คำนำ
ชุดกิจกรรมเรื่อง เทคโนโลยีและการออกแบบ ชุดที่ 1 ธรรมชาติของเทคโนโลยี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
สื่อประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างความ
ตระหนั ก ถึ งความส าคัญ ในการเรี ย นอี ก ทั้ ง สามารถสร้า งความคิด รวบยอดของเนื้ อ หา
รายวิชาที่เรียนได้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร อีกทั้งยัง
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
สาระที่ปรากฏในชุดกิจกรรมนี้จะกล่าวถึง ความเป็นมาของเทคโนโลยี ความหมาย
ของเทคโนโลยี ความสาคัญของเทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในแต่ละยุค ทาให้ผู้
ศึกษามีความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการเรียน สาระดังกล่าวช่วยสร้าง
จิตสานึกให้เป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค เพราะการมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีนั้น
จะเป็นตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม
ภาสิณี บุตรพลอย
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คำชีแ้ จงสำหรับครู
1. ใช้ ชุ ด กิ จ กรรมนี้ ป ระกอบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ธรรมชาติ ข อง
เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ครูต้องศึกษาข้อควรปฏิบัติของครูผู้สอน เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามทุกข้อ
3. ศึกษาชุดกิจกรรมนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมให้เข้าใจก่อน
4. ศึกษาว่ากิจกรรมใดที่ครูควรจะต้องให้คาแนะนาช่วยเหลือหรือให้คาปรึกษา
5. แนะนาให้นักเรียนอ่านคาชี้แจงสาหรับนักเรียนให้เข้าใจแล้วปฏิ บัติตามด้วย
ความเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ ตั้งใจทากิจกรรมให้สาเร็จทุกขั้นตอน
6. ใช้ชุดกิจกรรมนี้ เสริมนักเรียนที่เรียนดี และช่วยนักเรียนอ่อนให้เรียนทัน
เพื่อน หรือใช้ทบทวนบทเรียน
7. ก่อนเรียน เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียน
8. เมื่อเรียนครบทุกชุดแล้วจึงให้ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอีกครั้ง
หนึ่ง

คำชีแ้ จงสำหรับ
นักเรียน
ให้นักเรียนตั้งใจอ่ำนข้อปฏิบัติในกำรใช้ชุ ดกิจกรรม โดยปฏิบัติ
ตำมลำดับต่อไปนี้
1. ให้เรียนด้วยความสามารถของตนเอง
2. ขอให้อ่านคาชี้แจงและทาตามแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ
3. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วจะรู้ว่าเมื่อจบบทเรียนจะต้องมีความรู้
อะไรบ้าง
4. ห้ามเปิดดูเฉลยก่อน

ถ้ำนักเรียนเข้ำใจดีแล้ว
เริ่มกำรใช้ชุดกิจกรรมได้เลยค่ะ

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี
คาชี้แจง นักเรียนเลือกคาตอบที่ดีที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย  ลงใน
กระดาษคาตอบ ห้ามทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อใดคือควำมสำคัญของเทคโนโลยี
ก. เพื่อการผลิต
ข. เพื่อการขนส่ง
ค. เพื่อการสื่อสาร
ง. เพื่อการดารงชีวิตของมนุษย์
2. ข้อใดให้ควำมหมำย “เทคโนโลยี” ได้ถูกต้องทีส่ ุด
ก. การนาความรู้มาสร้างเครื่องใช้ต่างๆ
ข. การนาความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของต่างๆ
ค. การนาความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
ง. การนาความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์
3. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เกิดจำกกำรผสมผสำน 4 ศำสตร์ได้แก่
อะไรบ้ำง
ก. อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร ข่าวสาร ธุรกรรมการเงิน
ข. อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ข่าวสาร ธุรกรรมการเงิน
ค. อิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสาร ธุรกรรมการเงิน อุตสาหกรรม
ง. อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมการเงิน การคมนาคม อุตสาหกรรม
4 ..วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีแบ่งได้กี่ยุค
ก. 8 ยุค
ข. 7 ยุค
ค. 6 ยุค
ง. 5 ยุค

