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โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รหัสวิชา   ว20211   รายวิชา   การสรางผลงานเทคโนโลยี 2   สาระ   เพ่ิมเติม 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี   3    จำนวน   1   หนวยกิต  เวลาเรียน   40   คาบ/ภาคเรียน 

ครูผูสอน   นายตรีสวัสด์ิ  รักหาบ    ภาคเรียนท่ี   2    ปการศึกษา 2565 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห ความหมายและประเภทของโครงงาน แนวคิดหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของดวย

วิธีการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การเลือกหัวขอโครงงาน การสืบคนขอมูล การเขียนเอกสารอางองิ 

การวางแผนปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงาน  

ปฏิบัติการ วิเคราะหปญหา สืบคนขอมูล เลือกหัวขอโครงงาน จัดทำและนำเสนอเคาโครงของ

โครงงาน พัฒนาโครงงาน ทดสอบ วิเคราะห บันทึกผล อภิปรายผลและสรุปผลขอมูล จัดทำรายงาน และ

นำเสนอผลงาน  

เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห สงัเคราะหอยางมเีหตุผล   มี

หลักการทำงานอยางเปนระบบระเบียบโดยใชวิจารณญาณดวยความรอบคอบ มีวินัย มีความรับผิดชอบมี

คุณธรรมจริยธรรม เช่ือมั่นในตนเองในการสรางผลงานเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล 

 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงงานได 
2. อธิบายข้ันตอนการสรางผลงานเทคโนโลยีโดยใชโครงงานเปนฐาน(Project Base Learning : PBL)ได 
3. เลือกโครงงานเพื่อสรางผลงานเทคโนโลยีไดอยางมีเหตุผล 
4. สรางผลงานเทคโนโลยีโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning : PBL) ตามกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได 
5. ใชเทคโนโลยีสรางผลงานโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning : PBL) อยางมหีลกัการ 

เปนระบบระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
6. นำเสนอผลงานโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning : PBL) ในรปูแบบที่เหมาะสมได 
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กำหนดการสอน 
 

สัปดาห 
ท่ี 

เนื้อหา / สาระท่ีสอน 
ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู 
จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 โครงงาน ประเภทของ
โครงงาน โครงงาน
คอมพิวเตอร และการ
สรางผลงานเทคโนโลยี 

1. อธิบายความรู
เบื้องตนเกี่ยวกบั
โครงงานได 

2 - แบบทดสอบ 10 

2 การสำรวจปญหา (1) 2. อธิบายข้ันตอนการ
สรางผลงาน
เทคโนโลยีโดยใช
โครงงานเปนฐาน
(Project Base 
Learning : PBL) ได 

2 - แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกปญหา 

5 
5 

3 การสำรวจปญหา (2)  2 - แบบบันทึกปญหา  
4 การกำหนดปญหา (1)  2 - แบบบันทึกปญหา 5 
5 การกำหนดปญหา (2)  2 - แบบบันทึกปญหา  
6 การสรางสมมติฐาน  2 - แบบทดสอบ 

- แบบบันทึกโครงงาน 
5 
5 

7 การวางแผนการสำรวจ
ตรวจสอบ 
 - การเลือกใชอุปกรณ 

3. เลือกโครงงาน  
เพื่อสรางผลงาน
เทคโนโลยีไดอยางมี
เหตุผล 

2 - เคาโครงของโครงงาน 5 

8 - 9 การกำหนดขอกำหนด
ตางๆ เพื่อลงมือสราง
ช้ินงาน 

 
 

4 - เคาโครงของโครงงาน 10 

10 - 11 1. การรวบรวมขอมลู 

 

4. สรางผลงาน
เทคโนโลยีโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project-Based 
Learning : PBL) 
ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและ
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรได 

4 - ช้ินงานหรอื
แบบจำลอง จากเคา
โครงของโครงงาน 
- แบบติดตาม
ความกาวหนาโครงงาน 

10 

12 - 13 2. การวิเคราะหขอมลู  4 - ช้ินงานหรอื
แบบจำลอง จากเคา
โครงของโครงงาน 
- แบบติดตาม
ความกาวหนาโครงงาน 

10 
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14 – 16 3. การสรางแบบจำลอง
หรือรูปแบบอธิบายหรอื
ผลของการสำรวจรวจตรว
จสอบ 

 6 - ช้ินงานหรอื
แบบจำลอง จากเคา
โครงของโครงงาน 
- แบบติดตาม
ความกาวหนาโครงงาน 

10 

17 - 18 การเตรียมขอมลูและ
ช้ินงานเพื่อการนำเสนอ 

5. ใชเทคโนโลยีสราง
ผลงานโดยใช
โครงงานเปนฐาน 
(Project-Based 
Learning : PBL) 
อยางมีหลักการ เปน
ระบบระเบียบ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ 
และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

4 - รายงานประกอบ
โครงงาน 
- แบบติดตาม
ความกาวหนา 

10 

19 - 20 การจัดแสดงผลงาน 6. นำเสนอผลงานโดย
ใชโครงงานเปนฐาน 
(Project-Based 
Learning : PBL) ใน
รูปแบบทีเ่หมาะสมได 

4 - โปสเตอรและ
โปรแกรมการนำเสนอ 
- แบบติดตาม
ความกาวหนาโครงงาน 

10 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุม 

3. การสบืคนขอมลู 

4. การสรางผลงานตามขอกำหนด 

 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราสวนคะแนนที่ใชวัดผลและประเมินผล  คะแนนเกบ็ระหวางภาคตอคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. คะแนนวัดผลกอนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบดวย  

  1.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (เคาโครงโครงงาน)   10 คะแนน 

  1.2 ช้ินงาน/ภาระงาน (โปรแกรมนำเสนอเคาโครง)  10 คะแนน 

  1.3 ช้ินงาน/ภาระงาน (รายงานบันทึกปญหา)  5 คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบดวย 

  3.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (แบบจำลองโครงงาน)  20 คะแนน 

  3.2 ใบงาน/แบบฝกหัด (รายงานบันทึกการทำงาน)  5 คะแนน 
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 4. คะแนนปลายภาค 30 คะแนน 

  4.1 ช้ินงาน/ภาระงาน (รายงานประกอบโครงงาน)   10 คะแนน 

  4.2 ช้ินงาน/ภาระงาน (โปสเตอร)     10 คะแนน 

4.3 ช้ินงาน/ภาระงาน (โปรแกรมนำเสนอ)    10 คะแนน 

 

สื่อและแหลงเรียนรู  

1. ชุดอุปกรณ Microbit 

2. เครื่องคอมพิวเตอร 

3. เว็บไซต  http://www.makecode.org 

 

 

 


