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แผนการจัดการเรียนรู.ที่ 1.3
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
จำนวน 2 ชั่วโมง
1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต:อดีตจนถึงป>จจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือป>จจัยมาจากหลาย
ดEาน เช:น ป>ญหา ความตEองการความกEาวหนEาของศาสตรJต:าง ๆ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดลEอม
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใด ๆ นั้นก็อาจจะส:งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอEอมในดEานใดดEาน
หนึ่งเสมอ
2.ตัวชี้วัด/จุดประสงคKการเรียนรู.
ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.4/1 วิเคราะหJแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธJกับศาสตรJอื่นโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรJ หรือคณิตศาสตรJ รวมทั้ งประเมินผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ นต:อมนุ ษยJ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลEอม เพื่อเป[นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
จุดประสงคKการเรียนรู.
1. บอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใด ๆ ไดE
2. อธิบายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีใด ๆ ไดE
3. นำเสนอเทคโนโลยีโดยระบุถึงสาเหตุและผลกระทบของเทคโนโลยีนั้นไดE
3.สาระการเรียนรู.
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบของเทคโนโลยี
4.สมรรถนะสำคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการใชEเทคโนโลยี
3. ความสามารถในการคิด
4. ความสามารถในการแกEป>ญหา
5. ความสามารถในการใชEทักษะชีวิต
5.คุณลักษณะอันพึงประสงคK
1. มีวินัย
2. ใฝaเรียนรูE
3. มุ:งมั่นในการทำงาน
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6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบใชEป>ญหาเป[นฐาน)
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำเข.าสูTบทเรียน
1. ครู ทบทวนการเรี ยนในครั ้ ง ที ่ ผ: า นมา โดยการสุ : มนั กเรี ยนใหE เ ล: า ถึ ง การวิ เ คราะหJ ร ะบบทาง
เทคโนโลยีที่ซับซEอนของตนเอง
2. ครูกล:าวถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีใด ๆ ย:อมมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหนึ่งที่
อาจจะเคยมี ม าแลE ว และการเปลี ่ ย นแปลงนั ้ น อาจจะส: ง ผลกระทบต: อ สิ ่ ง ต: า ง ๆ ไดE อ ย: า ง
หลากหลาย
ขั้นสอน
ขั้นกำหนดปVญหา
3. ครูกำหนดชิ้นงาน โดยใหEนักเรียนแต:ะกลุ:มเปeดแผนภาพการวิเคราะหJเทคโนโลยีของตนเองขึ้นมา
แลEวร:วมกันวิเคราะหJงานของตนเองว:าเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาอย:างไร และเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นมานี้มีผลกระทบอย:างไรทั้งทางดEานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลEอมบEาง
ขั้นทำความเข.าใจปVญหา
4. นักเรียนวิเคราะหJสถานการณJและขEอคำถามที่ครูกำหนดใหE แลEวตอบคำถามต:อไปนี้
- เทคโนโลยีนั้นมีที่มาอย:างไร มีเทคโนโลยีอะไรที่อยู:ก:อนหนEานี้บEาง
- เทคโนโลยีนั้นสรEางผลกระทบอะไร
5. นักเรียนแต:ละกลุ:มสรุประเด็นป>ญหา และทำความเขEาใจกับสถานการณJที่ครูกำหนด
ขั้นดำเนินการศึกษาค.นคว.า
6. นักเรียนแต:ละกลุ:มศึกษาคEนควEาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผลกระทบของเทคโนโลยี
พูดคุยกันในกลุ:มและกลั่นกรองจนเป[นขEอมูลที่ถูกตEอง
ขั้นสังเคราะหKความรู.
7. นักเรียนสรุปองคJความรูE โดยนำเสนอขEอมูลที่สรุปไดEลงใน Jamboard ของกลุ:มตนเอง
ขั้นสรุปและประเมินคำตอบ
8. นักเรียนแต:ละกลุ:มนำเสนอผลงานของกลุ:มตนเอง โดยนำเสนอตั้งแต:ระบบทางเทคโนโลยีที่
ซั บ ซE อ น การเปลี ่ ย นแปลงของเทคโนโลยี น ั ้ น และผลกระทบของการเปลี ่ ย นแปลงมาเป[ น
เทคโนโลยีนั้น
ขั้นสรุป
9. นักเรียนร:วมกันสรุปการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผลกระทบที่เกิดขึ้นในดEานต:าง ๆ ไดEแก:
ดEานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลEอม
10. ครูสรุปในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ยังไม:ครบถEวน
11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ขEอ เป[นเวลา 10 นาที

33
7.การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
ตรวจชิ้นงาน
ประเมินคุณลักษณะและ
ความสามารถ

เครื่องมือ
เกณฑK
แบบทดสอบหลังเรียน
ผ:านเกณฑJรEอยละ 75
แบบประเมินชิ้นงาน
ผ:านเกณฑJรEอยละ 75
แบบประเมินคุณลักษณะและ ระดับคุณภาพตั้งแต: 3.50 ขึ้นไป
ความสามารถ

8.สื่อและแหลTงเรียนรู.
1. เว็บไซตJสื่อการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com
2. หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (สสวท.) ม.4
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู.

