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แผนการจัดการเรียนรู.ท่ี 1.1 

เร่ือง เทคโนโลยี 

จำนวน 2 ช่ัวโมง 

 

1.สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 

 เทคโนโลยีคือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มนุษย<สร>างขึ้น ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวก และแก>ปIญหาที่พบใน

ชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีไมPจำเปQนต>องการอุปกรณ<อิเล็กทรอนิกส<หรืออุปกรณ<กลไกท่ีมีการทำงานซับซ>อนเสมอ

ไป แตPอาจเปQนเพียงอุปกรณ<ที่สร>างหรือดัดแปลงขึ้นเพื่อแก>ปIญหาหรือทำให>การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมาก

ย่ิงข้ึนก็ได> 

2.ตัวช้ีวัด/จุดประสงคIการเรียนรู. 

 ตัวช้ีวัด ว 4.1 ม.4/1 วิเคราะห<แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ<กับศาสตร<อื่นโดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร< หรือคณิตศาสตร< รวมทั ้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นตPอมนุษย< สังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดล>อม เพ่ือเปQนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี 

 จุดประสงคIการเรียนรู. 

 1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีได> 

 2. ยกตัวอยPางและบอกองค<ประกอบสำคัญเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได> 

 3. วิเคราะห<ระบบทางเทคโนโลยีเบ้ืองต>นได> 

3.สาระการเรียนรู.  

ระบบทางเทคโนโลยี เปQนกลุPมของสPวนตPาง ๆ ตั้งแตPสองสPวนขึ้นไปประกอบเข>าด>วยกันและทำงาน

รPวมกันเพื่อให>บรรลุวัตถุประสงค< โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด>วย ตัวป`อน 

(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ<กันนอกจากน้ี ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี

ข>อมูลย>อนกลับ (feedback) เพ่ือใช>ปรับปรุงการทำงานได>ตามวัตถุประสงค< 

4.สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการใช>เทคโนโลยี 

3. ความสามารถในการคิด 

4. ความสามารถในการแก>ปIญหา 

5. ความสามารถในการใช>ทักษะชีวิต 

5.คุณลักษณะอันพึงประสงคI 

1. มีวินัย 

 2. ใฝtเรียนรู> 

 3. มุPงม่ันในการทำงาน 
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6.กิจกรรมการเรียนรู. (การสอนแบบสืบเสาะหาความรู>) 

 ช่ัวโมงท่ี 1   

 ข้ันนำเข.าสูTบทเรียน 

1. ครูแนะนำรายวิชา สาระสำคัญของรายวิชา เคร่ืองมือท่ีใช>ในการเรียน ได>แกP เว็บไซต<ส่ือการสอนท่ี

ครูเตรียมไว> (Google Site) 

2. นักเรียนเข>ารPวม Google Classroom ท่ีครูเตรียมไว> โดยใช> Account โรงเรียนเทPาน้ัน 

3. ครูแนะนำบทเรียนท่ี 1 เร่ืองเทคโนโลยี สาระสำคัญของบทเรียนน้ี และให>นักเรียนทำแบบทดสอบ

กPอนเรียน จำนวน 10 ข>อ เปQนเวลา 10 นาที จากเว็บไซต<ส่ือการสอน  

ข้ันสอน 

ข้ันสร.างความสนใจ (engagement) 

4. ครูให>นักเรียนพิจารณารูปตPอไปนี้ แล>วตอบคำถามวPา “สิ่งใดเปQนเทคโนโลยี และสิ่งใดไมPเปQน

เทคโนโลยีบ>าง” 

(แนวคำตอบ เทคโนโลยีได>แกP กองไฟ เปล วPาว ป`าย สิ่งที่ไมPได>ใชPเทคโนโลยี ได>แกP ทะเล ภูเขา 

พระอาทิตย< ทราย ต>นไม> ปลาดาว) 

 
5. ครูให>นักเรียนพิจารณารูปที่สอง และตอบคำถามเดิม “สิ่งใดเปQนเทคโนโลยี และสิ่งใดไมPเปQน

เทคโนโลยีบ>าง” 

(แนวคำตอบ เทคโนโลยีได>แกP เครื่องใช>ไฟฟ`า โต�ะ ตู> ถุงพลาสติก สิ่งที่ไมPได>ใชPเทคโนโลยี ได>แกP

แมว ผัก ตุ�กแก) 
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6. นักเรียนรPวมกันสรุปวPา “เทคโนโลยีคืออะไร”  

