก็ได้)
 7) ผูเ้รยีนแบง่กลุม่ทำากจิกรรมท้ายบท เรือ่ง สำารวจ วเิคราะหผ์ลกระทบของเทคโนโลย ีและเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข “ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำาวัน ขณะเดียวกันในชุมชนเองก็มี
การใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ลองสำารวจและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ของเทคโนโลยทีีส่นใจในชมุชน เชน่ ระบบไฟฟา้แสงสว่าง การจดัการขยะ หรอืการจดัการน้ำา พรอ้มทัง้เสนอ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึน” ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนว่า     
ผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีวเิคราะหไ์มจ่ำาเป็นต้องมีท้ังทางดา้นบวกและลบเสมอไป อาจมีเฉพาะดา้นใดดา้น
หนึ่งก็ได้
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   8) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปดังนี้ “การใช้ การพัฒนา และการสร้างเทคโนโลยี                
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อมนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำาเป็น   
ที่จะต้องคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และรอบคอบ ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีนั้น และหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม”

 8. การวัดและประเมินผล

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด
เกณฑ์การประเมิน

การผ่าน

การวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางเทคโนโลยี

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 3.1
คะแนน 7-8 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 5-6 หมายถึง  ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-2  หมายถึง 
ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

การสำารวจ วิเคราะห์ผล
กระทบของเทคโนโลยี 
และเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

กิจกรรมท้ายบท

ทักษะการคิดเชิงระบบ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
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เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี

วิเคราะห์ผลกระทบ 
ของเทคโนโลยี  
ทั้งทางด้านบวก
และด้านลบได้
ชัดเจน และ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน

วิเคราะห์ผลกระทบ 
ของเทคโนโลยี 
ทั้งทางด้านบวก
และด้านลบได้
ชัดเจน และ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
ทั้งทางด้านบวก
และด้านลบได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
แต่ไม่ชัดเจน

วิเคราะห์ผลกระทบ 
ของเทคโนโลยี 
ทั้งทางด้านบวก
และด้านลบได้ 
แต่ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

การสำารวจ วิเคราะห์
ผลกระทบของเทคโนโลยี 
และเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

วิเคราะห์
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีทั้ง
ทางด้านบวกและ
ดา้นลบไดช้ดัเจน 
และเสนอวิธี
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้
และเป็นไปได้ 
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

วิเคราะห์
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีทั้ง
ทางด้านบวกและ
ดา้นลบไดช้ดัเจน 
และเสนอวิธี
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้
และเป็นไปได้ 
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีทั้ง
ทางด้านบวกและ
ดา้นลบไดช้ดัเจน 
และเสนอวิธี
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้
และเป็นไปได้
ได้ถูกต้อง
บางส่วน

วิเคราะห์
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีทั้ง
ทางด้านบวก
และด้านลบได้ 
ไม่ชัดเจน และ
ไม่สามารถเสนอ
วิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้

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
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9. แหล่งเรียนรู้ 

 9.1 ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องพยาบาล ศูนย์สะเต็มศึกษา
 9.2 ภายนอกโรงเรียน เชน่ หอ้งสมดุของสถานศกึษา หรอื หน่วยงานตา่ง ๆ  ในชุมชน ภมูปิญัญาท้องถิน่ 
ศูนย์ OTOP ศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำาจังหวัด แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในจังหวัด องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 9.3 แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อเสนอแนะ

  10.1 ในการจัดกิจกรรมผู้สอนควรจัดเตรียมภาพหรือสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยี แทนการเล่าเรื่อง เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  10.2 ผูส้อนอาจจดัเตรยีมตวัอยา่งเทคโนโลยทีีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตในชว่งสรปุบทเรยีน เชน่ รถยนต์
ที่สามารถขับเคล่ือนได้ท้ังทางบกและทางอากาศ หรือการพัฒนาการนำาส่งยาในการรักษาโรคมะเร็งด้วย   
นาโนเทคโนโลยชีวีภาพ เป็นต้น โดยจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคนคิการสะทอ้นคิด เพือ่เชือ่มโยงใหผู้เ้รยีน
ได้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อตนเอง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

  เลือกเทคโนโลยีท่ีสนใจและวิเคราะห์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการใช้เทคโนโลยี    
โดยเลือกวิเคราะห์ผลกระทบเทคโนโลยีเพียง 1 ประเด็น จากผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบด้านบวก
1. ใช้เวลาในการตรวจวัดความดันเร็วข้ึน
2. ประชาชนสามารถตรวจสอบสุขภาพ
 ของตนเองได้อย่างสม่ำาเสมอ
3. สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำาและ 
 รวดเร็ว

ผลกระทบด้านลบ
1. ต้องมีการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา
2. ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ในการใช้งาน
3. อาจเกิดผิดพลาดในการตรวจวัด

เทคโนโลยีที่สนใจคือ เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ สังคมและมนุษย์

11. แนวคำาตอบกิจกรรม

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเทคโนโลยี  กิจกรรม 3.1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
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วิเคราะห์ผลกระทบของไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

 กิจกรรมท้าทายความคิด

  ในกิจกรรมท้าทายความคิดในบทที่ 1 
และ 2 นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับระบบการ
ทำางานของไม้เท้าและการเปล่ียนแปลงของไม้เท้า
สำาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นย่อมมีผลกระทบทั้ง      
ด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น นักเรียนจึงต้อง
วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีที่ศึกษาให้
รอบคอบเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ
ที่อาจเกิดขึ้น

น้องโรบอท อยากทราบว่า ไม้เท้าสำาหรับ

ผู้บกพร่องทางการเห็นที่ออกแบบระบบการ

ทำางานไว้ในบทที่ 1 นั้นจะมีผลกระทบทางด้าน

บวกและด้านลบต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ 

หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อม

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้

และการผลิตไม้เท้านั้น

ชวนคิด

ผลกระทบต่อ ด้านบวก ด้านลบ

มนุษย์ และ
สังคม

 ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งาน
 ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเดิน
ทางได้สะดวกขึ้น

-

เศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

อาจทำาให้สินค้ามีราคาสูงเกินไป 
ส่งผลให้ผู้บกพร่องทางการเห็น  
ที่มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อได้

สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก่อให้เกิดของเสียใน
กระบวนการผลิต
ถ้ากระบวนการผลิต
ไม่ได้คำานึงถึงการใช้ทรัพยากร
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  ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำาวัน ขณะเดียวกันในชุมชนเองก็มีการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนด้วย ลองสำารวจและวิเคราะห์ผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ
ของเทคโนโลยท่ีีสนใจในชมุชน เช่น ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง การจดัการขยะ หรอืการจดัการน้ำา พรอ้ม
ทั้งเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ
ผลกระทบต่อมนุษย์

และสังคม
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ
ด้านบวก

1. กำาจัดขยะในชุมชน 
ครัวเรือน 

2. ป้องกันเชื้อโรค ที่เกิด
จากการกำาจัดขยะ

 ไม่ถูกวิธี

1. แก๊สจากกระบวนการ
หมักของขยะในบ่อฝัง
กลบ สามารถนำาไปเป็น
เชื้อเพลิงได้

2. สร้างรายได้จากการขาย
ขยะที่คัดแยก ก่อนนำาไป
ฝังกลบ

1. ป้องกันการปนเปื้อน
ขยะลงสู่แหล่งน้ำา

 และดิน

ผลกระทบ
ด้านลบ

1. เกิดกลิ่นที่ไม่พึง
ประสงค์ในบริเวณ
ใกล้เคียง

2. เสี่ยงต่อการเกิดไฟ
ไหม้บ่อขยะ ทำาให้
เกิดปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการสูดดม
ควันไฟ 

1. ถ้าไม่มีการคัดแยกขยะที่
มีประโยชน์ หรือมีมูลค่า 
จะเป็นการสูญเสียรายได้

2. เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
บ่อขยะ ซึ่งอาจเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือ
ท่ีอยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง

3. ถ้าเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
ไม่เหมาะสม อาจทำาให้
สูญเสียพ้ืนท่ีในการทำา 
การเกษตร หรือสถานที่
ท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้
ลดลง 

1. อาจเกิดการปนเปื้อน
ของน้ำาเสียจากบ่อ
ขยะลงในดิน หรือ
แหล่งน้ำาใกล้เคียง

2. อาจเกิดปัญหาไฟไหม้
บ่อขยะ ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมใน
หลายด้าน เช่น มลพิษ
ทางอากาศ 

3. เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศใน
บริเวณใกล้เคียงบ่อขยะ

สำารวจ วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี
และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข กิจกรรมท้ายบท

ตัวอย่างแนวคำาตอบที่ 1
การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีบ่อฝังกลบขยะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
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วิธีการป้องกัน

1. มีการวางแผนดำาเนินงาน และเลือกพื้นที่ ในการสร้างบ่อฝังกลบขยะ โดยไม่ส่งผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อม

2. มีระบบการบริหารจัดการบ่อขยะที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ
3. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนนำามาฝังกลบ

วิธีการแก้ไขปัญหา

1. รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนและครัวเรือน
2. ควรหาแนวทางการกำาจัดขยะด้วยวิธีการอื่นมาใช้ร่วมกัน เพื่อลดพื้นที่ที่ใช้ในการทำา         

บ่อฝังกลบขยะ และเป็นการลดมลพิษจากการฝังกลบขยะ
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ผลกระทบด้านบวก

1. สามารถทำางานท่ียาก เส่ียงอันตรายแทนมนุษย์ได้
2. เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำางานน้อยลง 

ส่งผลให้สูญเสียวัตถุดิบจากการทำางานน้อยลง 
3. ช้ินงานท่ีได้มีคุณภาพสูง และมีความสม่ำาเสมอ 

ด้วยระบบการทำางานที่มีความเที่ยงตรง 
4. ผลิตชิ้นงานได้ปริมาณมาก เพราะสามารถ

ทำางานได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด 
5. ลดต้นทุนการผลิต ด้านแรงงาน ในการ

สรรหาคนงาน และการฝึกทักษะ

ผลกระทบด้านลบ

1. ลงทุนสูง ใช้พลังงานไฟฟ้าจำานวนมาก 
จำาเป็นต้องมีแหล่งสำารองพลังงาน          
มีค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาที่สูง

2. การบำารุงรักษา ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
3. เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากชิ้นส่วน

เครื่องจักร 
4.  เพิ่มอัตราการว่างงาน เนื่องจากมีการ

ใช้หุ่นยนต์ทดแทน

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial robot)

วิธีการป้องกันปัญหา 

1. ต้องมีแหล่งสำารองพลังงาน
2. ต้องมีระบบจัดการขยะ

อิ เล็กทรอนิกส์ตามหลัก
วิชาการ

3. มีกฎหมายรองรับการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

4. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
ให้เท่าทันเทคโนโลยี 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. จั ด ห า เ ท ค โ น โ ล ยี  
หุ่นยนต์ท่ีประหยัด
พลังงานและเปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม

2. นำาชิ้นส่วนของขยะ
อิ เล็กทรอนิก ส์มา   
คั ด แ ย ก แ ล ะ ผ่ า น
กระบวนการนำากลับ
มาใช้ใหม่

3. ปรับปรุง และยกระดับ
ฝีมือแรงงาน เพ่ือตอบ
สนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการ  

ปัญหาที่ตามมา

1. ไม่สามารถทำางานได้ ถ้ามี
พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ

2. เ กิ ด ก า ร ป น เ ป้ื อ น ข อ ง       
โลหะหนัก จากชิ้นส่วน   
ขยะอิเล็กทรอนิกส์

3. มีการลักลอบท้ิงช้ินส่วนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ด้อยพัฒนา

4. อัตราการว่างงานท่ีสูงขึ้น 
อาจกอ่ใหเ้กดิอาชญากรรม
ในสังคม

ตัวอย่างแนวคำาตอบที่ 2
การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
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4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
  ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สาระสำาคัญ
  สื่อและอุปกรณ์
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผล
  แหล่งเรียนรู้
  ข้อเสนอแนะ
  แนวคำาตอบกิจกรรม

แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 4 ชั่วโมง



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  

1.1 ตัวชี้วัด

ใชค้วามรูแ้ละทกัษะเก่ียวกบัวสัด ุอปุกรณ ์เครือ่งมอื กลไก ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 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 วิเคราะห์สมบัติของวัสดุ เพ่ือนำาไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนาช้ินงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2.2 วิเคราะห์และเลือกเคร่ืองมือพื้นฐาน เพ่ือนำาไปใช้ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานได้อย่าง        

ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
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3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น

3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น
3.4 ทักษะการสื่อสาร

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี

ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกับวสัดพุืน้ฐานวา่มหีลายประเภท ซึง่แตล่ะประเภทอาจมสีมบตัทิีเ่หมอืน
หรือแตกต่างกัน รวมท้ังเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใช้ในการสร้างหรือพัฒนาช้ินงานก็จะมีความแตกต่างกัน ดังน้ัน         
การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน ต้องพิจารณาจากสมบัติ
ของวัสด ุลกัษณะของอปุกรณ ์และประเภทของเครือ่งมอืใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั
ในการทำางาน

5.  สาระสำาคัญ

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 วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในส่ิงของเคร่ืองใช้ 20

กิจกรรม 4.2 วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 20

กิจกรรมท้าทาย
ความคิด

อธิบายและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างไม้เท้า 30

กิจกรรมท้ายบท
ออกแบบอุปกรณ์และนำาเสนอแนวทางการเลือกใช้วัสดุ
และเครื่องมือพื้นฐาน
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7. แนวทางการจัดการเรียนรู้  
ตอนที่ 1 สมบัติของวัสดุ

1) ผู้สอนแสดงตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์ให้ผู้เรียนศึกษา เช่น พัดลม เตารีด กระติกน้ำาร้อน      
กระทะ คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล กลอ่งทีท่ำาจากโลหะ กระจก จากนัน้ผูส้อนตัง้คำาถามเพือ่ใหผู้เ้รียนอภปิราย         
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ี้ 

   อุปกรณ์เหล่านี้มีชิ้นส่วนอะไรบ้าง 
   แต่ละชิ้นส่วนทำาจากวัสดุอะไร วัสดุดังกล่าวมีสมบัติอย่างไร

     แนวคำาตอบ 

  1. พัดลม ประกอบด้วยใบพัด มอเตอร์ สวิตช์กลไกการเปิด-ปิด และปรับระดับความแรง   
ของพัดลมและตัวเครื่อง ซึ่งวัสดุส่วนมากที่นำามาผลิตเป็นพัดลม คือ พลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง เพราะ
สามารถรับแรงกระแทกได้ดี น้ำาหนักเบา

  2. กระทะ ประกอบด้วยตัวกระทะ และด้ามจับ โดยตัวกระทะทำาจากเหล็ก สเตนเลส หรือ 
อะลูมิเนียม ซ่ึงนำาความร้อนได้ดี ทำาให้อาหารสุกได้ทั่วถึง ในขณะที่ด้านจับ ทำาจากฉนวนความร้อน              
เพื่อป้องกันความร้อนมาสู่มือผู้ใช้งาน 

2) ผู้สอนใช้คำาถามชวนคิดเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ “ควรใช้วัสดุประเภทใดที่สามารถ         
นำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนจากวัสดุมาสู่มือ และเพราะ     
เหตุใดจึงเลือกวัสดุประเภทนั้น” 

  แนวคำาตอบ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความร้อนได้ ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจาก           
วัสดุประเภท กระเบื้อง แก้ว ไม้ ผ้า หรือพลาสติก เพราะเป็นวัสดุที่นำาความร้อนได้ไม่ดี หรือเรียกว่า           
ฉนวนความร้อน

  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

6.2 สื่ออื่น ๆ

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
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3) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุน่ารู้ ในหนังสือเรียน บทที่ 4 เรื่อง 
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน ในหัวข้อต่อไปนี้ 1) โลหะ 2) ไม้ 3) เซรามิก 4) วัสดุผสม และ 5) วัสดุสมัยใหม่ 
จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนำาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นของสมบัติ
ของวัสดุ (ความแข็งแรง สภาพยืดหยุ่น การนำาความร้อน เป็นต้น) และการนำาไปใช้งาน

