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โครงการสอน 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา : 2105-2107 

 
จุดประสงค์รายวิชา 
        1. เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจหลกัการของซอฟแวร์ที่ใชใ้นงานออกแบบ 
        2. เพือ่ใหมี้ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมช่วยในการออกแบบทั้ง 2 และ 3 มิต ิ
        3. เพือ่ใหมี้กิจนิสยัที่ดีในการเขียนแบบอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยดั 
 
มาตรฐานรายวิชา 
        1. เขา้ใจหลกัการและการใชง้านโปรแกรม 
        2. เขียนแบบและออกแบบงานทั้ง 2 มิต ิและ 3 มิต ิ
        3. พมิพง์านแบบภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิต ิ
 
ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของซอฟทแ์วร์ที่ใชใ้นงานออกแบบ โดยสามารถปรับแต่งสภาวะ 
แวดลอ้มของซอฟทแ์วร์ใหพ้ร้อมเขียนแบบใชง้าน เรียกใชค้  าสัง่ต่างๆ ทั้งการเขียน ตกแต่ง แกไ้ข จดัวาง ให้ 
ขนาดภาพ ทั้ง 2 และ 3 มิต ิและการพมิพ ์
 
สมรรถนะรายวิชา 
        1.บอกลกัษณะค าสัง่ของโปรแกรม AutoCADได ้
        2.ระบุและแยกแยะค าสัง่แต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        3.ออกแบบภาพ Isometric ไดถู้กตอ้ง 
        4.เขียนแบบภาพ Isometric ดว้ยโปรแกรม AautoCAD ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังานและถูกตอ้ง 
        5.ประยกุตใ์ชง้าน AutoCAD กบังานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐานสากล 
 
 
 

 

 



การวิเคราะห์สมรรถนะ 

ส.ป.ที ่ ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ช่ัวโมง
ที ่

เนือ้หาสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการคาดหวงัตาม
สมรรถนะ 

รายการ
สมรรถนะ 

1-4 1.พื้นฐานในการเขียน
แบบ 

1-16 1.การตั้งค่าก่อนการ
เขียนแบบ 
3.การเขียนเสน้ตรง/เสน้
เอียง 
4.การปรับมุมมองวตัถุ 
5.การเขียนรูปส่ีเหล่ียม 
6.การเขียนรูปวงกลม 
7.การเขียนรูปกอ้นเมฆ 
8.การเขียนรูปหลาย
เหล่ียม 
9.การเขียนรูปวงรี 
10.การเขียนเสน้โคง้ 
11.การท าเสน้หนา 

 1,2,3 

5-9 2. สร้าง,ปรับแต่ง,แกไ้ข
,ประยกุต ์

17-32 1.การพมิพข์อ้ความ 
2.การแกไ้ขขอ้ความ 
3.การสร้างเลเยอร์ใหม่ 
4.การลบเลเยอร์ 
5.การก าหนดเลเยอร์ 
6.การควบคุมการ
แสดงเลเยอร์ 
7.การเปล่ียนวตัถุไปสู่เล
เยอร์ใหม่ 
8.การก าหนดสีใหก้บั
วตัถุเลเยอร์ 
9.การ copy 
10.การเคล่ือนยา้ยวตัถุ 
11.การเคล่ือนยา้ยจุด 
12.การลบวตัถุ 

 1,2,3,4,5 



13.การหมุนวตัถุ 
14.การใชค้  าสัง่ scale 
15.การใชค้  าสัง่ Mirror 
16.การใชค้  าสัง่ Array 
17.การลบวตัถุตามแนว
รอยตดั 
18.การปรับแต่งเสน้ 
19.การก าหนดพื้นผวิให้
วตัถุ 
20.การประมวลผล
ช้ินงาน 
21.การก าหนดสีให้
ช้ินงาน 

10-13 3.เขียนแบบ 
Isometric 

33-44 1.การเขียนภาพ 
Isometric  
2.หลกัการเขียนภาพ2,3
มิต ิ
3.ค าสัง่ในการเขียนแบบ
2,3มิต ิ

