
แผ่นที่ ๑ ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 
 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ ข้อที ่2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปญัหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง
ด้านกระบวนการทางเทคโนโลย ี
สาระสำคัญ ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการเทคโนโลยีจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมขอ้มูลความรู้จากศาสตร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแกป้ัญหาโดยเร่ิมจาก
การวิเคราะห ์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึง
เง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ชว่ยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแล้ว
ดำเนินการออกแบบแนวทางการแก้ไขปญัหาทำได้หลากหลายวธิีพร้อมทั้ง
กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วย
ให้ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. (K)อธิบายความหมายของกระบวนการเทคโนโลยี  
2. (P)อธิบายเกี่ยวกับข้ันตอนการแก้ปัญหาผ่าน วเิคราะห์สาเหตุ 
หรือปัจจัยทีส่่งผลต่อการแก้ปญัหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  
3.(A) เห็นประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลย ี
สาระการเรียนรู ้ 
ขั้นตอนกระบวนการทางเทคโนโลยี 
สมรรถนะสำคัญ 
1.ทักษะการสื่อสาร อภิปรายกระบวนการทางเทคโนโลย ี
2.ทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  
3.ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการพัฒนาผลงาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย การใช้คอมพิวเตอร์และการเรยีนรู้  
2. ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียนและศึกษาเพิ่มเตมิจากอินเทอร์เนต็  
3. อยู่อย่างพอเพียง ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้คุ้มค่า 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  
  1.กิจกรรมที่ ๑.๑ กระบวนการเทคโนโลยีที่สนใจ 
  2.ใบงานที ่๑.1 กระบวนการเทคโนโลยี 
   

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 
ด้าน K ตรวจใบ

กิจกรรม 
แบบประเมิน
กิจกรรม 

เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

ด้าน P ตรวจใบ
กิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

ด้าน A สังเกต แบบสังเกต เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ระดมสมอง  ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  

สื ่อ/แหล่งเร ียนรู ้ : หนังสือเร ียนรายวิชาพื ้นฐาน   สไลด์
ประกอบการสอน  ใบความรู้   ผลิตภัณฑ์ขม้ินชัน   facebook  

 
เวลา : ๔ ชั่วโมง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

กระบวนการทางเทคโนโลยี 



แผน่ที่ ๒   แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  
มาตรฐานการเรียนรู้   

 ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือ พัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   
๒. ตัวชี้วัด  
  ว ๔.๑ ม.๑/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับปัญหา 
  ว ๔.๑ ม.๑/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น

นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 
  ว ๔.๑ ม.๑/๔ ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง 

แก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1. (K)อธิบายความหมายของกระบวนการเทคโนโลยี  

 2. (P)อธิบายเกี่ยวกับข้ันตอนการแก้ปัญหาผ่าน วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี  
3.(A) เห็นประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยี 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑) ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวันพบได้จากหลาย

บริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น การเกษตร อาหาร 
 ๒) การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหา 
๓)  การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น 

โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 



๔) การออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทำได้หลากหลายวิธี เช่น 
การร่างภาพ การเขียนแผน การเขียนผังงาน 
๕) การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานก่อนดำเนินกา
แก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย 

๖) การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือ
วิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่อง 
และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 ๗) การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
เกี ่ยวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที ่ได้ ซึ่ง
สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่น
นำเสนอผลงาน 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัญหาหรือความต้องการในชีว ิตประจำวันพบได้จากหลายบริบทขึ ้นกับสถานการณ์ที ่ประสบ เช่น 
การเกษตร อาหารดังนั้นการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมแล้วดำเนินการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทำได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผน 
การเขียนฝังงาน พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงาน
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และจะสมบูรณ์เมื่อนำเสนอผลงานเป็นการ
ถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี 
เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน 
 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
 ๑) ทักษะการคิดวิเคราะห์    
 ๒) ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  
 ๓) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการทำงาน 



๗. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  ,กรณีตัวอย่าง, ใช้ปัญหาเป็นฐาน )  
 
ขั้นที่ ๑ ๑.ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตประจำวัน “นักเรียนติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันมากแค่ไหน 

อย่างไร”ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมในปัจจุบันคือปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข  

  ๒.  ครูสุ ่มนักเรียน ๓ – ๔ คน ยกตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั ้งบอกว่าปัญหาที่
จำเป็นต้องแก้คืออะไร สาเหตุ และผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร 