5…ยุคทองสัมฤทธิ์ในทวีปเอเชียได้เริ่มขึ้นที่ประเทศใดเป็นประเทศแรก
ก. จีน
ข. ลาว
ค. เวียดนาม
ง. เขมร (กัมพูชา)
6..ประเทศไทยมีกำรนำเข้ำคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2500
ข. พ.ศ. 2511
ค. พ.ศ. 2504
ง. พ.ศ. 2491
7. กำรผลิตเหล็กกล้ำในยุคแรกทำได้ด้วยวิธีกำรนำธำตุใดผสมกับธำตุใด
ก. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุเหล็ก
ข. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุสังกะสี
ค. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุทองแดง
ง. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุทองเหลือง
8. ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเทคโนโลยีด้ำนใดมีควำมเจริญรุดหน้ำมำกที่สุด
ก. เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ข. เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
ค. เทคโนโลยีด้านการเกษตร
ง. เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์
9. ปี พ.ศ. 2541 มีกำรตรำกฎหมำยที่สำคัญต่อกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
คือกฎหมำยอะไร
ก. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค
ข. พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ
ค. พ.ร.บ.ตั้งสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินจากดาวเทียม
ง. พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. เครื่องปั้นดินเผำจำกเมืองจีนนำเข้ำมำในสมัยใด
ก. สมัยสุโขทัย
ข. สมัยอยุธยา
ค. สมัยกรุงธนบุรี
ง. สมัยรัตนโกสินทร์

กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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เกณฑ์กำรประเมิน
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ระดับคุณภำพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ได้คะแนน 5-10 คะแนน หรือได้ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
ไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ได้คะแนน 0-4 คะแนน หรือได้ระดับปรับปรุง

ผลกำรประเมิน

 ผ่ำนเกณฑ์

 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ชุดกิจกรรม
ชุดที่ 1 เรื่อง ธรรมชำติของเทคโนโลยี
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยี ได้
2. อธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีได้
3. บอกวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
4. สามารถบอกถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีไทยได้
เริ่มกันเลยนะคะ

บัตรเนื้อหำ
เรื่อง ควำมหมำยของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เป็นการนาความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมา
สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ ปัญหา สนองความต้องการ
หรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์
ควำมสำคัญของเทคโนโลยี
1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจาเป็นในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทสาคัญเพิ่มขึ้น
จนสามารถสร้าง นวัตกรรม ซึ่งก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จาก
ความคิด ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่เข้ามาสู่ทุก
ประเทศอย่างรวดเร็ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน
4 ศาสตร์ เข้าด้วยกันได้แก่อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (ECTI ) ทาให้สังคม
โลกสามารถสื่ อสารกั นได้ทุก แห่งทั่ว โลกอย่ างรวดเร็ว สามารถรับรู้ข่า วสาร ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้พร้อมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การ
ลงทุนค้าขาย และธุรกรรมการเงินได้อย่า งรวดเร็ว ดังนั้นเทคโนโลยีกาลังทาให้โลกใบนี้
“เล็กลง” ทุกขณะ

ภำพที่ 1.1 เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ที่มา ; www.news.tlcthai.com

วิวัฒนำเทคโนโลยี (Evolution of Technology ) เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาเมือ่ เวลาผ่านไป ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิวัฒนาการ
(Evolution) ของระบบหรือเครื่องมือนั้น ๆ ดังนั้นคาว่า วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
(Evolution of Technology ) จึงหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบหรือ
เครื่องมือที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตามลาดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยต่าง ๆ แบ่งตามสมัยต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. สมัยสุโขทัย
2. สมัยอยุธยา
3. สมัยรัตนโกสินทร์
4. สมัยปัจจุบัน

ภำพที่ 1.2 เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสมัยปัจจุบัน
ที่มา www.flukeloveskb.blogspot.com
วิวัฒนาการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค
 ยุคหิน (Stone age)
 ยุคทองสัมฤทธิ์ ( Bronze age)
 ยุคเหล็ก (Iron age)
 ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
 ยุคศตวรรษที่ 20 (The 20th Century)

