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 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำาตัวชี้วัดและ         

สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)        

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการนี้ได้กำาหนดให้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะ        

เพือ่แก้ปญัหาหรอืพฒันางานอยา่งมคีวามคดิสร้างสรรค์ดว้ยกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม บูรณาการกับศาสตรอ่ื์น 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม            

และสิ่งแวดล้อม โดย สสวท. ได้จัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของหลักสูตร                

และให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 

 คู่มอืการใชห้ลกัสตูรรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลย)ี ฉบบันีส้ถานศึกษา

สามารถนำาไปประยกุต์ใชใ้นจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบรบิท ในเลม่ประกอบดว้ยภาพรวมของหลกัสตูร

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างแบบประเมิน

ทักษะ และรายละเอียดอื่นๆ ที่จะช่วยให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียน  

ให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำาหนด

 การพัฒนาคูม่อืการใชห้ลกัสูตรนี ้ไดผ้า่นการพจิารณาและระดมความคดิจากผูท้รงคณุวฒุ ิคณาจารย ์นกัวชิาการ 

และครูผู้สอน จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้  สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำาให้คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย    

จะขอบคุณยิ่ง

คำานำา
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คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

1. บทนำา

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน เพื่อให้ดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการนำาเทคโนโลยี
ไปสร้างนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมหลัก 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ 
  กลุ่มดิจิทัล Internet of Things ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
  กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในระดับสากล มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สร้างผลงานท่ีสามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ทำาให้ผู้เรียนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและการทำางาน
ในชีวิตจริงได้ เพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ
 ความรู้ (knowledge) และทักษะปฏิบัติ (practice) ที่ได้จากการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
ล้วนมีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต โดยที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (attribute) จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ซ่ึงการนำาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ไปสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำาคัญ ดังนั้น สสวท. จึงได้จัดทำาคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงประกอบด้วย เป้าหมายของสาระ 
คุณภาพผู้เรียน ทักษะสำาคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตัวอย่างกิจกรรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษา ผู้สอน ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

 เป้าหมายของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ
ดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์             
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม บูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม    
เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
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3. สาระการเรียนรู้ของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

 สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
กระบวนการออกแบบ และความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน 

หัวข้อหลักที่ 1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่อไปนี้ 
 1) ความหมายของเทคโนโลยี
 2) ระบบทางเทคโนโลยี
 3) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 4) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
 5) ผลกระทบของเทคโนโลยี

หัวข้อหลักที่ 2 กระบวนการออกแบบ 
 กระบวนการออกแบบ (design process) ในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในที่นี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering design process)

หัวข้อหลักที่ 3 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน 
 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นสำาหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่ 
 1) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือพื้นฐาน 
 2) กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

4. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 4.1
 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
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5. คุณภาพผู้เรียน

 สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีความคาดหวังเพื่อให้ได้คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามแต่ละช่วงชั้น ดังนี้

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงาน
สำาหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้
เทคโนโลยี โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ 
สร้างหรือพัฒนาผลงาน สำาหรับแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การออกแบบและนำาเสนอผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมท้ังคำานึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา
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6. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรู้

ม.1 1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

• เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ 
เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์

• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกัน
และทำางานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำางานของระบบทางเทคโนโลยี
จะประกอบไปด้วยตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)  
ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากน้ีระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้
ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้
เข้าใจองค์ประกอบและการทำางานของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถปรับปรุงให้
เทคโนโลยีทำางานได้ตามต้องการ

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัย
มาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ 
สังคม

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจำาวัน รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา

• ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำาวันพบได้จากหลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์    
ที่ประสบ เช่น การเกษตร การอาหาร 

• การแก้ปัญหาจำาเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสิน
ใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น นำาเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจ วางแผนและดำาเนินการ 
แก้ปัญหา

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงเงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน

• การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางานก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้
ทำางานสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย (และลดข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น)

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุ 
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นำาเสนอผลการแก้ปัญหา