ผลการจัดการเรียนรูE
1. นักเรียนรEอยละ 100 สามารถบอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใด ๆ ไดE
...............................................................................................................................................................................
2. นักเรียนรEอยละ 90 สามารถอธิบายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีใด ๆ ไดE
...............................................................................................................................................................................
3. นักเรียนรEอยละ 80 สามารถนำเสนอเทคโนโลยีโดยระบุถึงสาเหตุและผลกระทบของเทคโนโลยีนั้นไดE
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ป>ญหา และอุปสรรค
1. นักเรียนรEอยละ 10 ไม:สามารถอธิบายถึงผลกระทบของเทคโนโลยีใด ๆ ไดE
...............................................................................................................................................................................
2. นักเรียนรEอยละ 20 ไม:สามารถนำเสนอเทคโนโลยีโดยระบุถึงสาเหตุและผลกระทบของเทคโนโลยีนั้นไดE
...............................................................................................................................................................................
เนื่องจากชิ้นงานยังไม:เสร็จเรียบรEอย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
แนวทางแกEไข / แนวทางการพัฒนา
1. สอนและยกตัวอย:างเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................................
2. ใหEนักเรียนปรับปรุงผลงาน และส:งงานใหEทันกำหนด พรEอมทั้งนำเสนอนอกเวลา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................ครูผูEสอน
( นายณัฐพล บัวอุไร )
ความคิดเห็นของผู.นิเทศ
1. องคJประกอบของแผนการสอนมีความครบถEวนสมบูรณJ
...............................................................................................................................................................................
2. สามารถนำไปใชEในการจัดการเรียนการสอนไดEจริง
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................
(นางสาวจิรภิญญา วงษJตรีศรี)
ผูEนิเทศ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง เทคโนโลยี
คำชี้แจง ใหEนักเรียนเลือกคำตอบขEอที่ถูกตEองมากที่สุด
1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโครงงาน
ก. กิจกรรมศึกษาวิชาการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกขึ้นมาศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
ให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
ข. กิจกรรมที่เน้นกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้โครงงาน
สำเร็จภายใต้คำแนะนำ กระตุ้นความคิด จากผู้เชี่ยวชาญ
ค. เป็นการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำหรือยังไม่มีใครค้นพบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรม
ง. เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆ สิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ๊งหรือเรียนรู้ใน
เรื่องนั้นๆให้มากยิง่ ขึ้น
ตอบ ค. เพราะการทำโครงงานไม่ใช่การศึกษาในสิ่งที่ยังไม่มีใครทำหรือยังไม่มีใครค้นพบเท่านั้น อาจจะศึกษา
จากผู้ที่มีเคยศึกษาไว้แล้ว โดยนำมาศึกษาและพัฒนาต่อยอด
2. โครงงานประเภทใดไม่มีการกำหนดตัวแปรอิสระ
ก. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย
ข. โครงงานประเภทนวัตกรรมใหม่
ค. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ง. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล
ตอบ ง. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล เพราะเป็นการการสำรวจ จำแนก สรุปผลข้อมูลที่ต้องการ
นำเสนอเท่านั้น
3. หากนักเรียนทำโครงงานพัฒนาเครื่องกรองน้ำและทดสอบคุณภาพเพื่อหาประสิทธิภาพของการกรองน้ำ
โครงงานจัดเป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และทดลอง
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และสำรวจ
ค. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่
ง. โครงงานประเภททดลองและทฤษฎี
ตอบ ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และทดลอง เพราะเป็นการพัฒนาเครื่องกรองน้ำซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์และมี
การนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
4. หากนักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แสดงว่าโครงงานนั้น
เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทใด
ก. การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีหรือบทนิยาม
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ข. การสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่
ค. การประยุกต์ใช้ความรู้
ง. การแก้โจทย์ปัญหาที่ความซับซ้อน
ตอบ ข. การสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ เพราะเป็นโครงงานที่มีการสร้างทฤษฎีบทใหม่หรือหลักการ องค์
ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์
5. ข้อใดเป็นการทำโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้า
ก. การศึกษาประวัติความเป็นมาของสมการ Quadratic Funcution
ข. การวิเคราะห์ทฤษฎีและสร้างทฤษฎีบทใหม่เกี่ยวกับตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ค. การสร้างหอคอยด้วยรูปหลายเหลี่ยม
ง. การวางแผนการปูกระเบื้องด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
ตอบ ก. การศึกษาประวัติความเป็นมาของสมการ Quadratic Funcution เพราะเป็นการค้นคว้า เรียนรู้ และ
หาคำตอบจากการค้นคว้า
6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษา
ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ข. การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยนักเรียนเป็นผู้ที่
ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ค. การทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ผู้ทำโครงงานจะต้องนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการศึกษาหาทางแก้ปัญหาเพื่อนใหม่
ง. เป็นการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามที่นักเรียนสนใจ โดยมีการบวนการหา
คำตอบที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีคุณภาพ
ตอบ ง. ไม่ใช่ลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะโครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการหาคำตอบ
7. โครงงานวิทยาศาสตร์การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สในรถยนต์ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทใด
ก. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี
ข. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ค. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ง. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ
ตอบ ข. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เพราะเป็นการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์มาใช้ในการทดลอง
หรือเป็นต้นแบบ
8. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจมีลักษณะสำคัญอย่างไร
ก. มีตัวแปรต้นและตัวแปรตามเหมือนโครงงานประเภททดลอง
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ข. นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
ค. นำเสนอหลักการหรือแนวคิดโดยมีเหตุผลสนับสนุน
ง. นำข้อมูลมาหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบ
ตอบ ง. นำข้อมูลมาหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบ เพื่อตอบคำถามหรือชี้ให้เห็นลักษณะสำคัญ
9. ข้อใดไม่ใช่โครงงานคอมพิวเตอร์
ก. โครงงานสื่อการสอนเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต
ข. โครงงานโปรแกรมวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย
ค. โครงงานระบบกังหันบำบัดน้ำเสีย
ง. โครงงานเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องตรรกศาสตร์
ตอบ ค. โครงงานระบบกังหันบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
10. ข้อใดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทโครงงานจำลองทฤษฎี
ก. โครงงานทดสอบทฤษฎีอะตอม
ข. โครงงานระบบแสดงการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตน์
ค. โครงงานเกมสร้างสรรค์เรื่องตรีโกณมิติ
ง. โครงงานเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ตอบ ข. โครงงานระบบแสดงการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไตน์ เป็นโครงงานประเภทโครงงานจำลองทฤษฎี
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แบบประเมินชิ้นงานนักเรียน
แผนภาพระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ.อน
คำชี้แจง ใหEผูEสอนประเมินแผนภาพระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซEอนของผูEเรียน โดยใชEเกณฑJการประเมินดัง
ตารางที่กำหนด
ประเด็นการประเมิน
ที่
ชื่อ-สกุล
รวม
ข.อ 1 ข.อ 2 ข.อ 3 ข.อ 4