 1,2,3,4,5 

14-15 4. การบอกขนาดวตัถุ
ของมุม/ดา้นต่างๆ 

45-60 1.องคป์ระกอบหลกัของ
การบอกขนาด 
2.รูปแบบการบอกขนาด 
3.การใชว้ตัถุส าเร็จ 
Dimension Style 

 1,2,3,4 

16-18 5. การพมิพแ์บบตาม
มาตราสวน 

61-72 1.การพมิพแ์บบใน 
AutoCAD 
 
 
 
 

 
 

1,2,3 

 



 
 

แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

หัวข้อเร่ือง 
     ด้านความรู้ 

1. เขา้ใจการตั้งค่าก่อนการเขียนแบบ 
2. เขา้ใจหลกัการเขียนเสน้ตรง/เสน้เอียง 
3. เขา้ใจหลกัการปรับมุมมองวตัถุ 
4. เขา้ใจหลกัการเขียนรูปส่ีเหล่ียม,รูปวงกลม,รูปกอ้นเมฆ,รูปหลายเหล่ียม,รูปวงรี,การเขียนเส้นโคง้

และการท าเสน้หนา 
 
 ด้านทักษะ 

1. เลือกใชง้านระบบพกิดัสมบูรณ์แบบกบัช้ินงานไดถู้กตอ้ง 
2. เลือกใชง้านระบบพกิดัสมัพนัธก์บัช้ินงานไดถู้กตอ้ง 
3. เขียนรูปส่ีเหล่ียม,รูปวงกลม,รูปกอ้นเมฆ,รูปหลายเหล่ียม,รูปวงรี,การเขียนเส้นโคง้และการท าเส้น

หนาได ้
 
ด้านคุณธรรม / จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 
        ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีมนุษยสมัพนัธ ์ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ
สนใจใฝ่รู้ ความรักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที ตามหลกัปัชญาเศรษฐกิจ 
 
สาระส าคญั 
        ในส านกังานต่างๆนอกจากจะน าโปรแกรม AutoCAD มาใชง้านดา้นเขียนแบบทางวศิวกรรมและ
สถาปัตยกรรมแลว้ ในปัจจุบนัโปรแกรมน้ียงัสามารถน ามาประยกุตใ์ชง้านในการเขียนแบบ หรือวาดภาพ
อ่ืนๆไดอี้กดว้ย ในบทน้ีเรามาท าความเขา้ใจพื้นฐานในการเขียนแบบดว้ย AutoCAD กนัก่อน นัน่คือ การ
อา้งอิงและก าหนดพกิดัต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งใชค้วบคู่เสมอในการเขียนแบบแต่ละรูปทรง รวมถึงการตั้งค่า
เบื้องตน้ในการเขียนแบบ เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเขียนแบบไดร้วดเร็วและแม่นย  ามากขึ้น 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. บอกลกัษณะของระบบพกิดัสมบรูณ์แบบได ้(1) 
2. บอกลกัษณะของระบบพกิดัสมัพนัธไ์ด ้(1) 
3. ระบุหลกัการเขียนแบบดว้ยAutoCADได ้(2) 

 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจหลกัการการเขียนแบบ (ด้านความรู้) 
2. เพือ่ใหส้ามารถในการเขียนแบบงาน (ด้านทักษะ) 
3. เพือ่ใหส้ามารถเลือกใชโ้ปรแกรมเขียนแบบที่เหมาะสมกบัระบบงานที่ตอ้งการ (ด้านทักษะ) 
4. เพือ่ใหมี้กิจนิสยัในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ (ด้านคุณธรรม) 
 
     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. บอกความส าคญัและประเภทของงานเขียนแบบได ้
2. เลือกใชง้านคอมพวิเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัตวัโปรแกรมได ้
3. ใชค้อมพวิเตอร์ปฏิบตัิงานได ้
4. ใชโ้ปรแกรมAutoCADเขียนแบบได ้
5. บอกรายละเอียดของเมนูได ้
6. ตั้งค่าก่อนใชง้านได ้

 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

1. ประเภทของงานเขียนแบบ 
2. ส่วนประกอบของโปรแกรม 
3. พื้นที่การท างานใน AutoCAD 
4. การใชค้  าสัง่และการส่ือสารกบัโปรแกรมดว้ยเมา้ส์ 
5. การตั้งค่าก่อนใชง้าน 