4) ผู้เรียนทำากิจกรรม 4.1 เร่ือง วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในส่ิงของเครื่องใช้          
“ยกตวัอยา่งอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืทางการแพทยอ์ย่างน้อย 3 ประเภท แลว้วเิคราะหป์ระเภทของวสัด ุสมบัติ         
ของวัสดุ และเหตุผลที่ใช้วัสดุประเภทนั้น”   

5) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ที่ถูกนำามาสร้างอุปกรณ์และ   
เครื่องมือทางการแพทย์ ว่าต้องมีสมบัติอย่างไร

  แนวคำาตอบ  สมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ควรมีลักษณะ ดังนี้ี้
  1. สามารถนำาไปใช้งานกับร่างกายได้ โดยไม่เกิดอาการแพ้ หรือเป็นโทษต่อร่างกาย
  2. ต้องคำานึงถึงสมบัติของวัสดุที่นำามาผลิตเป็นเครื่องมือแต่ละชนิด เช่น ความแข็งแรง              

ไม่เกิดสนิม สภาพยืดหยุ่น
  3. สามารถผลิตขึ้นได้โดยกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
  4. วัสดุที่นำามาผลิตสามารถทำาการฆ่าเชื้อได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติของวัสดุ
  5. ก่อนนำาอุปกรณ์หรือเครื่องมือมาใช้ ต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย

ในการใช้งาน  

ตอนที่ 2 เครื่องมือพื้นฐาน

6) ผู้สอนใช้คำาถามชวนคิด ดังนี้ “ยกตัวอย่างชิ้นงานที่ประกอบด้วยวัสดุประเภทเดียวกันและ       
ชิ้นงานที่ประกอบด้วยวัสดุต่างประเภท ประเภทละ 1 ช้ิน และเราสามารถใช้เครื่องมือใดบ้างในการสร้าง
ชิน้งานเหลา่น้ัน” จากน้ันผูส้อนสุม่ตวัแทนผูเ้รยีนนำาเสนอ และผูส้อนนำาอภปิรายประเดน็ในการสร้างชิน้งาน              
ที่ผู้สอนเตรียมไว้ เช่น เก้าอี้ไม้ 

แนวคำาตอบ

ตัวอย่างชิ้นงาน เครื่องมือที่ใช้

เก้าอี้ไม้
ฉากเหล็ก ค้อน ตะปู สว่าน สกรู นอต เครื่องไสไม้ไฟฟ้า
ไม้บรรทัดเหล็ก

เก้าอี้พนักพิงเป็นพลาสติก
โดยขาเก้าอี้ทำาด้วยสเตนเลส

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

   ชุดเครื่องมือสำาหรับการวัดขนาด เช่น ใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของกระดาษ
   ชุดเครื่องมือสำาหรับการตัด เช่น ใช้คีมตัดลวด
   ชุดเครื่องมือสำาหรับการเจาะ เช่น ใช้สว่านมือเจาะแผ่นไม้

8) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ พร้อมสาธิตการใช้งานของชุดเครื่องมือที่ศึกษา จากน้ันผู้เรียนและ
ผู้สอนร่วมกันอภิปรายวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

9) ผู้สอนต้ังคำาถามชวนคิดให้ผู้เรียนตอบดังนี้ “ช่วยกันระดมความคิดว่านอกจากตัวอย่าง         
เครื่องมือพื้นฐานข้างต้นแล้วยังมีเครื่องมือประเภทอื่นอะไรบ้าง สำาหรับการวัดขนาด การตัด การเจาะ และ
มีวิธีการใช้งานอย่างไร ยกตัวอย่างมาอย่างละ 2 ประเภท” 

   แนวคำาตอบ

การใช้งาน ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการใช้งาน

เครื่องมือสำาหรับ
การวัด

ตลับเมตร ใช้สำาหรับวัดขนาดวัตถุและระยะระหว่างวัตถุ ตัวตลับทำาด้วยโลหะหรือ
พลาสติก สายวัดทำาด้วยแผ่นโลหะบางเคลือบสี ปลายสายวัดมีขอเกี่ยวเล็ก ๆ สำาหรับ
เกีย่วใหต้ดิกบัวัตถท่ีุตอ้งการวดั สายวดัสามารถดงึออกจากตลบัไดง้า่ย และเมือ่ปลอ่ยมอื
มันจะเลื่อนกลับเข้าไปในตลับ
การใช้งาน
1) ใช้ขอเกี่ยวที่ปลายสายวัดเกี่ยวไว้กับด้านหนึ่งของระยะหรือชิ้นงานที่ต้องการวัด
2) ดึงตลับเพื่อดึงสายวัดออกมาจนกระทั่งถึงจุดที่ต้องการวัด (ต้องปรับสายวัดให้ได้

มุมฉากกับริมขอบของชิ้นงานหรือระยะที่ต้องการวัด)
3) อ่านค่า แล้วจดระยะที่อยู่บนสายวัดไว้

ฉากเหล็ก หรือบรรทัดฉาก ใช้สร้างมุมฉาก และตรวจสอบว่ามุมได้ฉากหรือไม่ ลักษณะ
เป็นแผ่นโลหะแบนรูปตัว L หรือมีรูปร่างเป็นมุมฉาก ด้านที่สั้นกว่าและหนากว่าเรียกว่า 
ด้ามฉาก ด้านที่ยาวกว่าแต่บางกว่าเรียกว่า ใบฉาก
การใช้งาน
1) วางปลายดา้นหนึง่ของฉากลงบนไมว้ดัเพือ่หาตำาแหน่งของมมุ แลว้ทำาเครือ่งหมายไว้
2) วางฉากไว้บนไม้โดยให้ด้านหนาวางแนบกับขอบของไม้ เอียงไปมาเพ่ือให้ด้านหนา

แนบกับงานจริง ๆ
3) เลื่อนฉากไปบนไม้จนกว่าด้านบางจะพบกับเครื่องหมายที่ทำาไว้
4) ลากเส้นไปตามด้านบาง
5) การตรวจความได้ฉากของมุม ให้วางฉากลงในมุมหรือนอกมุมที่ต้องการตรวจ  

กดส่วนที่เป็นด้านหนาให้แนบด้านหนึ่งของมุมที่ต้องการตรวจ
6) ตรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างด้านบางของฉากกับอีกด้านหน่ึงของมุม ถ้าพอดีกัน  

แสดงว่ามุมได้ฉาก

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
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การใช้งาน ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีการใช้งาน

เครื่องมือสำาหรับ
การตัด

เล่ือยมือ ใช้ตัดไม้ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามต้องการ มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กบาง ๆ  ยาว และ
มีปลายสอบ มีฟันอยู่ขอบด้านยาวด้านเดียว และมีมือจับอยู่ท่ีขอบด้านท่ีกว้างกว่า ด้ามจับทำา
จากไม้หรือพลาสติก เล่ือยมือมีการผลิตออกมาโดยมีฟันสองแบบ สำาหรับการเล่ือยตามเส้ียนไม้ 
และสำาหรับการเล่ือยขวางเส้ียนไม้
การใช้งาน
1) เลือกใช้เลื่อยให้ถูกกับงาน
2) ขีดเส้นแนวเลื่อยลงบนชิ้นงาน 
3) วางช้ินงานลงบนโต๊ะงาน เช่น ม้ารองเลื่อย เพื่อให้แนวเลื่อยยื่นออกไปพ้นโต๊ะที่รอง 

อาจใช้ปากกาจับชิ้นงานจับไม้ไว้ไม่ให้ขยับ
4) ถือเลื่อยด้วยมือข้างท่ีถนัด หันฟันเลื่อยลงด้านล่าง แล้วลากเลื่อยด้วยท่าท่ีถนัด            

วางฟันเลื่อยลงที่ขอบไม้ด้านที่อยู่ห่างออกไปตรงเส้นหรือติด ๆ กับเส้น วางแนวแขน
หรือไหล่ให้ตรงกับแนวตัด

เครื่องมือสำาหรับ
การเจาะ

สว่านข้อเสือ ใช้เจาะรูท่ีไม้ หรือเจาะรูช่วยในการทำารูเดือย
ลักษณะเป็นข้อเหว่ียงโลหะ ท่ีปลายด้านหน่ึงดูเหมือนลูกบิดประตู
ด้ามจับสามารถหมุนได้รอบตัว และด้ามจับอีกด้านหน่ึง
จะอยู่รอบจุดศูนย์กลางของข้อเหว่ียง และปลาย
อีกด้านหน่ึงมีตัวจับดอกสว่าน
การใช้งาน
1) เลือกขนาดของดอกสว่านให้เหมาะกับขนาดของรูที่จะเจาะ
2) คลายตัวจับดอกสว่านออกให้สามารถใส่ดอกสว่านเข้าไปได้ แล้วขันให้แน่น
3) ควรยึดช้ินงานกับแท่นยึดท่ีม่ันคง หาตำาแหน่งของจุดศูนย์กลางของรู แล้วทำาหลุมเล็ก ๆ 

ไว้เพื่อนำาศูนย์ (อาจใช้เหล็กหมาดช่วย)
4)  วางปลายของดอกสว่านลงตรงท่ีทำานำาศูนย์ไว้ แล้วจับตัวสว่านให้ต้ังฉากกับผิวของงาน ใช้มือ

ข้างหน่ึงจับส่วนท่ีดูคล้ายลูกบิดประตู ส่วนมืออีกข้างหน่ึงจับท่ีจับของส่วนท่ีเป็นข้อเหว่ียง 
5) กดลงไปยังส่วนท่ีดูคล้ายกับลูกบิดประตูในขณะท่ีหมุนข้อเหว่ียง ถ้าหมุนไปด้านหน่ึงจะเจาะ

ลึกลงไปในงาน แต่ถ้าหมุนกลับด้าน จะเป็นการถอนสว่านออกมา

เหล็กหมาด ใช้ตอกให้เกิดรอยบุ๋มเล็ก ๆ  สำาหรับนำาศูนย์ให้สกรูหรือการตอกตะปู หรือใช้ทำาให้
เกิดรอยเพ่ือเป็นจุดสังเกตในการวัดหรือการกำาหนดตำาแหน่ง โลหะทรงกระบอกท่ีมีปลายแหลม 
ความยาวประมาณหน่ึงน้ิว ท่ีปลายแหลมของเหล็กน้ีคมมาก ส่วนด้านบนของด้ามจับจะมีปุ่ม

โลหะติดอยู่ 

การใช้งานเหล็กหมาด
1) วางปลายของเหล็กหมาดลงตรงจุดที่ต้องการ
2) จับตัวก้านของเหล็กนำาไว้ด้วยมือข้างหน่ึงและฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง แล้วกดเหล็กหมาด

เข้ากับชิ้นงานหรือผนังเบา ๆ ถ้าวัสดุมีความแข็ง ให้ตอกเบา ๆ ด้วยค้อน
3) ดงึเหลก็หมาดออกจากร ูแลว้นำาปลายตะป ูหรือสกรมูาทีร่อยบุ๋มทีท่ำาไว ้แลว้ตอกตะปู

หรือสกรู
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10) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของอุปกรณ์เคร่ืองมือพื้นฐาน และ
อภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้งานและการบำารุงรักษา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า 
“วัสดุและเครื่องมือในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท ซึ่งมีสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน และเกิดความปลอดภัย”

11) ผู้เรียนทำากิจกรรม 4.2 เรื่อง วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ “สำารวจ
ส่ิงของเครือ่งใชภ้ายในโรงเรยีน และเลอืกสิง่ของเครือ่งใชท่ี้สนใจ กลุม่ละ 1 อยา่ง จากนัน้ศกึษาวา่ใชอ้ปุกรณ์
เครื่องมือชนิดใดในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นั้น” โดยผู้สอนต้องคำานึงถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ผู้เรียนเลือก เพื่อ
ใหผู้เ้รยีนสามารถวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกับเครือ่งมืออย่างงา่ยทีน่ำามาใช้ในการสรา้งสิง่ของเครือ่งใชไ้ดถ้กูต้อง 

12) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายผลการทำากิจกรรม 4.2 ว่าผู้เรียนควรใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ให้เหมาะสมกับวัสดุ และลักษณะของการใช้งานให้เหมาะสมกับวัสดุ และส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจะสร้างหรือผลิตข้ึน

13) ผู้สอนใช้คำาถามนำาสู่เนื้อหาหัวข้อ เรื่อง การตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุ เช่น “ผู้เรียนทราบ              
หรือไม่ว่า ผู้ผลิตหรือผู้สร้างชิ้นงานมีวิธีการประกอบชิ้นงานอย่างไร” แล้วให้ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาหัวข้อ       
เรื่อง การตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุ จากหนังสือเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ จากนั้นสุ่มตัวแทนผู้เรียนนำาเสนอ
สิ่งที่เรียนรู้ และร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีการตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุให้เหมาะสมกับ
ประเภทของวัสดุ และการใช้งาน

   แนวคำาตอบ

วิธีการต่อชิ้นงาน ตัวอย่างชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อประตู หรือบานพับตู้
เพื่อให้เคลื่อนไหวได้ ต้องมีการใช้ข้อต่อหรือบานพับ

การต่องานไม้ด้วยวิธีการเข้าเดือย
ทำาให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงและสวยงาม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)76

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



14) ผู้เรียนทำากิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง อธิบายและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้าง        
ไม้เท้า โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่างภาพไม้เท้าที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ และระบุส่วนประกอบต่าง ๆ โดยระบุ
ชนิดวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือพื้นฐานที่เหมาะสมสำาหรับการสร้างไม้เท้าตามส่วนประกอบแต่ละส่วน

15) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละประมาณ 4-5 คน ทำากิจกรรมท้ายบท เรื่อง ออกแบบอุปกรณ์และ     
นำาเสนอแนวทางการเลือกใช้วัสดุ และเคร่ืองมือพื้นฐาน “ออกแบบอุปกรณ์ในห้องน้ำาหรือห้องครัวสำาหรับ    
ผูสู้งอายุ โดยบอกแนวคิดในการออกแบบ พร้อมกบับอกขนาดและสดัสว่นของชิน้งาน แลว้นำาเสนอแนวทาง
การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเพื่อปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน และให้มีความปลอดภัย”

16) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นของวัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน ดังนี้ “วัสดุ
และเคร่ืองมือในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท ซ่ึงมีสมบัติและการใช้งานท่ีแตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงาน นอกจากนั้นยังมีการศึกษา คิดค้น และพัฒนาวัสดุและเครื่องมือใหม่ ๆ        
อยูต่ลอดเวลาเพือ่ชว่ยอำานวยความสะดวก เพิม่ประสทิธิภาพในการทำางาน ลดข้ันตอนการทำางาน ซึง่ในการ
ใช้งานจะต้องศึกษาข้อปฏิบัติและข้อควรระวัง ควรตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง
ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือใหม่ ๆ อยู่เสมอ”

8. การวัดและประเมินผล

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน

การวิเคราะห์ประเภท อธิบาย
สมบัติของวัสดุในสิ่งของ
เครื่องใช้พร้อมให้เหตุผล     
ที่ใช้วัสดุ

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 4.1

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

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

การวิเคราะห์เคร่ืองมือพ้ืนฐาน
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 4.2

การออกแบบอุปกรณ์และ 
นำาเสนอแนวทางการเลือกใช้
วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

กิจกรรมท้ายบท

ทักษะการคิดเชิงระบบ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี 
ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
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เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การวิเคราะห์ประเภท
อธิบายสมบัติของ
วัสดุในสิ่งของเครื่อง
ใช้ พร้อมให้เหตุผล         
ที่ใช้วัสดุ

วิเคราะห์ประเภท
และอธิบาย
สมบัติของวัสดุ
พร้อมให้เหตุผล 
ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน

วิเคราะห์ประเภท
และอธิบาย
สมบัติของวัสดุ
ในส่ิงของเคร่ืองใช้ 
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์ประเภท
และอธิบาย
สมบัติของวัสดุ 
ในส่ิงของเคร่ืองใช้
ได้ถูกต้องบางส่วน

วิเคราะห์ 
ประเภทหรือ
อธิบายสมบัติ
ของวัสดุใน
สิ่งของเครื่องใช้
ไม่ถูกต้อง

การวิเคราะห์เครื่องมือ
พื้นฐานในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้

วิเคราะห์เคร่ืองมือ
พื้นฐานในการ
สร้างสิ่งของ
เคร่ืองใช้ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