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหา
ได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหาเพ่ือหาข้อบกพร่อง และดำาเนินการปรับปรุง 
โดยอาจทดสอบซ้ำา เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

• การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำางานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน 
การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า 
หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์
สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์ 
มอเตอร์ วงจรไฟฟ้า

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือก
ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.2 1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี    
ที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี    
โดยคำานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำาให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้อง
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการ   
ในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุป
กรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถ่ิน มีหลายอย่าง ข้ึนกับบริบทหรือสถานการณ์  
ที่ประสบ เช่น ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตร การอาหาร 

• การระบุปัญหาจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาเพ่ือสรุปกรอบของปัญหา 
แล้วดำาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่   
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร 
ที่มีอยู่ นำาเสนอแนวทางการ 
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผน
ขั้นตอนการทำางานและดำาเนิน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงเงื่อนไขและ
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์   
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 

• การกำาหนดข้ันตอนระยะเวลาในการทำางานก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำางาน
สำาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น

4. ทดสอบ ประเมินผล และ
อธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และนำาเสนอผล
การแก้ปัญหา

• การทดสอบและประเมินเป็นการตรวจสอบชิ้นงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหา        
ได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำาเนินการปรับปรุง
ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

• การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำางานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน     
การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์

 5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์     
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน   
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ
เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์      
บัซเซอร์ เฟือง รอก ล้อ เพลา

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.3 1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่    
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทาง
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัย
มาจากหลายด้าน เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์       
เป็นพื้นฐานความรู้ที่นำาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่ได้สามารถเป็น    
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการ
ของชุมชนหรือท้องถ่ิน เพ่ือ
พัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบ
ของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
กับปัญหา โดยคำานึงถึง 
ความถูกต้องด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพของชุมชนหรือท้องถ่ิน ซ่ึงอาจมีหลายด้าน 
เช่น ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง

• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน    
จากนั้นดำาเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา      
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร    
ที่มีอยู่ นำาเสนอแนวทางการ    
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการทำางานและ
ดำาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สิน     
ทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ  
การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน

• เทคนิคหรือวิธีการในการนำาเสนอแนวทางการแก้ปัญหามีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ 
ตาราง ภาพเคลื่อนไหว 

• การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางานก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้    
การทำางานสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
และให้เหตุผลของปัญหาหรือ  
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข    
และนำาเสนอผลการแก้ปัญหา

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหา   
ได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำาเนินการปรับปรุง 
โดยอาจทดสอบซ้ำาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

• การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำางานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน     
การทำาแผ่นนำาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
ถูกต้องกับลักษณะของงาน 
และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์
สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR มอเตอร์ 
เฟือง คาน รอก ล้อ เพลา

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.4 1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับ
ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมิน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี

• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกัน
และทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำางานของ 
ระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิต (output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากน้ีระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำางานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยี    
อาจมีระบบย่อยหลายระบบ (subsystems) ที่ทำางานสัมพันธ์กันอยู่ และหาก     
ระบบย่อยใดทำางานผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำางานของระบบอื่นด้วย

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มี
ผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ 
ข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา 
ที่มีความซับซ้อนเพื่อสังเคราะห์ 
วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา 
โดยคำานึงถึงความถูกต้อง 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

• ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร 
พลังงาน การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ การบริการ ซึ่งแต่ละด้านอาจมีได้ 
หลากหลายปัญหา 

• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย 
ช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำาเนินการสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปสู่การออกแบบแนวทาง 
การแก้ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่จำาเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ นำาเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์    
ช่วยในการออกแบบ วางแผน    
ขั้นตอนการทำางานและดำาเนิน  
การแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำาเป็น โดยคำานึงถึงทรัพย์สิน
ทางปัญญา เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน

• ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำาเสนอมีหลากหลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะ 
กับงาน 

• การกำาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำางานก่อนดำาเนินการแก้ปัญหาจะช่วย
ให้การทำางานสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำางานที่อาจเกิดขึ้น

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข     
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำาเสนอผลการแก้ปัญหา 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนา
ต่อยอด

