
โครงการสอนกลุมสาระ
รหัสวิชา   ว20210   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1-3
ครูผูสอน   นางแกวตา  ชูกลิน่

ศึกษา  คนควา  ฝกทักษะ/กระบวนการในสาระตอไปนี้

ศึกษา วิเคราะห หลักการ การออกแบบ การสรางและนําเสนอโมเดล โดยใชกระบวนการ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
ดวยความคิดสรางสรรค 

โดยใชกระบวนการ การปฏิบัติการ การวิเคราะห การออกแบบ การ
กระบวนการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม
แกปญหาเปนข้ันตอนเปนระบบ โดยประยุกตใช
ชิ้นงานไดอยางมีคุณภาพ 

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความขาใจ 
ออกแบบการสรางและนําเสนอโมเดลโดยใชกระบวนการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม
คณิตศาสตรในการสรางผลงานเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคญัและองคประกอบของการออกแบบและ
2. รูและเขาใจการออกแบบและการสรางผลงานเทคโนโลยี
3. สามารถใชโปรแกรมและ/หรอืซอฟตแวร เพื่อการออกแบบและ
4. ปฏิบัติการสรางผลงานโดยใชโปรแกรมและ

เทคโนโลยีได 
5. สามารถสรางผลงานเทคโนโลยี 

 
รวมทั้งหมด 5     ผลการเรียนรู 

 
โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุมสาระ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   รายวิชา   การสรางผลงานเทคโนโลยี 1 สาระ เพิ่มเติม
3/2 จาํนวน   1   หนวยกิต  เวลาเรียน   40   คาบ/

นางแกวตา  ชูกลิน่   ภาคเรียนที ่  2   ปการศึกษา   2565 

 
คําอธิบายรายวิชา 

 

กระบวนการในสาระตอไปน้ี 

ศึกษา วิเคราะห หลักการ การออกแบบ การสรางและนําเสนอโมเดล โดยใชกระบวนการ 
ศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อสรางผลงานเทคโนโลยีไดอยางมีจินตนาการ

ปฏิบัตกิาร การวิเคราะห การออกแบบ การสรางและนาํเสนอโมเดล โดยใช
กระบวนการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อสรางผลงานเทคโนโลยี

ประยุกตใชความรูไดอยางมีจินตนาการดวยความคิดสรางสรรค

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความขาใจ มีทักษะและจินตนาการดวยความคิดสรางสรรค
และนําเสนอโมเดลโดยใชกระบวนการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม

ศาสตรในการสรางผลงานเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของการออกแบบและการสรางผลงานเทคโนโลยี
การสรางผลงานเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรมและ/หรอืซอฟตแวร

หรือซอฟตแวร เพื่อการออกแบบและการสรางผลงานเทคโนโลยี
ปฏิบัติการสรางผลงานโดยใชโปรแกรมและ/หรือซอฟตแวรเพื่อการออกแบบและการสรางผลงาน

สามารถสรางผลงานเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เพิ่มเติม 
/ภาคเรียน 

ศึกษา วิเคราะห หลักการ การออกแบบ การสรางและนําเสนอโมเดล โดยใชกระบวนการ 
ไดอยางมีจินตนาการ

และนาํเสนอโมเดล โดยใช
และคณิตศาสตร เพื่อสรางผลงานเทคโนโลย ีในการ

ความรูไดอยางมีจินตนาการดวยความคิดสรางสรรค และสราง

จินตนาการดวยความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการ
และนําเสนอโมเดลโดยใชกระบวนการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

ศาสตรในการสรางผลงานเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

การสรางผลงานเทคโนโลย ี
หรือซอฟตแวร 

การสรางผลงานเทคโนโลย ี
การสรางผลงาน
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กําหนดการสอน 
 

สัปดาห 
ที ่

เน้ือหา / สาระที่สอน ผลการเรียนรู 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

1 - ปฐมนิเทศรายวิชากอนเรียน 
- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
เทคโนโลยี 

 1. อธิบาย
ความหมาย 
ความสาํคัญและ
องคประกอบของการ
ออกแบบและการ
สรางผลงาน
เทคโนโลยีได 

2 - แบบทดสอบกอน
เรียน/หลังเรียน 

- 

2 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
ออกแบบและเขียนแบบ 

2 - แบบทดสอบภาค
ความรูเรื่อง ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการ
ออกแบบและเขียน
แบบ 

5 

3 -ความรูเบื้องตนของโปรแกรม
Google SketchUp 
- การเรียกใชงานโปรแกรมและ
หนาตางการทํางานของ
โปรแกรมGoogle SketchUp 
- การสรางไฟล บันทึกเปดและ
ออกจากโปรแกรมGoogle 
SketchUp 