๓.  ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของมนุษย์ล้วนเป็น
เทคโนโลยี ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดที่เป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้
เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมก็อาจเป็นโทษได้ 

๔.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
๕.  ครูถามคำถามกระตุ้นความคิด จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยใน

การดำรงชีวิตอย่างไรแล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม 
แนวคำตอบ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ ช่วยในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี 
ซึ ่งเป็นขั้นเป็นตอนที่มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา จนได้ออกมาเป็นสิ ่งที ่ตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของมนุษย์ซึ่ง
กระบวนการเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ 
 
ขั้นที่ ๒  ขั้นกำหนดปัญหา 
  ๑ ครูถามคำถามสำคัญประจำหัวข้อกับนักเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื ้นฐาน เทคโนโลยี ว่า 
กระบวนการเทคโนโลยีช่วยตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์อย่างไร 
แนวคำตอบ กระบวนการเทคโนโลยีช่วยตอบสนองความต้องการของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
สามารถพัฒนาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือให้การใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 
  ๒.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๔ คน แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

ความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยี 
  ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่สืบค้นได้ภายในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปลงในกระดาษ A4 แล้ว

นำมาส่งครูเพ่ือให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๔. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยี ช่วยตอบสนอง

ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์อย่างไรจากนั้นร่วมกันสรุปว่า กระบวนการเทคโนโลยีช่วย
ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบที่ช่วยในการ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบ การปรับปรุง
แก้ไข และการนำเสนอผลงาน  

  ๕. ครูตั้งคำถาม แล้วสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบคำถาม ดังนี้ 



    กระบวนการเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร 
    แนวคำตอบ ช่วยแก้ปัญหาและสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ 
    องค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยีมีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
    แนวคำตอบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การระบุปัญหาหรือความต้องการ 2.การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหา 3.การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 4.การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 5.การทดสอบ 6.การปรับปรุงแก้ไข
และประเมินผล 7.การนำเสนอผลงาน 

  ๖.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยี 
  ๗. ครูนำป้ายกระดาษที่เขียนคำว่า “ปัญหาขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากขมิ้น” ไปติดไว้บริเวณหน้า  
  ๘. ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การระบุปัญหา จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี และอภิปราย

หัวข้อที่ครูติดไว้บริเวณหน้า ครูกำหนดเวลาในการร่วมอภิปราย ๕ นาทีจากนั้นนักเรียนร่วมกันเสนอปัญหา
ที่หลากหลาย และเลือกปัญหาที่สนใจ 

  ๙. นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกปัญหาตามความสนใจ แต่ละกลุ่มสรุปปัญหาและความต้องการที่กลุ่มสนใจ โดยระบุ
ปัญหาที่จำเป็นหรือความต้องการคืออะไร  

ข้อเสนอแนะ การแบ่งกลุ่มผู้สอนอาจใช้วิธีการแบ่งโดยคละกันระหว่างนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน หรืออาจ
ใช้การจับฉลาก หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
 
ขั้นที่ ๓ ขั้นทำความเข้าใจปัญหา 
  ๑. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ ดังนี้ 
    องค์ประกอบของการระบุปัญหา ได้แก่องค์ประกอบใดบ้าง 
    แนวคำตอบ 1. ปัญหา คือ สิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไข   2. ใคร คือ ผู้ที่เผชิญปัญหาที่เราจำเป็นต้องแก้ 
     3. เหตุผล คือ เหตุใดปัญหานี้จึงจำเป็นต้องแก้ 
    นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มีความแตกต่างกันอย่างไร 
    แนวคำตอบ นวัตกรรม (innovation) คือ การนำเอาวิทยาการต่างๆ มาออกแบบเพื่อตอบสนอง

ความจำเป็นหรือความต้องการ สามารถนำมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 
สามารถนำมาทำการค้าได้ สามารถสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ เช่นหุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

    สิ่งประดิษฐ์ (invention)คือ สิ่งที่เป็นการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น พิมพ์ดีด วิทยุ 
โทรทัศน์ เป็นต้น 

  ๒.  นักเรียนแต่ละกลุ ่ม ร่วมกันอภิปราย ตั ้งคำถามในประเด็นที ่อยากรู ้ ระดมสมองหาความหมาย              
คำนิยาม และอธิบายสถานการณ์ของปัญหา จัดทำสรุปลงในกระดาษ A4 ตามประเด็น ดังนี้ 