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหา
ได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำาเนินการ
ปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การนำาเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำางานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การทำาแผ่นนำาเสนอ
ผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือการนำาเสนอต่อภาค
ธุรกิจ เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่งานอาชีพ

5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการวิเคราะห์
สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor 
เฟือง รอก คาน วงจรสำาเร็จรูป

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือก
ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.5 1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร      
ในการทำาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน

• การทำาโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ทรัพยากร ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหาหรืออำานวย  
ความสะดวกในการทำางาน

• การทำาโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีสามารถดำาเนินการได้ โดยเริ่มจาก    
การสำารวจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพื่อกำาหนดหัวข้อโครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนและ
ดำาเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ      
ชิ้นงาน และนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตารางสรุปตัวชี้วัด และขอบเขตการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (knowledge and understanding)

หัวข้อ
ม.1 

(เน้นชีวิต
ประจำาวัน)

ม.2 
(เน้นชุมชน)

ม.3  
(เน้นชุมชนเพื่อ

งานอาชีพ)

ม.4
(เน้นปัญหาที่

เปิดกว้างในสังคม)

ม.5
(เน้นการทำาโครงงาน

เพื่อแก้ปัญหา)

ความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี

อธิบายแนวคิดหลัก
ของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำาวันและ
วิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

คาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีที่จะเกิด
ขึ้นโดยพิจารณา
จากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี  
และวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ  
ตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยี โดย
คำานึงถึงผล 
กระทบที่เกิดขึ้น 
ต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น โดย
เฉพาะวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ 
เพื่อเป็นแนวทาง
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน

วิเคราะห์แนวคิดหลัก
ของเทคโนโลยี  
ความสัมพันธ์กับ
ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ 
สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี

-
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2. กระบวนการออกแบบ (design process)

หัวข้อ
ม.1

(เน้นชีวิต
ประจำาวัน)

ม.2
(เน้นชุมชน)

ม.3
(เน้นชุมชนเพื่องาน

อาชีพ)

ม.4
(เน้นปัญหาที่ 

เปิดกว้างในสังคม)

ม.5
(เน้นการทำา

โครงงานเพื่อ
แก้ปัญหา)

2.1 ระบุ
ปัญหา และ
รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการใน
ชีวิตประจำาวัน 
รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา

ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา

ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนางานอาชีพ    
สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา 
โดยคำานึงถึงความ 
ถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่มีความซับซ้อน
เพื่อสังเคราะห์วิธีการ 
เทคนิคในการแก้ปัญหา 
โดยคำานึงถึง 
ความถูกต้องด้าน 
ทรัพย์สินทางปัญญา

ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ 
รวมท้ังทรัพยากร 
ในการทำา 
โครงงาน 
เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน

2.2 ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
วางแผนและ
ดำาเนินการ     
แก้ปัญหา 

ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรียบ
เทียบ และตัดสิน
ใจเลือกข้อมูลที่
จำาเป็น นำาเสนอ
แนวทางการ 
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจ วางแผน
และดำาเนินการ 
แก้ปัญหา

ออกแบบวิธีการแก้
ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ที่จำาเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ 
นำาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ 
วางแผนขั้นตอนการ
ทำางานและดำาเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น  
ขั้นตอน

ออกแบบวิธีการแก้
ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ท่ีจำาเป็นภายใต้เง่ือนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ 
นำาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการที่หลากหลาย 
วางแผนข้ันตอนการ
ทำางานและดำาเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น  
ข้ันตอน

ออกแบบวิธีการ 
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ที่จำาเป็นภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มีอยู่ 
นำาเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ
ด้วยเทคนิคหรือวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ช่วยในการ
ออกแบบ วางแผน 
ขั้นตอนการทำางานและ
ดำาเนินการแก้ปัญหา

2.3 ทดสอบ 
ประเมินผล 
และปรับปรุง
แก้ไขวิธีการ  
แก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน และ 
นำาเสนอวิธีการ 
แก้ปัญหา  
ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน 

ทดสอบ ประเมินผล 
และระบุ 
ข้อบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
หาแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไข 
และนำาเสนอผล
การแก้ปัญหา

