การใช้อปุ กรณ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างประหยัด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3						

เวลา 6 – 7 ชั่วโมง

สาระส�ำคัญ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
มนุษย์ เราจึงควรรู้จักการใช้อย่างถูกวิธี โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและใช้อย่างพอดี การใช้ข้อมูลทาง
สถิตมิ าช่วยในการออกแบบวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะท�ำให้เกิดการสร้าง
ความตระหนักในการใช้งานอย่างพอดี
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการท�ำงาน แต่ละครอบครัวจะมีจ�ำนวนอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศมาก น้อย แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นในการใช้งาน การที่จะทราบว่าแต่ละ
ครอบครัวมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้าง มีจ�ำนวนอุปกรณ์แต่ละชนิดเท่าไร และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต มากน้อยอย่างไร ต้องอาศัยวิธีการทางสถิติช่วย เริ่มตั้งแต่
การวางแผนการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมและจ�ำแนกข้อมูล แล้วน�ำข้อมูลมาน�ำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
น�ำเสนอในรูปตาราง แผนภูมิรูปภาพ ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจต่อข้อมูลที่น�ำเสนอได้ง่ายยิ่งขึ้น และข้อมูล
มีความน่าสนใจ สวยงาม นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผนการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
1. อธิบายความส�ำคัญของ
   พลังงานไฟฟ้า และเสนอ
   วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
   และปลอดภัย

คณิตศาสตร์
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก
   ลบ คูณ หารระคนของ
   จ�ำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
   และศูนย์ พร้อมทัง้ ตระหนักถึง
   ความสมเหตุสมผลของค�ำตอบ
2. อ่านข้อมูลจากแผนภูมริ ปู ภาพ  
   และแผนภูมิแท่งอย่างง่าย

เทคโนโลยี*
1. เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ใน
   ชีวติ ประจ�ำวันอย่างสร้างสรรค์
2. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขนั้ ตอนและ
   น�ำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ
3. อธิบายประโยชน์และโทษ
   จากการใช้งานเทคโนโลยี
   สารสนเทศ

*ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (T) ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์ (E) ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชีว้ ดั สาระการออกแบบ
และเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- พลังงานไฟฟ้ามีความส�ำคัญต่อ
  ชีวิตประจ�ำวัน จึงต้องใช้ไฟฟ้า
  อย่างประหยัด อุปกรณ์เทคโนโลยี
  สารสนเทศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
  อย่างหนึ่ง การใช้เทคโนโลยี
  สารสนเทศจึงควรใช้อย่างพอดีและ
  ประหยัด
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คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
- การค�ำนวณค่าใช้จ่ายใน
- การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
การใช้งานเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์เป็นการเลือก
สารสนเทศ
สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับ
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
จ�ำแนกข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ - การน�ำเสนอข้อมูลสามารถ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ท�ำได้หลายลักษณะตามความ
ชีวิตประจ�ำวันและน�ำเสนอใน เหมาะสม เช่น น�ำเสนอหน้า
รูปแผนภูมิรูปภาพหรือตาราง ชั้นเรียน จัดท�ำเอกสารรายงาน
- ประโยชน์และโทษจาก
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบแนวคิด		
S: วิทยาศาสตร์
• การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย

T: เทคโนโลยี*
• ประโยชน์และโทษจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การน�ำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิต่าง ๆ

การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างประหยัด

E: วิศวกรรมศาสตร์
• กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(การหาวิธีลดการใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

M: คณิตศาสตร์
• การบวก การลบ ค่าใช้จ่าย
• การเขียนและอ่านแผนภูมิรูปภาพ
หรือแผนภูมิแท่ง

* เป็นวิชาหลักในการน�ำกิจกรรมนี้

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�ำวัน ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าไฟฟ้า แล้วน�ำเสนอในรูปแผนภูมิรูปภาพหรือตาราง
2. อ่านแผนภูมริ ปู ภาพหรือตารางและเปรียบเทียบค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าไฟฟ้า
3. อภิปรายและอธิบายประโยชน์และโทษจากการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ออกแบบ เสนอแนวทางหรือวิธลี ดการใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ลดค่าไฟฟ้าค่าบริการโทรศัพท์
และค่าบริการอินเทอร์เน็ตในบ้านและลงมือปฏิบัติ
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วัสดุอุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ภาพตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�ำวัน เช่น คอมพิวเตอร์
กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับการสร้างแผนภูมิรูปภาพ เช่น รูป
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล เครื่องพิมพ์
สมาร์ททีวี
กระดาษปรู๊ฟ
ดินสอสี
กาว
กรรไกร
ไม้บรรทัด

