
 
 

   ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิชา  ออกแบบและเทคโนโลยี      รหัสวิชา  ว21112                 จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1                          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
จ านวนเวลาเรียนทั้งสิ้น  20 คาบ / ชั่วโมง  :  ภาคเรียน  

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การท างานของ
ระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ  เลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้าง ชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

 
รหัสตัวช้ีวัด   
     ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  
            1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ  
              เทคโนโลย ี 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจ าวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ ปัญหา  
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น น าเสนอ แนวทางการแก้ปัญหา 

             ให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ  น าเสนอผลการ 

             แก้ปัญหา  
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหา  ได้อย่างถูกต้อง  

             เหมาะสมและปลอดภัย 
  

รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             โครงสร้างรายวิชา   ออกแบบและเทคโนโลยี  
รหัสวิชา ว21112                           กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  เวลา 20 ชั่วโมง                คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

หน่วย 
  ที่ 

  ชื่อหน่วย 
  มาตรฐานการเรียนรู้ 
         ตัวชี้วัด 

                 สาระการเรียนรู้ 
   เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   1 เทคโนโลยี 
รอบตัว 

ว 4.1  ม.1/1   เทคโนโลยีเป็นสิ่งทีม่นุษย์สร้างหรอืพัฒนาขึน้ซึง่อาจ
เป็นได้ทั้งช้ินงานหรือวิธีการ เพือ่ใช้ แก้ปัญหาสนอง
ความต้องการ หรือเพิ่ม ความสามารถในการท างาน
ของมนุษย์ 
 

    4    15 

   2 การ
เปลี่ยนแปลง 
ของ
เทคโนโลยี 

ว 4.1  ม.1/1   เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต ่อดีต
จนถงึปัจจุบัน ซึง่มีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก หลายดา้น 
เช่น ปัญหาความต้องการ ความกา้วหน้าของศาสตร์
ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม 

     3   10 

   3 ระบบของ 
เทคโนโลยี 

ว 4.1  ม.1/1                ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
สองส่วนข้ึนไป ประกอบเข้าด้วยกนัและท างานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยในการท างานของระบบ
ทางเทคโนโลยจีะประกอบ ไปด้วยตัวป้อน(input) 
กระบวนการ(process) และผลผลิต(output) ที่
สัมพันธ์กัน นอกจากน้ี ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการ
ท างานได้ตาม วัตถุประสงค ์

    3    15 

   4 การออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม 

ว 4.1  ม.1/1, ม.1/2 , 
         ม.1/3, ม.1/4 

การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องสบืค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพื่อน าไปสู ่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาการ วิเคราะห์ 
เปรียบเทยีบ และตัดสินใจเลือกขอ้มูล ที่จ าเป็น โดย
ค านึงถงึเงือ่นไขและทรัพยากรที่ม ีอยู่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหาการ ก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการท างานการ ทดสอบ และประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ ช้ินงานการน าเสนอผลงานเป็นการ
ถ่ายทอด แนวคิด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ ท างานและชนิด งานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่ง
สามารถท าไดห้ลายวิธเีช่น การเขยีนรายงาน การท า
แผ่นน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การน าเสนอ 
ผ่านสื่อออนไลน ์

    4    10 

   5 กลไก ไฟฟ้า 
และ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ว 4.1  ม.1/5   วัสดุแตล่ะประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ
พลาสติกอุปกรณ์และ เครื่องมือในการ สร้างช้ินงาน
การเรยีนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น 

    4 20 

                                                                                 สอบวัดผลระหว่างภาค      1    10 
                                                                                 สอบวัดผลปลายภาค      1    20 

                                                                                                            รวม     20   100 
 



 

                           โครงสร้างแผนการเรียนรู้   ออกแบบและเทคโนโลย ี
รหัสวิชา ว21112                               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  เวลา 20 ชั่วโมง                คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

    หน่วยท่ี       แผนการสอน 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
        ตัวชี้วัด 

               สาระการเรียนรู้ 
   เวลา 
(ชั่วโมง) 

 1.เทคโนโลยี 
รอบตัว 

 แผนการจัดเรียนรู้ที่ 1 ว 4.1  ม.1/1   -เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
  

2 

แผนการจัดเรียนรู้ที่ 2 ว 4.1  ม.1/1   -เทคโนโลยีกับอาชีพ 2 

2.การ
เปลี่ยนแปลง 
ของ
เทคโนโลยี 

แผนการจัดเรียนรู้ที่ 3 ว 4.1  ม.1/1   -การพัฒนาการของเทคโนโลยี 2 

3.ระบบของ 
เทคโนโลยี 

แผนการจัดเรียนรู้ที่ 4 ว 4.1  ม.1/1               -ระบบทางเทคโนโลยี 2 

สอบวัดผลระหว่างภาค 1 
4.การ
ออกแบบ เชิง
วิศวกรรม 

แผนการจัดเรียนรู้ที่ 5 ว 4.1  ม.1/1, ม.1/2    -กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 2 
แผนการจัดเรียนรู้ที่ 6 ว 4.1  ม.1/3, ม.1/4 -การออกแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม 2 

5.กลไกไฟฟ้า 
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนการจัดเรียนรู้ที่ 7 ว 4.1  ม.1/5   -ประเภทวัสดุและเครื่องมือ 3 
แผนการจัดเรียนรู้ที่ 8 ว 4.1  ม.1/5   -อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 3 

สอบวัดผลปลายภาค 1 
รวม 20 

 
 

 
 
 
 