    ปัญหาที่จำเป็นต้องแก้คืออะไร 
    ใครคือผู้ที่เผชิญปัญหาที่เราจำเป็นต้องแก้ 
    เหตุใดปัญหานี้จึงจำเป็นต้องแก้ 
   แล้วร่วมกันออกแบบวิธีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ 
  ๓. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ ทีละกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม 

เมื่อแต่ละกลุ่มเสนอผลงานจบแล้วให้นำผลงานไปติดไว้ตามบริเวณรอบๆห้องเรียน 



  ๔. ครูให้เวลานักเรียน ๓ นาทีในการเดินชมผลงานของกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลงานของกลุ่มตนเอง 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน  

  ๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากปัญหาที่เป็นสถานการณ์ศึกษาแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้นเรา
สามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเพ่ือการตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการได้ 

 
ขั้นที่ ๔ ขั้นการดำเนินการศกึษาค้นคว้า 
  ๑. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบว่า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหามีอะไรบ้าง  
   แนวคำตอบ การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลมีหลายแบบ เช่น การพูดคุยหรือการสัมภาษณ์ การ

สังเกต การร่วมประสบการณ์ การศึกษาจากหนังสือ วารสาร สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
  ๒.  ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จากหนังสือเรียน รายวิชา

พ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
  ๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ตามประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม 

แล้วแบ่งหน้าที่กัน จัดเรียงลำดับการทำงาน กำหนดเป้าหมายของงาน ระยะเวลา  ค้นคว้าและ
บันทึกข้อมูล 

  ๔. ครูอธิบายเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา โดยการรวบรวมข้อมูลทำได้ ๒ วิธีการหลัก ดังนี้ 
การรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ การรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ  

 
ขั้นที่  ๕  ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 
  ๑.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น โดยผู้เรียนแต่ละคนนำความรู้มานำเสนอภายใน

กลุ่ม ครูและนักเรียนคนอ่ืนๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และหาความรู้เพ่ิมเติม 
  ๒.  ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบว่า การสร้างสรรค์เทคโนโลยีช่วยในการแ ก้ปัญหาได้

อย่างไร และควรพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง 
   แนวคำตอบ  การสร้างสรรค์เทคโนโลยี คือ การเลือกวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำให้เทคโนโลยีที่จะถูกสร้างขึ้น

สามารถตอบโจทย์กับปัญหา โดยการเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ พิจารณาจากการทำงาน
ที่ดีข้ึน เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น สะดวกข้ึน ความเป็นไปได้ เป็นต้น 

  ๓. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า เหตุผลที่กระบวนการเทคโนโลยีมีขั้นตอนการเลือกวิธีการเพราะต้องการหา
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

  ๔.  ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จากหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี  

  ๕.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายเลือกวิธีการแก้ปัญหา ตามปัญหาของแต่ละกลุ่ม พร้อม
ทั้งออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สรุป แล้วให้เขียนในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ 

  ๖.  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า ต้นแบบ คือ การสร้างแบบจำลองของเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาจึงสามารถทดสอบสมมติฐานได้ เมื่อเราออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปคือการทดสอบเพ่ือการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้



ตามวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจาก
การทดสอบก็เป็นขั้นปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล  

  ๗.  ครูอธิบายเรื่องการทดสอบ เป็นขั้นตอนการทดสอบว่าแนวคิดของเทคโนโลยีนั้นตอบโจทย์ของ
ผู้ใช้งานหรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไขบ้าง การปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล หลังจาก
การทดสอบแล้วพบว่าเทคโนโลยีที ่ เราต้องออกแบบนั ้นมีข ้อบกพร่อง ขั ้นตอนต่อไปของ
กระบวนการเทคโนโลยีก็จะเป็นการปรับปรุง แก้ไข โดยอาจปรับปรุงแก้ไขจากต้นแบบเดิม 
นำเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญของกระบวนการเทคโนโลยี เป็นการนำเสนอแนวคิด 
หรือชิ้นงาน 

 
ขั้นที่ ๖ ขั้นสรุปและประเมินค่าของคำตอบ 
  ๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ แล้วเขียนผลงานลงในกระดาษปรู๊ฟ 

โดยครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อเรื่องที่นำเสนอได้อย่างอิสระ ซึ่งชื่อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่
นำเสนอ เช่น ปัญหาการหั่นขมิ้น เป็นต้น 

  ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอปัญหา ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอครูชมเชย วิพากษ์งานของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การนำเสนอของผู้เรียนอาจนำเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เช่น (1) การเดินชมผลงาน (gallery 
walk) โดยให้แต่ละกลุ่มเขียนผลงานลงในกระดาษปรู๊ฟ จากนั้นติดไว้บริเวณรอบ ๆ ห้องเรียน เพ่ือให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืน
ได้เดินเวียนชมผลงาน พร้อมกับให้ผู้ชมเขียนข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือสิ่งที่ชอบ ลงบนกระดาษโพสต์อิท แล้วติด
ไว้ที่กระดาษปรู๊ฟของกลุ่มนั้น ๆ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   (2) การใช้สื่อ
ออนไลน์ โดยให้แต่ละกลุ่มนำ ผลงานอัพโหลดขึ้นบนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เช่น Facebook, 
Blog จากนั้นเปิดโอกาสให้เพื่อนคนอื่น ๆ สามารถเข้าไปชมผลงานและเขียนข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยต่าง ๆ  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น 
  ๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกระบวนการเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมโดยอธิบายในเรื่องกระบวนการเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  ๔. ครูเปิด PowerPointเรื่องกระบวนการเทคโนโลยี ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและ

สรุป เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี 
   ๕. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี เมื่อทำเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกัน
เฉลยคำตอบ 
 
 
 
 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ตรวจแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

๒ - ตรวจใบงานที่ ๑.๑ - ใบงานที่ ๑.๑ 
 

ร้อยละ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๓ - ประเมินการนำเสนอ   
  ผลงาน 

- ผลงานที่นำเสนอ 
 

เกณฑ์ผ่าน 
ระดับคุณภาพพอใช้ 

๔ - สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

เกณฑ์ผ่าน 
ระดับคุณภาพพอใช้ 

๕ - สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์ผ่าน 
ระดับคุณภาพพอใช้ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
  - ใบงานที่ ๑.๑ เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี 
  - PowerPoint เรื่อง การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี 
  9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   ห้องเรียน 
   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. (ความรู้,เหตุผล) การสืบค้นข้อมูลในการพัฒนางานทั้งทีเ่ป็นชิ้นงานหรือวธิีการ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างไร 
Q2. (ความรู้,เหตุผล) ผู้เรียนได้คำนึงถึงกระบวนการทางเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง 
Q3. (ความรู้,เหตุผล) สามารถระบุปัญหาเพ่ือแก้ไขขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นอย่างไรบ้าง 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. กระบวนการเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร 
Q4. องค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยีมีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
Q๕. องค์ประกอบของการระบุปัญหา ได้แก่องค์ประกอบใดบ้าง 

 Q๖. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหามีอะไรบ้าง 
Q๗. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหามีวิธีการอย่างไร 

    Q๘. นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
    Q๙. วิศวกรเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีอย่างไร  

Q1๐.  การสร้างสรรค์เทคโนโลยีช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไร  
Q1๑.  มีแนวทางประยุกต์ความรู้ด้านกระบวนการทางเทคโนโลยีไปพัฒนาชิ้นงานของตนเองได้อย่างไรบ้า 
 

 

  



แผ่นที่ ๔ แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. รอบรู้เรื่องหลักสูตร เนื้อหา 
2. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. รอบคอบวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. วัดและประเมินผลหลากหลายตามสภาพจริง 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีวินัย รับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรม 
2. ขยันมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม 
3. ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม 
4. เมตตา กรุณา ช่วยเหลือต่อนักเรียนในชั้นเรียน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

สอนบรรลุตามผลการเรียนรู้ 
ลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ทักษะที่เป็นจุดเน้น 

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมของนักเรียน 

วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา 
ออกแบบ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ ครบถ้วน 

 
เวลา 
 

ให้เวลาพอเหมาะสมกับการ 
วางแผน และการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ใช้เวลา 4 ชั่วโมง จัด กิจกรรม 
ให้เหมาะสมกับ ระดับและ
กระบวนการ เรียนรู้ของนักเรียน 

วางแผนและกำกบัการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เวลา
เรียนตรงตาม เวลาที่กำหนด 