ทดสอบ ประเมินผล 
และอธิบายปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข 
และนำาเสนอผล 
การแก้ปัญหา

ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์และให้
เหตุผลของปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข 
และนำาเสนอผล 
การแก้ปัญหา

ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์และให้เหตุผล
ของปัญหาหรือ 
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
หาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข และนำาเสนอ 
ผลการแก้ปัญหา  
พร้อมทั้งเสนอแนวทาง
การพัฒนาต่อยอด



สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) คู่มือการใช้หลักสูตร| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์16

3. ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน (basic technical knowledge and skills)

หัวข้อ
ม.1 

(เน้นชีวิต
ประจำาวัน)

ม.2 
(เน้นชุมชน)

ม.3  
(เน้นชุมชนเพื่อ

งานอาชีพ)

ม.4
(เน้นปัญหาที่ 

เปิดกว้างในสังคม)

ม.5
(เน้นการทำาโครงงาน

เพื่อแก้ปัญหา)

วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้า หรือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม
และปลอดภัย

ใช้ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และ
ปลอดภัย

ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูก
ต้องกับลักษณะของ
งาน และปลอดภัย 
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน

ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีที่ 
ซับซ้อนในการ 
แก้ปัญหาหรือ 
พัฒนางาน ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย

7. ทักษะสำาคัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

 การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตผ่านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทักษะและกระบวนการสำาคัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ได้แก่
 1) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ประกอบไปด้วย ข้ันตอนดังน้ี
  ขั้นระบุปัญหา (problem identification) เป็นการทำาความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการ วิเคราะห์เงื่อนไขหรือ            
ข้อจำากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อกำาหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหา
  ขัน้รวบรวมขอ้มูลและแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา (related information search) เปน็การรวบรวมขอ้มลูและแนวคดิ
ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี หรอืศาสตรอ์ืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับแนวทางการแกป้ญัหา เพ่ือนำาไปสูก่ารออกแบบแนวทาง
การแก้ปัญหา 
  ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (solution design) เป็นการนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลท่ีจำาเป็นสำาหรับการแก้ปัญหา โดยคำานึงถึงเงื่อนไขหรือทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยอาจ         
ร่างภาพ เขียนเป็นแผนภาพ หรือผังงาน 
  ขั้นวางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา (planning and development) เป็นการกำาหนดลำาดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา 
และเวลาในการดำาเนินงานแต่ละขั้นตอน แล้วลงมือแก้ปัญหาตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ 
  ข้ันทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน (testing, evaluation and design improvement) 
เป็นการทดสอบและประเมินการทำางานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการแก้ปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ขั้นนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน (presentation) เป็นการนำาเสนอแนวคิดและข้ันตอน 
การสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้ผู้อื่นเข้าใจ
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  ทัง้นีใ้นการแกป้ญัหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมนัน้ไม่ไดมี้ลำาดบัขัน้ตอนทีแ่นน่อนโดยขัน้ตอนทัง้หมดสามารถ
ย้อนกลับไปมาได้ และอาจมีการทำางานซ้ำา (iterative cycle) ในบางขั้นตอนหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
 2) การคิดเชิงระบบ เป็นการคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มองภาพรวมเป็นระบบ โดยมีหลักการและเหตุผล มีการจัดระเบียบข้อมูล
หรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นแบบแผนหรือกระบวนการที่ชัดเจน
 3) ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์มุมมองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ ซึ่งอาจจะพัฒนาจากของเดิม
หรือคิดใหม่ วิเคราะห์และประเมินแนวคิดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ได้มากท่ีสุด นำาไปสู่การลงมือปฏิบัติตาม 
ความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลสำาเร็จที่เป็นรูปธรรม ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 ลักษณะ คือ
  (1) ความคิดริเร่ิม  เป็นความสามารถในการคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม ประยุกต์ให้เกิดส่ิงใหม่ ไม่ซ้ำากับของเดิม
  (2) ความคิดคล่อง  เป็นความสามารถในการคิดหาคำาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาจำากัด
  (3) ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการคิดหาคำาตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากส่ิงหนึ่ง 
ไปเป็นหลายสิ่งได้
  (4) ความคิดละเอียดลออ  เป็นความสามารถในการคิดรายละเอียดหรือขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ และรวมถึงการ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย
 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และประเมิน
หลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมาย และลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้ง
สะท้อนความคิดโดยใช้ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 
 5) การส่ือสาร เป็นการเรียบเรียงความคิดและส่ือสารแนวคิดในการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างชัดเจน สามารถใช้วิธีการ
สื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การพูด การเขียนบรรยาย การร่างภาพ และการใช้สื่อมัลติมีเดีย 
 6) การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบร่วมกัน เคารพ    
ในความคิด เห็นคุณค่า และเข้าใจบทบาทของผู้อื่น เพื่อทำางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