ข้ันสำรวจและค.นหา (exploration) 

7. ครูยกตัวอยPางเทคโนโลยี 1 ชนิด เชPน กาต>มน้ำ และให>นักเรียนรPวมกันวิเคราะห<วPาระบบทาง

เทคโนโลยีของกาต>มน้ำน้ีคืออะไร  

8. ครูแนะนำสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถสืบค>นหาข>อมูลได> ได>แกP เว็บไซต<อื่น ๆ จาก

อินเทอร<เน็ต และเว็บไซต<ส่ือการเรียนการสอนท่ีครูจัดทำไว> 

ข้ันอธิบายและลงข.อสรุป (explanation) 

9. นักเรียนรPวมกับสรุประบบทางเทคโนโลยีของกาต>มน้ำ พร>อมกับอธิบายเหตุผลประกอบ 

10. นักเรียนกตัวอยPางเทคโนโลยี 1 ชนิด และอธิบายลักษณะการทำงานและระบบทางเทคโนโลยี 

ของเทคโนโลยีน้ัน  

ข้ันขยายความรู. (elaboration 

11. ครูให>นักเรียนแบPงกลุPม ๆ ละ 3 คน ทำใบงานท่ี 1.1 วิเคราะห<ระบบทางเทคโนโลยี โดยแตPละกลุPม

เลือกเทคโนโลยีกลุPมละ 1 ชนิด/ชิ้น ทำการค>นหาข>อมูล และวิเคราะห<เทคโนโลยีนั้นวPามีตัวป`อน 

กระบวนการ ผลผลิต และข>อมูลย>อนกลับอะไรบ>าง โดยให>นักเรียนออกแบบเปQนแผนภาพลงใน 

Jamboard 

12. ครูให>คำแนะนำเพิ่มเติม หรือนักเรียนสอบถามข>อสงสัยเพิ่มเติมในระหวPางการค>นหาและทำ

แผนภาพ 

ข้ันประเมิน (evaluation) 

13. นักเรียนแตPละกลุPมรPวมกันนำเสนอผลงาน การวิเคราะห<ระบบทางเทคโนโลยีของกลุPมตนเอง และ

เพ่ือนและครูรPวมกับแสดงความคิดเห็น ให>ข>อเสนอแนะ และสอบถามข>อสงสัยเก่ียวกับระบบทาง

เทคโนโลยีท่ีเพ่ือนนำเสนอ 

ข้ันสรุป 

14. นักเรียนรPวมกันสรุปความหมายของ “เทคโนโลยี” และ “ระบบทางเทคโนโลยี” รPวมกัน 

15. ครูสรุปในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ียังไมPครบถ>วน 

 

7.การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑI 

ตรวจแบบทดสอบกPอนเรียน แบบทดสอบกPอนเรียน - 

ตรวจใบงาน ใบงานท่ี 1.1 วิเคราะห<ระบบ

ทางเทคโนโลยี 

ผPานเกณฑ<ร>อยละ 75 ของโรงเรียน 

ประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

แบบประเมินคุณลักษณะและ

ความสามารถ 

ระดับคุณภาพต้ังแตP 3.50 ข้ึนไป 
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8.ส่ือและแหลTงเรียนรู. 

 1. เว็บไซต<ส่ือการเรียนการสอน www.dt.nattapon.com 

 2. หนังสือเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (สสวท.) ม.4 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู. 

ผลการจัดการเรียนรู>     

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

ปIญหา และอุปสรรค 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

แนวทางแก>ไข / แนวทางการพัฒนา 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

      ลงช่ือ....................................ครูผู>สอน 

       ( นายณัฐพล บัวอุไร ) 

 

ความคิดเห็นของผู.นิเทศ 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ............................................                                                                                                                                          

              (นางสาวจิรภิญญา วงษ<ตรีศรี)  

      ผู>นิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนร>อยละ 100 สามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีได> 

2. นักเรียนร>อยละ 100 สามารถ ยกตัวอยPางและบอกองค<ประกอบสำคัญเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได> 

3. นักเรียนร>อยละ 90 สามารถวิเคราะห<ระบบทางเทคโนโลยีเบ้ืองต>นได> 

 

1. นักเรียนร>อยละ 10 สามารถวิเคราะห<ระบบทางเทคโนโลยีเบ้ืองต>นได> 

 

อธิบายเพ่ิมเติมและยกตัวอยPางประกอบ พร>อมกับให>เพ่ือนชPวยอธิบาย 

1. องค<ประกอบของแผนการสอนมีความครบถ>วนสมบูรณ< 

2. สามารถนำไปใช>ในการจัดการเรียนการสอนได>จริง 
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แบบทดสอบกTอนเรียน 