สรุปผลการประเมิน
10 - 12 คะแนน
7 - 9 คะแนน
4 - 6 คะแนน
< 4 คะแนน
เกณฑKการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. ระบบทางเทคโนโลยี

ดีมาก
ดี
พอใชE
ปรับปรุง

3 คะแนน
ออกแบบไดEถูกตEอง มี
ระบบย:อยครบถEวน
แสดงความสัมพันธJของ
ระบบย:อย
2. อธิบายการทำงาน
อธิบายการทำงานของ
ของเทคโนโลยี
ระบบไดEถูกตEอง สัมพันธJ
กัน
3. ระบุการเปลี่ยนแปลง ระบุไดEชดั เจน ครบถEวน
ของเทคโนโลยี
4. ระบุผลกระทบของ ระบุไดEชัดเจน ครบถEวน
เทคโนโลยี

2 คะแนน
ออกแบบไดEถูกตEอง มี
ระบบย:อยครบถEวน

1 คะแนน
ออกแบบไดEถูกตEอง

อธิบายการทำงานของ
ระบบไดEถูกตEอง แต:ไม:
สัมพันธJกัน
ระบุไดEชัดเจน

อธิบายการทำงานของ
ระบบไดEไม:ถูกตEอง

ระบุไดEชัดเจน

ระบุไดE

ระบุไดE
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน
คำชี้แจง ใหEผูEสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว:างการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน
แลEวทำเครื่องหมาย / ลงในช:องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
สมรรถนะที่ประเมิน
1
2
3
1. ความสามารถในการสื่อสาร
1.1 มีความสามารถในการรับ-ส:งสาร
1.2 มีความสามารถในการถ:ายทอดความรูE ความคิด ความเขEาใจ
ของตนเองโดยใชEภาษาอย:างเหมาะสม
1.3 ใชEวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
2. ความสามารถในการคิด
2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหJ เพื่อการสรEางองคJความรูE
2.2 มีความสามารถในการคิดเป[นระบบเพื่อการสรEางองคJความรูE
3. ความสามารถในการแกEป>ญหา
3.1 แกEป>ญหาโดยใชEเหตุผล
3.2 แสวงหาความรูEมาใชEในการแกEป>ญหา
3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต:อตนเองและผูEอื่น
4. ความสามารถในการใชEทักษะชีวิต
4.1 ทำงานและอยู:ร:วมกับผูEอื่นดEวยความสัมพันธJอันดี
4.2 มีวิธีแกEไขความขัดแยEงอย:างเหมาะสม
5. ความสามารถในการใชEเทคโนโลยี
5.1 เลือกใชEขEอมูลในการพัฒนาตนเองอย:างเหมาะสม
5.2 เลือกใชEขEอมูลในการทำงานและอยู:ร:วมกันอย:างเหมาะสม
เกณฑKการให.คะแนนพฤติกรรม
สรุปผลการประเมิน
ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
3
36 – 25 คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติชัดเจนและบ:อยครั้ง
2
24-13 คะแนน
ดี
ปฏิบัติบางครั้ง
1
12-1 คะแนน
พอใชE