ยุคหิน (Stone age)
เป็นยุคแรกของมนุษย์ที่มีการใช้เครื่องมือซึ่งทามาจากหินทั้งสิ้น เช่น อาวุธที่ใช้ใน
การต่อสู้หรือเครื่องใช้ภายในครัวเรือนชนิดต่าง ๆ เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ทามาจากหิน
ก่อนที่จะมีการใช้โลหะในเวลาต่อมา
ลักษณะของยุคหินในทวีปต่ำง ๆ
1. ทวีปอเมริกำ ยุคหินในทวีปอเมริกา ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีมนุษย์รุ่นแรก ๆ จากหลายถิ่น
ฐานได้เข้าไปอยู่อาศัยในทวีปอเมริกา หรือที่เรียกว่าโลกใหม่ (New world) เมื่อประมาณ
30,000 ปีที่แล้ว และยุคหินในทวีปอเมริกาได้สิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน
คริสต์ศักราช
2. ทวีปเอเชีย (ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ยุคหินได้สิ้นสุดเมื่อ
ประมาณ 6,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช
3. ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และเอเชียเหนือ ยุคหินได้สิ้นสุดเมื่อประมาณ 4,000 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช

ภำพที่ 1.3 การใช้เครื่องมือในการล่าสัตว์ ในสมัยยุคหิน
ที่มา ; www.internetdict.com
ยุคทองสัมฤทธิ์
ได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช และสิ้นสุดเมื่อประมาณ 1,000
ปีก่อนคริสต์ศักราช เชื่อกันว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ทาจากทองสัมฤทธิ์ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกใน
แถบตะวันออกกลาง(Middle East) และในทวีปยุโรปโดยเริ่มที่ประเทศกรีก ในทวีปเอเชีย

ยุคทองสัมฤทธิ์ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ 1,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช ส่วนในทวีป
อเมริกายุคทองสัมฤทธิ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อ 1,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราชในประเทศไทย ได้มีการ
ค้นพบเครื่องมือบางชนิดที่ทาด้วยทองสัมฤทธิ์ เช่นใบหอก ขวาน กาไล และเบ็ดตกปลา
เป็นต้น ที่ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และที่ตาบลแวง อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากการค้นพบวัตถุโบราณชนิดนี้ทาให้เชื่อว่ายุคทอง
สัมฤทธิ์เกิดขึ้นมานานแล้วประมาณ 4,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ยุคทองสัมฤทธิ์ (Bronze age)

ภำพที่ 1.4 อุปกรณ์ เครื่องมือยุคทองสัมฤทธิ์
ที่มา ; www.kitikorn.site90.net
ยุคเหล็ก
เป็นยุคที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ มีการนาเอาเหล็ก
เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์และอาวุธยุทโธปกรณ์แทนทองสัมฤทธิ์ซึ่งมีการใช้
แพร่หลายกันในยุคทองสัมฤทธิ์ ยุคนี้ได้นาเหล็กมาใช้มากขึ้นเมื่อมีการนาเตาเผาซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงในการหลอมโลหะบางชนิด จนทาให้เหล็กกลายเป็นวัสดุที่สาคัญที่ใช้ใน
การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของมนุษย์ในยุคเหล็ก โลหะเหล็กใช้กันแพร่หลาย
มากในช่วง 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในประเทศไทยมีการขุดพบเครื่องมือที่ทาจากเหล็กที่
บ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และที่ตาบลโนนชัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การผลิตเหล็กกล้าในยุคแรก ๆ ทาได้ด้วยวิธีการนาธาตุคาร์บอนไปผสมกับธาตุเหล็ก
จากนั้นจะใช้ค้อนทุบในเตาถ่านหินที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อทาเป็นอุปกรณ์ใช้สอยชนิดต่าง ๆ
เช่น ภาชนะเครื่องใช้สอยต่าง ๆ ในครัวเรือน นอกจากนี้ได้มีการนาซีเมนต์และคอนกรีต
โดยมีเหล็กเป็นโครงสร้างมาก่อนสร้างตึกอาคารต่าง ๆในยุคนี้อุตสาหกรรมการทาเหมือง
แร่ได้มีการพัฒนามากขึ้นด้วย