 2. รูและเขาใจการ
ออกแบบและการ
สรางผลงาน
เทคโนโลยี โดยใช
โปรแกรมและ/หรือ
ซอฟตแวร 

2 - แบบทดสอบภาค
ความรูเรื่อง 
โปรแกรม Google 
SketchUp เบื้องตน 

2 

4 - การเลือกเทมเพลต 
และการทํางานกับแกนอางอิง 

2 - แบบทดสอบภาค
ความรู เรื่องการ
สรางเทมเพลต 

2 

5 - การกําหนดมุมมองภาพและ
การแสดงผลในรปูแบบตาง ๆ 

2 - แบบทดสอบภาค
ความรู เรื่องการ
กําหนดมุมมองแบบ
ตางๆ 

1 

6 - การใชเครื่องมือเลือกโมเดล
แบบตางๆ 
- การใชเครื่องมือลบโมเดล 

3. สามารถใช
โปรแกรมและ/หรือ
ซอฟตแวร เพื่อการ
ออกแบบและการ
สรางผลงาน
เทคโนโลยีได 

2 ใบงานปฏิบัติการ 
เรื่องการสรางโมเดล
แบบตางๆ 

2 

7 การใชเครื่องมือกําหนดสีพ้ืนผิว
โมเดลแบบตางๆ 
 

2 ใบงานปฏิบัติการ 
เรื่อง การกําหนดสี
และพื้นผิวโมเดล 

3 

8 เครื่องมือ  Drawing  Tools 
-  การวาดสี่เหลี่ยม 
-  การวาดเสนตรง 
-  การสรางพื้นท่ีปด 
-  การวาดวงกลม 
-  การวาดเสนโคง 
-  การวาดรูปหลายเหลี่ยม 
-  การวาดเสนอิสระ 

2 ใบงานปฏิบัติการ 
เรื่องการสรางรูปทรง
แบบตางๆ 

5 
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สัปดาห เน้ือหา / สาระที่สอน ผลการเรียนรู จํานวน การวัดและประเมินผล 
9 - ประเภท สวนประกอบ และ

คุณสมบัติของ 3D Model 
- การผลัก/ดึงวัตถุ 
- การเคลื่อนยายวัตถุ 
- การหมุนวัตถุ 
- การเปลี่ยนขนาดและทิศทาง
ของวัตถุ 
- การสรางขอบขนาน 
- การสรางวัตถุตามเสนทาง 
- การสรางวัตถุจากเครื่องมือ   
3 มิติ 

3. สามารถใช
โปรแกรมและ/หรือ
ซอฟตแวร เพื่อการ
ออกแบบและการ
สรางผลงาน
เทคโนโลยีได 

2 ชิ้นงานรูปทรง 3 D 
ตามท่ีกําหนด 

5 

10 สอบกลางภาค ภาคปฏิบัติ  2 แบบทดสอบ 
ภาคปฏิบัติ 

10 

11 สอบกลางภาค ภาคความรู  2 แบบทดสอบ  
ภาคความรู 

10 

12 การตกแตงโมเดล 
- การจัดการพ้ืนผิวบนโมเดล 
- การใชภาพเปนลวดลาย 
- การสรางขอความ 3 มิติ 
- การเรียกใชโมเดลจาก 
Components 
- การใสแสงเงาและหมอก 

4. ปฏิบัติการสราง
ผลงานโดยใช
โปรแกรมและ/หรือ
ซอฟตแวรเพื่อการ
ออกแบบและการ
สรางผลงาน
เทคโนโลยีได 
5. สามารถสราง
ผลงานเทคโนโลยี 
เพื่อแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2 แบบทดสอบภาค
ความรู 

4 

13 การออกแบบโมเดล 
-  โมเดลบาน 

2 แบบทดสอบภาค
ความรู 

2 

14 การออกแบบโมเดล 
-  โมเดลเกาอี้ / โตะ 

2 แบบทดสอบภาค
ความรู 

2 

15 การออกแบบโมเดล 
-  การออกแบบหองนั่งเลน 

2 แบบทดสอบภาค
ความรู 

2 

16 การประกอบภาพจากภาพยอย
เขาดวยกัน 

2 แบบทดสอบ 
ภาคปฏิบัติ 

5 

17 ออกแบบและสรางชิ้นงานตาม
จินตนาการ 

2 ชิ้นงานตาม
จินตนาการ 

5 

18 การนําเสนอโมเดล 
-  การนําเขาไฟล 
-  การสงออกชิ้นงาน 
- การพิมพชิ้นงาน 

2 ชิ้นงานตาม
จินตนาการ 

5 

19 สอบปลายภาคภาคปฏิบัติ  2  15 
20 สอบปลายภาค ภาคความรู  2  15 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. การบรรยาย 
2. การสืบคน สืบเสาะ ขอมูล 
3. การสาธิต 
4. การฝกปฏิบัติการ 

 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราสวนคะแนนท่ีใชวัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหวางภาคตอคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดงันี้ 
 1. คะแนนวัดผลกอนสอบกลางภาคเรียน  25คะแนน ประกอบดวย 
  1.1 สอบภาคความรู(K)    10 คะแนน 
  1.2 สอบภาคปฏิบัติ (P)    10 คะแนน 
  1.3 ชิ้นงาน/ภาระงาน (A)    5 คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25คะแนน ประกอบดวย 
  3.1 สอบภาคความรู(K)    10 คะแนน 
  3.2 สอบภาคปฏิบัติ (P)    5 คะแนน 
  3.3 ชิ้นงาน/ภาระงาน (A)    10 คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหลงเรียนรู 

1. สื่อ Online web googlesite ว20210 
2. Google Classroom ว20210 
3. Google SketchUp 

 
 
 
 