 
การจัดกิจกรรม 
 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการ ฝึกปฏิบัติเขียน
โปรแกรม ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ
กระบวนการคิด ทีส่อดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้และวัยของผู้เรียน 

วางแผนอย่างรอบคอบใน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน ได้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

เพื่อให้ความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน มี
การเตรียมการอุปกรณ์และ
สื่อออนไลน์เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ 

ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ 
เอกสาร และสื่อที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

เพื่อให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนที่รู้
หลากหลาย เหมาะสมกบั
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

สอดคล้องกับเนื้อหา 
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหา วัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้

 
ประเมินผล 
 

เพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนตามตัวชี้วัดที่
กำหนดและ เพื่อนำผลทีไ่ด้
จากการประเมินไปพฒันา
นักเรียนต่อไป 

ครูกำหนดประเด็นในการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดผลประเมินผล 
 



 
แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

๕.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความหมายและลักษณะของเทคโนโลยี 
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. มีวินัย รับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรม 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มุ่งม่ัน ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.นักเรียนได้คิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลในการตอบคำถาม 
2.นักเรียนมีการวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ จากกรณีศึกษา 
 
 

1.นักเรียนมีการทำงานร่วมกัน
ภายในห้องเรียน รู้จักการวางแผน 
2.ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้ 
3.ใช้สื่อเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรม 

1.มีการระดมสมอง ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
2.ปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จลุงล่วงตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

 

๕.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
K ความรู้  

- การเรียนรู้เรื่อง 
กระบวนการทางเทคโนโลยี
และวิวัฒนาการของ
เทคโนโลย ี

- มีความรู้ในการวางแผน
ร่วมกัน 
- มีความรู้ในการปฏิบัติติ
ตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

- วิเคราะห์ของดีที่อยู่
ในท้องถิ่นอำเภอบ้าน
ตาขุน จ.สุราษฎร์ธาน ี
-วิเคราะห์ธรุกิจที่สนใจ
มองแนวทางการ
จัดการธุรกจิได้  

- มีการจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุม่ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
-ใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติกจิกรรม 

 
P ทักษะ  

-วิเคราะหส์าเหตุ หรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี  
 

- มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกันเกิดการยอมรับ
ภายใต้ข้อกำหนด  

- ใช้วิธีการได้อย่าง 
ถูกต้อง ได้คำตอบท่ี 
สมเหตุสมผล 

- มีความเอื้อเฟื้อ 
แบ่งปันความรู้ และ 
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 
ความเตม็ใจ 

 
A ค่านิยม  

- เลือกใช้วิธีการ 
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

- นำประสบการณ์ 
ความรู้ที่ได้รับไป แบ่งปัน
เพื่อนๆ 

-ใช้วิธีการที่ง่ายไม่ 
ซับซ้อน 

- มีเจตคติทีด่ีในการ
ทำงาน 



 
ทักษะที่เป็น
จุดเน้น 

- มีทักษะการสื่อสาร 
อภิปรายกระบวนการทาง
เทคโนโลย ี

- สามารถสื่อสารเพื่อให้
ทุกคนเข้าใจ  

- เกิดทักษะในการใช้
ข้อมูลอย่างเหมาะสม 

- มีการจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุม่ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
-ใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติกจิกรรม 

นำไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที ่ 1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3. เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4. Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................... .................. 
................................................................................................................................ ................................................... 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................... .................. 
................................................................................................................................ ................................................... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................................ ................................................... 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                        ( นางสาวขวัญชนก สังขเ์ทพ )    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

             ( นางนริศา บุระชัด ) 
          หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

         ( นางกัญจนา  สมชาติ ) 
               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

          ( นายบุญเลิศ  ทองชล ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี  ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 
 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ ข้อที ่2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปญัหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง
ด้านกระบวนการทางเทคโนโลย ี
สาระสำคัญ ปัญหาหรือความตอ้งการในชีวิตประจำวันของ
มนุษย์พบได้จากหลายสาเหตุขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ มนุษยแ์ต่ละ
คนจะประสบเช่นปญัหาทางด้านการเกษตรปัญหาจากการขาด
แคลนอาหารเป็นต้นดังนั้นการแกป้ัญหาผู้ที่ทำหน้าท่ีในการ
แก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้นรวบรวมข้อมูลความรู้จากศาสตร์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งต่างๆ เช่น 
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นต้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
๑.  อธิบายและสรุปวิวัฒนาการของเทคโนโลยไีด้และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ (K) 
๒. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้(P) 

