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โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว23104      รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี    สาระ พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จำนวน 0.5  หน่วยกิต  เวลาเรียน 20 คาบ/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน   นางแก้วตา  ชูกลิ่น    ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา 2564 

 
คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

 ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ความสัมพันธ์ 
ของเทคโนโลยีศาสตร์อื ่น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนางาน อาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิด  
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้
เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นำเสนอผลการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

     โดยใช้กระบวนการสืบค้น วิเคราะห์ อภิปราย สังเคราะห์ ปฏิบัติ  ฝึกทักษะ สร้างช้ินงาน นำเสนอ 

 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คำนึงถึงความถูกต้องตามทรัพย์สินทางปัญญา ผลกระทบต่อชีวิต สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 
 ว 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 
 ว 4.1 ม.3/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบ
ของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 ว 4.1 ม.3/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
 ว 4.1 ม.3/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์  และให้เหตุผลของปัญหา หรือ ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น
ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 
 ว 4.1 ม.3/5 ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด  
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กำหนดการสอน 

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน ตัวชี้วัด 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-2 หน่วยที่ 1 เทคโนโลยี
กับชีวิต 
- สาเหตุหรือปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 
- ความสัมพันธ์ของ

เทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น 
- การนำเทคโนโลยีไป

สร้างนวัตกรรม 

ว 4.1 ม.3/1 
วิเคราะห์สาเหตุ 
หรือปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ เพื่อ
เป็นแนวทางการ
แก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 

4 - ภาระงาน : กิจกรรมกลุ่ม 
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ร่วมกันอภิปราย 
สาเหตุ ปัจจัยในการเกิด
เทคโนโลยี ศาสตร์และความรู้
ในการสร้างเทคโนโลยีใน
หัวข้อท่ีได้รับ (4) 

- แบบฝึกหัด 1.1 ตอบคำถาม
ท้ายหน่วยที่ 1 (4) 
- ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 

10 ข้อ  (5) 
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3-4 หน่วยที่ 2 เทคโนโลยี
กับการพัฒนางาน
อาชีพภายในชุมชน
หรือท้องถิ่น 
- อุปกรณ์และ

เครื่องมือช่าง
พื้นฐานในการ
แก้ปัญหาและ
สร้างช้ินงาน 

- ความรู้ในการ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาช้ินงาน 

ว 4.1 ม.3/2 ระบุ
ปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนางานอาชีพ 
สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหา โดย
คำนึงถึงความ
ถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

4 - ภาระงาน : กิจกรรมกลุ่ม 
สำรวจปัญหา หรือความ
ต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และด้าน
ส่ิงแวดล้อม   (3) 

- แบบฝึกหัด 2.1  ตอบคำถาม
ท้ายหน่วยที่ 2 (2) 

- แบบฝึกหัดท่ี 2.2 ความ
ถูกต้องด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา (2) 

- ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 
10 ข้อ  (5)  
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน ตัวชี้วัด 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

5 สอบกลางภาค  1 -หน่วยที่ 1 ปรนัย 8 อัตนัย 2 
(10) 
-หน่วยที่ 2 ปรนัย 9 อัตนัย 1 
(10) 

20 

หน่วยที่ 3 วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
และความรู้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน 
- ความรู้เกี่ยวกับ

วัสดุสำหรับการ
พัฒนาช้ินงาน 

- อุปกรณ์และ
เครื่องมือช่าง
พื้นฐานในการ
แก้ปัญหาและ
สร้างช้ินงาน 

- ความรู้ในการ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาช้ินงาน 

ว 4.1 ม.3/5 ใช้
ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน 
และปลอดภัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน 

1 - ภาระงานท่ี 1 :  กิจกรรมกลุ่ม
เขียนโครงงานออกแบบ
ส่ิงประดิษฐ์ (2) 
ภาระงานท่ี 2 :เขียนร่างภาพ 2 
มิติ / 3 มิติ อ่านภาพฉาย (2) 
- แบบฝึกหัด 3.1 ตอบคำถาม
ท้ายหน่วย (3) 
- ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน  
  10 ข้อ  (5) 
 

12 

6-7 หน่วยที่ 3 (ต่อ) 3 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน ตัวชี้วัด 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

8-10 หน่วยที่ 4  การ
แก้ปัญหาชุมชน
หรือท้องถิ่นด้วย
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
- กระบวนการ