ภำพที่ 1.5 อุปกรณ์ เครื่องมือในสมัยยุคเหล็ก
ที่มา ; www.kitikorn.site90.net
ยุคปฏิวัติอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากยุคต้น ๆ จนกลายเป็นยุค
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ (Great Britain) ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.
1790-1830 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลอังกฤษ โดยในช่วง แรก ๆ ได้พัฒนาจาก
การเกษตรแบบชนบท จากนั้นกลายเป็นการเกษตรแบบเมือง และกลายเป็นอุตสาหกรรม
การผลิตในที่สุด อุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกในประเทศอังกฤษได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1740
ได้แก่อุตสาหกรรม สิ่งทอ ต่อมา James Watt และ Thomas New comen ได้ผลิต
เครื่องจักรไอน้าขึ้น ยุคอุตสาหกรรมได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศในทวีปยุโรปในช่วง
ศตวรรษที่ 19 และขยายไปยังอเมริกา รัสเซีย และญี่ปุ่นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
ในยุ ค นี้ เ ทคโนโลยี เ จริ ญ รุ ด หน้ า มาก คื อ เทคโนโลยี ด้ า นพลั ง งาน ( Energy
Technology)
มี ก ารสร้ า งกั ง หั น ลมและใช้ พ ลั ง งานไอน้ าส าหรั บ การท างานของ
เครื่องจักรกล และการค้นพบความรู้เรื่องไฟฟ้าเป็นผลให้คิดค้ นสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ความรู้การถลุงแร่ทาให้เกิดโลหะวิทยาและเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ มีการ
สร้างโรงงานทอผ้าที่ใช้ความรู้ทางเคมีกับเรื่องสิ่งทอ ในตอนปลายของยุค วิศวกรโรงงาน
ต่าง ๆ พัฒนาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สะพาน เขื่อน ท่อ การสื่อสารและคมนาคม เช่น
ก่อสร้างถนน ขุดคลอง กิจการรถไฟ การสื่อสาร ระบบการพิมพ์ การถ่ายภาพ โทรเลข
โทรศัพท์ เทคโนโลยีในยุคนี้ก้าวหน้ารวดเร็วมาก ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีตามความ
ต้องการของสังคมอุตสาหกรรมขณะนั้น

ภำพที่ 1.6 กิจการรถไฟในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
ที่มา ; www.teen.mthai.com
ยุคศตวรรษที่ 20
ยุคนี้ ถือ เป็ นการเจริญ เติ บโตอย่า งมากหรื อยุ คทองทางด้ านเทคโนโลยี อย่ างมาก
กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 กระบวนการต่าง ๆ ที่
นาไปสู่การเจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.

ความเข้าใจพื้นฐาน (Basic information)
การให้ความรู้ด้านเทคนิค (Technical education)
การประเมินผลด้านเทคโนโลยี (Assessment of technology )
อนาคตของเทคโนโลยี (Outlook)

ยุคนี้เริ่มจากการบิน การส่งจรวด ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และระเบิดปรมาณู
การประดิษฐ์คิดค้นวัสดุใหม่ ๆ ซึ่งมีทั้งสร้างสรรค์และทาลายสังคม การพัฒนาวิทยาการ
การบินและเทคโนโลยีทางอวกาศก้าวหน้ามาก เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ทา
ให้มีการคิดค้นสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไม่มีขีดจากัด

ภำพที่ 1.7 การใช้เทคโนโลยีโดยการส่งจรวจเพื่อสารวจข้อมูล
ที่มา ; www.bangkokbiznews.com
วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีในประเทศไทย
เนื่ อ งจากประเทศไทยมี อ ารยธรรมมาช้ า นานและพั ฒ นาเทคโนโลยี ด้ า นต่ า ง ๆ
มากมาย อาจแบ่งตามสมัยต่าง ๆ ได้ดังนี้
สมัยสุโขทัย
- นาเครื่องปั้นดินเผาจากเมืองจีน และโปรดสร้างโรงงานขึ้นที่เมือง สวรรคโลก
(1843 : พ่อขุนรามคาแหง)
สมัยอยุธยำ
- เกิดเทคโนโลยี (ปืนใหญ่) สมุนไพรโบราณและยาโบราณ (2199-2231 : สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช)
สมัยรัตนโกสินทร์
- สอนศาสนาทั้งโรมันคาทอลิก และโปแตสแตนต์ รวมทั้งคณะมิชชันนารี มีการ
ทาและซ่อมนาฬิกา การต่อเรือ (2367-2394 : รัชกาลที่ 3)
- สร้างเรือกลไฟพระที่นั่งขึ้นเป็นลาแรก (2394 : รัชกาลที่ 4)
- วางสายโทรศัพท์ (2424 : พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )
- เริ่มสร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพ ฯ ถึงนครราชสีมา (2433 : รัชกาลที่ 5)- ตั้งการประปาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (2452 : รัชกาลที่ 5)
- สารวจพบถ่านหินลิกไนต์ (2460: รัชกาลที่ 6)
- เริ่มใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ (2468 : รัชกาลที่ 6)