 ๓. เห็นประโยชน์ของการเรยีนวิชาออกแบบและเทคโนโลยี และ
ตระหนักในคณุค่าของความรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยี (A) 
สาระการเรียนรู ้ 
วิวัฒนาการทางเทคโนโลย ี
สมรรถนะสำคัญ 
1.ทักษะการสื่อสาร อภิปรายกระบวนการทางเทคโนโลย ี
2.ทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี  
3.ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการพัฒนาผลงาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย การใช้คอมพิวเตอร์และการเรยีนรู้  
2. ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียนและศึกษาเพิ่มเตมิจากอินเทอร์เนต็  
3. อยู่อย่างพอเพียง ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้คุ้มค่า 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน :  
 ๑.ใบงานที ่๑.๒ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 
   

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑป์ระเมิน 
ด้าน K ตรวจใบ

กิจกรรม 
แบบประเมิน
กิจกรรม 

เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

ด้าน P ตรวจใบ
กิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 

เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

ด้าน A สังเกต แบบสังเกต เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ระดมสมอง  สืบเสาะ
ความรู้ 

สื ่อ/แหล่งเร ียนรู ้ : หนังสือเร ียนรายวิชาพื ้นฐาน   สไลด์
ประกอบการสอน  ใบความรู้   facebook  

 
เวลา : ๔ ชั่วโมง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 



แผ่นที่ ๒ แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้  
 ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือ พัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   
๒. ตัวชี้วัด  
  ว ๔.๑ ม.๑/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดที่

เกี่ยวข้องกับปัญหา 
   
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ๑. อธิบายและสรุปวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ (K) 
 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได(้P) 
 ๓. เห็นประโยชน์ของการเรียนวิชาออกแบบและเทคโนโลยี และตระหนักในคุณค่าของความรู้วิวัฒนาการของ

เทคโนโลยี (A) 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

- ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวันพบได้จาก
หลายบริบทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น 
การเกษตร อาหาร 

-  การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวันของมนุษย์พบได้จากหลายสาเหตุขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ี 
มนุษยแ์ต่ละคนจะประสบเช่นปัญหาทางด้านการเกษตรปัญหาจากการขาดแคลนอาหารเป็นต้นดังนั้นการ
แก้ปัญหาผู้ที่ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้นรวบรวมข้อมูลความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง



เพ่ือนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งต่างๆ เช่น 
สภาพแวดล้อม ทรัพยากรวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นต้น 

 
6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
 ๑) ทักษะการคิดวิเคราะห์    
 ๒) ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  
 ๓) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. อยู่อย่างพอเพียง 
๔. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
๗. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  ,บรรยาย , ระดมสมอง,สบืเสาะหาความรู้) 
 
ขั้นที ่๑ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันทบทวนความรู้ที่เรียนมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี ว่า 
กระบวนการทางเทคโนโลยี ทั้ง ๗ ขั้นตอน นักเรียนสามารถระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา   โดยจากกรณีศึกษา “ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากขมิ้น” 
 
ขั้นที่ ๒  กระตุ้นความสนใจ 
  ๑. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบว่า “นักเรียนคิดว่ามนุษย์ยุคหินเก่ามีการดำรงชีวิตอย่างไรบ้าง 

จากนั้นครูถามนักเรียนต่อว่า “ถ้านักเรียนหลุดเข้าไปอยู่ในยุคหินจะมีวิวัฒนาการในการดำรงชีวิต
อย่างไร 

   แนวคำตอบ   มนุษย์ยุคนี้จะเร่ร่อนเคลื่อนย้ายตามแหล่งอาหาร มีที่อยู่อาศัยชั่วคราว เป็นต้น 
       เลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรกรรม ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการล่าสัตว์ และมีการสร้างที่อยู่อาศัย 
                              เป็นหลักแหล่ง เป็นต้น 
  ๒. ครูเปิดภาพเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ขวานหิน เข็มที่ทำจากกระดูก เตาไฟ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตในยุคหิน มาให้

นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่าเคยเห็นสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้หรือไม่และสิ่งประดิษฐ์นี้ใช้ทำอะไรจากนั้นจึง
นำภาพสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่อดีตในปัจจุบันมาให้นักเรียนดู แล้วบอกว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นนี้คือวิวัฒนาการของ
เทคโนโลย ี

