
1 

 

 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รหัสวิชา......ว22104........รายวิชา....ออกแบบเทคโนโลยี 2..........  สาระ พื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .....2.....  จำนวน ...0.5.....หน่วยกิต  เวลาเรียน...20...คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน......นางสาววาสนา  กุณฑลเบ็ญจะ..........ภาคเรียนที่..2... ปีการศึกษา ...2565.... 

 
คำอธิบายรายวิชา 

 
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี
ในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดย
ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการ สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปฏิบัติ ฝึกทักษะ สร้างชิ้นงาน นำเสนอ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชน
หรือท้องถิ่น ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ว 4.1 ม 2/1 – 2/5 

 

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด  

 

 



2 

 

 
กำหนดการสอน 

 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระ
ที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-4 หน่วยที่ 1 มา
แก้ปัญหากัน
เถอะ 

ว 4.1 ม 2/2  ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบ
ของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

4 -สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 
-กำหนดกรอบของ
ปัญหา 
-กำหนดประเด็น
รวบรวมข้อมูล 

15 

5-9 หน่วยที่ 2 
ออกแบบและ
สร้างสรรค ์

ว 4.1 ม 2/3  ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ 
วางแผนขั้นตอนการทำงานและ
ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

5 -วิเคราะห์และเลือก
แนวทางการ
แก้ปัญหา 
-ออกแบบชิ้นงาน
หรือวิธีการ 
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10 สอบกลางภาค ว 4.1 ม 2/2, 2/3 1  20 
11-17 หน่วยที่ 2 

ออกแบบและ
สร้างสรรค ์

ว 4.1 ม 2/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนขั้นตอน
การทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน 
ว 4.1 ม 2/4 ทดสอบ ประเมินผล และ
อธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
ภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 
ว 4.1 ม 2/5 ใช้ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย 

7 -วางแผนการทำงาน 
-ลงมือปฏิบัติ, 
ทดสอบการทำงาน 
-สร้างงานนำเสนอ 
-นำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 
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สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

18-19 หน่วยที่ 3 เทคโนโลยี
ในอนาคต 

ว 4.1 ม 2/1  คาดการณ์
แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น 
โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

2 เลือกใช้เทคโนโลยี
และคาดการณ์
เทคโนโลยีใน
อนาคต 
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20 สอบปลายภาค ว 4.1 ม 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 1  30 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นข้อมูล 
4. ออกแบบชิ้นงาน/วิธีการ 
5. สร้างงานนำเสนอ 
6. นำเสนองาน 
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การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
 1.1 สำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 5 คะแนน 
 1.2 กำหนดกรอบของปัญหา 5 คะแนน 
 1.3 กำหนดประเด็นรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล 5 คะแนน 
 1.4 วิเคราะห์และเลือกแนวทางการแก้ปัญหา 5 คะแนน 
 1.5 ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ 5 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
 3.1 วางแผนการทำงาน 5 คะแนน 
 3.2 ลงมือปฏิบัติ, ทดสอบการทำงาน 5 คะแนน 
 3.3 สร้างงานนำเสนอ 5 คะแนน 
 3.4 นำเสนอผลการทำกิจกรรม 5 คะแนน 
 3.5 เลือกใช้เทคโนโลยีและคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต 5 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. Google Classroom 
3. PowerPoint 
4. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
5. วีดิทัศน์ 
6. ใบกิจกรรม 

 
 
 