-

มีการพัฒนาโทรทัศน์ขึ้น (2469 : รัชกาลที่ 7)
ไทยใช้รถจักรดีเซลเป็นประเทศแรกในเอเชีย (2471 : รัชกาลที่ 7)
นายเลื่อน พงษ์โสภณ ประดิษฐ์รถสามล้อ (2476 : รัชกาลที่ 7)
ตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน (2481 : รัชกาลที่ 8)

ภำพที่ 1.8 รถจักรดีเซล
ที่มา ; www.iseehistory.com
สมัยปัจจุบัน
- โรงงานไฟฟ้าพลังน้า (2491 : รัชกาลที่ 9)
- พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (2504 : รัชกาลที่ 9)
- นาเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องแรก (2491 : รัชกาลที่ 9)
- ตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515 : รัชกาลที่ 9)
- เริ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (2518 : รัชกาลที่ 9)
- ตั้งสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินจากดาวเทียม (2524 : รัชกาลที่ 9)
- ตั้งศูนย์ BIOTECH (2526 : รัชกาลที่ 9)
- ตรา พ.ร.บ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เป็น
องค์กรอิสระ (2541 : รัชกาลที่ 9)
- โครงการต่าง ๆ ตามพระราชดาริ และโครงการหลวงต่าง ๆ เช่น โครงการฝน
หลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการไร่นาสวนผสม เป็นต้น (2491 : รัชกาลที่ 9)

ภำพที่ 1.9 โครงการหลวงปางอุ๋ง
ที่มา ; http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1055

เข้าใจเนื้อหาแล้วนะคะ

บัตรกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ควำมหมำยของเทคโนโลยี
คำชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่าง ให้ได้ใจความสมบูรณ์

เทคโนโลยี หมายถึง
……………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………

บัตรกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ควำมสำคัญของเทคโนโลยี
คำชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่าง ให้ได้ใจความสมบูรณ์

เทคโนโลยีมีความสาคัญอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………
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บัตรกิจกรรมที่ 3
เรื่อง วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยี

คำชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่าง ให้ได้ใจความสมบูรณ์

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหมายถึง
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
วิวัฒนาการแบ่งได้………ยุค คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

บัตรกิจกรรมที่ 4
เรื่อง วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีไทย

คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย / ในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นจริง
× ในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นเท็จ

……………. 1. สร้างเรือกลไฟพระที่นั่งขึ้นเป็นลาแรกในสมัยรัชกาลที่ 4
……………. 2. เริ่มสร้างทางรถไฟสายแรกในสมัยรัชกาลที่ 3
……………. 3. เริ่มใช้โทรศัพท์อัตโนมัติในสมัยรัชกาลที่ 5
……………. 4. มีการนาเครื่องปั้นดินเผามาจากเมืองจีนในสมัยสุโขทัย
……………. 5. มีการสารวจพบถ่านหินลิกไนต์ในสมัยรัชกาลที่ 5
……………. 6. ในสมัยสุโขทัย เกิดเทคโนโลยีปืนใหญ่

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ควำมหมำยของเทคโนโลยี
คำชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์

เทคโนโลยี หมายถึง
ตอบ
การนาความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่ าน
กระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทางาน
ของมนุษย์

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ควำมสำคัญของเทคโนโลยี
คำชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่าง ให้ได้ใจความสมบูรณ์

เทคโนโลยีมีความสาคัญอย่างไร
ตอบ
1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจาเป็นในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3
เรื่อง วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยี

คำชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่าง ให้ได้ใจความสมบูรณ์

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหมายถึง
ตอบ
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งซั บ ซ้ อ นและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามลาดับอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ

วิวัฒนาการแบ่งได้ 5
ยุค แบบทดสอบหลั
คือ
งเรียน
1. ยุคหิน (Stone age)
2. ยุคทองสัมฤทธิ์ ( Bronze age)
ดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี
3. ยุคเหล็ก (Ironชุage)
.
ค4.าชียุ้แคจงการปฏิ
นักเรีวยัตนเลื
ิอุตอสาหกรรม
กคาตอบที่ด(Industrial
ีที่สุดเพียงคาตอบเดี
Revolution)
ยว แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในกระดาษค
มทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี้
5. ยุคศตวรรษที
่ 20 (Theาตอบ
20thห้าCentury)