วิเคราะห์เคร่ืองมือ
พื้นฐานในการ
สร้างสิ่งของ
เคร่ืองใช้ ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์เคร่ืองมือ
พื้นฐานในการ
สร้างสิ่งของ
เคร่ืองใช้ ได้ถูกต้อง
บางส่วน

วิเคราะห์เครื่อง
มือพื้นฐาน
ในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้
ไม่ถูกต้อง

การออกแบบอุปกรณ์
และนำาเสนอแนวทาง
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
เคร่ืองมือพ้ืนฐาน
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
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9. แหล่งเรียนรู้

10. ข้อเสนอแนะ

10.1 ผู้สอนอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
10.2 ผู้สอนอาจนำาตัวอย่างอุปกรณ์ของจริงหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดการเรียน
  การสอน
10.3 ผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับวัสดุและเคร่ืองมือเพ่ิมเติมหลังจบบทเรียน

 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

วิเคราะห์ประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในส่ิงของเคร่ืองใช้

 ยกตัวอย่างอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์อย่างน้อย 3 ประเภท แล้ววิเคราะห์ประเภท      
ของวัสดุ สมบัติของวัสดุ และเหตุผลที่ใช้วัสดุประเภทนั้น

เครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทของวัสดุ สมบัติของวัสดุ เหตุผล

ขวดยา แก้ว ทนทานต่อการ
กัดกร่อน

เพื่อเก็บรักษาสมบัติ
ของยาให้คงสภาพเดิม

กระปุกน้ำาเกลือ พลาสติก น้ำาหนักเบา
มีความยืดหยุ่น

เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ไม่แตกหัก

รถเข็น อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

อะลูมิเนียม ไม่เกิดสนิท
น้ำาหนักเบา

ทำาความสะอาดง่าย
ไม่เป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค

11. แนวคำาตอบกิจกรรม

 กิจกรรม 4.1
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  สำารวจสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียน และเลือกสิ่งของเครื่องใช้ท่ีสนใจ กลุ่มละ 1 อย่าง       
จากนั้นศึกษาว่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือประเภทใดในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้นั้น

ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีสนใจ 
ตู้เก็บเอกสาร 

ผลการสำารวจส่ิงของเคร่ืองใช้ภายในโรงเรียน
    1) ตู้เก็บเอกสาร 
    2) โต๊ะ - เก้าอ้ี ในห้องเรียน
    3) หน้าต่าง 
    4) ประตูกระจก 
    5) หลอดไฟ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้าง
 เคร่ืองมือสำาหรับการข้ึนรูปโลหะ ในการสร้างแผ่นเหล็กเพ่ือนำามาประกอบเป็นตู้
 เคร่ืองเช่ือมโลหะ สำาหรับทำาโครงสร้างตู้แต่ละช้ัน
 เคร่ืองมือสำาหรับข้ึนรูปพลาสติก สำาหรับทำาช้ินส่วนท่ีต้องการรูปร่างเฉพาะ 
 เคร่ืองตัดกระจก สำาหรับตัดกระจกตามขนาดของตู้
 เคร่ืองตัดเหล็ก สำาหรับตัดแผ่นเหล็กนำามาทำาโครงสร้างตามขนาดของตู้
 เคร่ืองพ่นหรือเคร่ืองเคลือบสี สำาหรับตกแต่งผิวด้านนอกของตู้

วิเคราะห์เครื่องมือพื้นฐาน
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

 กิจกรรม 4.2
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 อธิบายและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างไม้เท้า

 กิจกรรมท้าทายความคิด

    จากกิจกรรมท้าทายความคิด เรื่องไม้เท้าสำาหรับผู้บกพร่อง
ทางการเห็นในบทท่ี 1 ถึง 3 นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนา
ระบบการทำางาน การเปล่ียนแปลง และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาไม้เท้าดังกล่าวให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  น้องโรบอทจึงต้อง        
ร่างภาพไม้เท้าท่ีแสดงลักษณะ และองค์ประกอบของไม้เท้า       
ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ (sensor) ตามที่ต้องการ

ภาพร่างของชิ้นงาน

นักเรียนจะช่วยน้องโรบอท

ร่างภาพไม้เท้าที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ 

และระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างไร 

โดยระบุประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่งมือ

พื้นฐานที่เหมาะสมสำาหรับการสร้าง     

ไม้เท้าตามส่วนประกอบแต่ละส่วน 

ชวนคิด

สายคล้องข้อมือ
วัสดุที่ใช้เป็นเชือก
หรือพลาสติกด้ามจับ

วัสดุที่ใช้เป็นเหล็ก
และอาจหุ้มด้วยผ้า

หรือพลาสติก

ตัวไม้เท้า
วัสดุที่ใช้เป็นเหล็ก

ส่วนฐาน
วัสดุที่ใช้เป็นพลาสติก
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ชื่อชิ้นส่วน วัสดุที่ใช้
เหตุผลใน

การเลือกใช้วัสดุ
เครื่องมือ เทคนิคในการต่อ

สายคล้อง
ข้อมือ

เชือก หรือ
พลาสติก

มีความนิ่ม 
ยืดหยุ่นได้
จับแล้วไม่ลื่น

 เครื่องเจาะ
 ตะปู

การเจาะ

ด้ามจับ เหล็กท่อ 
และอาจหุ้ม
ด้วยผ้า หรือ
พลาสติก

 เหล็ก มีความ  
 แข็งแรง คงทน
 ผ้า หรือพลาสติก  

 มีความนิ่ม    
 ยืดหยุ่นได้ 
 จับแล้วไม่ลื่น

กาวยาง กาวเชื่อมระหว่าง
เหล็ก กับผ้า หรือ
พลาสติก

ตัวไม้เท้า เหล็กท่อ  มีความแข็งแรง  
 คงทน
 มีอายุการ

 ใช้งานนาน

 เครื่องบัดกรี
 เครื่องเชื่อม

 การบัดกรี
 การเชื่อม

ส่วนฐาน พลาสติก มีความยืดหยุ่น 
เกาะกับพื้นถนน
ได้ดี

 เคร่ืองเช่ือม
 เครื่องเจียร

 การเชื่อมระหว่าง  
 วัสดุต่างชนิดกัน
 การทำาร่องของ

 ท่อเหล็กเพ่ือสามารถ
 สวมพลาสติกได้
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ชิ้นงานที่ออกแบบ ราวจับเพื่อช่วยอำานวยความสะดวกในการใช้โถสุขภัณฑ์สำาหรับผู้สูงอายุชาย
แนวคิดในการออกแบบ ติดราวจับพยุงตัวไว้ข้างโถสุขภัณฑ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีราวพยุงตัวเม่ือเกิด        
การลื่นและช่วยในการยึดจับ การออกแบบเน้นไปที่รูปร่างโค้งมน และพื้นที่จับควรมีขนาดใหญ่และ
ผลิตจากวัสดุที่นุ่ม ไม่ลื่น 

ภาพร่างของชิ้นงาน

 แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน และออกแบบอุปกรณ์ในห้องน้ำาหรือห้องครัวสำาหรับผู้สูงอายุ โดยบอกแนวคิด
ในการออกแบบ พร้อมกับบอกขนาดและสัดส่วนของชิ้นงาน แล้วนำาเสนอแนวทางการเลือกใช้วัสดุ 
เครื่องมือเพื่อปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน และให้มีความปลอดภัย

ราวจับ

โครงสร้าง

โครงฐานยึด

ชื่อชิ้นส่วน วัสดุที่ใช้
เหตุผลใน

การเลือกใช้วัสดุ
เครื่องมือ เทคนิคในการต่อ

โครงสร้าง เหล็กท่อ  มคีวามแขง็แรง  
 คงทน
 มีอายุการใช้  

 งานนาน

เคร่ืองข้ึนรูปท่อ  การบัดกรี
 การเชื่อม
 การขึ้นรูปท่อ

ราวจับ พลาสติก มีความนิ่ม 
ยืดหยุ่นได้
จับแล้วไม่ลื่น

กาวยาง กาวเชื่อม

โครงฐานยึด เหล็กท่อ  มคีวามแขง็แรง  
 คงทน
 มีอายุการ 

 ใช้งานนาน

 เครื่องบัดกรี
 เครื่องเชื่อม

 การบัดกรี
 การเชื่อม

ออกแบบอุปกรณ์และนำาเสนอแนวทาง
การเลือกใช้วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน กิจกรรมท้ายบท
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5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
  ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สาระสำาคัญ
  สื่อและอุปกรณ์
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผล
  แหล่งเรียนรู้
  ข้อเสนอแนะ
  แนวคำาตอบกิจกรรม

แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 4 ชั่วโมง



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

1.1 ตัวชี้วัด

ใช้ความรูแ้ละทกัษะเก่ียวกบัวสัด ุอปุกรณ ์เครือ่งมอื กลไก ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

1.2 สาระการเรียนรู้

1) การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor เฟือง            
รอก คาน วงจรสำาเร็จรูป 

2) อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสร้างช้ินงาน หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้            
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 วิเคราะห์กลไก และการทำางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ออกแบบวธิกีารแกป้ญัหาหรอืพฒันางาน โดยประยุกต์ใช้ความรูเ้ก่ียวกบักลไก อปุกรณไ์ฟฟา้ 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น 

3.1 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.4 ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี

ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกลไกการทำางานของ ล้อและเพลา รอก คาน โดยกลไกพ้ืนฐานเหล่าน้ี
สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน รวมท้ังมีความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      
ที่ใช้ เช่น มอเตอร์ LED บัซเซอร์์

5. สาระสำาคัญ

กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีช่วยให้การทำางานของสิ่งของ
เครือ่งใชใ้นชวีติประจำาวนัของมนษุยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ หรอืช่วยอำานวยความสะดวกในการทำางาน หากสงัเกต
สิง่ของเครือ่งใชร้อบตวั จะพบวา่สิง่ของเครือ่งใชเ้หลา่น้ีไดร้บัการพัฒนาจนมรีะบบการทำางานทีซ่บัซอ้น และ
ยังมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการทำางานให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนอง        
ความต้องการของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

6. สื่อและอุปกรณ์

6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (นาที)

ใบกิจกรรม 5.1 วิเคราะห์การใช้งานกลไก 30

ใบกิจกรรม 5.2 วิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสิ่งของเครื่องใช้ 30

กิจกรรมท้าทายความคิด เลือกใช้กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างไม้เท้า 30

กิจกรรมท้ายบท
ออกแบบเทคโนโลยีที่มีองค์ประกอบกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

60
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6.2 สื่ออื่น ๆ

  เคร่ืองใชไ้ฟฟา้หรืออปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ หมอ้หงุขา้วไฟฟา้ เตาอบไมโครเวฟ เตารดีไอน้ำา 
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) ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยการเปิดคลปิวดีทิศันเ์กีย่วกบัโดรนขนสง่เวชภณัฑ์ หรอื
ขาเทียมอัจฉริยะ แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับระบบการทำางาน กลไกและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีนั้นโดยใช้คำาถาม ชวนคิด “นักเรียนช่วยกันระดมความคิด
เก่ียวกับระบบการทำางานและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างโดรน
ขนส่งเวชภัณฑ์ หรือขาเทียมอัจฉริยะ เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกในการดำารงชีวิตของมนุษย์”

แนวคำาตอบ

อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (drone) เป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่เริ่มมีการนำามาใช้ประโยชน์
หลายอย่าง เช่น ความบันเทิง การรักษาความปลอดภัยและความม่ันคง การเกษตร การสำารวจ ซึ่งการ
ประดษิฐอ์ากาศยานไรค้นขบั ตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะหลายดา้น ทัง้ระบบการขบัเคลือ่น การควบคมุทศิทาง 
การส่งสัญญาณ ซึ่งการสร้างหรือพัฒนาระบบเหล่าน้ี จำาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกลไก ไฟฟ้า และ
อเิลก็ทรอนกิส ์รวมถงึทกัษะทางด้านวิศวกรรม นอกจากน้ีการเลอืกใชว้สัด ุอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืในการสรา้ง
โดรนต้องมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

2) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกพื้นฐาน เรื่อง เฟือง และรอก ในหนังสือเรียน หรือ
อาจศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ แล้วสรุปแนวคิดสำาคัญ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ข้อสรุป     
เกี่ยวกับกลไกพื้นฐาน เรื่อง เฟืองและรอก ในประเด็น ดังนี้ี้

   ประเภทของเฟืองและรอก
   หลักการทำางาน
   การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์88
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เฟืองในพัดลมดังรูป เป็นอุปกรณ์กลไกช่วยทำาให้พัดลมหมุนส่ายกลับไปมาซ้ายขวาได้

เตียงสำาหรับผู้ป่วยมักมีเฟืองเป็นส่วนประกอบ
สำาหรับทำาหน้าที่ทดแรงและช่วยในการปรับ

ระดับของเตียงตามต้องการ

รอกและเฟืองเป็นส่วนประกอบสำาคัญของลิฟต์ 
โดยรอกช่วยทำาหน้าที่ผ่อนแรงให้มอเตอร์ และ

ระบบเฟืองของลิฟต์ช่วยทดแรง 

3) ผู้สอนใช้คำาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิธีการในการแก้ปัญหากรณีท่ีอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ใน
การทำางานไม่สามารถทำางานได้ โดยใช้คำาถามชวนคิด “ถ้านักเรียนไม่สามารถหารอกสำาเร็จรูปมาใช้งานได้ 
นกัเรยีนสามารถนำาอปุกรณ์ใดบา้งมาทดแทนหรือประยกุตใ์ช ้และอปุกรณท์ดแทนนัน้จะถกูใชง้านอยา่งไร”  

แนวคำาตอบ

โครงล้อรถจักรยานหรือหลอดด้าย กระป๋องโลหะทรงกระบอกที่แข็งแรง เช่น กระป๋องสีทาบ้าน
สามารถใช้ทดแทนรอกได้ โดยการนำาอุปกรณ์ดังกล่าวใช้แทนรอกในการขนส่งสิ่งของในแนวดิ่ง

4) ผูส้อนใหผู้้เรียนประยกุต์ใชค้วามรู้เร่ือง เฟอืงและรอก ในสิง่ของเครือ่งใชท้ีพ่บในชวีติประจำาวนั 
โดยทำากิจกรรม 5.1 เร่ือง วิเคราะห์การใช้งานกลไก โดยให้นักเรียนสำารวจส่ิงต่าง ๆ รอบตัว เช่น พัดลม ลิฟต์ 
รถยนต์ แล้ววิเคราะห์ว่าส่ิงเหล่าน้ันมีการใช้กลไกอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบในการทำางาน เพราะอะไร

แนวคำาตอบ
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5) ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเรียน หรือ
อาจศกึษาเพิม่เตมิจากสือ่ออนไลน ์แลว้สรปุแนวคิดสำาคัญ เพือ่อภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หไ้ดข้อ้สรปุเกีย่ว
กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็น ดังนี้

    หลักการทำางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด
    การนำาไปใช้งานในชีวิตประจำาวัน
6) ผู้สอนเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มอเตอร์ เซ็นเซอร์ และแผงควบคุมขนาดเล็ก

และสือ่อืน่ ๆ  เชน่ นติยสาร ใบความรู ้ใบงาน เพือ่ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุ่มใชป้ระกอบการศกึษาหลกัการทำางาน
และการประยุกต์ใช้งาน  

7) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
มอเตอร ์เซ็นเซอร ์และแผงควบคมุขนาดเลก็ จากนัน้ ให้ผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่แยกเขา้ฐานการเรยีนรูต้ามหวัขอ้
ทั้ง 3 เรื่อง โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 

8) ผู้สอนใหผู้้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปและอภปิรายรว่มกนัเกีย่วกบัหนา้ทีแ่ละการประยกุตใ์ชง้านของ 
มอเตอร์ เซ็นเซอร์ และแผงควบคุมขนาดเล็ก

9) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำากิจกรรม 5.2 เร่ือง วิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในส่ิงของเคร่ืองใช ้
จากหนังสือเรียนให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามา 1 ประเภท เพื่อศึกษาส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือกในประเด็นดังต่อไปนี้ 

    อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้าง
    การทำางานของอปุกรณไ์ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสใ์นเครือ่งใชไ้ฟฟา้นัน้มกีารทำางานสมัพนัธ์

กันอย่างไร 
    หากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นเกิดทำางานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำางานของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร
10) ผู้เรียนทำากิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง เลือกใช้กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       