ออกแบบเชิง
วิศวกรรมกับการ
แก้ปัญหาชุมชน
หรือท้องถิ่น 

- กรณีศึกษาการนำ
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไป
พัฒนาชุมชน 

ว 4.1 ม.3/1 
วิเคราะห์สาเหตุ 
หรือปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ เพื่อ
เป็นแนวทางการ
แก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 
ว 4.1 ม.3/2 ระบุ
ปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนางานอาชีพ 
สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหา โดย
คำนึงถึงความ
ถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

5 -ภาระงานท่ี 1: การแก้ปัญหา
ชุมชนหรือท้องถิ่นด้วย
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  (4) 
-แบบฝึกหัด 4.1 ตอบคำถาม
ท้ายหน่วย  (4) 
-ทดสอบท้ายหน่วย  
จำนวน 10 ข้อ  (5)  

13 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน ตัวชี้วัด 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

 -  ว 4.1 ม.3/3 
ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูล
ท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการ
ทำงานและ
ดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน 
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สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหา / สาระท่ีสอน ตัวชี้วัด 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

 -  ว 4.1 ม.3/4 
ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์  และให้
เหตุผลของปัญหา 
หรือ ข้อบกพร่องท่ี
เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไข พร้อมท้ังหา
แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และ
นำเสนอผลการ
แก้ปัญหา 

   

 - สอบปลายภาค  1 -หน่วยที่ 3 ปรนัย 20  (10) 
-หน่วยที่ 4 ปรนัย 40 ข้อ (20) 

30 

รวม 20  100 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. การลงมือปฏิบัติจริง 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนท่ีใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี ้
1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน    25 คะแนน  ประกอบด้วย  
  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน      7 คะแนน 
      หน่วยที่ 1 ภาระงาน : กิจกรรมกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ร่วมกันอภิปราย 
สาเหตุ ปัจจัยในการเกิดเทคโนโลยี ศาสตร์และความรู้ในการสร้างเทคโนโลยีในหัวหน้าท่ีได้รับ (4) 
      หน่วยที่ 2 ภาระงาน : กิจกรรมกลุ่ม สำรวจปัญหา หรือความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม   (3)  
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  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด      8 คะแนน 
      หน่วยที่ 1 แบบฝึกหัด 1.1 ตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 1 (4) 
       หน่วยที่ 2 แบบฝึกหัด 2.1  ตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 2 (2) 
   หน่วยที่ 2 แบบฝึกหัดท่ี 2.2 ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา (2) 
  1.3 การสอบ       10 คะแนน 
       หน่วยที่ 1 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5) 
       หน่วยที่ 2 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5)     
2. คะแนนสอบกลางภาค       20  คะแนน 
   หน่วยที่ 1 ปรนัย 8 อัตนัย 2  (10) 
   หน่วยที่ 2 ปรนัย 9 อัตนัย 1  (10) 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค    25 คะแนน  ประกอบด้วย 
  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน      8 คะแนน 
       หน่วยที่ 3 ภาระงานท่ี 1 :  กิจกรรมกลุ่มเขียนโครงงานออกแบบส่ิงประดิษฐ์ (2) 
    หน่วยที่ 3 ภาระงานท่ี 2 :เขียนร่างภาพ 2 มิติ / 3 มิติ อ่านภาพฉาย (2) 
       หน่วยที่ 4 ภาระงานท่ี 1: การแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นด้วยกระบวนการ                     
                                             ออกแบบเชิงวิศวกรรม  (4)  
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด      7 คะแนน 
       หน่วยที่ 3 แบบฝึกหัด 3.1 ตอบคำถามท้ายหน่วย (3) 
     หน่วยที่ 4 แบบฝึกหัด 4.1  ตอบคำถามท้ายหน่วย  (4) 

3.3 การสอบ       10 คะแนน  
        หน่วยที่ 3 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5)    
        หน่วยที่ 4 ทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ  (5)    

4. คะแนนสอบปลายภาค      30  คะแนน  
   หน่วยที่ 3 ปรนัย 20 ข้อ อัตนัย -  (10)  
   หน่วยที่ 4 ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย -    
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี)  
2. Internet 
3. ส่ือส่ิงพิมพ์ / โทรทัศน์  
4. บุคคล / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. Google Classroom 

 
 
 