8. การวางแผนการจัดการเรียนรู้

 การวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวชี้วัด  ซึ่งกำาหนดไว้ในหลักสูตร ไปสู่หน่วยการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าต้องการให้      
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ใด แล้วกำาหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะและกระบวนการท่ีเป็นจุดเน้น 
 2) การกำาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ทักษะ
และกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการกำาหนดสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำาเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำาหนด โดยควรเขียนเป็นลำาดับ         
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพ่ือลำาดับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มองเห็นภาพต่อเนื่องว่าผู้เรียนต้องทำาสิ่งใดก่อนหลัง และมีกระบวนการ
อยา่งไรบ้าง หากสามารถระบถุงึบทบาทของผูส้อนและผู้เรยีนไดว้า่มีสว่นสนบัสนนุการจดัการเรยีนรูก้นัไดอ้ย่างไรจะทำาใหก้จิกรรม
การเรียนรู้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
  สื่อการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือสำาคัญยิ่งสำาหรับการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยเชื่อมโยงความรู้จากผู้สอนไปถึงผู้เรียนได้ดีย่ิงข้ึน  
ซึ่งบางครั้งเนื้อหาอยู่ในรูปที่เป็นนามธรรม สื่อการเรียนรู้จะช่วยทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
ซ่ึงส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ผู้สอนต้องผลิตหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ 
 3) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ รวมทั้งทักษะและ
กระบวนการที่กำาหนดไว้หรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีหลายรูปแบบ การเลือกใช้จึงต้องพิจารณาถึง                 
จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสำาคัญ
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9. สื่อและแหล่งเรียนรู้

 ในการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ผู้เรียนและผู้สอนสามารถศึกษาหรือเรียนรู้ได้จาก     
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ได้นอกจากหนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
โดยอาจใช้แหล่งเรียนรู้อื่นเพิ่มเติมได้ เช่น
 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ บุคคลที่ประสบความสำาเร็จในงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน สามารถเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนได้ โดยผู้สอนอาจใช้วิธีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในโรงเรียน 
หรืออาจพาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในพื้นที่จริงได้ ท้ังนี้ ผู้สอนควรให้ประเด็นกับผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบันทึกหรือศึกษาระหว่าง
การศึกษาดูงานแล้วนำามาสรุป อภิปรายข้อคิดที่ได้ระหว่างเพื่อนสมาชิกในชั้นเรียนและผู้สอน
 2) แหล่งวิทยาการ ได้แก่ สถาบัน องค์กร หน่วยงาน ห้องสมุด ศูนย์วิชาการท้ังจากภาครัฐและเอกชนซึ่งให้บริการความรู้       
ในเรื่องต่าง ๆ โดยผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำาลังเรียนรู้แล้วทำาสรุปรายงาน    
เพื่อนำาเสนอในชั้นเรียน
 3) สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยในท้องถิ่น ซึ่งให้บริการความรู้ ฝึกอบรม
เกี่ยวกับงาน และวิชาชีพต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น โดยผู้สอนสามารถพาผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งต่าง ๆ  เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์จริง สามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนกับบริบทของชีวิตจริง และยังช่วยเปิดโอกาสให้    
ผู้เรียนได้ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการนำามาซึ่งการพัฒนาหรือสร้างแนวทาง   
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้อีกด้วย
 4) สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ สื่อเหล่านี้เป็นสิ่งสำาคัญที่สามารถจัดหาได้ง่ายเพื่อให้ 
ผู้สอนสามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หรืออาจเป็นสถานการณ์ปัญหาจากข่าวในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นโจทย์
สถานการณ์ปัญหาในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ได้
 5) สื่อดิจิทัล ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ท้ังจากในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำาคัญในการใช้ประกอบการสืบค้นข้อมูล        
ในสังคมปัจจุบันท่ีมีส่ือต่าง ๆ จากเว็บไซต์จำานวนมาก โดยมีทั้งในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ      
ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามการเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การรู้จักคิดวิเคราะห์ และการมีวิจารณญาณในการเลือกใช้ รวมทั้ง
ต้องรู้จักการอ้างอิงข้อมูลท่ีได้มา ซ่ึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนในการเคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น 
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของ สสวท. http://learningspace.ipst.ac.th/ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของสำานักงาน               
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  http://www.thaiteachers.tv/
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10. การจัดการเรียนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกำาหนดควรเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน        
มีโอกาสศึกษาด้วยตนเองโดยเลือก ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการวางแผน 
ออกแบบ ประเมินผล และนำาเสนอผลงานร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยสร้างชิ้นงานหรือ
วิธีการอย่างสร้างสรรค์ (Prince, 2004 ; Bonwell, 1991) ผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และจุดเน้น 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ตัวอย่างแนวทางในการจัดการเรียน
รู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่
  การจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเป็นฐาน (activity-based learning) เป็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านกิจกรรมและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้
ทำาจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือกัน 
  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจาก
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยสร้างความรู้จากกระบวนการทำางานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เก่ียวกับชีวิตประจำาวันและมีความ
สำาคัญต่อผู้เรียน โดยปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและ 
การสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือเข้าใจปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยการชี้นำาตนเอง ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา
อย่างมีความหมาย โดยสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้กล่าวถึงลักษณะสำาคัญของการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ ดังนี้ 
   * มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและเร่ิมต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้
   * ใช้ปัญหาที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริง
   * ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการนำาตนเอง (self-directed learning) แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องวางแผน
การเรียนด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
   * เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกัน เป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
เหตุและผล ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อื่น ความรู้ที่ได้มีความหลากหลายโดยมาจากการวิเคราะห์ของผู้เรียน 
   * มีการบูรณาการความรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และคำาตอบที่กระจ่างชัด
   * การประเมินผลจะเน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียน
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการศึกษา สำารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นโดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้สอนกำาหนดขอบเขตของโครงงาน
อย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชา สภาพปัญหาหรือความถนัดของผู้เรียน และให้ผู้เรียนออกแบบโครงงานร่วมกันเพื่อนำาไป
สู่การเขียนเค้าโครงและลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ในเค้าโครง ผู้เรียนสรุปผ่านการเขียนรายงานและมีการประเมินโครงงาน 
(MacDonell, 2007)
 จะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) จะให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำางานอย่าง 
เป็นระบบผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านการคิดวิเคราะห์ ลงมือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง (real-world problems) ผู้เรียนต้องฝึกการทำางานเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไข ทรัพยากรที่มีด้วยวิธี
การที่หลากหลาย
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11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 แนวทางการวัดและประเมินผลของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุ่งเน้นท่ีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) โดยวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านสติปัญญา ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการประเมินตามสภาพจริงในสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ผู้สอนสามารถ
ประเมินจากผลงานหรือการทำางานของผู้เรียนเป็นหลัก ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึก หรือตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับชิ้นงาน
และวิธีการของผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความต่อเนื่อง  โดยลักษณะสำาคัญของการประเมินจากสภาพจริง มีดังนี้
 1) การประเมินต้องผสมผสานไปกับการจัดการเรียนรู้และต้องประเมินอย่างต่อเน่ือง โดยใช้วิธีประเมินหลาย ๆ วิธี 
ที่ครอบคลุมพฤติกรรมหลาย ๆ ด้านในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 2) ให้ความสำาคัญกับการประเมินกระบวนการคิดท่ีซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในแง่ของ    
ผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำาความรู้อะไรได้บ้าง
 3) มุ่งเน้นศักยภาพโดยรวมของผู้เรียนทั้งด้านความรู้พื้นฐาน ความคิดระดับสูง ความสามารถในการแก้ปัญหา การส่ือสาร 
เจตคติ ลักษณะนิสัย ทักษะในด้านต่าง ๆ และความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น
 4) ให้ความสำาคัญต่อพัฒนาการของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลาย ๆ ด้าน และหลากหลายวิธีสามารถนำามาใช้ใน
การวินิจฉัยจุดเด่นของผู้เรียนที่ควรจะให้การส่งเสริม และวินิจฉัยจุดด้อยที่จะต้องให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล
 5) ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวางแผนการสอนของผู้สอนว่าเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนหรือไม่ ผู้สอนสามารถนำาข้อมูลจากการประเมินมาปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมและตัวแปรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่่อไป ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เช่ือม่ัน
ในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้
 6) ทำาให้การจัดการเรียนรู้มีความหมาย และเพ่ิมความเช่ือม่ันได้ว่าผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่การดำารงชีวิต        
ในสังคมได้