เพื่อสร้างไม้เท้า แล้วนำาเสนอ และอภิปรายสรุปร่วมกัน
11) ผู้สอนให้ผู้เรียนทำากิจกรรมท้ายบท เรื่ิอง ออกแบบเทคโนโลยีที่มีองค์ประกอบกลไก        

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จากหนังสือเรียนบทที่ 5 ดังนี้
   ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ระดมความคดิเพือ่ออกแบบชิน้งานสำาหรบัแกป้ญัหาทีส่นใจ โดยชิน้งาน

น้ันจะตอ้งมส่ีวนประกอบของระบบกลไก อปุกรณไ์ฟฟา้ และอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์แลว้นำาเสนอในชัน้เรยีน
ในประเด็นดังต่อไปนี้

    เทคโนโลยีที่ออกแบบมีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำาอะไร
    ชิ้นส่วนกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มีอะไรบ้าง แต่ละอย่างมีหน้าที่อะไร 
12) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเก่ียวกับการพัฒนาส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำาวันจะต้องคำานึงถึง

การนำากลไก อปุกรณไ์ฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกสม์าเปน็สว่นประกอบเพือ่ใหส้ิง่ของเครือ่งใชส้ามารถทำางานได้
ตามต้องการ หรือช่วยอำานวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
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8. การวัดและประเมินผล

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน

การวิเคราะห์การใช้งานกลไก
ในสิ่งของเครื่องใช้

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 5.1 คะแนน 10-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 6-9 หมายถึง ดี
คะแนน 3-5  หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-2  หมายถึง
ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ข้ึนไป ถือว่าผ่าน

การวิเคราะห์การใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในสิ่งของ
เครื่องใช้

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม 5.2

การออกแบบเทคโนโลยีที่มี
องค์ประกอบของกลไก 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

กิจกรรมท้ายบท

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
ดี ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การวิเคราะห์การใช้งาน
กลไกในสิ่งของเครื่องใช้

วิเคราะห์และ
จำาแนกการใช้
งานกลไกในการ
ทำางานของส่ิงของ
เคร่ืองใช้ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน

วิเคราะห์และ
จำาแนกการใช้
งานกลไกในการ
ทำางานของส่ิงของ
เคร่ืองใช้ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

วิเคราะห์และ
จำาแนกการใช้งาน
กลไกในการ
ทำางานของสิ่งของ
เคร่ืองใช้ได้ถูกต้อง
บางส่วน

จำาแนกได้แต่ไม่
สามารถวิเคราะห์
การใช้งานกลไก
ในการทำางานของ
สิ่งของเครื่องใช้
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การวิเคราะห์การใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ในสิ่งของเครื่องใช้

วิเคราะห์และ
จำาแนกอุปกรณ์
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการทำางาน
ของสิ่งของ
เครื่องใช้ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน

วิเคราะห์และ
จำาแนกอุปกรณ์
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการทำางาน
ของสิ่งของ
เครื่องใช้ได้
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

วิเคราะห์และ
จำาแนกอุปกรณ์
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการทำางาน
ของสิ่งของ
เครื่องใช้ได้
ถูกต้องบางส่วน

จำาแนกได้แต่ไม่
สามารถวิเคราะห์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการ
ทำางานของ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ได้

การออกแบบเทคโนโลยี
ที่มีองค์ประกอบกลไก 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบุระบบ
ควบคุมการ
ทำางานและ 
อธิบายหน้าที่ 
ของชิ้นส่วน
อุปกรณ์กลไก 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้อง และ
ชิ้นงานแสดงถึง
ความแปลกใหม่ 
สามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ได้

ระบุระบบ
ควบคุมการ
ทำางานและ 
อธิบายหน้าที่ 
ของชิ้นส่วน
อุปกรณ์กลไก 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้อง และ
ชิ้นงานแสดงถึง
ความแปลกใหม่

ระบุระบบ
ควบคุมการ
ทำางานและ 
อธิบายหน้าที่ 
ของชิ้นส่วน
อุปกรณ์กลไก 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้องบางส่วน 
แต่ชิ้นงานไม่มี
ความแปลกใหม่

ระบุระบบ
ควบคุมการ
ทำางานและ 
อธิบายหน้าที่ 
ของชิ้นส่วน
อุปกรณ์กลไก 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ไม่ถูกต้อง และ
ชิ้นงานไม่มี
ความแปลกใหม่

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
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9. แหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยผู้สอนสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาพนิ่งหรือวีดิทัศน์    
โดยใช้คำาสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียนแต่ละเร่ือง เช่น การทำางานของเฟือง ระบบกลไก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน นอกจากนี้ ผู้สอนอาจสืบค้นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจใช้คำาสำาคัญ            
(keyword) เช่น simple mechanics, DC and AC motors, electronic devices ซึ่งจะทำาให้ได้ข้อมูล
ที่หลากหลายมากขึ้น

10. ข้อเสนอแนะ

10.1 เน่ืองจากในหน่วยการเรียนรู้น้ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เก่ียวกับกลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า ผู้สอนจึงควรจะใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน 
(activity based) หรือการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 

10.2 แนวทางการวัดและประเมินผลของวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งเน้นที่
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความสามารถ
ดา้นสตปิญัญา ความสามารถด้านทกัษะปฏบิติั และเจตคตหิรอืคณุธรรมจรยิธรรม โดยผูส้อนสามารถประเมนิ
จากผลงานหรือการทำางานของผู้เรียนเป็นหลัก ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึก หรือตรวจสอบเอกสาร      
เกี่ยวกับชิ้นงานและวิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความต่อเนื่อง

11. แนวคำาตอบกิจกรรม

  ให้นักเรียนสำารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น พัดลม ลิฟต์ รถยนต์ แล้ววิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านั้น         
มีการใช้กลไกอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบในการทำางาน เพราะอะไร

สิ่งของเครื่องใช้ กลไกที่ใช้ หน้าที่การทำางาน

พัดลม เฟือง ช่วยทำาให้หมุนเปลี่ยนทิศทางได้

ลิฟต์
รอก
เฟือง

ช่วยผ่อนแรง
ช่วยปรับทิศทางการเคลื่อนที่

วิเคราะห์การใช้งานกลไก  กิจกรรม 5.1
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  ให้นักเรียนเลือกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามา 1 ประเภท เพื่อศึกษาส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือกในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้าง
   การทำางานของอุปกรณไ์ฟฟา้และอิเลก็ทรอนกิส์ในเครือ่งใช้ไฟฟา้นัน้มีการทำางานสมัพนัธ ์
   กันอย่างไร
   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกิดทำางานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำางานของเครื่องใช้ 
   ไฟฟ้าอย่างไร    

แนวคำาตอบที่ 1

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือก คือ เครื่องซักผ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
  เครื่องซักผ้ามีองค์ประกอบหลายส่วนทำางานร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบหลัก เช่น ระบบเปิด
ปิดน้ำา มอเตอร์ สายพาน ระบบควบคุมเวลา

ความสัมพันธ์ของการทำางานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำา ทำาหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายน้ำาเข้าสู่ตัวเครื่อง 
   มอเตอรท์ำาหนา้ท่ีใหต้วัเครือ่งสามารถหมนุปัน่ผา้เพือ่การซกัและปัน่ผา้ใหเ้ปยีกน้ำานอ้ยลง
   สายพานทำาหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งผ่านแรงระหว่างมอเตอร์แต่ละตัว
   ระบบควบคุมเวลาช่วยกำาหนดระยะเวลาที่ต้องการซักผ้าให้ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
  การทำางานของกลไกและอปุกรณต์า่ง ๆ  ของเครือ่งซักผ้าขา้งต้นมีความสมัพนัธก์นั เช่น ระบบ
ควบคุมการเปิดปิดน้ำาจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาท่ีควบคุมการทำางานท่ีต้ังค่าไว้ และยังส่งผลต่อ         
ระยะเวลาการทำางานของมอเตอร์ด้วย

ตัวอย่างการทำางานผิดพลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  หากการทำางานของกลไกและอุปกรณ์ในเครื่องซักผ้าชิ้นใดเกิดทำางานผิดพลาดหรือเสียหาย           
จะทำาใหร้ะบบการทำางานของเครือ่งผดิพลาดไดด้้วย เช่น หากมอเตอรเ์สยีหายย่อมสง่ผลต่อการหมุน
ปั่นผ้าของเครื่อง ทำาให้ไม่สามารถซักผ้าได้ตามต้องการ หรือระบบการควบคุมการจ่ายน้ำาเสียหายจะ
ทำาให้ไม่สามารถส่งน้ำาเข้าออกตัวเครื่องได้

วิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในส่ิงของเคร่ืองใช้ กิจกรรม 5.2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์94

บทที่ 5 | กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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แนวคำาตอบที่ 2

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือก คือ เครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำามาใช้ในเครื่องปรับอากาศ คือ มอเตอร์ สวิตช์ 
   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำามาใช้ในเครื่องปรับอากาศ คือ ตัวต้านทาน ไดโอดเปล่งแสง    
ตัวเก็บประจุ เซ็นเซอร์ที่นำามาใช้ในเครื่องปรับอากาศ คือ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
   เคร่ืองปรับอากาศสมยัใหมจ่ะมรีะบบทีซ่บัซอ้นขึน้ เชน่ ระบบตรวจวดัอณุหภมู ิระบบการ
ฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

ความสัมพันธ์ของการทำางานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำางาน กลไกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในเครื่องปรับ
อากาศมีการทำางานสัมพันธ์กัน ดังนี้
     1. มอเตอร์ที่ระบบอัดความดัน (compressor system) จะหมุนเพื่อให้ตัวอัดทำาการดูด      
สารทำาความเยน็จากคอยลเ์ยน็ เมือ่เพิม่ความดนัแลว้อัดสารทำาความเย็นไปทีค่อยล์รอ้น เพือ่ถา่ยโอน
ความร้อนออกสู่อากาศภายนอก สารทำาความเย็นจะมีอุณหภูมิต่ำาลง จากนั้นสารทำาความเย็นจะ     
ไหลผ่านระบบลดความดันเข้าไปยังคอยล์เย็น เพ่ือถ่ายโอนความร้อนจากอากาศในห้องเข้ามาท่ี           
สารทำาความเย็น สารทำาความเย็นจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน และถูกดูดเข้าไปที่ตัวอัดเป็นวัฏจักร
  2.  เซน็เซอร์วดัอณุหภมูจิะทำาหนา้ทีวั่ดอณุหภมิูและแปลงเป็นสญัญาณไฟฟา้ และส่งสญัญาณ
ไฟฟ้าดังกล่าวไปที่ตัวควบคุมขนาดเล็ก เพื่อทำาการประมวลผลและส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่แผงวงจร
ควบคุมมอเตอร์ เพื่อควบคุมให้มอเตอร์ที่ตัวอัดทำางานหรือหยุดทำางาน
  3. เฟืองทำาหน้าที่ปรับครีบ (fin) ปรับทิศทางการไหลของอากาศ เฟืองจะต่ออยู่กับมอเตอร์
ขนาดเล็กในระบบคอยล์เย็น โดยมอเตอร์จะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมขนาดเล็ก
  4. ไดโอดเปล่งแสงใช้แสดงผลการทำางานของเครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในห้อง 
  5. ตัวเก็บประจุใช้เพื่อทำาให้การทำางานของมอเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพิ่ม        
แรงเคลื่อนไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์สำาคัญในแผงตัวควบคุมขนาดเล็ก แผงควบคุมมอเตอร์           
โดยมักจะทำาหน้ากรองสัญญาณรบกวน
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ตัวอย่างการทำางานผิดพลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  1. หากมอเตอร์ที่ระบบอัดความดัน (compressor system) เสียหาย เครื่องปรับอากาศ             
จะไม่สามารถปรับอากาศให้เย็นได้ เนื่องจากสารทำาความเย็นไม่ไหลวนในระบบ
  2. หากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิผิดพลาดจะทำาให้ตัวควบคุมขนาดเล็กประมวลผล  
ผิดพลาด และสั่งให้มอเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำางานผิดพลาดไปด้วย
  3. หากตวัควบคมุขนาดเลก็ทำางานผดิพลาดจะทำาใหม้อเตอร์ ไดโอดเปลง่แสงทำางานผิดพลาด
ไปด้วย
  4. หากเฟอืงเสยีหายหรือทำางานผิดพลาดจะทำาใหไ้ม่สามารถปรบัทศิทางการไหลของอากาศ
ที่เป่าออกมาจากคอยล์เย็นได้
  5. หากไดโอดเปล่งแสงเสียหายจะทำาให้ไม่สามารถทราบสถานะของเครื่องปรับอากาศว่า
ทำางานอยู่หรือไม่ หรืออุณหภูมิของอากาศในห้องมีอุณหภูมิเท่าไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์96

บทที่ 5 | กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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เลือกใช้กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างไม้เท้า

 กิจกรรมท้าทายความคิด

  กิจกรรมท้าทายความคิดเ ร่ืองไม้ เท้าสำาหรับ 
ผู้บกพร่องทางการเห็นในบทที่ 1 ถึง 4 นักเรียนได้เรียนรู้
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการทำางาน การเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องมือสำาหรับการสร้างแล้ว อย่างไรก็ตาม              
น้องโรบอทจำาเป็นต้องเลือกระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้เป็น
อปุกรณส์ำาคญัสำาหรับการออกแบบและสร้างไม้เทา้เพือ่ให้
สามารถใช้งานระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางล่วงหน้า ระบบ
สั่นสะเทือนที่มือจับ และระบบการเตือนด้วยเสียงร่วมกัน

  การพัฒนาไม้เท้าให้สามารถทำางานได้ตามต้องการ จำาเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบ โดยอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้ ได้แก่ แบตเตอรี่สำาหรับเป็นแหล่งพลังงาน           
ออดไฟฟา้หรอืลำาโพงขนาดเลก็เพือ่ใชเ้ปน็อุปกรณ์สง่สญัญาณเสียง เซ็นเซอรต์รวจจบัโดยอาจใช้แบบ
อัลตราโซนิก (ultrasonic)

  นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร    

ในการพัฒนาไม้เท้าให้มีระบบตรวจจับ

สิ่งกีดขวางล่วงหน้า ระบบสั่นสะเทือน

ที่มือจับ และการเตือนด้วยเสียง โดยใช้

กลไก ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์ โดยนำา

เสนอแนวทางการเลอืกใช้กลไก อปุกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสร้าง

ไม้เท้าให้ใช้งานได้ตามต้องการ

ชวนคิด

ระยะส่งสัญญาณ 3 เมตร
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  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคดิเพือ่ออกแบบชิน้งานสำาหรบัแกป้ญัหาทีส่นใจ โดยชิน้งาน
นั้นจะต้องมีส่วนประกอบของระบบกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วนำาเสนอใน
ชั้นเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
   เทคโนโลยีที่ออกแบบมีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำาอะไร
   ชิ้นส่วนกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มีอะไรบ้าง แต่ละอย่างมีหน้าที่อะไร

แนวคำาตอบ  
   หน้าที่ของเทคโนโลยีที่ออกแบบคือ เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
   หน้าที่การใช้งาน เพื่อเป็นอุปกรณ์สำาหรับจ่ายยาได้ตรงตามเวลา ชนิดของยา และจำานวน
เม็ดยาที่ต้องการในแต่ละครั้ง
   องค์ประกอบหลักของอุปกรณ์ คือ โครงสร้างเครื่องจ่ายยา ระบบควบคุมการทำางาน
อัตโนมัติ กลไกการจ่ายยา

รา่งแบบชิน้งาน พรอ้มระบสุว่นประกอบของกลไก อุปกรณไ์ฟฟา้ และอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์

(38)

(15)
(40)

(34.5)

(19.8)

(38)

ขนาดของชิ้นส่วนในชุดรองรับ
และปิดปากถุงยา

เฟือง

ชุดกลไกรองรับ และปิดปากถุงยา
ประกอบด้วย เฟือง มอเตอร์

ออกแบบเทคโนโลยีท่ีมีองค์ประกอบของกลไก
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมท้ายบท

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์98

บทที่ 5 | กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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ผลิตภัณฑ์
(product)

ระบบทางเทคโนโลยี

ตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(process)

ผลผลิต
(output)