เร่ือง เทคโนโลยี 

คำช้ีแจง  ให>นักเรียนเลือกคำตอบข>อท่ีถูกต>องมากท่ีสุด  

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโครงงาน 

 ก. กิจกรรมศึกษาวิชาการท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกข้ึนมาศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ

ให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 ข. กิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้โครงงาน

สำเร็จภายใต้คำแนะนำ กระตุ้นความคิด จากผู้เช่ียวชาญ 

 ค. เป็นการศึกษาเรียนรู้ในส่ิงท่ียังไม่มีใครทำหรือยังไม่มีใครค้นพบ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีมี

ประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรม 

 ง. เป็นการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายๆ ส่ิงท่ีอยากรู้คำตอบให้ลึกซ๊ึงหรือเรียนรู้ใน

เร่ืองน้ันๆให้มากย่ิงข้ึน 

ตอบ ค. เพราะการทำโครงงานไม่ใช่การศึกษาในส่ิงท่ียังไม่มีใครทำหรือยังไม่มีใครค้นพบเท่าน้ัน อาจจะศึกษา

จากผู้ท่ีมีเคยศึกษาไว้แล้ว โดยนำมาศึกษาและพัฒนาต่อยอด 

2. โครงงานประเภทใดไม่มีการกำหนดตัวแปรอิสระ 

 ก. โครงงานประเภททฤษฎีหรืออธิบาย 

 ข. โครงงานประเภทนวัตกรรมใหม่ 

 ค. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

 ง. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล 

ตอบ ง. โครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล เพราะเป็นการการสำรวจ จำแนก สรุปผลข้อมูลท่ีต้องการ

นำเสนอเท่าน้ัน 

3. หากนักเรียนทำโครงงานพัฒนาเคร่ืองกรองน้ำและทดสอบคุณภาพเพ่ือหาประสิทธิภาพของการกรองน้ำ 

โครงงานจัดเป็นโครงงานประเภทใด 

 ก. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์และทดลอง 

 ข. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์และสำรวจ 

 ค. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ 

 ง. โครงงานประเภททดลองและทฤษฎี 

ตอบ ก. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์และทดลอง เพราะเป็นการพัฒนาเคร่ืองกรองน้ำซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐ์และมี

การนำส่ิงประดิษฐ์น้ันไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ 

4. หากนักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แสดงว่าโครงงานน้ัน

เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทใด 

 ก. การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีหรือบทนิยาม 
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 ข. การสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ 

 ค. การประยุกต์ใช้ความรู้ 

 ง. การแก้โจทย์ปัญหาท่ีความซับซ้อน 

ตอบ ข. การสร้างทฤษฎีบทหรือสูตรใหม่ เพราะเป็นโครงงานท่ีมีการสร้างทฤษฎีบทใหม่หรือหลักการ องค์

ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ 

5. ข้อใดเป็นการทำโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทงานศึกษาค้นคว้า 

 ก. การศึกษาประวัติความเป็นมาของสมการ Quadratic Funcution 

 ข. การวิเคราะห์ทฤษฎีและสร้างทฤษฎีบทใหม่เก่ียวกับตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 

 ค. การสร้างหอคอยด้วยรูปหลายเหล่ียม 

 ง. การวางแผนการปูกระเบ้ืองด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ 

ตอบ ก. การศึกษาประวัติความเป็นมาของสมการ Quadratic Funcution เพราะเป็นการค้นคว้า เรียนรู้ และ

หาคำตอบจากการค้นคว้า 

6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 ก. การศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษา

ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

ข. การศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นเร่ืองเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยนักเรียนเป็นผู้ท่ี

ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ค. การทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ชนิดหน่ึงท่ีผู้ทำโครงงานจะต้องนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือการศึกษาหาทางแก้ปัญหาเพ่ือนใหม่  

 ง. เป็นการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามท่ีนักเรียนสนใจ โดยมีการบวนการหา

คำตอบท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ได้ผลการทดลองท่ีมีคุณภาพ 

ตอบ ง. ไม่ใช่ลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะโครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการหาคำตอบ 

7. โครงงานวิทยาศาสตร์การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สในรถยนต์ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทใด 

 ก. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 

 ข. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

 ค. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

 ง. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ 

ตอบ ข. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ เพราะเป็นการสร้างเคร่ืองมือ อุปกรณ์มาใช้ในการทดลอง
หรือเป็นต้นแบบ 

8. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจมีลักษณะสำคัญอย่างไร 

 ก. มีตัวแปรต้นและตัวแปรตามเหมือนโครงงานประเภททดลอง 



22 

 ข. นำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา 

 ค. นำเสนอหลักการหรือแนวคิดโดยมีเหตุผลสนับสนุน 

 ง. นำข้อมูลมาหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบ  

ตอบ ง. นำข้อมูลมาหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบ เพ่ือตอบคำถามหรือช้ีให้เห็นลักษณะสำคัญ 

9. ข้อใดไม่ใช่โครงงานคอมพิวเตอร์ 

 ก. โครงงานส่ือการสอนเร่ืองระบบไหลเวียนโลหิต 

 ข. โครงงานโปรแกรมวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย 

 ค. โครงงานระบบกังหันบำบัดน้ำเสีย 

 ง. โครงงานเกมเพ่ือการเรียนรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ 

ตอบ ค. โครงงานระบบกังหันบำบัดน้ำเสีย เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ 

10. ข้อใดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทโครงงานจำลองทฤษฎี 

 ก. โครงงานทดสอบทฤษฎีอะตอม 

 ข. โครงงานระบบแสดงการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจ็คไตน์ 

 ค. โครงงานเกมสร้างสรรค์เร่ืองตรีโกณมิติ 

 ง. โครงงานเว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

ตอบ ข. โครงงานระบบแสดงการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจ็คไตน์ เป็นโครงงานประเภทโครงงานจำลองทฤษฎี 
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ใบงานท่ี 1.1 

เร่ืองวิเคราะหIระบบทางเทคโนโลยี 

 

คำช้ีแจง 

1. แบPงกลุPม ๆ ละ 3 คน 

2. เลือกเทคโนโลยีรอบ ๆ ตัวมา 1 ชนิด โดยจะต>องเปQนเทคโนโลยีท่ีมีการทำงานแบบซับซ>อน 

3. วิเคราะห<ระบบเทคโนโลยีเปQนแผนภาพ 

 

นำเสนอข>อมูลด>วย Google Jamboard โดยนำเสนอ 4 ประเด็นดังน้ี 

1. ช่ือระบบ 

2. แผนภาพระบบ 

 (อยPาลืมระบุช่ือสมาชิกกลุPม ห>อง และเลขท่ี) 

สPงงานโดยแชร<ลิงค<และสPงลิงค<เข>า Google Classroom 
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แบบประเมินสมรรถนะผู.เรียน 5 ด.าน 

คำช้ีแจง  ให>ผู>สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวPางการเรียนการสอนและนอกเวลาเรียน  

 แล>วทำเคร่ืองหมาย / ลงในชPองท่ีตรงกับระดับคะแนน  

 

สมรรถนะท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    

    1.1 มีความสามารถในการรับ-สPงสาร    

    1.2 มีความสามารถในการถPายทอดความรู>  ความคิด ความเข>าใจ

ของตนเองโดยใช>ภาษาอยPางเหมาะสม 

   

   1.3 ใช>วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    

2. ความสามารถในการคิด    

    2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห< เพ่ือการสร>างองค<ความรู>    

   2.2 มีความสามารถในการคิดเปQนระบบเพ่ือการสร>างองค<ความรู>    

3. ความสามารถในการแก>ปIญหา      

    3.1 แก>ปIญหาโดยใช>เหตุผล    

    3.2 แสวงหาความรู>มาใช>ในการแก>ปIญหา    

    3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบตPอตนเองและผู>อ่ืน    

4. ความสามารถในการใช>ทักษะชีวิต    

   4.1 ทำงานและอยูPรPวมกับผู>อ่ืนด>วยความสัมพันธ<อันดี    

  4.2 มีวิธีแก>ไขความขัดแย>งอยPางเหมาะสม    

5. ความสามารถในการใช>เทคโนโลยี    

   5.1 เลือกใช>ข>อมูลในการพัฒนาตนเองอยPางเหมาะสม     

5.2 เลือกใช>ข>อมูลในการทำงานและอยูPรPวมกันอยPางเหมาะสม    

เกณฑIการให.คะแนนพฤติกรรม       สรุปผลการประเมิน 

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ 3  36 – 25  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติชัดเจนและบPอยคร้ัง 2  24-13 คะแนน ดี 

ปฏิบัติบางคร้ัง 1   12-1 คะแนน พอใช> 

 


