
 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1       รหัสวิชา  ว30107 
   จ านวนชั่วโมง 1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายวีรวิทย์ กล่่าเจริญ ,จิระพันธ์ สุวรรณปฐมกุล 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงค่านวณวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ  

ของเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ การระบุปัญหา การรวบรวม  
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ  
การทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและน่าเสนอผลการแก้ปัญหา การ เลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา และ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค่านวณในการพัฒนาโครงงาน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงค่านวณ และการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ปฏิบัติการเลือกปัญหา รวบรวมข้อมูลออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
เลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ทดสอบเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไขและน่าเสนอผ่านการท่าโครงงาน 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์งาน สร้างงาน และน่า เสนอผลงาน 
ด้านคอมพิวเตอร์โดยน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานที่ตนเองสร้างขึ้น  
อย่างมีความรับผิดชอบปลูกฝังความมีวินัยความเพียรเพื่อฝึกนิสัยรักการท่างานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 

3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
ว.4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

 ม 4/1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทคโนโลยี 

 ม 4/2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยค่านึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 ม 4/3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ่าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น่าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย 
โดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการท่างานและด่าเนินการแก้ปัญหา 



 

 ม 4/4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงือ่นไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน่าเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 
 ม 4/5. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 

 
31 ตุลาคม 2565 

- ระบบทางเทคโนโลยี 
- วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 31 ตุลาคม 2565ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet 1-4 พฤศจิกายน 2565 

2 
7-11 พฤศจิกายน  

2565 
- ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
- วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 

3 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 - การท่างานผิดพลาดของระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
4 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 - การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5 
28 พฤศจิกายน - 
2 ธันวาคม 2565  

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ต่อมนุษย์ สังคม ต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

6 5 – 9 ธันวาคม 2565 
- วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 5 ธันวาคม 2565 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet 

7 12 – 16 ธันวาคม 2565 
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet 

8 

19 – 22 ธันวาคม 2565 - การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ 

23 ธันวาคม 2565 
 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 

9 26 – 30 ธันวาคม 2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 30 ธันวาคม 2565 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet 

10 2 -6 มกราคม 2566 
- กรณีศึกษาน่ารู้ กระบวนการเชิงวิศวกรรม 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 2 มกราคม 2566 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet 

11 9 -13 มกราคม 2566 - หลักการน่าเสนอ   

12 16 -20 มกราคม 2566 
- หลักการประเมินผล 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 16 มกราคม 2566 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet 

13 23 -27 มกราคม 2566 - เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  



 

14 30 มกราคม – 
3 กุมภาพันธ์ 2566 

ศึกษากลไกการท่างาน  

15 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ไฟฟ้า 
16 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
17 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 น่าเสนอผลงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม   
18 27 กุมภาพันธ์  - 

3 มีนาคม 2566 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

19 31 มีนาคม 2566 – 
2 เมษายน 2566 

ประมวลผลการเรียน 
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 (ว30107)      

20 5 – 9 เมษายน 2566 ประมวลผลการเรียน 
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 (ว30107)      

 
 
 
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 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว.4.1 ม.4/1 แนวคิดหลักของเทคโนโลยี 10 - การตรวจค่าตอบ
จากสมุดและใบงาน 

- PowerPoint 
- Note Book  
- ใบงาน 
- หนังสือออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.4 

ว.4.1 ม.4/2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
เทคโนโลยี 

10 - การตรวจค่าตอบ
จากสมุดและใบงาน 

- PowerPoint 
- Note Book  
- ใบงาน 
- หนังสือออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.4 

ว.4.1 ม.4/3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ออกแบบ 

10 - การตรวจค่าตอบ
จากสมุดและใบงาน 

- PowerPoint 
- Note Book  
- ใบงาน 



 

- หนังสือออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.4 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน    

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว.4.1 ม.4/1 แนวคิดหลักของเทคโนโลยี 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ่านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปฏิบัติจ่านวน  2 ข้อ  

ว.4.1 ม.4/2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
เทคโนโลยี 

ว.4.1 ม.4/3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ 
 
 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว.4.1 ม.4/4 การน่าเสนอและประเมินผล 20 - การตรวจชิ้นงาน
จากการน่าเสนองาน 

- PowerPoint 
- Note Book  
- ชิ้นงาน 

ว.4.1 ม.4/5 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 - การตรวจค่าตอบ
จากสมุดและใบงาน 

- PowerPoint 
- Note Book  
- ใบงาน 
- หนังสือออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.4 

 
 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ว.4.1 ม.4/1 แนวคิดหลักของเทคโนโลยี 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ่านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปฏิบัติจ่านวน 2 ข้อ 

ว.4.1 ม.4/2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
เทคโนโลยี 

ว.4.1 ม.4/3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ 
ว.4.1 ม.4/4 การน่าเสนอและประเมินผล 
ว.4.1 ม.4/5 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 