เครื่องจ่ายยา
อัตโนมัติ

1. เซ็นเซอร์ เพื่อตรวจสอบ
ว่ามียาในแต่ละกล่องหรือ
ช่องหรือไม่ 

2. เซ็นเซอร์เพื่อนับจำานวน
เม็ดยา 

การประมวลผล
ด้วยแผงตัวควบคุม
ขนาดเล็ก

สัญญาณไฟฟ้าที่ส่ง
ออกจากแผงตัว
ควบคุมขนาดเล็ก
ไปควบคุมชุดขับ
มอเตอร์และรีเลย์

ตารางสรุปชิ้นส่วนกลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้และหน้าที่ ดังนี้

99

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
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6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
   จุดประสงค์การเรียนรู้
   ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
   ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
   สาระสำาคัญ
   สื่อและอุปกรณ์
   แนวทางการจัดการเรียนรู้
   การวัดและประเมินผล
   แหล่งเรียนรู้
   ข้อเสนอแนะ

แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 6 ชั่วโมง



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  

1.1 ตัวชี้วัด

1) ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด           
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำานึงถึง                
ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการ                      
ที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำางานและดำาเนินการแก้ปัญหา

3) ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เง่ือนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด

1.2 สาระการเรียนรู้

1) ปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน 
การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้หลากหลายปัญหา

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ช่วยให้
เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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3) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4) การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ 
การเขียนผังงาน

5) ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำาเสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน 
6) การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางานกอ่นดำาเนนิการแกป้ัญหาจะช่วยใหก้ารทำางาน

สำาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น
7) การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม

วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำาเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำา          
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางาน      
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 
การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือการนำาเสนอต่อภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 อธิบายการทำางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2.2 ใช้เทคนิคหรือวิธีการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบ               

เชิงวิศวกรรม

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น

3.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3  ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.4  ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.5  ทักษะการสื่อสาร
3.6  ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น
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4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี 

ผูเ้รยีนควรมคีวามรูเ้ดมิเกีย่วกบัเทคโนโลยี ว่าเทคโนโลยีเปน็สิง่ท่ีมนษุย์สรา้งหรอืพฒันาขึน้ เพือ่ใช้
แก้ปญัหา หรอืเพิม่ความสามารถในการทำางานของมนษุย ์ซึง่อาจเปน็ไดท้ัง้ช้ินงานหรอืวธิกีาร โดยเทคโนโลยี
มกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายดา้น เชน่ ความตอ้งการของมนษุย ์ความกา้วหนา้ของศาสตรต์า่ง ๆ  
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. สาระสำาคัญ 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน เพื่อสร้างแนวทาง
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตามที่กำาหนดไว้ การทำางานตามกระบวนการออกแบบ
เชงิวศิวกรรมน้ันสามารถยอ้นขัน้ตอนกลบัไปมาได ้และอาจมกีารทำางานซ้ำาในบางขัน้ตอนหากตอ้งการพฒันา
หรือปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (นาที)

กิจกรรม 6.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาด้วย 5W1H 20

กิจกรรม 6.1 ตอนที่ 2 การหาสาเหตุและกำาหนดของเขตของปัญหาที่สนใจ 20

กิจกรรม 6.2 ตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ 30

กิจกรรม 6.2 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 20

กิจกรรม 6.3 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำาเป็นต่อการแก้ปัญหาด้วย
 function analysis diagram

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 การกำาหนดประเด็นในการทดสอบและประเมินผล 20

กิจกรรม 6.5 ตอนที่ 2 การพัฒนาหรือปรับปรุงชิ้นงานหรือแก้ปัญหา 30

กิจกรรม 6.6 การนำาเสนอ 30

กิจกรรมท้ายบท การวิเคราะห์ชิ้นงาน หรือวิธีการตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

30

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 6 | กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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6.2 สื่ออื่น ๆ

  ตัวอย่างโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี/ โครงงานสะเต็มศึกษา
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ชิ้นงาน เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ภาพมัลติมีเดีย วีดิทัศน์ บล็อก

7. แนวการจัดการเรียนรู้

1) ผู้สอนนำาสู่บทเรียนด้วยการเปิดวีดิทัศน์เพื่อทบทวนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หรือ 
แอนิเมชันอธิบายกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้เว็บไซต์ https://www.youtube.com/
watch?v=80gWU-AJwF0&t=109s แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปกระบวนการออกแบบ        
เชิงวิศวกรรมว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ 

2) ผู้เรียนสังเกตรูปภาพในคำาถามชวนคิดในหนังสือบทที่ 6
  “ปัจจุบันปัญหาเร่ืองขยะในชุมชนเมือง หรือปัญหาน้ำาท่วม ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์        

ดงัรปู นกัเรยีนคดิว่าจะมวิีธีการอย่างไรทีจ่ะชว่ยแกป้ญัหาดงักลา่ว” เพือ่ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายเพือ่เสนอ
วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อตอบคำาถาม “ปัญหาที่สามารถนำามาแก้ไขโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมควรมีลักษณะอย่างไร”

  ผูเ้รยีนและผู้สอนร่วมกนัอภปิรายและสรปุเปน็คำาตอบของคำาถามชวนคดิ วา่มีวธีิการใดสามารถ
แก้ไขได้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

แนวคำาตอบ
ปัญหาขยะล้นเมือง อาจแก้ไขได้หลากหลายวิธี เช่น 
   รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน
   การสร้างบ่อฝังกลบขยะซึ่งต้องอาศัย ความรู้ ทักษะ และการทำางานอย่างเป็นระบบ 

3) ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ขั้นระบุปัญหา) ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาใน
หนังสือเรียน บทที่ 6 เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ และร่วมกันอภิปรายปัญหาที่อาจเกิดกับ
ผู้สูงอายุในการดำารงชีวิตประจำาวัน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม โดยใช้แผนที่ความคิดแสดงปัญหา
ท่ีพบจากการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้สูงอายุในหนังสือบทที่ 6 แล้วผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปปัญหาท่ีพบ
จากการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้สูงอายุ

4) ผูเ้รียนเลือกปญัหาการใชช้วิีตประจำาวันของผูสู้งอาย ุและจดัเขา้กลุม่ตามปญัหาทีต่นเองสนใจ  
5) ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาด้วยการตั้งคำาถาม 5W1H จากตัวอย่าง      

ในหนังสือเรียน เร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาผู้สูงอายุสูญเสียการได้ยิน ด้วยการต้ังคำาถาม 5W1H และนำาความรู้
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาที่สนใจ ในกิจกรรม 6.1 ตอนที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปัญหาด้วย 5W1H แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม 6.1 ผู้สอนให้ตัวแทนกลุ่มนำาเสนอผลการวิเคราะห์             
องค์ประกอบของปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

105หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



6) ผู้เรียนศึกษาการใช้ผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและผังก้างปลาแสดงการ
หาสาเหตุของปัญหาการสูญเสียการได้ยินของผู้สูงอายุในหนังสือเรียน แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์หา
สาเหตุและปัจจัยของปัญหาของกลุ่มตนเองโดยใช้ผังก้างปลา เพื่อให้เข้าใจปัญหาได้ชัดเจนขึ้น และกำาหนด
ขอบเขตของปัญหาของกลุ่มให้มีความชัดเจน ในกิจกรรม 6.1 ตอนที่ 2 เร่ืองการหาสาเหตุและกำาหนด
ขอบเขตของปัญหาที่สนใจ แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

7) ผู้สอนเชื่อมโยง “ขั้นระบุปัญหา” เพื่อนำาเข้าสู่ “ข้ันรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา” โดยผู้เรียนจำาเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหา และก่อนดำาเนินการ
สืบค้นข้อมูลควรมีการระดมสมองเพ่ือกำาหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากเกร็ดน่ารู้ 
เรื่อง การระดมสมอง

8) ผู้สอนแนะนำาวิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสอบถามหรือเชิญ        
ผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้วามรู้ การสบืคน้จากเอกสาร แหลง่ขอ้มูลออนไลน ์บทความ งานวจัิย การศึกษาดงูานจาก
แหล่งเรียนรู้ หรือสถานประกอบการ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือชิ้นงาน เช่น                
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

9) ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ได้กำาหนดไว้ของกลุ่ม แล้วสรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ตามประเด็นเป็นแผนที่ความคิด เช่นเดียวกับแผนที่ความคิดแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลเกี่ยวกับการ    
สูญเสียการได้ยินของผู้สูงอายุเนื่องจากประสาทหูเสื่อม ในกิจกรรม 6.2 ตอนที่ 1 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม 

10) ผูเ้รยีนศกึษาตวัอยา่งการเปรยีบเทียบขอ้ดขีอ้ดอ้ยเครือ่งช่วยฟงัแตล่ะประเภทในหนงัสอืเรยีน 
ผูส้อนแนะนำาใหผู้้เรียนสืบคน้เพิม่เติมถงึแนวทางแกไ้ขปญัหาทีก่ลุม่ตนเองไดเ้ลอืกไวจ้ากการรวบรวมขอ้มลู
ในกิจกรรม 6.2 ตอนที่ 1 ว่ามีผู้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาไว้อย่างไรบ้าง โดยนำาข้อมูลที่รวบรวมได้มาเปรียบ
เทียบข้อดี ข้อด้อยของวิธีการแก้ปัญหา ในกิจกรรม 6.2 ตอนที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบและตัดสินเลือก
แนวทางในการแก้ปัญหา แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

11) ผู้สอนเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นตอนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์         
องคป์ระกอบพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ตอ่การแกไ้ขปญัหาดว้ย function analysis diagram โดยศกึษาจากตวัอยา่ง
การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการพัฒนาเครื่องช่วยฟัง ในหนังสือเรียนแล้ววิเคราะห์           
องค์ประกอบพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มตนด้วย function analysis diagram                  
ในกิจกรรม 6.3 ตอนท่ี 1 เร่ือง การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีจำาเป็นต่อการแก้ปัญหาด้วย function analysis 
diagram แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

12) ผู้สอนแนะนำาผู้เรียนถึงการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจ
ออกแบบไว้หลายแนวทาง จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและขอบเขต
ของปัญหามากที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อดี ข้อเสีย ความสอดคล้องกับ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยทีีม่อียู ่ปจัจยัทีข่ดัขวางหรอืขอ้จำากัด ซึง่การตัดสนิใจเลอืกแนวทางในการแก้ปญัหา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 6 | กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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อาจใชต้ารางช่วยประเมนิเพือ่ตดัสนิใจเลอืก โดยใหผู้เ้รยีนศกึษาไดจ้ากตวัอยา่ง การออกแบบเครือ่งชว่ยฟงั
เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีสูญเสียการได้ยิน ในหนังสือเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนสร้างทางเลือกตามแนวทาง       
แก้ปัญหา แล้วตัดสินเลือกแนวทางที่เหมาะสม ในกิจกรรม 6.3 ตอนที่ 2 เรื่อง การสร้างและเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม    

13) ผู้เรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกท่ีได้ให้เป็นภาพร่างหรือวิธีการอื่นที่         
เหมาะสมสำาหรบัการสือ่สารให้ผูอ้ืน่เขา้ใจ ซึง่ผูส้อนแนะนำาวธิกีารถา่ยทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ 3 มิติ 
หรือภาพฉาย รวมทั้งผังงาน แผนภาพ และการใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ โดยศึกษาได้จากหนังสือ
เรียนหรือส่ืออื่นที่ผู้สอนสามารถจัดหาได้ พร้อมทั้งระบุข้อมูลทรัพยากรที่ต้องใช้ตามวิธีการที่ออกแบบไว้      
ในกิจกรรม 6.3 ตอนที่ 3 เรื่อง การออกแบบการแก้ปัญหา แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม

14) ผู้สอนเช่ือมโยงเข้าสู่ขั้นวางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนกำาหนดเป้าหมาย     
การสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาตามที่ได้ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง หรือ     
วธิกีารอืน่ที่เหมาะสมไว ้รวมทัง้วางแผนการปฏบิตัิงานอย่างเป็นขัน้ตอน ในกจิกรรม 6.4 เรือ่ง การวางแผน
และแนวทางการพัฒนางาน แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนลงมือสร้างช้ินงานหรือพัฒนา
วิธีการตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการทำาชิ้นงานหรือแก้ปัญหาและความพร้อม
ของสถานที่และทรัพยากร

15) กรณีท่ีผู้เรียนได้สร้างชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนทดสอบและประเมินผลการ
ทำางานของชิน้งานหรือวธิกีารวา่สามารถแกป้ญัหาไดต้ามทีร่ะบุไวห้รอืไม่ โดยใหผู้้เรยีนฝึกต้ังประเดน็ในการ
ทดสอบซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างขึ้น ในกิจกรรม 6.5 ตอนที่ 1 
เรือ่ง การกำาหนดประเด็นในการทดสอบและประเมินผล แลว้บันทกึลงในใบกจิกรรม ทดลองใชแ้บบประเมิน
กับผลงานของตนเอง

16) ผู้สอนแนะนำาแนวทางในการปรับปรงุชิน้งานโดยใชเ้ทคนคิ SCAMPER และใหผู้เ้รียนศึกษา
เน้ือหาในหนังสือเรียน แล้วฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค SCAMPER ในการปรับปรุงชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา ตามกิจกรรมที่ 6.5 ตอนที่ 2 เรื่อง การพัฒนาหรือปรับปรุงชิ้นงานหรือแก้ปัญหา โดยบันทึกลงใน    
ใบกิจกรรม

17) ผู้เรียนเตรียมการนำาเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ในกิจกรรม 6.6 เร่ือง การนำาเสนอ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การทำาแผ่นพับ จัดทำาแผ่นนำาเสนองาน         
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการนำาเสนอผล
งานของผู้เรียน
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8. การวัดและประเมินผล

รายการประเมิน วิธีการวัด
เครื่องมือ
ที่ใช้วัด

เกณฑ์การประเมินการผ่าน

การอธิบายการทำางานตาม
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม

ตรวจกิจกรรม 
ท้ายบท

กิจกรรมท้ายบท คะแนน 52-68 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 35-51 หมายถึง ดี
คะแนน 18-34 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-17  หมายถึง  ปรับปรุง 

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี 
ขึ้นไปถือว่าผ่านการใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลในการแก้
ปัญหาตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม
6.1-6.6

ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

18) ผู้เรียนทำากิจกรรมท้ายบท เรื่อง การวิเคราะห์ชิ้นงาน หรือวิธีการตามกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม โดยแบ่งกลุ่มตามความสนใจ เพื่อสืบค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหา           
ด้านสุขภาพจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น อินเทอร์เน็ตหรือวารสารต่าง ๆ  ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
แล้วเลือกมา 1 เร่ือง เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีนั้นตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม และนำาเสนอหน้าชั้น โดยเทคโนโลยีที่เลือกอาจเป็นวิธีการหรือช้ินงาน เช่น         
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยข้อติดแข็ง เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต 
อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน (walker) ไม้เท้าค้ำายัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 6 | กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การอธิบายการทำางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

1) การอธิบายการ
ทำางานตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิเคราะห์และ
อธิบายแนวทาง
การพัฒนาช้ินงาน
หรือวิธีการตาม
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ทั้ง 6
ขั้นตอน

วิเคราะห์และ
อธิบายแนวทาง
การพัฒนาช้ินงาน
หรือวิธีการตาม
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้
ถูกต้อง 4-5
ขั้นตอน

วิเคราะห์และ
อธิบายแนวทาง
การพัฒนาช้ินงาน
หรือวิธีการตาม
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมได้
ถูกต้อง 2-3
ขั้นตอน

วิเคราะห์และ
อธิบายแนวทาง
การพัฒนาช้ินงาน
หรือวิธีการได้   
แต่ไม่สอดคล้อง
ตามกระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม หรือ
ถูกต้อง 1 ข้ันตอน

2) การใช้เทคนิคหรือวิธี
การเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ในการแก้ปัญหาตาม
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

2.1) การใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อระบุปัญหาจากสถานการณ์ที่สนใจ

 การวิเคราะห์องค์
ประกอบปัญหาจาก
การตั้งคำาถาม 5W1H

วิเคราะห์ปัญหา
หรือความต้องการ
จากสถานการณ์
โดยใช้การตั้ง
คำาถาม 5W1H
ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาได้
ครบถ้วนท้ัง 6 ด้าน

