
 

โครงการสอนกลุมสาระ
รหัสวิชา ว23104

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3

ครูผูสอน   นางแกวตา  ชูกลิน่

 ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ

ของเทคโนโลยีศาสตรอ่ืน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ระบุปญหาหรือความตองการ

ของชุมชนและทองถ่ิน เพื่อพัฒนางาน อาชีพ 

ที่เกี่ยวของกับปญหา ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใต

เง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอแนวทางแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 

วางแผนขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและให

เหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และ

นําเสนอผลการแกปญหา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เค

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 โดยใชกระบวนการสืบคน วเิคราะห อภิปราย สังเคราะห ปฏิบัต ิ ฝกทักษะ สรางชิ้นงาน นําเสนอ

 เพื่อใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการแกปญหา เพื่อพัฒนางาน อยางมีความคิดสรางสรรค 

เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม คํานึงถึงความถูกตองตามทรัพยสนิทางปญญา ผลกระทบตอชีวิต

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนสตรภีูเก็ต 

โครงการสอนกลุมสาระ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลย ีสาระ พื้นฐาน 

3    จํานวน 0.5  หนวยกิต  เวลาเรยีน 20 คาบ/ภาคเรียน

นางแกวตา  ชูกล่ิน    ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2565 

 

คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ

ของเทคโนโลยีศาสตรอ่ืน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ระบุปญหาหรือความตองการ

ของชุมชนและทองถิ่น เพ่ือพัฒนางาน อาชีพ สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และแนวคิด

ที่เกี่ยวของกับปญหา ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกขอมูลที่จําเปนภายใต

เง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 

ขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและให

เหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบเง่ือนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และ

นําเสนอผลการแกปญหา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เค

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในการแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม  

โดยใชกระบวนการสืบคน วิเคราะห อภปิราย สังเคราะห ปฏิบัติ  ฝกทักษะ สรางชิ้นงาน นําเสนอ

เพื่อใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยใีนการแกปญหา เพื่อพัฒนางาน อยางมีความคิดสรางสรรค 

กใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม คํานึงถึงความถูกตองตามทรัพยสินทางปญญา ผลกระทบตอชีวิต

1 

ภาคเรียน 

ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ 

ของเทคโนโลยีศาสตรอ่ืน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ระบุปญหาหรือความตองการ 

สรุปกรอบของปญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และแนวคิด 

ที่เกี่ยวของกับปญหา ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใต

เง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย 

ขั้นตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและให

เหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และ

นําเสนอผลการแกปญหา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก 

โดยใชกระบวนการสืบคน วิเคราะห อภิปราย สังเคราะห ปฏิบัติ  ฝกทักษะ สรางชิ้นงาน นําเสนอ 

เพื่อใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการแกปญหา เพื่อพัฒนางาน อยางมีความคิดสรางสรรค 

กใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม คํานึงถึงความถูกตองตามทรัพยสินทางปญญา ผลกระทบตอชีวิต สังคมและ
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ตัวช้ีวัด 

 ว 4.1 ม.3/1 วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

ความสัมพันธของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือ คณิตศาสตร เพือ่เปนแนวทางการ

แกปญหาหรือพัฒนางาน 

 ว 4.1 ม.3/2 ระบุปญหาหรือความตองการของชุมชนหรือทองถ่ิน เพื่อพัฒนางานอาชพี สรุปกรอบ

ของปญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตองดานทรัพยสิน

ทางปญญา 

 ว 4.1 ม.3/3ออกแบบวิธีการแกปญหา โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปน

ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นําเสนอแนวทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการ 

ที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทํางานและดาํเนินการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน 

 ว 4.1 ม.3/4ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห  และใหเหตุผลของปญหา หรือ ขอบกพรองที่เกิดขึ้น

ภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรงุแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา 

 ว 4.1 ม.3/5 ใชความรู และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 

ใหถูกตองกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการสอน 
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สัปดาห 
ที ่

เน้ือหา / สาระที่สอน ตัวชี้วัด 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

1-2 หนวยที่ 1 เทคโนโลยี
กับชีวิต 
- สาเหตุหรือปจจัย 

ท่ีสงผลตอตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- ความสัมพันธของ
เทคโนโลยีกับ
ศาสตรอ่ืน 

- การนําเทคโนโลยีไป
สรางนวัตกรรม 

ว 4.1 ม.3/1 
วิเคราะหสาเหตุ 
หรือปจจัยที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธของ
เทคโนโลยีกับ
ศาสตรอ่ืน 
โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร หรือ 
คณิตศาสตร เพื่อ
เปนแนวทางการ
แกปญหา 
หรือพัฒนางาน 

