
 

 
 

  

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ชื่อรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  รหัสวิชา  ว30109 
   จำนวนชั่วโมง  1 ชั่วโมง / สัปดาห์  20  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  0.5 หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย,นางสาวสิริวรรณ ตนัชูชีพ  
   

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้แนวคิด

เชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน 
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงคำนวณ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ความรู้และมีทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานนำเสนอ
ผ่านการทำโครงงาน 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์งาน สร้างงาน และนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์โดย
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานที่ตนเองสร้างขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบปลูกฝัง
ความมีวินัยความเพียรเพื่อฝึกนิสัยรักการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

3. ตัวช้ีวัด 
 ว.4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 ม 5/1  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 



 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ทบทวนความรู้เรื่องพ้ืนฐานการแก้ปัญหา (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1

วันที่ 31 ต.ค. 2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line,google classroom,google 
meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา : การระบุและตีความปัญหา 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา :  การพัฒนาแนวคิด 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา : การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน,การวิเคราะห์โครงงาน 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค.2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line,google 
classroom,google meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 1. ขั้นระบุปัญหา 
,2. ขั้นรวบวรมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค.2565 ชดเชยการสอนผ่าน Line,google 
classroom,google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 3. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ,4. ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 
9 23 ธ.ค.,26 – 29 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
10 3 ม.ค. – 7 ม.ค. 2566 5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน,6.ขั้น

นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค.2565, 2 ม.ค.2566 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line,google classroom,google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การสร้างประโยชน์จากชิ้นงาน การเพ่ิมมูลค่า,การสร้างมูลค่า 
12 17 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การสร้างประโยชน์จากผลงานนักเรียน (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค.

2566 ชดเชยการสอนผ่าน Line,google classroom,google meet) 
13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน สิทธิการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 สิทธิและการคุ้มครองผลงาน อนุสิทธิบัตร 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การนำเสนอผลงาน  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การนำเสนอผลงาน 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 7 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 

 (ว30109) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 

 (ว30109) 
 
 



 

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 
ว.4.2 ม.5/1 - เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการ

แก้ปัญหา 
10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 
- Note Book 
- Projector 
 

ว.4.2 ม.5/1 - บริการหรือผลิตภัณฑ์การเก็บ
ข้อมูล 

10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

ว.4.2 ม.5/1 - การวิเคราะห์ข้อมูล 10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (23,26-29 ธ.ค. 2565) 

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
ว.4.2 ม.5/1 - เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการ

แก้ปัญหา 
-  บริการหรือผลิตภัณฑ์การเก็บ
ข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ว.4.2 ม.5/1 - การเลือกใช้แหล่งข้อมูล 10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 
- Note Book 
- Projector 

ว.4.2 ม.5/1 - คุณค่าของแหล่งข้อมูล 10 - การตรวจคำตอบจาก - Note Book 



 

สมุดและใบงาน - Projector 
ว.4.2 ม.5/1 - วิธีการแก้ปัญหา 10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 
- Note Book 
- Projector 

 
 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน  (27-28 ก.พ.,1-3 มี.ค. 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
รหัสตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
ว.4.2 ม.5/1 - การเลือกใช้แหล่งข้อมูล 

- คุณค่าของแหล่งข้อมูล 
- วิธีการแก้ปัญหา 

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

 
 5.6 ผลงานการออกแบบการทำโครงงานด้วยเทคโนโลยี (STEM) 
 

รหัสตัวช้ีวัด วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ 
ประเภท 

จำนวน 
ชิ้นงาน 

ว.4.2 ม.5/1 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของโครงงาน 

โครงงาน 1 
 17 ก.พ.66 

 