วิเคราะห์ปัญหา
หรือความต้องการ
จากสถานการณ์
โดยใช้การตั้ง
คำาถาม 5W1H 
ได้แต่สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหา 
เพียง 4-5 ด้าน

วิเคราะห์ปัญหา
หรือความต้องการ
จากสถานการณ์
โดยใช้การตั้ง
คำาถาม 5W1H 
ได้แต่สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหา 
เพียง 2-3 ด้าน

วิเคราะห์ปัญหา
หรือความต้องการ
จากสถานการณ์
โดยใช้การตั้ง
คำาถาม 5W1H 
ได้เพียง 1 ด้าน 
หรือไม่สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

 การหาสาเหตุและ
ปัจจัยของปัญหา

 โดยการวิเคราะห์
 ด้วยผังก้างปลา

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ
ระบุสาเหตุและ
ปัจจัยได้
สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับ
ปัญหา มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ
ระบุสาเหตุและ
ปัจจัยได้
สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับ
ปัญหา มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ
ระบุสาเหตุและ
ปัจจัยได้
สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับ
ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ขาดความ
ชัดเจนบางส่วน

ใช้ผังก้างปลาเพื่อ
ระบุสาเหตุและ
ปัจจัยได้
ไม่สอดคล้อง และ
ไม่ครอบคลุมกับ
ปัญหาและ
ขาดความถูกต้อง

 การกำาหนดขอบเขต
ของปัญหา

กำาหนดขอบเขต
ของปัญหาได้
สอดคล้องกับสาเหตุ 
จากสถานการณ์ 
ท่ีสนใจได้ครบถ้วน
สมบูรณ์

กำาหนดขอบเขต
ของปัญหาได้
สอดคล้องกับสาเหตุ 
จากสถานการณ์ 
ท่ีสนใจได้

กำาหนดเป็นขอบเขต
ของปัญหาได้
สอดคล้องกับสาเหตุ 
จากสถานการณ์ 
ท่ีสนใจได้บางส่วน

กำาหนดขอบเขต
ของปัญหาที่
ต้องการแก้ไขได้
ไม่สอดคล้อง
กับสาเหตุจาก
สถานการณ์
ที่สนใจ

2.2) การใช้เทคนิคหรือวิธีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

 การกำาหนดประเด็น
เพื่อรวบรวมข้อมูล

กำาหนดประเด็น
เพื่อใช้รวบรวม
ข้อมูลได้ตรง
ตามปัญหาหรือ
ความต้องการได้
อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์

กำาหนดประเด็น
เพื่อใช้รวบรวม
ข้อมูลที่ตรงตาม
ปัญหาหรือ
ความต้องการได้

กำาหนดประเด็น
เพื่อใช้รวบรวม
ข้อมูลที่ตรงตาม
ปัญหาหรือ
ความต้องการ
บางส่วน

กำาหนดประเด็น
เพื่อใช้รวบรวม
ข้อมูลได้ไม่ตรง
ตามปัญหาหรือ
ความต้องการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 6 | กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

 การรวบรวมและสรุป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหา

รวบรวมข้อมูล
ตามประเด็นที่
กำาหนดไว้ ได้ข้อมูล
ถูกต้อง สมบูรณ์
สามารถสรุปข้อมูล 
ในรูปแบบแผนที่
ความคิดได้ โดย
แสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ของข้อมูล
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

รวบรวมข้อมูล
ตามประเด็นที่
กำาหนดไว้ ได้ข้อมูล
ถูกต้อง สมบูรณ์
สามารถสรุปข้อมูล
ในรูปแบบแผนที่
ความคิดได้ โดย
แสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ของข้อมูล
อย่างถูกต้อง

รวบรวมข้อมูล
ตามประเด็นที่
กำาหนดไวแ้ละสรปุ
ข้อมูลในรูปแบบ
แผนที่ความคิดได้ 
โดยแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล แต่ขาด
ความถูกต้อง
บางส่วน

รวบรวมข้อมูลไม่
ตรงตามประเด็นที่
กำาหนดไว้และสรุป
ข้อมูลในรูปแบบ
แผนที่ความคิดได้ 
แต่ความสัมพันธ์
ของข้อมูลขาด
ความถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

 วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย
ของแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่รวบรวมไว้

วิเคราะห์ข้อดี 
ข้อด้อยจากข้อมูล
ของชิ้นงานหรือ
วิธีการที่สามารถ
นำามาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่สนใจได้
อย่างถูกต้อง 
สมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อดี 
ข้อด้อยจากข้อมูล
ของชิ้นงานหรือ
วิธีการที่สามารถ
นำามาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่สนใจได้
อย่างถูกต้อง

วิเคราะห์ข้อดี 
ข้อด้อยจากข้อมูล
ของชิ้นงานหรือ
วิธีการที่สามารถ
นำามาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่สนใจได้
แต่ขาดความ
ถูกต้องบางส่วน

วิเคราะห์ข้อดี 
ข้อด้อยจากข้อมูล
ของช้ินงานหรือ
วิธีการท่ีสามารถ
นำามาใช้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีสนใจได้
แต่ขาดความถูกต้อง

 การเลือกแนวทาง
 ในการแก้ไขปัญหา

สามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
หรือความต้องการ
ของตนเองได้โดยใช้
ข้อมูลและเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผล
และเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง

สามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
หรือความต้องการ
ของตนเองได้
โดยใช้ข้อมูลและ
เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล

สามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
หรือความต้องการ
ของตนเองได้
แต่ใช้ข้อมูลและ
เหตุผลเพียงบาง
ส่วนเพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้

ตัดสินใจเลือก
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหรือ
ความต้องการของ
ตนเองได้ แต่ไม่ได้
ใช้ข้อมูลและ
เหตุผลเพื่อ
พิจารณาความ
เป็นไปได้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.3) การใช้เทคนิค หรือวิธีการเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

 การวิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐานที่
จำาเป็นต่อแนวทาง
แก้ไขปัญหา

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำาเป็นต่อ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย 
function
analysis 
diagram
ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำาเป็นต่อ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย 
function 
analysis 
diagram 
ได้ครบถ้วน
แต่ขาดความ
ชัดเจนบางส่วน

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำาเป็นต่อ
แนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย 
function
analysis 
diagram
ได้ครบถ้วน
แต่ขาดความ
ถูกต้องบางส่วน

วิเคราะห์องค์
ประกอบพื้นฐาน
ที่จำาเป็นต่อ
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
ตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา

เปรียบเทียบ
ทางเลือกและตัดสิน
เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการ
สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความ
ต้องการ ภายใต้
ข้อจำากัดที่มีอยู่
อย่างสมเหตุสมผล 
และเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง

เปรียบเทียบ
ทางเลือกและตัดสิน
เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการ
สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความ 
ต้องการภายใต้  
ข้อจำากัดที่มีอยูู่่
อย่างเหมาะสม

เปรียบเทียบ
ทางเลือกและตัดสิน
เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการ
สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความ 
ต้องการภายใต้
ข้อจำากัดที่มีอยู่ 
แต่ขาดความ     
สมเหตุสมผล   
หรือความถูกต้อง
บางส่วน

เปรียบเทียบ
ทางเลือกและตัดสิน
เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการ
ภายใต้ข้อจำากัด
ที่มีอยู่แต่ขาด
ความสมเหตุ     
สมผลและความ
เป็นไปได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 6 | กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

 การออกแบบและ
ถ่ายทอดความคิดของ
ชิ้นงานหรือวิธีการใน
การแก้ไขปัญหา

ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
วิธีการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการเป็นภาพ   
2 มิติ ภาพ 3 มิติ 
ภาพฉาย แผนภาพ 
หรือผังงานได้
อย่างละเอียดและ
แสดงข้อมูลครบ
ถ้วน สามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
วิธีการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการเป็นภาพ   
2 มิติ ภาพ 3 มิติ 
ภาพฉาย แผนภาพ 
หรือผังงานได้
แต่ขาดข้อมูล
บางส่วน แต่สามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
วิธีการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการเป็นภาพ   
2 มิติ ภาพ 3 มิติ 
ภาพฉาย แผนภาพ
หรือผังงานได้    
แต่ขาดข้อมูล
บางส่วนและ
ไม่สามารถส่ือสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตรงกัน

ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
วิธีการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการเป็นภาพ   
2 มิติ ภาพ 3 มิติ
ภาพฉาย แผนภาพ
หรือผังงาน
ไม่ละเอียด 
ขาดข้อมูลและ
ไม่สามารถ 
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

2.4) การใช้เทคนิค หรือวิธีการเพื่อวางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา

 การวางแผนการทำางาน วางแผนเพ่ือให้การ
ทำางานเป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
ระยะเวลาที่
กำาหนด สามารถ
ปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ได้ครบถ้วน

วางแผนเพ่ือให้การ
ทำางานเป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
ระยะเวลาที่
กำาหนด สามารถ
ปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ได้ครบถ้วน 
แต่ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนแผนการ
ทำางานเพียง
เล็กน้อย

วางแผนเพ่ือให้การ
ทำางานเป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
ระยะเวลาที่
กำาหนด สามารถ
ปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ได้ครบถ้วน 
แต่ต้องมีการปรับ
เปลี่ยนแผนการ
ทำางาน

วางแผนเพ่ือให้การ
ทำางานเป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
ระยะเวลาที่
กำาหนด แต่ไม่
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้
ได้ครบถ้วน

 การสร้างผลงาน สร้างผลงานได้
ตรงตามแนวคิดที่
ออกแบบไว้

สร้างผลงานได้
ตรงตามแนวคิดที่
ออกแบบไว้เป็น
ส่วนใหญ่

สร้างผลงานได้
ตรงตามแนวคิดที่
ออกแบบไว้ได้
เพียงบางส่วน

สร้างผลงานได้ไม่
ตรงตามแนวคิดที่
ออกแบบไว้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.5) การใช้เทคนิค หรือวิธีการเพื่อทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

 การกำาหนดประเด็น 
ในการทดสอบผลงาน

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
ผลงานที่จำาเป็น
ต่อการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการตามที่
กำาหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
ผลงานที่จำาเป็น
ต่อการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการตามที่
กำาหนดไว้ได้เป็น
ส่วนใหญ่

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
ผลงานที่จำาเป็น
ต่อการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการตามที่
กำาหนดไว้ได้
บางส่วน

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
ผลงานที่จำาเป็น
ต่อการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการได้ไม่
สอดคล้องกับ
การแก้ปัญหา
หรือผลงาน

 การสร้างแนวคิด 
ในการปรับปรุง 
แก้ไขผลงาน

สร้างแนวคิดใน
การปรับปรุงแก้ไข
ผลงานได้สอดคล้อง
กับข้อบกพร่องที่
พบอย่างหลากหลาย 
และสามารถนำาไป
ใช้ปรับปรุงผลงานได้

สร้างแนวคิดใน
การปรับปรุงแก้ไข
ผลงานได้สอดคล้อง
กับข้อบกพร่องที่
พบได้และสามารถ
นำาไปใช้ปรับปรุง
ผลงานได้บางส่วน

สร้างแนวคิดใน
การปรับปรุงแก้ไข
ผลงานได้่
สอดคล้องกับ
ข้อบกพร่องที่พบ
บางส่วน

สร้างแนวคิดใน
การปรับปรุงแก้ไข
ผลงานไม่สอดคล้อง
กับข้อบกพร่อง
ที่พบ

2.6) การใช้เทคนิคหรือ 
  วิธีการเพ่ือนำาเสนอ 
  วิธีการแก้ปัญหา 
  ผลการแก้ปัญหา 
  หรือชิ้นงาน

นำาเสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ชัดเจน สื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์

นำาเสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา
ได้ชัดเจน สื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

นำาเสนอขั้นตอน
การแก้ปัญหาได้ 
แต่มีรายละเอียด
ไม่ชัดเจน

ไม่สามารถ
นำาเสนอขั้นตอน
การแก้ปัญหา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 6 | กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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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 ผู้สอนควรแนะนำาเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร รวมท้ังการอ้างอิง         
แหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่นำามาใช้ในการอ้างอิงควรเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

10.2 ผลงานของผู้เรียนอาจมีความหลากหลาย หากผู้เรียนทำาได้เกินกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้              
ผู้สอนกำาหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับภาระงาน

10.3 ผูส้อนสามารถเลือกใชเ้ทคนคิ แผนภาพกราฟกิ ซอฟตแ์วร ์อืน่ ๆ  ทีช่ว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลู
หรือออกแบบชิ้นงานได้ตามความเหมาะสม
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7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 20 ชั่วโมง

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
  ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สาระสำาคัญ
  สื่อและอุปกรณ์
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผล
  แหล่งเรียนรู้
  ข้อเสนอแนะ
  แนวคำาตอบกิจกรรม



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 

1.1 ตัวชี้วัด

1) ระบุปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกีย่วขอ้งกบัปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นเพือ่สงัเคราะหว์ธิกีาร เทคนคิในการแกป้ญัหา โดยคำานงึถงึความถกูตอ้ง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่            
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำางานและดำาเนินการแก้ปัญหา   

3) ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เง่ือนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำาเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด

4) ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

1.2 สาระการเรียนรู้

1) ปัญหาหรือความต้องการท่ีมีผลกระทบต่อสังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน 
การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้หลากหลายปัญหา 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ช่วยให้
เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

3) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4) การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ 
การเขียนผังงาน

5) ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำาเสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน 
6) การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางานก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำางาน

สำาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น
7) การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้          

ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำาเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำา
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8) การนำาเสนอผลงานเปน็การถา่ยทอดแนวคดิเพือ่ใหผู้อ้ืน่เขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการทำางานและ
ชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ       
การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือการนำาเสนอต่อภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

9) วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ           
เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

10) การสร้างชิน้งานอาจใชค้วามรู้ เร่ืองกลไก ไฟฟา้ อเิลก็ทรอนกิส ์เชน่ LDR sensor เฟือง รอก 
คาน วงจรสำาเร็จรูป

11) อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้       
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตประจำาวัน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น

3.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.4 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3.5 ทักษะการสื่อสาร
3.6 ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น 

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี

ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกับการใชวั้สด ุอปุกรณ ์เคร่ืองมือ รวมทัง้กลไก อปุกรณไ์ฟฟา้หรอื
อเิลก็ทรอนกิส ์กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมและเทคนคิการวเิคราะหป์ญัหาตา่ง ๆ  เชน่ การตัง้คำาถาม 
5W1H ผงักา้งปลา (fishbone diagram) และ function analysis diagram เพือ่ใช้ในการแกปั้ญหาหรอื
พัฒนางานที่ผู้เรียนสนใจได้้ 

5. สาระสำาคัญ

การทำางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสร้างชิ้นงาน
และวิธีการแก้ไขปัญหา  ซึง่การทำางานตามกระบวนการน้ีอาจไม่ไดมี้ลำาดับขัน้ตอนท่ีกำาหนดตายตัว สามารถ
ย้อนกลับหรือข้ามขั้นตอนได้ และอาจมีการทำาซ้ำากระบวนการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลงานให้มี            
ความสมบรูณย์ิง่ขึน้ กระบวนการแก้ปัญหาน้ีสามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการทำางานในชวีติประจำาวนัและ
การพัฒนางานเพื่อเป็นแนวทางการเข้าสู่อาชีพได้อีกด้วย

การสร้างหรือพัฒนางานบางอย่างอาจมีความจำาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก อุปกรณ์
ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นในสิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ทำางานได้สำาเร็จตามเป้าหมาย และทำางานได้อย่างปลอดภัย

120

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

6. สื่อและอุปกรณ์   

6.1 สื่อการเรียนรู้

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (ชั่วโมง)

กิจกรรม 7.1 การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 1

กิจกรรมท้ายบท การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

19

หมายเหตุ กิจกรรมท้ายบทอาจใช้เวลาในการทำากิจกรรมในลักษณะโครงงาน ซ่ึงอาจปรับใช้ระยะเวลาทำางาน
   ได้ตามความเหมาะสม

6.2 สื่ออื่น ๆ 
  เอกสารบทความตัวอย่างสถานการณ์การแก้ปัญหางานด้านสุขภาพและการแพทย์
  วีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ สาธารณสุข และการบริการ
  แผ่นพับหรือโปสเตอร์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ และการบริการ
  เอกสารตัวอย่างการเขียน ภาพ 3 มิติ และภาพฉาย 
  เอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลา (fishbone diagram) 
  ตัวอย่างเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย การตั้งคำาถาม 5W1H

