
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5                                 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระบบทางเทคโนโลยี 
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 31263              กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                       จ านวนเวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น  ๆเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ม.4/1 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลย ี  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมายของระบบทางเทคโนโลยีและประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ (K) 
   2. อธิบายการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีสามารถเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวันได้ (K) 
   3. อธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ศาสตร์และศิลปศาสตร์กับเทคโนโลยีได้ (P) 
   4. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีได้ (P) 
   5. เห็นคุณประโยชน์ของการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และตระหนักในคุณค่าของความรู้ทา.
เทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่างๆ  ต้ังแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและท างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยในการท างานของระบบเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต 
(output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมีระบบย่อยหลายระบบ (sub-systems) ท่ีท างานสัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใด
ท างานผิดพลาดจะส่งผลต่อการท างานของระบบอื่นด้วย  และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง  ๆเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม โดยมนุษย์สามารถดัดแปลงธรรมชาติให้สอดคล้องกับความต้องการ เกิดเป็นพัฒนาการ  
 
3. สาระการเรยีนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 -  ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง  ๆต้ังแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและท างานร่วมกัน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการท างานของระบบเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต 
(output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมีระบบย่อยหลายระบบ (sub-systems) ท่ีท างานสัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใด
ท างานผิดพลาดจะส่งผลต่อการท างานของระบบอื่นด้วย 



 -   เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม  
   3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและมีความสมเหตุสมผลเพื่อฝึกทักษะน าไปใช้และแก้ปัญหา 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้  
   - มุ่งมั่นในการท างาน  
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งมั่นในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการส่ือสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 

√ 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่า
ทันส่ือ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพือ่เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน...................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง......................................................................... 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.......................................................... 
         อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจใบงานท่ี 1.2 - ใบงานท่ี 1.2  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานท่ีน าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล  

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล  

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้   
  และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ระบุให้ละเอียดและชัดเจน) 
    วิธีสอน วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) 
  วิธีสอนแบบเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) 

ชั่วโมงที่ 1 
 

ขั้นน า 
อธิบายความรู้ (Explain) 
  1. ครูเปิดคลิป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ กล้องถ่ายรูป ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันที่สามารถประยุกต์เป็นเครื ่องบินติดกล้อง แล้วตั ้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันหาค าตอบว่า 
เทคโนโลยีการผลิตกล้องถ่ายรูปในแบบฟิล์มกับแบบดิจิตอลต่างกันอย่างไร  



   (แนวตอบ : การผลิตส่ิงของเพื่อตอบสนองความต้องการ เมื่อหมดยุคมืด มนุษย์เข้าใจธรรมชาติโดยใช้ความต้องการของ
ตนเองเป็นท่ีต้ังเพื่อเปล่ียนวิทยาการให้เป็นเทคโนโลยี และสามารถดัดแปลงธรรมชาติให้เกิดมีพัฒนาการสนองความต้องการของ
มนุษย์ เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีจึงมีการพัฒนากล้องฟิล์มให้เป็นกล้องแบบดิจิตอลเพื่ออ านวยความสะดวก พร้อม
ท้ังพัฒนาฟังช่ันให้มีความหลากหลายไปเรื่อยๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ) 
 
ขั้นสอน  
 ส ารวจค้นหา (Explore) 
  1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้ร่วมกันศึกษาและสืบค้นข้อมูลเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ตามประเด็นท่ีก าหนดให้ ดังนี้ 
    ปัญหาหรือความต้องการของการใช้เทคโนโลยี 
    ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี 
    สาเหตุการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนด แล้วอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป เรื่อง การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเรื่อง ปัญหาหรือความต้องการของการใช้เทคโนโลยีท่ีน าเสนอได้
อย่างอิสระ 
  3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอความรู้เรื่อง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ขณะท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอให้
ครูคอยแนะน าและเสริมข้อมูลท่ีถูกต้องให้นักเรียน 
  4.  ครูและนักเรียนดูตัวอย่าง ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีและสาเหตุการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  จากหนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4 หน้า 15-18 แล้วร่วมกันวิเคราะห์ 
  5.  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เป็นผังมโนทัศน์ลงในกระดาษ  A4 ตามประเด็น ดังนี้ 
    สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
    ประโยชน์และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
  6.  นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรม Unit Question จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4 หน้า 19 จากนั้นครูสุ่มถามค าตอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลทีละข้อ จนครบ
ทุกข้อโดยระหว่างที่นักเรียนตอบ ให้เพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ และครูร่วมกันพิจารณาค าตอบ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 

 
ชั่วโมงที่ 2 

 
ขั้นสรุป 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  1.  ครูเปิด PowerPoint เรื่อง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป ตาม
ประเด็น ดังนี้ 
    มนุษย์ศาสตร์และศิลปะศาสตร์กับเทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคต่างๆ   
    ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี ประโยชน์ โทษ ต่อมนุษย์และสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
    สาเหตุการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาหรือความต้องการ ความก้าวหน้าของวิทยาการ บริบทของ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม  
  2.  ครูให้นักเรียนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาใน PowerPoint ท่ียังไม่เข้าใจ แล้วให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น 



  3.  ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1.2 เรื่อง ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี เมื่อท าเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
ค าตอบ  
ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  1. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
  2. ครูตรวจและประเมินผลใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
  3. ครูตรวจและประเมินผลผังมโนทัศน์ เรื่อง การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
  4. ครูประเมินผล โดยสังเกตการตอบค าถาม การร่วมกันท าผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 
    7.1.2 PowerPoint เรื่อง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
   7.1.3 คลิป VDO การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ “กล้องถ่ายรูป” 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องเรียน 
    7.2.2 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.3 www.canva.com 

7.2.4 https://www.youtube.com/watch?v=x4MOkTqh6fQ 
 

 