 
 



ขั้นที่ ๓ สำรวจค้นหา  
๑. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและวัตถุมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของ

มนุษย์และสังคมอย่างไรและเขียนเครื่องมือและวัตถุมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมลงใน
กระดาษกระดาษ จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละกลุ่ม ออกมาบอกถึงผลกระทบต่อวิวัฒนาการ 

๒. ครูถามคำถามสำคัญประจำหัวข้อกับนักเรียนว่า เครื่องมือและวัตถุมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ 
และสังคมอย่างไร 

แนวคำตอบ เครื ่องมือและวัตถุมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์โดยการที่มนุษย์สามารถนำ
ความคิดมาพัฒนาเครื่องมือและวัตถุให้มีความก้าวหน้า และสามารถใช้งานในการอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

  ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปวิวัฒนาการของมนุษย์และเทคโนโลยีพร้อมกับเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 
  ๔. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าและเปรียบเทียบสิ่งประดิษฐ์ยุคเก่ากับ

สิ่งประดิษฐ์ยุคปัจจุบัน จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
   โดยประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 9 ยุค ดังนี้ 
   -  ยุคพาลิโอลิธิค -  ยุคเหล็ก    -  ยุคเมโซลิธิค  -  ยุคกลาง 
   -  ยุคนิโอลิธิค  -  ยุคเรอเนสซองส์  -  ยุคสำริด 
  ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
  ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า วิวัฒนาการที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีมีมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

และช่วยในหารอำนวยความสะดวก 
  ๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ ่มจำแนกยุคของการประวัติศาสตร์เทคโนโลยี โดยสรุปเป็นผังมโนทัศน์  

ลงในกระดาษ A4 เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
 

ขั้นที่ ๔ อธิบายความรู้  
  ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม โดยกำหนดเวลา

ในการนำเสนอกลุ่มละ 3 นาที 
  ๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับยุคประวัติศาสตร์เทคโนโลยี 
  ๓. ครูตั้งคำถามว่า จากประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีสามารถบ่งบอกวิวัฒนาการของเทคโนโลยี นักเรียนมี

แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรบ้าง 
  ๔. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนอาจใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยคละกันระหว่างผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มอ่อน หรืออาจใช้การจับฉลาก หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
 
ขั้นที่ ๕ ขยายความเข้าใจ  
  ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิวัฒนาการของเทคโนโลยีร่วมกัน 
  ๒. ครูนำนักเรียนอภิปรายและสรุปเรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตามประเด็นดังนี้ 



    เครื่องมือและวัตถุมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมอย่างไรบ้าง 
    ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีมีอะไรบ้างอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละส่วนยุค 
    แนวทางการพัฒนาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้มีอะไรบ้าง 
    วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างไร  
  ๓. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน    
ขั้นที่ ๖ ตรวจสอบผล  
  ๑. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
  ๒. ครูตรวจและประเมินผลใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
  ๓. ครูประเมินผล โดยสังเกตการตอบคำถาม การร่วมกันทำผลงาน และการนำเสนอผลงาน 
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

๒ - ตรวจใบงานที่ ๑.๒ - ใบงานที่ ๑.๒ 
 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๓ - ประเมินการนำเสนอ   
  ผลงาน 

- ผลงานที่นำเสนอ 
 

เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

๔ - สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

๕ - สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพพอใช้ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
  - ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
  - PowerPoint เรื่อง การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี 
  9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   ห้องเรียน 
   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
    Q1. (ความรู้,เหตุผล) นักเรียนคิดว่ามนุษย์ยุคหินเก่ามีการดำรงชีวิตอย่างไรบ้าง จากนั้นครูถามนักเรียนต่อ

ว่า “ถ้านักเรียนหลุดเข้าไปอยู่ในยุคหินจะมีวิวัฒนาการในการดำรงชีวิตอย่างไร 
 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
       Q๒. เครื่องมือและวัตถุมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ และสังคมอย่างไร 

 
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
    Q๓. ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีมีอะไรบ้างอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละส่วนยุค 
    Q๔. แนวทางการพัฒนาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้มีอะไรบ้าง 
    Q๕. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างไร  
 
 

  