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้  

1)  ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนโดยใช้คำาถามชวนคิดในหนังสือเรียนเกี่ยวกับข้ันตอน     
การทำางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และอภิปรายว่ากระบวนการน้ีสามารถนำามาประยุกต์    
ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตประจำาวันหรืองานอาชีพอะไรได้บ้าง และช่วยได้อย่างไร

แนวคำาตอบ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ    
ภายใตข้้อจำากัดหรอืเงือ่นไข และทรัพยากร เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการแกป้ญัหาหรอืพฒันางานทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
มีขั้นตอน ดังนี้

1. ระบุปัญหา

 เปน็การทำาความเขา้ใจปญัหาหรอืความทา้ทาย วเิคราะหเ์งือ่นไขหรอืขอ้จำากดัของสถานการณ์
ปัญหา เพื่อกำาหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

 เปน็การรวบรวมขอ้มลูและแนวคิดทางวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
แนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจำากัด

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

 เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องเพื่อการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการ     
แก้ปัญหา โดยคำานึงถึงทรัพยากร ข้อจำากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กำาหนด

4. วางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา

 เปน็การกำาหนดลำาดับขัน้ตอนของการสรา้งชิน้งานหรือวธิกีาร แลว้ลงมือสรา้งชิน้งานหรอืพฒันา
วิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

 เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของช้ินงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

6. นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

 เป็นการนำาเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ          
ให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนอกจากจะนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน   
ในทางวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำางานหรือการแก้ปัญหา          
ในชีวิตประจำาวัน เช่น หากเราต้องการปรับห้องน้ำาในบ้านให้เหมาะสำาหรับผู้สูงอายุที่เดินหรือ            
นั่งไม่สะดวก ต้องเริ่มจากการระบุปัญหาหรือความต้องการว่าผู้สูงอายุต้องการส่ิงใดบ้างเพื่อ       
อำานวยความสะดวกขณะใชง้าน อกีทัง้ยงัชว่ยปอ้งกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ จากนัน้ตอ้งสำารวจขอ้มลู
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ แล้วจึงนำาข้อมูลที่ได้มาออกแบบและวางแผน จากน้ันลงมือสร้าง       
ชิน้งานหรอืวธิกีาร โดยระหวา่งการปฏบิตังิานควรมกีารทดสอบและประเมนิชิน้งานหรอืวธิกีาร และ
ปรับปรุงแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด จนได้ผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งานสำาหรับผู้สูงอายุต่อไป

122

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

2) ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นให้ตัวแทน
กลุ่มจับสลากเลือกตัวอย่างกรณีศึกษาในหนังสือเรียน ดังนี้

   กรณีศึกษาท่ี 1 การออกแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารสำาหรับผู้สูงอายุท่ีข้อน้ิวมือเส่ือม
   กรณีศึกษาที่  2 การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการสำาหรับโรงพยาบาลจิตเวช
   กรณีศึกษาที่  3  ขาเทียมสำาหรับคนพิการแบบปรับอัตราหน่วงได้

3) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำากิจกรรม 7.1 เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม        
เพื่อทำาการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

4) ตัวแทนผู้เรียนนำาเสนอผลการวิเคราะห์การทำางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม    
จากนั้น ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการทำางานตามกระบวนการของทั้ง 3 กรณีศึกษา

5) ผู้เรียนทำากิจกรรมท้ายบท เร่ือง การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการออกแบบ           
เชงิวิศวกรรม โดยแบง่กลุม่ผู้เรยีน ประมาณ 4-5 คน ตอ่กลุม่ เพือ่ทำากจิกรรมการแกป้ญัหาจากสถานการณ์
เกีย่วกบังานสขุภาพ (โดยอาจใชต้วัอยา่งสถานการณไ์ดจ้ากหวัขอ้ที ่10 ขอ้เสนอแนะ) แลว้ดำาเนนิการพฒันา
ช้ินงานหรือวิธีการ พร้อมจัดทำารายงานและนำาเสนอ ตามประเด็นสำาคัญของแต่ละขั้นตอนการทำางาน           
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นระบุปัญหา
   เหตุผลหรือความจำาเป็นที่เลือก 
   การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำาหนดขอบเขตของปัญหา

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
   ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่อาจมีผู้อื่นทำาไว้แล้ว
   ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
   ภาพร่างชิ้นงาน หรือขั้นตอนของวิธีการ
   วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม เช่น ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน
   ทรัพยากร

ขั้นวางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา
   กำาหนดแผนการดำาเนินการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ
   บันทึกข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาด และแนวทางแก้ไข 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ขั้นทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
    บันทึกข้อมูลผลการทดสอบและประเมินผลงาน
    บันทึกข้อมูลการแก้ไขผลงาน

ขั้นนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
    ความสำาคัญของปัญหา 
    แนวทางการแก้ปัญหา 
    ผลลัพธ์ที่ได้ 
    ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

6) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มดำาเนินการทำากิจกรรมการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ตามหัวข้อที่สนใจ          
โดยอาจเลือกจากสถานการณ์ที่ผู้สอนกำาหนดให้ พร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา โดยอาจใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ด้วย การต้ังคำาถาม 5W1H หรือ เทคนิคผังก้างปลา (fishbone diagram) เพื่อนำาไปสู่การ
กำาหนดขอบเขตของปัญหา แล้วผู้เรียนนำาเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์และขอบเขตของปัญหา 

7) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา โดยผู้สอนควรให้เวลา            
กับผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ไดศ้กึษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ  และแนะนำาการเลอืกแหลง่ขอ้มลูทีน่า่เชือ่ถอื 
เช่น วารสาร บทความวิจัย สารานุกรม เว็บไซต์ การสัมภาษณ์ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน แล้วผู้เรียนบันทึก
ขอ้มลูสรปุโดยอาจทำาในรูปแบบแผนทีค่วามคดิ (mind map) จากนัน้ใหแ้ตล่ะกลุม่นำาเสนอผลการรวบรวม
ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

8) ผู้เรียนร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ผังงานและ             
ใชซ้อฟตแ์วร์ชว่ยในการออกแบบเพือ่แสดงรายละเอยีดของชิน้งาน หรอืขัน้ตอนของวธิกีาร จากนัน้ใหผู้้เรยีน
แต่ละกลุ่มนำาเสนอ โดยผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

9) ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มวางแผนและดำาเนนิการแกป้ญัหา โดยเขยีนขอ้มลูแสดงรายการวสัด ุอปุกรณ ์
เครื่องมือ และงบประมาณ พร้อมทั้งกำาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยอาจนำาเสนอในรูปแบบตาราง 
แล้วดำาเนินการปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้

10) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข มีการบันทึกข้อมูลระหว่าง      
การปฏิบัติงาน และหากพบข้อผิดพลาดหรือผลงานไม่สามารถแก้ปัญหาหรือทำางานได้ตามต้องการ             
ต้องดำาเนินการแก้ไข

11) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงาน และนำาเสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน โดยต้องมี
ประเดน็สำาคญั ไดแ้ก ่ความสำาคัญของปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา ผลลัพธท์ีไ่ด ้ขอ้เสนอแนะ และแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด ท้ังน้ีผู้สอนอาจให้ผู้เรียนนำาเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการในโรงเรียน หรือชุมชน   
รวมทั้งอาจเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ วารสารของโรงเรียน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

8. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน

การแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
งานตามกระบวนการ 
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตรวจกิจกรรม
ท้ายบท

 ผลงาน
 รายงาน
 การนำาเสนอ

คะแนน 19-24 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 13-18 หมายถึง ดี
คะแนน 7-12   หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-6   หมายถึง ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การระบุปัญหา ระบุปัญหาและ
เง่ือนไขของการ
แก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ี
กำาหนดได้
ครบถ้วน ชัดเจน
และสมบูรณ์

ระบุปัญหาและ
เง่ือนไขของการ
แก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ี
กำาหนดได้ชัดเจน
แต่ขาดความ
สมบูรณ์บางส่วน

ระบุปัญหาและ
เง่ือนไขของการ
แก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ท่ีกำาหนดบางส่วน

ระบุปัญหาและ
เง่ือนไขของการ
แก้ปัญหา แต่ไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ท่ีกำาหนด
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา

รวบรวมข้อมูลท่ี
สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้
ปัญหา ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์

รวบรวมข้อมูลที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้
ปัญหา ได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่
สมบูรณ์

รวบรวมข้อมูลที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้
ปัญหาได้บางส่วน

รวบรวมข้อมูล
ไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหา

การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา

ออกแบบชิ้นงาน
หรือวิธีการได้
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาและ
เงื่อนไขที่กำาหนด 
โดยแสดงราย
ละเอียดได้
ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์และ
สามารถสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตรงกัน

ออกแบบชิ้นงาน
หรือวิธีการได้
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาและ
เงื่อนไขที่กำาหนด 
โดยแสดงราย
ละเอียดได้ถูกต้อง
และสามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

ออกแบบชิ้นงาน
หรือวิธีการได้
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาและ
เงื่อนไขที่กำาหนด
และสามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจ แต่แสดง
รายละเอียด      
ได้ไม่ชัดเจน

ออกแบบชิ้นงาน
หรือวิธีการไม่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาและ
เงื่อนไขที่กำาหนด  
และไม่สามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

การวางแผนและ
ดำาเนินการแก้ปัญหา

มีการวางแผนใน
การทำางานและ
ดำาเนินการแก้
ปัญหาตาม
ขั้นตอนการ
ทำางานได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม

มีการวางแผน
ในการทำางาน
และดำาเนินการ
แก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนการ
ทำางานได้

มีการวางแผนใน
การทำางาน แต่ไม่
ได้ดำาเนินการแก้
ปัญหาตามขั้น
ตอนที่วางแผนไว้

ดำาเนินการแก้
ปัญหาโดยไม่มี
การวางแผนใน
การทำางาน
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หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

4 3 2 1

การทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขวิธี
การแก้ปัญหา หรือ
ชิ้นงาน

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนดได้อย่าง
ชัดเจนและ
บันทึกผลการ
ทดสอบได้อย่าง
ละเอียด ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการ
ปรับปรุงหรือ
เสนอแนวทาง
แก้ไขที่สอดคล้อง
กับปัญหาหากชิ้น
งานหรือวิธีการ
มีข้อบกพร่อง

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนดได้อย่าง
ชัดเจนและบนัทกึ
ผลการทดสอบได้
ถูกต้อง แต่ขาด
รายละเอียด
บางส่วน มีการ
ปรับปรุงหรือ
เสนอแนวทาง
แก้ไขที่สอดคล้อง
กับปัญหาหาก
ชิ้นงานหรือวิธี
การมีข้อบกพร่อง

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ 
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนดได้อย่าง
ชัดเจนและบันทึก
ผลการทดสอบ 
แต่ไม่ครบถ้วน 
ขาดรายละเอียด 
มีการปรับปรุง
หรือเสนอ
แนวทางการ
แก้ไขที่ไม่
สอดคล้องกับข้อ
บกพร่องของชิ้น
งานหรือวิธีการ

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ 
ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนดและ
บันทึกผลการ
ทดสอบไม่ชัดเจน 
ไม่ครบถ้วน ไม่มี
การปรับปรุงหรือ
เสนอแนวทาง
แก้ไขชิ้นงานหรือ
วิธีการเมื่อพบ
ข้อบกพร่อง

การนำาเสนอวิธีการแก้
ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน

นำาเสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน สมบูรณ์
และเลือกวิธีการ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจได้เหมาะสม
กับรายละเอียด

นำาเสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ถูกต้อง แต่ขาด
ความชัดเจนบาง
ส่วนและเลือก
วิธีการ สื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
เหมาะสมกับ
รายละเอียด

นำาเสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
บางส่วน และ
เลือกวิธีการ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจใน
รายละเอียดได้

นำาเสนอ
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้
ไม่ชัดเจนและ
ไม่สามารถเลือก
วิธีการสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

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
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

9. แหล่งเรียนรู้

9.1 ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน 
9.2 ภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุดของสถานศึกษา หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น           

ศูนย์ OTOP สถานประกอบการ

10. ข้อเสนอแนะ

10.1 ตัวอย่างสถานการณ์สำาหรับใช้เป็นหัวข้อเพื่อทำากิจกรรมท้ายบท เช่น 
   สถานการณ์ที่ 1 การหายตัวไปของผูส้งูอายเุนือ่งจากอาการหลงลมืจำาเสน้ทางไมไ่ด ้รวมทัง้

ไม่สามารถหาทางกลับมาบ้านได้ 
   สถานการณ์ที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม มีพฤติกรรมในชีวิตประจำาวันไม่ปกติ     

เหมือนคนทั่วไป เช่น เวลาในการนอน การหลงทาง  
   สถานการณ์ที่ 3 ผู้สงูอายยุงัคงตอ้งการใชช้วีติประจำาวันตามปกตใินการเดนิทาง แตมี่ปญัหา

ในด้านกายภาพตามวัย เช่น เดินไม่สะดวก ทรงตัวได้ไม่ดี
   สถานการณ์ที่ 4 ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวซึ่งมีโอกาสประสบอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม 

เดินชนสิ่งของ 
 

ประเด็นปัญหาหรือความต้องการอื่น เช่น 
  อุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาการนอนกรน 
  เก้าอี้นั่งช่วยในการขับถ่ายช่วยผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้
  อุปกรณ์ช่วยป้องกันการลื่นล้มในห้องน้ำาของผู้สูงอายุ
  วิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยให้ผู้สูงอายุทานยาได้ตามขนาดและตรงเวลา
 

10.2 ในการทำากิจกรรมการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้เรียน ผู้สอน
อาจช่วยแนะนำาการดำาเนินงานได้ และหากมีความจำาเป็นที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน สามารถให้ผู้เรียนไป
ปรึกษาครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้

10.3 การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เรียน เช่น การใช้เลื่อยไฟฟ้า 
ผู้สอนควรให้คำาแนะนำาหรือให้ช่างคอยกำากับดูแลการทำางานด้วย

10.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้สมุดบันทึกการทำางาน (logbook) หรือสร้างแฟ้มข้อมูลการทำางาน          
เพื่อแสดงรายละเอียดของการทำางานแต่ละขั้นตอน
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หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกตัวอย่างกรณีศึกษาหนึ่งเรื่อง จากกรณีศึกษาที่ 1-3 แล้ววิเคราะห์  
สรุปข้ันตอนการทำางานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจากตัวอย่างกรณีศึกษาที่เลือก 
พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กรณีศึกษา คือ การออกแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารสำาหรับผู้สูงอายุท่ีข้อน้ิวมือเส่ือม

ประเด็นการพัฒนาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นดังนี้
ขั้นระบุปัญหา 
 การหยิบจับอุปกรณ์รับประทานอาหารของผู้สูงอายุท่ีข้อนิ้วมือเสื่อมไม่มีความสะดวก           
จึงต้องการออกแบบชุดอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะกับกิจกรรม       
รับประทานอาหาร ประกอบด้วย ถาดอาหาร ส้อม และ แก้วน้ำา 

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
 มกีารสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ  เชน่ หนงัสอื บทความ วารสาร สือ่ออนไลน ์รวมทัง้ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้วยการสัมภาษณ์ 
และการสงัเกตพฤติกรรมการรบัประทานอาหาร แลว้จงึทำาการสรปุปจัจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ดา้น คือ
  ปัจจัยด้านกายภาพ คือ การออกแรง การเคลื่อนไหว ความคล่องแคล่วของมือ 
  ปัจจัยด้านหน้าที่ใช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้ คือการนำาพา การเคลื่อนย้าย 
การทำาความสะอาด ลักษณะรูปแบบของอุปกรณ์รับประทานอาหาร 
  ปจัจัยด้านรูปแบบคอื ลกัษณะรูปแบบมรูีปทรง ขนาด สสีนั แสดงความเปน็มติร ปลอดภยั