 
     ด้านทักษะ 
       1.การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าก่อนการใชง้าน 
 
ด้านคุณธรรม /จริยธรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านสอดคลอ้งกบังานที่ปฏิบติั 
2. เตรียมความพร้อมของโปรแกรมที่ใชใ้นการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนและสามารถใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธภ์าพ เกิดความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

หลักความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดขั้นตอนเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบโปรแกรม  
3. ผูเ้รียนปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
4. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพือ่นและสงัคม 

 
หลักความมีเหตุผล 

1. เห็นคุณค่าของการออกแบบผงังานและหลกัการท างานไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล 
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

 
หลักความมภูีมิคุ้มกัน 

1. มีทกัษะทางการการออกแบบงาน 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไดค้รบถว้นถูกตอ้งตาม

หลกัการการออกแบบโปรแกรม ที่ดีและมีสาระส าคญัที่สมบูรณ์ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
แนะน าตวัครูผูส้อน  ผูเ้รียน  ช่ือ  
วชิา  รหัสวิชา   จุดประสงคข์อง
รายวิชา  ค  าอธิบายรายวิชา  เกณฑ์
การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบตัิ 
ขั้นการเรียนการสอน 
ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยถาม
นกัเรียนวา่ส่ิงที่เห็นคืออะไร
ประกอบการฉายแผน่ใส 
ครูอธิบายเร่ืองความส าคญัของ
คอมพวิเตอร์,การแบ่งซอฟตแ์วร์
ชนิดต่าง  ๆ,บอกหนา้ที่และความ
แตกต่างของแต่ละเมนูค  าสัง่,
หลกัการเขียนและการท างานของ
โปรแกรม 
ข้ันสรุป 
สรุป  ตอบขอ้สงสยั  คน้ควา้
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียม 
ฟังค  าบรรยายค าอธิบายรายวชิา 
จดบนัทึก 
แสดงความคิดเห็น 
ขั้นการเรียนการสอน 
ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
แสดงความคิดเห็น 
ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 
ตอบค าถาม 
จดบนัทึก 
ตอบค าถาม 
ปรึกษา/อธิปรายกบัเพือ่น 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 
จดบนัทึกยอ่ 
ขั้นสรุป 
ร่วมกนัสรุป 
จดบนัทึกยอ่ 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 
 

1. ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 
2. กลา้แสดงความคิดเห็น 
3. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 
4. เรียนดว้ยความตั้งใจ 
5. ตั้งใจเรียน 
6. ซกัถามขอ้สงสยั 
7. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 
8. กลา้แสดงความคิดเห็น 
9. กลา้แสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล 
10. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืนซกัถามขอ้สงสยั 
11. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืนกลา้แสดงความ
คิดเห็น 

 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
     ก่อนเรียน 

1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามที่ครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนที่ 1  
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
     ขณะเรียน 

1. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
2. ติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าก่อนการใชง้าน 
3. ศึกษาการโปรแกรม AutoCAD ในการเขียนแบบงาน 

     
    หลังเรียน 

1. ตั้งค่าก่อนการเขียนแบบ 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
       ใบงานการติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าการใชง้าน 
 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 

1. หนงัสือ และใบงาน  
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ใบประเมินผลปฏิบตัิ 

ส่ือโสตทัศน์  (ถ้าม)ี 
1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
2. โปรเจค็เตอร์ 

 ส่ือของจริง 
        - 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

แหล่งการเรียนรู้ 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยัการอาชีพบางละมุง 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
3. หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
4. หอ้งปฏิบตัิอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ 

     
      นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
2. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ หลกัการท างานและการเขียนแบบงาน  

 
การบูรณาการ / ความสัมพนัธ์กับวิชาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน  
และการฝึกปฏิบตัิตนทางสงัคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
2. บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพวิเตอร์ 
3. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพือ่พฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ   
ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
4. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพือ่งานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 1 

ช่ือวิชา : คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สอนคร้ังที:่ 1-4 

