
 

 
  

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี1   รหัสวิชา  ว21104 
   จำนวนชั่วโมง  2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1 หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน นางจันทิมา นุชฉัยยา , นางสาวชนิกานต์ แสงบัว  
   

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความ

ต้องการในชีวิตประจำวัน ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา วิธีการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการแก้ปัญหา และความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข นำเสนอผลการแก้ปัญหา ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีนิสัยที่ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงและใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 

3. ตัวช้ีวัด 
      ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
        ม1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิต ประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อกา ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 



 

ม 1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 

ม 1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 

ม 1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอ
ผลการแก้ปัญหา 

ม 1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เครื่อง มือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย.– 4 ธ.ค. 2565 เทคโนโลยีรอบตัว (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 พ.ย 2565 โดย

มอบหมายใบงาน เรื่อง เป็นเทคโนโลยีหรือไม่ สอนผ่าน Line ,Google Meet) 
2 7 พ.ย.– 11 พ.ย 2565 การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี  
3 14 พ.ย.– 18 พ.ย 2565 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
4 21 พ.ย.– 25 พ.ย 2565 วัสดุในชีวิตประจำวัน 
5 28 พ.ย – 2 ธ.ค 2565 เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  
6 5 ธ.ค.– 9 ธ.ค. 2565 กลไก ไฟฟ้า (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5  ธ.ค 2565 โดยมอบหมายใบงาน 

เรื่อง กลไก ไฟฟ้า สอนผ่าน Line ,Google Meet) 
7 12 ธ.ค.– 16 ธ.ค. 2565 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12  ธ.ค 2565 โดย

มอบหมายใบงาน เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สอนผ่าน Line ,Google Meet) 
8 19 ธ.ค.– 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค.– 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ระบบ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30  ธ.ค 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง 
ระบบ สอนผ่าน Line ,Google Meet) 

10 2 ม.ค.– 6 ม.ค. 2566 
 

ระบบทางเทคโนโลยี  (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30  ธ.ค 2565 โดยมอบหมาย
ใบงาน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี  สอนผ่าน Line ,Google Meet) 

11 9 ม.ค.– 13 ม.ค. 2566 การวิเคราะหร์ะบบทางเทคโนโลย ี
12 16 ม.ค.– 20 ม.ค. 2566 ขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค 

2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
สอนผ่าน Line ,Google Meet) 

13 23 ม.ค.– 27 ม.ค. 2566 ขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
14 30 ม.ค.– 3 ก.พ 2566 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  
15 6 ก.พ – 10 ก.พ 2566 กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
16 13 ก.พ – 17 ก.พ 2566 กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
17 20 ก.พ – 24 ก.พ 2566 กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
18 27 ก.พ – 3 มี.ค 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19  6 มี.ค – 10 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (ว21104) 
20 13 มี.ค – 17 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (ว21104) 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน   
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ม 1/1 เทคโนโลยีรอบตัว    5 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ
ใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ม 1/1  การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี    5 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ
ใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ม 1/5 วัสดุและเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน   10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ

ใบงาน 
- Note Book 
- Projector 

ม 1/5 กลไก ไฟฟ้า และ   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   10 - ตรวจคำตอบจากสมุด - Note Book 
- Projector 

 



 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ม 1/1,ม 1/5 - เทคโนโลยีรอบตัว    

- การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี    
- วัสดุและเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน   
- กลไก ไฟฟ้า และ   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 4 ข้อ 
 

 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ม 1/1  ระบบทางเทคโนโลยี   10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

ม 1/2,ม 1/3, 
ม 1/4 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

ม 1/2,ม 1/3, 
ม 1/4 

กรณีศึกษาการทำงานตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ม 1/1 , ม 1/2 , 
ม 1/3, ม 1/4 

- ระบบทางเทคโนโลยี   
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
- กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

20 - แบบทดสอบอัตนัย แบบเลือกตอบ 
จำนวน 20 ข้อ 
 

 


