คำอธิบำยรำยวิชำพืน้ ฐำนวิทยำศำสตร์
รำยวิชำ เทคโนโลยี (กำรออกแบบและเทคโนโลยี)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
เวลำ 40 ชั่วโมง

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คานึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบและ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อทาความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและ
รอบด้ า น เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธีก ารแก้ ปั ญ หาที่ ต รงความต้ อ งการ พั ฒ นาโครงงานเพื่ อ แก้ ปั ญ หาจาก
สถานการณ์ที่ ตนเองสนใจโดยใช้ ก ระบวนการออกแบบเชิง วิ ศวกรรม ศึก ษาการพัฒ นาผลงาน
การสร้างประโยชน์จากผลงานและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้
เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว. 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทาโครงงานเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
1. เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสาระที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นสาระเกี่ยวกั บการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. คุณภาพผู้เรียนของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) จัด ให้มี ก ารเรียนการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ความคาดหวังเพื่อให้ได้คุณภาพผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษา ดังนี้
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเทคโนโลยี กั บ ศาสตร์อื่ น โดยเฉพาะวิท ยาศาสตร์ หรื อ
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคานึ งถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้างหรือ
พัฒนาผลงานสาหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนาเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

3. มาตรฐานการเรียนรูส้ าระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี
เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทั ก ษะเพื่ อ แก้ ปัญ หาหรื อ พั ฒ นางานอย่าง มี ค วามคิดสร้างสรรค์ด้ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสมเลือกใช้
เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบ และความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
หัวข้อหลักที่ 1 ความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยี ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่อไปนี้
1) ความหมายของเทคโนโลยี
2) ระบบทางเทคโนโลยี
3) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
5) ผลกระทบของเทคโนโลยี
หัวข้อหลักที่ 2 กระบวนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบ (design process) ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งในที่นี้ใช้ก ระบวนการที่ เรียกว่า กระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรม ( engineering
design process) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ระบุปญ
ั หา
2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4) วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
6) นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
หัวข้อหลักที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในสาระเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่
1) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือพื้นฐาน
2) กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
4. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ
รวมทั้งทรัพยากรในการทา
โครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน

1. การทาโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์
ต่าง ๆ รวมทั้ง ทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒ นาชิ้นงานหรือวิธีก าร
เพื่อแก้ปัญหาหรืออานวยความสะดวกในการทางาน
2. การทาโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีสามารถดาเนินการได้
โดยเริ่มจากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาที่ สนใจเพื่อก าหนดหัวข้อ
โครงงาน แล้ ว รวบรวมข้ อ มู ล และแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา
ออกแบบแนวทางการแก้ ปัญ หา วางแผนและดาเนินการแก้ ปัญ หา
ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ
นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา

5. ทักษะและกระบวนการที่สาคัญในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนในการแก้ปัญ หาหรือ พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เ รียนจะได้รับ การพัฒ นาทั กษะและ
กระบวนการที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและ
กระบวนการสาคัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่
1) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานประกอบ
ไปด้วย ขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ระบุ ปั ญ หา (problem identification) เป็ น การท าความเข้ า ใจปั ญ หาหรื อ ความ
ต้องการ วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อกาหนดขอบเขตของปัญหาซึ่งจะ
นาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา
ขั้นรวบรวมข้ อมู ล และแนวคิดที่เกี่ ย วข้ องกับปั ญ หา (related information search)
เป็นการรวบรวมข้อมู ลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา
ขั้ น ออกแบบวิธี ก ารแก้ ปั ญ หา (solution design) เป็ นการนาข้อมู ล ที่ ได้ ม าวิเ คราะห์
เปรีย บเที ย บ และตัด สินใจเลือ กข้อมู ล ที่ จ าเป็น ส าหรั บ การแก้ ปั ญ หา โดยคานึง ถึง เงื่อนไขหรื อ
ทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยอาจร่างภาพ เขียนเป็นแผนภาพ หรือผัง
งาน
ขั้นวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (planning and development) เป็นการกาหนด
ลาดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา และเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน แล้วลงมือแก้ปัญหาตามที่
ออกแบบและวางแผนไว้
ขั้ น ทดสอบ ประเมิ นผล และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขวิ ธี การแก้ ปั ญ หาหรื อ ชิ้ น งาน (testing,
evaluation and design improvement) เป็นการทดสอบและประเมินผลการทางานของชิ้นงาน
หรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปั ญ หา ผลการแก้ปั ญ หาหรือชิ้ นงาน (presentation) เป็นการ
นาเสนอแนวคิดและขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทั้ง นี้ในการแก้ ปัญ หาตามกระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรมนั้นไม่ ได้มี ล าดับ ขั้นตอนที่
แน่นอนโดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถย้อนกลับไปมาได้ และอาจมีการทางานซ้า (iterative cycle)ใน
บางขั้นตอนหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
2) การคิดเชิงระบบ เป็นการคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองภาพรวมเป็นระบบ โดยมีหลักการและ
เหตุผ ล มี ก ารจัดระเบียบข้อ มู ล หรือความสัม พันธ์ขององค์ป ระกอบต่าง ๆ ให้เ ป็นแบบแผนหรือ
กระบวนการที่ชัดเจน

3) ความคิดสร้า งสรรค์ เป็นการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์มุมมองอย่างหลากหลายและ
แปลกใหม่ ซึ่งอาจจะพัฒนาจากของเดิมหรือคิดใหม่ วิเคราะห์และประเมินแนวคิดเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุด นาไปสู่การลงมือปฏิบัติตามความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ
1) ความคิดริเริ่ม เป็นความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิมประยุกต์
ให้เกิดสิ่งใหม่ ไม่ซ้ากับของเดิม
2) ความคิดคล่อง เป็นความสามารถในการคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและมี
ปริมาณมากในเวลาจากัด
3) ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการคิดหาคาตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง
ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้
4) ความคิดละเอียดลออ เป็นความสามารถในการคิดรายละเอียดหรือขยายความคิดหลักให้
สมบูรณ์ และรวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย
4) การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เป็น การคิ ดโดยใช้ เ หตุ ผ ลที่ ห ลากหลายเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ มีการวิเคราะห์และประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่หลากหลาย สังเคราะห์
แปลความหมาย และลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งสะท้อนความคิดโดยใช้ประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้
5) การคิดวิเคราะห์ เป็นการจาแนก แจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ของสิ่งที่เกิดขึ้น
6) การสื่อสาร เป็นการเรียบเรียงความคิดและสื่อสารแนวคิดในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ
อย่างชัดเจน สามารถใช้วิธีการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน
บรรยาย การร่างภาพ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย
7) การทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นมี
ความรับผิดชอบร่วมกั น เคารพในความคิด เห็นคุณค่า และเข้าใจบทบาทของผู้อื่น เพื่อทางานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

