
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
รหัสวิชา  ง 32213 
จ านวนหน่วยการเรียน 4 
ชื่อวิชา   การออกแบบและเทคโนโลยี 
ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ปีการศึกษา  2559   
ชื่อผู้สอน  นายธิติ พรหมสูตร์ 
เงื่อนไขรายวิชา  - 
สถานภาพของวิชา วิชาเพ่ิมเติม 
จ านวนคาบ : สัปดาห์ 1 คาบ : สัปดาห์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ที่เน้นส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด ให้ได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ  อันจะส่งผลให้นักเรียน สามารถ
คิดได้อย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสามารถออกแบบชิ้นงานออกแบบได้อย่างมีเหตุผล   ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายผ่านขั้นตอนของการออกแบบ และสามารถเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่การโฆษณาหรือ
สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

โดยการศึกษาถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ   และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับ
ตลาด และมีความเหมาะสม รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบอย่างถูกวิธี   สามารถน าความรู้ด้านออกแบบไปใช้ได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ และมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบและใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
การออกแบบ 

2. เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิด  การแก้ไขปัญหา เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบผลงานให้เกิด
ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้กับการเรียนในชั้นสูงต่อไป 

3. เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการออกแบบโดยลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโปรแกรมการออกแบบและ
เพ่ือการเผยแพร่ โฆษณาหรือสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีจิตส านึก มีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน โดยให้เห็นคุณค่าของ
การผสมผสานภูมิปัญญากับสังคมไทย 



5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1) นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการทดลองของนักเรียนและกลุ่มเพ่ือน แล้วสรุปประเด็นที่ได้จาก 

การศึกษา  
2) นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 
3) นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุด  

หรือจากอินเตอร์เน็ต 
 
6. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

1 - 4 
 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ

ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

1.1 วัตถุประสงค์หลักของ
ผลิตภัณฑ์ 
1.2 ขั้นตอนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
1.3 ขั้นตอนการวางแผน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
1.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ด้วยแบบร่าง 

- นักเรียนศึกษาจุดประสงค์
ของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จากการอธิบายโดย
ครูผู้สอน 
- นักเรียนศึกษาหลักการ 
และข้ันตอนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
- นักเรียนด าเนินการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยให้
ครูผู้สอนแนะน าและติดชม
ด้วยการร่างแบบร่าง 
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5-12 การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ด้วย

โปรแกรม Photo 
Shop CC 

 

2.1. พ้ืนฐานการออกแบบ
ด้วย Photo Shop CC 
2.2 ใช้ Pen Tools ก าหนด
เส้นร่างบรรจุภัณฑ์ 
2.3 ใช้ Photo Shop CC 
ออกแบบรายละเอียด 
2.4 ออกแบบลายบนบรรจุ
ภัณฑ์ 

- ครูอธิบายหลักพ้ืนฐานการ
ออกแบบด้วย Photo 
Shop CC 
- ครูอธิบายการใช้ Pen 
Tools ก าหนดเส้นร่างบรรจุ
ภัณฑ์ 
- นักเรียนท ากิจกรรมตามที่
ครูก าหนด 
- นักเรียน ใช้ Photo Shop 
CC ออกแบบรายละเอียด
ของบรรจุภัณฑ์และ
ออกแบบลายบนบรรจุภัณฑ์ 

8 

 สอบกลางภาค  



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

13-18 สร้างชิ้นงาน
สร้างสรรค์ 

3.1 ออกแบบชิ้นงานโฆษณา 
หรือภาพยนตร์โฆษณาโดย
เขียนเป็น Story Board 
3.2 สร้างชิ้นงานโฆษณา 
หรือภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

-ครูอธิบายการท างาน
โฆษณา ประเภทต่าง ๆ โดย
เปิด โฆษณาตัวอย่างจาก 
YouTube เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
การผลิตผลงาน 
-ครูอธิบายการสร้างชิ้นงาน
ด้วยการเขียน Storyboard 
ก่อนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
- นักเรียนออกแบบชิ้นงาน
โฆษณา หรือภาพยนตร์
โฆษณาโดยเขียนเป็น Story 
board พร้อมกัน 
- นักเรียนรวมกลุ่มสร้าง
ชิ้นงานโฆษณา หรือ
ภาพยนตร์โฆษณา 
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19 - 20 สร้างชิ้นงาน
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

4.1 ท าแบบส ารวจความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ  

- นักเรียนรวมกลุ่มน า
ชิ้นงานโฆษณา หรือ
ภาพยนตร์โฆษณา ไปเผล
แพร่และท าแบบส ารวจ ไป
เพ่ือให้ผู้ที่รับชม วิจารณ์ 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 

2 

 สอบปลายภาค  
               รวม 20    

  
**หมายเหตุ  สัปดาห์และจ านวนคาบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
1) สังเกตทักษะการปฏิบัติการทดลอง  ซึ่งประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม การน าเสนอผลการ 

ท ากิจกรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู้  และการร่วมมือในการท ากิจกรรม  (10 คะแนน) 
2) ชิ้นงาน ใบงาน แบบทดสอบ  (50 คะแนน) 
3) สอบกลางภาค  (20 คะแนน) 
4) สอบปลายภาค  (20 คะแนน)  

8. แหล่งการเรียนรู้ 
1) จากการฟังค าบรรยาย 
2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่าง ๆ 
 

ลงชื่อ 
           (นายธิติ พรหมสูตร์) 

        ผู้จัดท า 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

 

ลงชื่อ 
       (นางจงรัก เทศนา) 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

 

ลงชื่อ 
      (นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย) 
 

วามเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ 
       (นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว) 