4 - ภาระงาน : กิจกรรมกลุม 
สืบคนขอมูลเก่ียวกับ
เทคโนโลยี รวมกันอภิปราย 
สาเหตุ ปจจัยในการเกิด
เทคโนโลยี ศาสตรและความรู
ในการสรางเทคโนโลยีใน
หัวขอที่ไดรับ (4) 

- แบบฝกหัด 1.1 ตอบคําถาม

ทายหนวยที่ 1 (4) 

- ทดสอบทายหนวย จํานวน 
10 ขอ  (5) 

13 

3-4 หนวยที่ 2 เทคโนโลยี
กับการพัฒนางาน
อาชีพภายในชุมชน
หรือทองถิ่น 
- อุปกรณและ

เครื่องมอืชาง
พื้นฐานในการ
แกปญหาและ
สรางชิ้นงาน 

- ความรูในการ
แกปญหาหรือ
พัฒนาชิ้นงาน 

ว 4.1 ม.3/2 ระบุ

ปญหาหรือความ

ตองการของชุมชน

หรือทองถ่ิน เพื่อ

พัฒนางานอาชีพ 

สรุปกรอบของ

ปญหา รวบรวม 

วิเคราะหขอมูลและ

แนวคิดท่ีเกี่ยวของ

กับปญหา โดย

คํานึงถึงความ

ถูกตองดาน

ทรัพยสินทาง

ปญญา 

4 - ภาระงาน : กิจกรรมกลุม 
สํารวจปญหา หรือความ
ตองการของชุมชนหรือ
ทองถ่ินในดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอม   (3) 

- แบบฝกหัด 2.1  ตอบคําถาม
ทายหนวยที่ 2 (2) 

- แบบฝกหัดที่ 2.2 ความ
ถูกตองดานทรพัยสินทาง
ปญญา (2) 

- ทดสอบทายหนวย จํานวน 
10 ขอ  (5)  

12 
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สัปดาห 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวช้ีวัด 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

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

20 

หนวยที่ 3 วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ 
และความรูในการ
แกปญหาหรือพัฒนา
งาน 
- ความรูเก่ียวกับ

วัสดุสําหรับการ
พัฒนาชิ้นงาน 

- อุปกรณและ
เครื่องมือชาง
พื้นฐานในการ
แกปญหาและ
สรางชิ้นงาน 

- ความรูในการ
แกปญหาหรือ
พัฒนาชิ้นงาน 

ว 4.1 ม.3/5 ใช
ความรู และทักษะ
เก่ียวกับวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
ใหถูกตองกับ
ลักษณะของงาน 
และปลอดภัยเพื่อ
แกปญหาหรือ
พัฒนางาน 

1 - ภาระงานที่ 1 :  กิจกรรมกลุม

เขียนโครงงานออกแบบ

สิ่งประดิษฐ (2) 

ภาระงานท่ี 2 :เขียนรางภาพ 2 

มิติ / 3 มิติ อานภาพฉาย (2) 

- แบบฝกหัด 3.1 ตอบคาํถาม

ทายหนวย (3) 

- ทดสอบทายหนวย จํานวน  

  10 ขอ  (5) 
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6-7 หนวยที่ 3 (ตอ) 3 
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สัปดาห 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวช้ีวัด 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

8-10 หนวยที่ 4  การ
แกปญหาชุมชน
หรือทองถิ่นดวย
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

- กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมกับการ
แกปญหาชุมชน
หรือทองถิ่น 

- กรณีศึกษาการนาํ
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไป
พัฒนาชุมชน 

ว 4.1 ม.3/1 

วิเคราะหสาเหตุ 

หรือปจจัยที่สงผล

ตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และ

ความสัมพันธของ

เทคโนโลยีกับ

ศาสตรอ่ืน 

โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร หรือ 

คณิตศาสตร เพ่ือ

เปนแนวทางการ

แกปญหา 

หรือพัฒนางาน 

ว 4.1 ม.3/2ระบุ

ปญหาหรือความ

ตองการของชุมชน

หรือทองถ่ิน เพื่อ

พัฒนางานอาชีพ 

สรุปกรอบของ

ปญหา รวบรวม 

วิเคราะหขอมูลและ

แนวคิดที่เก่ียวของ

กับปญหา โดย

คํานึงถึงความ

ถูกตองดาน

ทรัพยสินทาง

ปญญา 

5 -ภาระงานที่ 1: การแกปญหา
ชุมชนหรือทองถ่ินดวย
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  (4) 
-แบบฝกหัด 4.1 ตอบคําถาม
ทายหนวย  (4) 
-ทดสอบทายหนวย  
จํานวน 10 ขอ  (5)  