จ�ำนวนต่อกลุ่ม

1 แผ่น
1 ชุด
1 ขวด
1 เล่ม
1 อัน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นระบุปัญหา
1. กิจกรรมน�ำเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมที่ 1 อภิปรายประโยชน์และโทษของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ในชีวติ ประจ�ำวันมีการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้าง
และใช้อย่างไร ต่อจากนั้นครูมอบหมายงานกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันค้นหาค�ำตอบจากใบกิจกรรมที่ 1
ตามหัวข้อ ดังนี้
• การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
• การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีโทษอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ 2 ส�ำรวจจ�ำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและค่าใช้จ่าย
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
• นั ก เรี ย นทราบหรื อ ไม่ ว ่ า มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยอะไรบ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
• นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละเดือนครอบครัวของนักเรียนมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ�ำนวนเท่าใด
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• นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละเดือนครอบครัวมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเงินเท่าใด
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผู้ปกครองหรืออ่านข้อมูลจาก
ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และบันทึกข้อมูลจากใบกิจกรรมที่ 2.1 ตามหัวข้อดังนี้
• จ�ำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ภายในบ้าน
• ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ภายในบ้านภายในหนึ่งเดือน
• ค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านในหนึ่งเดือน
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากใบกิจกรรมที่ 2.1 มาบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 2.2 พร้อม
ทั้งน�ำเสนอข้อมูล (แผนภูมิรูปภาพ ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า)
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการน�ำเสนอผลงานของแต่ละกลุม่ ในประเด็นค�ำถามต่อไปนี้ เช่น
• กลุ่มใดมีจ�ำนวนอุปกรณ์สารสนเทศมากที่สุด
• กลุ่มใดมีโทรศัพท์มากที่สุด
• กลุ่มใดมีคอมพิวเตอร์มากที่สุด
• กลุ่มใดเสียค่าโทรศัพท์มากที่สุด เพราะเหตุใด
(แนวค�ำตอบ ค�ำตอบมีหลากหลาย กลุ่มที่มีจ�ำนวนโทรศัพท์มากที่สุด ไม่จ�ำเป็นต้องมีค่าโทรศัพท์
มากที่สุด ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย หาเหตุผลประกอบ หรืออาจถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่ม
ที่มีค่าโทรศัพท์มากที่สุด)
• กลุ่มใดเสียค่าไฟฟ้ามากที่สุด เพราะเหตุใด
(แนวค�ำตอบ ค�ำตอบมีหลากหลาย กลุ่มที่มีจ�ำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
ไม่จ�ำเป็นต้องมีค่าไฟฟ้ามากที่สุด ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย หาเหตุผลประกอบ หรืออาจถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มที่มีค่าไฟฟ้ามากที่สุด)
2. กิจกรรมระบุปัญหา
1. ครูกระตุ้นความสนใจโดยอภิปรายว่า การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่
อย่างไร
2. ครูเปิดประเด็นต่อไปว่า นอกจากค่าใช้จา่ ยแล้วหากเราใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไปก็ยงั มี
โทษอื่น ๆ ตามมา ดังที่นักเรียนได้อภิปรายกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นเราจึงควรลดการใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ลง
3. ครูก�ำหนดสถานการณ์ปัญหา ดังนี้
“อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อค่าใช้จ่าย และหากใช้งานมากเกินไปก็จะเกิดโทษต่าง ๆ ตามมา
ถ้านักเรียนได้รับมอบหมายให้หาวิธีลดการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนจะมีวิธีไหนบ้าง
โดยไม่ให้กระทบต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของคนในบ้านมากนัก”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะลดการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจระดมความคิดจากความรู้เดิมหรือข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจในกิจกรรมที่ผ่านมา
หรือไปสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ป้ายนิเทศ หนังสือ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปวิธีการต่าง ๆ ในการลดการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและเลือกวิธีการในการลดการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมที่สุดและสามารถท�ำได้จริง โดยอาจเขียนเป็นแผนผังความคิดเพื่อแสดงวิธีการที่เลือก
ขั้นวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา
7. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ วางแผนในการน�ำวิธกี ารทีเ่ ลือกไปปฏิบตั ทิ บี่ า้ นในเวลาหนึง่ เดือนโดยเขียนออกมา
เป็นล�ำดับขั้นและระยะเวลา
8. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
9. เมื่อลงมือปฏิบัติตามแผนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่าแต่ละคน
สามารถท�ำได้ตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้หรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง และควรจะปรับปรุง
วิธีการอย่างไร
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันปรับปรุงแก้ไขวิธีการที่วางแผนไว้ แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีการใหม่ที่ได้แก้ไข
11. ครูให้สมาชิกในกลุ่มอภิปรายร่วมกันว่าวิธีการที่ได้ออกแบบและปฏิบัติสามารถลดการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด
ขั้นน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
12. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอวิธกี ารในการลดการใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและผลทีไ่ ด้จากการ
ใช้วิธีการดังกล่าว
การวัดประเมินผล
1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องประโยชน์และโทษของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่องการส�ำรวจจ�ำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลและการน�ำเสนอ
4 ประเมินจากการน�ำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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