 ท้ังน้ีผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการหรือเคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยต้องมีความสอดคล้องและความเหมาะสม
กับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการหรือเครื่องมือวัดที่สามารถนำามาใช้ เช่น
 1) การเขียนสะท้อนการเรียนร ู้ เป็นวิธีการประเมินด้วยการเขียนตอบตามประเด็นคำาถามท่ีผู้สอนกำาหนด เพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ ซึ่งสามารถประเมินได้ท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียน คำาตอบของผู้เรียนจะสะท้อนถึง
ความเข้าใจ ความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ คือ แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบสะท้อนการเรียนรู้
 2) การทดสอบ เป็นวิธีการประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้เรียน ซ่ึงผู้สอนควรเลือกใช้เครื่องมือทดสอบให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลนั้น ๆ และต้องมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง (validity) และเชื่อมั่นได้ (reliability)    
เครื่องมือที่นิยมใช้ คือ แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ
 3) แฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินด้วยการรวบรวมผลงานและหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาการของผู้เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถของผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ ผู้สอนจะเลือกผลงานและหลักฐานชิ้นใดที่รวบรวมอยู่ในแฟ้มมาประเมินก็ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประเมิน เช่น 
หากต้องการประเมินความสามารถของผู้เรียนควรเลือกผลงานหรือชิ้นงานที่ดีที่สุดของผู้เรียนมาประเมิน หากต้องการประเมิน
พัฒนาการทางการเรียนควรเลือกตัวแทนผลงานในแต่ละช่วงมาประเมิน หากต้องการประเมินกระบวนการทำางานและการแก้
ปัญหาควรนำาบันทึกการทำางานของผู้เรียนมาประเมิน
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 4) ผลการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผล 
การพัฒนาของผู้เรียน ซ่ึงผู้สอนต้องเตรียมการประเมิน 2 ส่วน คือ ภาระงานหรือช้ินงาน และกระบวนการทำางาน และเกณฑ์ 
การให้คะแนนการปฏิบัติซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามภาระงานหรือชิ้นงาน เครื่องมือที่นิยมใช้ คือ แบบมาตรประมาณค่า และแบบ
บันทึกการปฏิบัติงาน
 5) การสังเกตพฤติกรรม เป็นวิธีการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนระหว่างการทำากิจกรรม เพื่อประเมิน 
ทั้งด้านทักษะการทำางาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เครื่องมือวัดที่นิยมใช้ เช่น แบบบันทึกพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
และแบบตรวจสอบรายการ (check list)
 6) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการประเมินด้วยการพูดคุย การซักถามตามประเด็นการประเมินที่เตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งการ
สัมภาษณ์สามารถกระทำาได้ 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เครื่องมือวัดที่นิยมใช้ คือ         
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง
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