13 
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สัปดาห 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวช้ีวัด 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

 -  ว 4.1 ม.3/3

ออกแบบวิธีการ

แกปญหา โดย

วิเคราะห

เปรียบเทียบ และ

ตัดสินใจเลือกขอมูล

ที่จําเปนภายใต

เงื่อนไขและ

ทรัพยากรที่มีอยู 

นําเสนอแนวทาง

การแกปญหาให

ผูอื่นเขาใจดวย

เทคนิคหรือวิธีการ 

ที่หลากหลาย 

วางแผนขั้นตอนการ

ทํางานและ

ดําเนินการ

แกปญหาอยางเปน

ขั้นตอน 
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สัปดาห 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน ตัวช้ีวัด 
จํานวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ช้ินงาน คะแนน 

 -  ว 4.1 ม.3/4

ทดสอบ ประเมินผล 

วิเคราะห  และให

เหตุผลของปญหา 

หรือ ขอบกพรองที่

เกิดข้ึนภายใตกรอบ

เงื่อนไข พรอมทั้งหา

แนวทางการ

ปรับปรุงแกไข และ

นําเสนอผลการ

แกปญหา 

   

 - สอบปลายภาค  1 -หนวยที่ 3 ปรนัย 20  (10) 

-หนวยที่ 4 ปรนัย 40 ขอ (20) 

30 

รวม 20  100 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู(ตัวอยาง) 

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุม 

3. การสืบคนขอมูล 

4. การลงมือปฏิบัติจริง 

 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราสวนคะแนนท่ีใชวัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหวางภาคตอคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดงันี้ 

1. คะแนนวัดผลกอนสอบกลางภาคเรียน    25 คะแนน  ประกอบดวย 

  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน      7 คะแนน 

  หนวยที่ 1 ภาระงาน : กิจกรรมกลุม สืบคนขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยี รวมกันอภิปราย 

สาเหตุ ปจจัยในการเกิดเทคโนโลยี ศาสตรและความรูในการสรางเทคโนโลยีในหัวหนาที่ไดรับ (4) 

      หนวยที่ 2 ภาระงาน : กิจกรรมกลุม สํารวจปญหา หรือความตองการของชุมชนหรือ

ทองถ่ินในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม (3)  
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  1.2 ใบงาน/แบบฝกหัด      8 คะแนน 

   หนวยที่ 1 แบบฝกหัด 1.1 ตอบคําถามทายหนวยที่ 1 (4) 

   หนวยที่ 2 แบบฝกหัด 2.1  ตอบคําถามทายหนวยที่ 2 (2) 

   หนวยที่ 2 แบบฝกหัดที่ 2.2 ความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา (2) 

  1.3 การสอบ       10 คะแนน 

   หนวยที่ 1 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5) 

   หนวยที่ 2 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5)     

2. คะแนนสอบกลางภาค       20  คะแนน 

   หนวยที่ 1 ปรนัย 8 อัตนัย 2 (10) 

   หนวยที่ 2 ปรนัย 9 อัตนัย1  (10) 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค   25 คะแนน  ประกอบดวย 

  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน      8 คะแนน 

   หนวยที่ 3 ภาระงานที่ 1 :  กิจกรรมกลุมเขียนโครงงานออกแบบสิ่งประดิษฐ (2) 

   หนวยที่ 3 ภาระงานที่ 2 :เขียนรางภาพ 2 มิติ / 3 มิติ อานภาพฉาย (2) 

    หนวยที่ 4ภาระงานที่ 1: การแกปญหาชุมชนหรือทองถ่ินดวยกระบวนการ 

ออกแบบเชิงวิศวกรรม  (4) 

  3.2 ใบงาน/แบบฝกหัด      7 คะแนน 

   หนวยที่ 3 แบบฝกหัด 3.1 ตอบคําถามทายหนวย (3) 

   หนวยที่ 4 แบบฝกหัด 4.1 ตอบคําถามทายหนวย  (4) 

3.3 การสอบ       10 คะแนน  

   หนวยที่ 3 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5)    

   หนวยที่ 4 ทดสอบทายหนวย จํานวน 10 ขอ  (5)    

4. คะแนนสอบปลายภาค      30 คะแนน 

   หนวยที่ 3ปรนัย 20 ขอ อัตนัย -  (10)  

   หนวยที่ 4 ปรนัย 40 ขอ อัตนัย -    

 

สื่อและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ออกแบบและเทคโนโลยี)  

2. Internet 

3. สื่อสิ่งพิมพ / โทรทัศน  

4. บุคคล / ภูมิปญญาทองถิ่น 

5. Google Classroom 

 

 

 