แผ่นที่ ๔ แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. รอบรู้เรื่องหลักสูตร เนื้อหา 
2. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. รอบคอบวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. วัดและประเมินผลหลากหลายตามสภาพจริง 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีวินัย รับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรม 
2. ขยันมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม 
3. ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม 
4. เมตตา กรุณา ช่วยเหลือต่อนักเรียนในชั้นเรียน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

สอนบรรลุตามผลการเรียนรู้ 
ลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ทักษะที่เป็นจุดเน้น 

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมของนักเรียน 

วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา 
ออกแบบ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ ครบถ้วน 

 
เวลา 
 

ให้เวลาพอเหมาะสมกับการ 
วางแผน และการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ใช้เวลา 4 ชั่วโมง จัด กิจกรรม 
ให้เหมาะสมกับ ระดับและ
กระบวนการ เรียนรู้ของนักเรียน 

วางแผนและกำกบัการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เวลา
เรียนตรงตาม เวลาที่กำหนด 

 
การจัดกิจกรรม 
 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการ ฝึกปฏิบัติเขียน
โปรแกรม ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ
กระบวนการคิด ทีส่อดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้และวัยของผู้เรียน 

วางแผนอย่างรอบคอบใน การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน ได้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

เพื่อให้ความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน มี
การเตรียมการอุปกรณ์และ
สื่อออนไลน์เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ 

ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ 
เอกสาร และสื่อที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

เพื่อให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนที่รู้
หลากหลาย เหมาะสมกบั
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

สอดคล้องกับเนื้อหา 
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหา วัตถุประสงค์การ
เรียนรู ้

 
ประเมินผล 
 

เพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนตามตัวชี้วัดที่
กำหนดและ เพื่อนำผลทีไ่ด้
จากการประเมินไปพฒันา
นักเรียนต่อไป 

ครูกำหนดประเด็นในการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดผลประเมินผล 
 



 
แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑  เวลา   ๔  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

๕.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความหมายและลักษณะของเทคโนโลยี 
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. มีวินัย รับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรม 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มุ่งม่ัน ใฝ่เรียนรู้ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.นักเรียนได้คิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลในการตอบคำถาม 
2.นักเรียนมีการวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ จากกรณีศึกษา 
 
 

1.นักเรียนมีการทำงานร่วมกัน
ภายในห้องเรียน รู้จักการวางแผน 
2.ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้ 
3.ใช้สื่อเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรม 

1.มีการระดมสมอง ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็น
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
2.ปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จลุงล่วงตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

 

๕.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
K ความรู้  

- การเรียนรู้เรื่อง 
กระบวนการทางเทคโนโลยี
และวิวัฒนาการของ
เทคโนโลย ี

- มีความรู้ในการวางแผน
ร่วมกัน 
- มีความรู้ในการปฏิบัติติ
ตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

- วิเคราะห์ของดีที่อยู่
ในท้องถิ่นอำเภอบ้าน
ตาขุน จ.สุราษฎร์ธาน ี
-วิเคราะห์ธรุกิจที่สนใจ
มองแนวทางการ
จัดการธุรกจิได้  

- มีการจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุม่ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
-ใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติกจิกรรม 

 
P ทักษะ  

-วิเคราะหส์าเหตุ หรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี  
 

- มีทักษะในการทำงาน
ร่วมกันเกิดการยอมรับ
ภายใต้ข้อกำหนด  

- ใช้วิธีการได้อย่าง 
ถูกต้อง ได้คำตอบท่ี 
สมเหตุสมผล 

- มีความเอื้อเฟื้อ 
แบ่งปันความรู้ และ 
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 
ความเตม็ใจ 

 
A ค่านิยม  

- เลือกใช้วิธีการ 
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

- นำประสบการณ์ 
ความรู้ที่ได้รับไป แบ่งปัน
เพื่อนๆ 

-ใช้วิธีการที่ง่ายไม่ 
ซับซ้อน 

- มีเจตคติทีด่ีในการ
ทำงาน 



 
ทักษะที่เป็น
จุดเน้น 

- มีทักษะการสื่อสาร 
อภิปรายกระบวนการทาง
เทคโนโลย ี

- สามารถสื่อสารเพื่อให้
ทุกคนเข้าใจ  

- เกิดทักษะในการใช้
ข้อมูลอย่างเหมาะสม 

- มีการจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุม่ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
-ใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติกจิกรรม 

นำไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9  ข้อที ่ 1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ข้อที่ 3. เป็นพลเมืองที่ดี 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4. Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
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