ขั้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 ใช้ข้อมูลจากการสืบค้นบูรณาการปัจจัยทั้ง 3 ด้าน เข้ากับหลักการออกแบบเพื่อมวลชน 
(universal design) เพื่อให้ได้รูปแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหารสำาหรับผู้สูงอายุที่               
ข้อนิ้วมือเสื่อม และใช้แนวคิดในการออกแบบที่สามารถลดจำานวนภาชนะในการใส่อาหาร       
ลดจำานวนรอบเพื่อการนำาพาเคลื่อนย้ายในครั้งเดียวเที่ยวเดียวมายังที่รับประทาน ระหว่าง    
การรับประทานสามารถเกลี่ยอาหารได้โดยไม่ใช้ส้อม พื้นมีความเอียงช่วยในการตักกับข้าว
ประเภทน้ำา เช่น ต้ม แกง ลดการเคล่ือนไหวของมือ ด้ามช้อนส้อมสร้างผิวสัมผัสเพื่อเพิ่ม          
แรงเสียดทานสร้างความกระชับมือ แก้วน้ำา 2 ชั้นเพื่อลดการสัมผัสความร้อน สร้างความ         
โค้งมนเพื่อการทำาความสะอาดซอกมุม ด้ามแก้วสร้างผิวสัมผัสที่กระชับมือ

11. แนวคำาตอบกิจกรรม

 กิจกรรม 7.1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กรณีศึกษาการแก้ปัญหา

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ขั้นการวางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา 
 จากแนวคิดการออกแบบท่ีได้ในขั้นการรวบรวมข้อมูล จึงนำาไปสู่การดำาเนินการสร้าง     
แบบจำาลอง (mock up) เพือ่ทดลองการใชง้าน และพฒันาเปน็ตน้แบบชดุอปุกรณร์บัประทาน
อาหารสำาหรับผู้สูงอายุที่ข้อนิ้วมือเสื่อมที่เป็นของจริง แล้วนำาชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร
ที่ได้ไปให้ผู้สูงอายุทดสอบการใช้งานจริงเพ่ือการตรวจสอบและประเมิน รวมทั้งการสอบถาม
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร

ขั้นการทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
 มกีารทดสอบโดยการทดลองการใชง้านจรงิกบัผูสู้งอายุ รวมทัง้การสอบถามความคดิเหน็
และความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร และเม่ือได้ผลทดสอบ           
การใช้งานจึงนำาผลที่ได้มาทำาการวิเคราะห์สรุปผลของการใช้จริงชุดอุปกรณ์รับประทาน
อาหาร เพือ่ประเมนิผลการออกแบบและพฒันาตน้แบบชดุอปุกรณร์บัประทานอาหารสำาหรบั
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อมือ น้ิวมือเสื่อม โดยได้ใช้เครื่องมือประเมินหลายส่วน ได้แก่                  
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบบันทึกข้อมูล

ขั้นการนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
 เมื่อทำาการทดสอบปรับปรุงผลงานแล้ว จึงได้นำาผลการออกแบบและพัฒนาที่ได้เขียน
รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำาเสนอและเผยแพร่เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริงต่อไป
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ภาคผนวก



ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
และทักษะในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

1. การระบุปัญหา ระบุปัญหาและ
เงื่อนไขของการ
แก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนดได้ครบถ้วน 
สมบูรณ์

ระบุปัญหาและ
เงื่อนไขของการ
แก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนด

ระบุปัญหาและ
เงื่อนไขของการ
แก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนดบางส่วน

ไม่สามารถระบุ
ปัญหาและเง่ือนไข
ของการแก้ปัญหา

2. การรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา

รวบรวมข้อมูล
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์

รวบรวมข้อมูล
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่าง
ครบถ้วนแต่
ไม่สมบูรณ์

รวบรวมข้อมูล
ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาได้บางส่วน

ไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลที่
สอดคล้อง
กับแนวทางการ
แก้ปัญหา

3. การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา

ออกแบบช้ินงาน
หรือวิธีการได้
สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้
ปญัหาและเงือ่นไข
ที่กำาหนด โดย
แสดงรายละเอียด
ครบถ้วน สมบูรณ์
และสามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

ออกแบบชิ้นงาน
หรือวิธีการ 
ได้สอดคล้องกับ
แนวทางการ
แก้ปัญหาและ
เงื่อนไขที่กำาหนด 
โดยแสดง
รายละเอียดได้
และสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน

ออกแบบชิ้นงาน 
หรือวิธีการ 
ได้สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้
ปญัหาและเง่ือนไข
ท่ีกำาหนดบางส่วน 
และสามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจตรงกัน

ไม่สามารถ
ออกแบบชิ้นงาน
หรือวิธีการ
ได้สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้
ปญัหาและเง่ือนไข
ที่กำาหนด  และไม่
สามารถสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจตรงกัน
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

4. การวางแผนและ
ดำาเนินการแก้ปัญหา

มีการวางแผนใน
การทำางานและ
ดำาเนินการ
แก้ปัญหาตาม 
ขั้นตอนการ
ทำางานได้อย่าง 
ถูกต้องและ 
เหมาะสม

มีการวางแผนใน
การทำางานและ
ดำาเนินการ
แก้ปัญหาตาม 
ขั้นตอนการ
ทำางานได้

มีการวางแผนใน
การทำางาน แต่
่ไม่ไดด้ำาเนินการ
แก้ปัญหาตาม 
ขั้นตอนที่ 
วางแผนไว้

ดำาเนินการแก้
ปัญหาโดยไม่มี
การวางแผนใน
การทำางาน

5. การทดสอบ 
ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไข 
วิธีการแก้ไขปัญหา
หรือชิ้นงาน

 

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ที่กำาหนด และ
บันทึกผลการ
ทดสอบได้อย่าง
ละเอียด ครบถ้วน  
มีการปรับปรุง
หรือเสนอแนวทาง
แก้ไขที่สอดคล้อง
กับปัญหาหาก
ชิ้นงานหรือวิธีการ
มีข้อบกพร่อง

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
ที่กำาหนด และ
บันทึกผลการ
ทดสอบได้ โดย
ขาดรายละเอียด
บางส่วน มีการ
ปรับปรุงหรือ
เสนอแนวทาง
แก้ไขที่สอดคล้อง
กับปัญหาหาก
ชิ้นงานหรือวิธีการ
มีข้อบกพร่อง 

กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ
ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
กำาหนด บันทึกผล
การทดสอบ แต่
ไม่ครบถ้วน ขาด
รายละเอียด มีการ
ปรบัปรุงหรือเสนอ
แนวทางการแก้ไข
ที่ไม่สอดคล้องกับ  
ข้อบกพร่องของ      
ชิ้นงานหรือวิธีการ

ไม่กำาหนดประเด็น
ในการทดสอบ 
และบันทึกผลการ
ทดสอบไม่ชัดเจน 
ไม่ครบถ้วน ไม่มี
การปรับปรุงแก้ไข
ชิ้นงานหรือ 
วิธีการเมื่อพบ 
ข้อบกพร่อง

6. การนำาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาหรือ     
ชิ้นงาน

นำาเสนอราย
ละเอียดขั้นตอน
การแก้ปัญหาได้
ชัดเจน สื่อสารให้   
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง   
ครบถ้วน สมบูรณ์

นำาเสนอราย
ละเอียดขั้นตอน
การแก้ปัญหาได้
ชัดเจน สื่อสารให้   
ผู้อื่นเข้าใจได้

นำาเสนอขั้นตอน
การแก้ปัญหาได้ 
แต่มีรายละเอียด
ไม่ชัดเจน

ไม่สามารถ 
นำาเสนอขั้นตอน
การแก้ปัญหา
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ความคิดสร้างสรรค์ (แบ่งเป็น 4 ลักษณะ)

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

1. ความคิดริเริ่ม พัฒนาชิ้นงาน
หรือวิธีการเพื่อแก้
ปัญหาด้วยความ
คิดที่แปลกใหม่
เหมาะสมต่อการ
ใช้งานจริง

พัฒนาชิ้นงาน
หรือวิธีการเพื่อแก้
ปัญหาด้วยความ
คิดที่แปลกใหม่ 

พัฒนาชิ้นงาน
หรือวิธีการเพื่อ
แก้ปัญหาด้วยการ
ผสมผสานและ
ดัดแปลงจากความ
คิดเดิม

พัฒนาชิ้นงานหรือ
วิธีการเพื่อแก้
ปัญหาโดยไม่มี
ความคิดแปลก
ใหม่

2. ความคิดคล่อง มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้
มากกว่า 2 วิธี 
ในเวลาที่กำาหนด

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้ 2 วิธี
ในเวลาที่กำาหนด

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้เพียง 
1 วิธี ในเวลาที่
กำาหนด

ไม่สามารถคิดหา
วิธีการแก้ปัญหา
ได้ในเวลากำาหนด

3. ความคิดยืดหยุ่น มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงส่ิงท่ีมี
อยู่ หรือนำาส่ิงอ่ืน
มาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้อย่างหลาก
หลาย

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงส่ิงท่ีมี
อยู่ หรือนำาส่ิงอ่ืน
มาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้

มีการคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาโดย
ดัดแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ 
หรือนำาส่ิงอ่ืนมา
ทดแทนส่ิงท่ีขาดได้ 
แต่ยังไม่เหมาะสม
กับงาน

ไม่สามารถคิดหา
วิธีการแก้ปัญหา
โดยดัดแปลงสิ่ง
ที่มีอยู่ หรือนำาสิ่ง
อื่นมาทดแทนสิ่งที่
ขาดได้ 

4. ความคิดละเอียด
ลออ

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือขยายความ
คิดได้อย่างครบ
ถ้วน และมีราย
ละเอียดที่สมบูรณ์

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียด 
ของวิธีการ
แก้ปัญหาหรือ
ขยายความคิดได้

มีการคิดแจกแจง
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือขยายความ
คิดแต่ขาดความ
ชัดเจน

ไม่มีการคิดแจกแจง 
รายละเอียดของ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือขยายความคิด
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

การคิดวิเคราะห์
 แจกแจงองค์ประกอบ 
 อธิบายความสัมพันธ์ 

 เชิงเหตุผล

แจกแจงองค์
ประกอบและ
อธิบายความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์
ประกอบ เพื่อให้
เข้าใจสาเหตุได้
อย่างถูกต้อง

แจกแจงองค์
ประกอบและ
อธิบายความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างองค์
ประกอบ เพื่อให้
เข้าใจสาเหตุได้ 
แต่ไม่ชัดเจน

แจกแจงองค์
ประกอบและ
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบได้
ไม่เหมาะสม

แจกแจงองค์
ประกอบแต่ไม่
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบได้

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
 วิเคราะห์และประเมิน
 ลงข้อสรุป

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์ด้วย
หลักฐานที่
หลากหลาย
แล้วลงข้อสรุป
ได้อย่างสมเหตุ
สมผล

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์ ด้วย
หลักฐาน แล้วลง
ข้อสรุปได้ไม่
สมเหตุสมผล

วิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์
แต่ไม่มีหลักฐาน 
ในการลงข้อสรุป

การคิดเชิงระบบ
 จำาแนกองค์ประกอบ
 เชื่อมโยงความสัมพันธ์

จำาแนกองค์
ประกอบ และ
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ขององค์
ประกอบต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน
อย่างเป็นระบบ
ได้ครบถ้วน และ
ถูกต้อง

จำาแนกองค์
ประกอบ และ
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ขององค์
ประกอบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างเป็นระบบได้
ครบแต่ขาดราย
ละเอียดบางส่วน 

จำาแนกองค์
ประกอบได้ แต่
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ขององค์
ประกอบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกัน
อย่างเป็นระบบได้
ไม่ชัดเจน

จำาแนกองค์
ประกอบ แต่ไม่
สามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันได้
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ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)

การสื่อสาร
 การนำาเสนอ
 การอภิปราย
 การตอบคำาถาม

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถาม
ได้เข้าใจง่าย และ
มีวิธกีารท่ีน่าสนใจ
เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถาม
ได้เข้าใจ และมี
วิธีการท่ีเหมาะสม
กับลักษณะข้อมูล

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถามได้
แต่มีวิธีการ
ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

นำาเสนอ อภิปราย 
และตอบคำาถาม
ได้ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมูล

การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน
 มีส่วนร่วม
 รับฟังความคิดเห็น

มีส่วนร่วมในการ
ทำางานและรับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่าง
ตั้งใจ

มีส่วนร่วมในการ
ทำางานและรับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

มีส่วนร่วมในการ
ทำางาน แต่ไม่รับ
ฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

ไม่มีส่วนร่วมใน
การทำางานและ
ไม่รับฟังความคิด
เห็นของผู้อ่ืน
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม
การทำางานเป็นกลุ่ม

คำาชี้แจง การมีส่วนร่วมในการทำางาน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  สมาชิกมากกว่าร้อยละ 79 มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  สมาชิกร้อยละ  60 - 79  มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่
ระดับคะแนน 2 หมายถึง  สมาชิกร้อยละ  40 - 59   มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่
ระดับคะแนน 1 หมายถึง  สมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 40  มีส่วนร่วมในการทำางานตามบทบาทหน้าที่

กลุ่มที่
การมีส่วนร่วมในการทำางาน

4 3 2 1

สถานภาพของผู้ประเมิน  ตนเอง 	เพื่อน       	ครู

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก
 คะแนน   3 หมายถึง  ระดับคุณภาพ  ดี
 คะแนน   2 หมายถึง  ระดับคุณภาพ  พอใช้
 คะแนน   1 หมายถึง  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน
ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
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ตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่า
การตรวจผลงานการเลือกวิธีการสร้างชิ้นงาน

คำาชี้แจง  การเลือกวิธีการสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการจากสถานการณ์
     ที่กำาหนด แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ
       ความต้องการ โดยคำานึงถึงทรัพยากรและข้อจำากัดที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
ระดับคะแนน 3  หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ
           ความต้องการได้ โดยพิจารณาทรัพยากรแต่ไม่คำานึงถึงข้อจำากัดที่มี
ระดับคะแนน 2  หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสอดคล้องกับปัญหาหรือ
           ความต้องการโดยไม่ได้พิจารณาทรัพยากรและข้อจำากัดที่มี
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการไม่สอดคล้องกับปัญหาหรือ
          ความต้องการ

กลุ่มที่

การเลือกวิธีการสร้างชิ้นงาน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

4 3 2 1

สถานภาพของผู้ประเมิน     ตนเอง   เพื่อน     พ่อแม่/ผู้ปกครอง   ครู
เกณฑ์การประเมิน     คะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดีมาก
            คะแนน 3 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดี
            คะแนน 2 หมายถึง ระดับคุณภาพ  พอใช้
            คะแนน 1 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน 

ชื่อ-สกุล.............................................................................. เลขที่................ ห้อง ...............

คำาชี้แจง ให้ทำาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน

                         ปฏิบัติ    ไม่ปฏิบัติ

   1. เลือกเครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน    
   2. ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี        
   3. ใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย       
   4. ทำาความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งาน       
   5. จัดเก็บเครื่องมือที่ถูกวิธีหลังการใช้งาน       

สถานภาพของผู้ประเมิน      ตนเอง    เพื่อน         พ่อแม่/ผู้ปกครอง      ครู

เกณฑ์การประเมิน     แสดงพฤติกรรม    5 ด้าน  หมายถึง ดีมาก

            แสดงพฤติกรรม  3-4 ด้าน หมายถึง ดี

            แสดงพฤติกรรม  1-2 ด้าน หมายถึง พอใช้

            แสดงพฤติกรรม  0 ด้าน หมายถึง ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน         	ผ่าน  มีพฤติกรรม  3-5 ด้าน 

             ไม่ผ่าน มีพฤติกรรม  0-2  ด้าน
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 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวจินตนา ธิปัน ครูชำานาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 และเทคโนโลยี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูร ครูชำานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ  "ดร.ก่อ สวัสด์ิพาณิชย์ อนุสรณ์"
 จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะผู้จัดทำา
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คณะผู้พิจารณาคู่มือครู
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางกัญญา วัฒนาถาวร สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ดร.กัลยาณี พันโบ ครูชำานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นางสาวพิมพร  ผาพรม ครูชำานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวกุลนิดา ศรีคำาเวียง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ จังหวัดยโสธร
นางปาริชาติ  สุขแก้ว ครูชำานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะบรรณาธิการ
ดร.เขมวดี พงศานนท์  รักษาการผู้อำานวยการ สาขาเทคโนโลยี
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ เทนอิสสระ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.พรรณี บุญประกอบ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำารัส
 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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