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 4
เรื่อง วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีไทย
คำชี้แจง
ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย / ในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นจริง
× ในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นเท็จ
/

1. สร้างเรือกลไฟพระที่นั่งขึ้นเป็นลาแรกในสมัยรัชกาลที่ 4

x

2. เริ่มสร้างทางรถไฟสายแรกในสมัยรัชกาลที่ 3

x

3. เริ่มใช้โทรศัพท์อัตโนมัติในสมัยรัชกาลที่ 5

/

4. มีการนาเครื่องปั้นดินเผามาจากเมืองจีนในสมัยสุโขทัย

x

5. มีการสารวจพบถ่านหินลิกไนต์ในสมัยรัชกาลที่ 5

x

6. ในสมัยสุโขทัย เกิดเทคโนโลยีปืนใหญ่

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี
คาชี้แจง นักเรียนเลือกคาตอบที่ดีที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย  ลงใน
กระดาษคาตอบ ห้ามทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อใดคือควำมสำคัญของเทคโนโลยี
ก. เพื่อการผลิต
ข. เพื่อการขนส่ง
ค. เพื่อการสื่อสาร
ง. เพื่อการดารงชีวิตของมนุษย์
2. ข้อใดให้ควำมหมำย “เทคโนโลยี” ได้ถูกต้องทีส่ ุด
ก. การนาความรู้มาสร้างเครื่องใช้ต่างๆ
ข. การนาความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของต่างๆ
ค. การนาความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
ง. การนาความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์
3. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เกิดจำกกำรผสมผสำน 4 ศำสตร์ได้แก่
อะไรบ้ำง
ก. อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร ข่าวสาร ธุรกรรมการเงิน
ข. อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ข่าวสาร ธุรกรรมการเงิน
ค. อิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสาร ธุรกรรมการเงิน อุตสาหกรรม
ง. อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมการเงิน การคมนาคม อุตสาหกรรม
4 ..วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีแบ่งได้กี่ยุค
ก. 8 ยุค
ข. 7 ยุค
ค. 6 ยุค
ง. 5 ยุค

5. ยุคทองสัมฤทธิ์ในทวีปเอเชียได้เริ่มขึ้นที่ประเทศใดเป็นประเทศแรก
ก. จีน
ข. ลาว
ค. เวียดนาม
ง. เขมร (กัมพูชา)
6..ประเทศไทยมีกำรนำเข้ำคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2500
ข. พ.ศ. 2511
ค. พ.ศ. 2504
ง. พ.ศ. 2491
7. กำรผลิตเหล็กกล้ำในยุคแรกทำได้ด้วยวิธีกำรนำธำตุใดผสมกับธำตุใด
ก. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุเหล็ก
ข. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุสังกะสี
ค. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุทองแดง
ง. ธาตุคาร์บอน ผสม ธาตุทองเหลือง
8. ยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมเทคโนโลยีด้ำนใดมีควำมเจริญรุดหน้ำมำกที่สุด
ก. เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ข. เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
ค. เทคโนโลยีด้านการเกษตร
ง. เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์
9. ปี พ.ศ. 2541 มีกำรตรำกฎหมำยที่สำคัญต่อกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
คือกฎหมำยอะไร
ก. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค
ข. พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ
ค. พ.ร.บ.ตั้งสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินจากดาวเทียม
ง. พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. เครื่องปั้นดินเผำจำกเมืองจีนนำเข้ำมำในสมัยใด
ก. สมัยสุโขทัย
ข. สมัยอยุธยา
ค. สมัยกรุงธนบุรี

กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ........................................................................ชั้น.......................เลขที่.................
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

10

เกณฑ์กำรประเมิน
คแนน
9-10
7-8
5-6
0-4

ระดับคุณภำพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ได้คะแนน 5-10 คะแนน หรือได้ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
ไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ได้คะแนน 0-4 คะแนน หรือได้ระดับปรับปรุง

ผลกำรประเมิน

 ผ่ำนเกณฑ์

 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คำตอบ
ง
ง
ข
ง
ก
ง
ก
ก
ง
ก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของเทคโนโลยี

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คำตอบ
ง
ง
ข
ง
ก
ง
ก
ก
ง
ก
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