ช่ือหน่วย : พืน้ฐานในการเขียนแบบ คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : พืน้ฐานที่ควรทราบในการเขียนแบบด้วย AutoCAD จ านวนคาบ: 16 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การติดตั้งโปรแกรม 
วธีิการประเมิน                                             -        
เคร่ืองมือ                                                      โปรแกรมAutoCAD 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
……………………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การเขียนเสน้ตรง/เสน้เอียง 
วธีิการประเมิน                                             การเขียนเสน้ตรงและเสน้เอียง 
เคร่ืองมือ                                                      ใบงานบทที่1 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           การเขียนรูปส่ีเหล่ียม 
วธีิการประเมิน                                            การเขียนรูปส่ีเหล่ียม 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่1 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   - 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           การเขียนรูปวงกลม 
วธีิการประเมิน                                            การเขียนรูปวงกลม 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่1 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   - 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           การเขียนรูปวงรี 
วธีิการประเมิน                                            การเขียนรูปวงรี 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่1 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   - 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

หัวข้อเร่ือง 
     ด้านความรู้ 

1. อธิบายถึงความส าคญัของการเขียนแบบได ้
2. อธิบายถึงหลกัการปรับแต่งวตัถุได ้
3. อธิบายถึงหลกัความส าคญัของการแกไ้ขวตัถุได ้
 

    ด้านทักษะ 
1. สามารถสร้างช้ินงานไดถู้กตอ้งตามแบบอยา่ง 
2. สามรถปรับแต่งช้ินงานไดเ้หมาะสมและถูกตอ้ง 
3. สามารถแกไ้ขงานไดถู้กตามแบบอยา่ง 
4. สามารถประยกุตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมได ้

 
    ด้านคุณธรรม / จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพียง 
        ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีมนุษยสมัพนัธ ์ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ
สนใจใฝ่รู้ ความรักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที ตามหลกัปัชญาเศรษฐกิจ 
 
     สาระส าคญั 
        ในการเขียนแบบนั้น นอกจากจะใชค้  าสัง่ในการวาดวตัถุแลว้ยงัมีค  าสัง่ในการปรับแต่งและแกไ้ขวตัถุ
ดว้ย เช่น ค  าสัง่ copy การหมุน การยอ่-ขยาย หรือการลบวตัถุที่ซอ้นทบักนัรวมไปถึงการใส่อกัษรที่ใช้
ส าหรับอธิบายหรือบอกขนาดแต่ละองคป์ระกอบในแบบแปลน ซ่ึงเราจะมาศึกษาในบทน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. เลือกใชค้  าสัง่ใหเ้หมาะสมการการเขียนแบบได ้
2. เลือกใชค้  าสัง่ในการปรับแต่งช้ินงานที่ออกแบบได ้
3. เลือกใชค้  าสัง่ในการแกไ้ขช้ินงานที่ผดิพลาดได ้
4. ประยกุตใ์ชง้านกบังานอ่ืนในอุตสาหกรรมได ้

 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

5. เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัการการเขียนแบบ (ด้านความรู้) 
6. เพือ่ใหมี้สามารถในการเขียนแบบงาน (ด้านทักษะ) 
7. เพือ่ใหเ้กิดแนวความคิดสร้างสรรคใ์นงานเขียนแบบ (ด้านทักษะ) 
8. เพือ่ใหมี้กิจนิสยัในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ (ด้านคุณธรรม) 
 
     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

7. สามารถน าไปใชง้านร่วมกบัการเขียนแบบอุตสาหกรรมได ้
8. สามารถเลือกใชค้  าสัง่แบบต่างๆมาออกแบบงานไดเ้หมาะสม 
9. ปรับแต่งช้ินงานดว้ยค าสัง่แบบต่างๆไดเ้หมาะสม 
10. แกไ้ขแบบงานดว้ยค าสัง่แบบต่างๆไดเ้หมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

6. ค าสัง่แบบต่างๆที่ใชใ้นการเขียนแบบงาน 
7. ค าสัง่ที่ใชใ้นการปรับแต่งของการเขียนแบบ 
8. ค าสัง่ที่ใชแ้กไ้ขในการเขียนแบบ 

 
     ด้านทักษะ 

1. ออกแบบงานได ้
2. เขียนแบบงานได ้
3. ประยกุตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมได ้

 
ด้านคุณธรรม /จริยธรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านสอดคลอ้งกบังานที่ปฏิบติั 
4. เตรียมความพร้อมของโปรแกรมที่ใชใ้นการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนและสามารถใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธภ์าพ เกิดความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

หลักความพอประมาณ 
5. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6. ก าหนดขั้นตอนเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบโปรแกรม  
7. ผูเ้รียนปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
8. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพือ่นและสงัคม 

 
หลักความมีเหตุผล 

9. เห็นคุณค่าของการออกแบบผงังานและหลกัการท างานไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
10. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล 
11. กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
12. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
13. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
14. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
15. คิดส่ิงใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม                                  
16. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

 
หลักความมภูีมิคุ้มกัน 

7. มีทกัษะทางการการออกแบบงาน 
8. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไดค้รบถว้นถูกตอ้งตาม

หลกัการการออกแบบโปรแกรม ที่ดีและมีสาระส าคญัที่สมบูรณ์ 
9. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        
10. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
11. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
12. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1.ตรวจความพร้อมของผูเ้รียนโดย
การให้เขา้แถวแลว้ขานช่ือ 
ขั้นการเรียนการสอน 
1.ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยถาม
นกัเรียนวา่ส่ิงที่เห็นคืออะไร
ประกอบการฉายแผน่ใส 
2.ครูอธิบาย เร่ืองค าสัง่ในการเขียน
แบบงาน,ค าสัง่ในการปรับแต่ง
ช้ินงาน,ค าสัง่ในการแกไ้ขช้ินงาน,
หลกัการประยกุตแ์ละการน าไปใช้
งาน 
ข้ันสรุป 
1.ทบทวนซ ้ าอีกคร้ังในการ
เลือกใชค้  าสัง่ในการสร้างแบบ
งาน 
2.ทบทวนซ ้ าอีกคร้ังในการ
เลือกใชค้  าสัง่ปรับแต่งช้ินงาน 
3.ทบทวนอีกคร้ังในการเลือกใช้
ค  าสัง่แกไขช้ินงาน 

ขั้นเตรียม 
- เขา้แถวหนา้ชั้นเรียน 
- รอรับการตรวจขานช่ือ 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถามขอ้สงสยั 
- ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
- แสดงความคิดเห็น 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
- รับฟังบรรยายจากครูผูส้อน 
- ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
- ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั  
- จดบนัทึกยอ่ 

- ตอบค าถาม 
- ปรึกษา/อภิปรายกบัเพือ่น 
- ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 
- จดบนัทึกยอ่ 

 
 
 
 
 

- เขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
-  ท าดว้ยความตั้งใจ 
-  ซกัถามขอ้สงสยั 
- กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมี 
  เหตุผล 
- ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- เรียนดว้ยความตั้งใจ 
- เรียนดว้ยความตั้งใจ 
- ซกัถาม ขอ้สงสยั 
- กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมี 
   เหตุผล 

-  กลา้สอบถามขอ้สงสยัอยา่งมี 
   เหตุผล 
- ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
     ก่อนเรียน 

4. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามที่ครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด 
5. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนที่ 2 
6. ทบทวนเน้ือหาคร้ังก่อน 

 
     ขณะเรียน 

4. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
5. ศึกษาและท าความเขา้ใจในเน้ือ 
6. ทดลองการใชง้านในรูปแบบต่างๆ 

     
    หลังเรียน 

2. ออกแบบช้ินตามตวัอยา่ง 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
       ใบงานการออกแบบช้ินงานและการเลือกใชค้  าสัง่ 
 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 

4. หนงัสือ และใบงาน  
5. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
6. ใบประเมินผลปฏิบตัิ 

ส่ือโสตทัศน์  (ถ้าม)ี 
3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
4. โปรเจค็เตอร์ 

 ส่ือของจริง 
        - 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

แหล่งการเรียนรู้ 
     ในสถานศึกษา 

5. หอ้งสมุด 
6. หอ้งสมุดแผนกวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
7. หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
8. หอ้งปฏิบตัิอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ 

     
      นอกสถานศึกษา 

3. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
4. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ หลกัการการเขียนแบบงาน  

 
การบูรณาการ / ความสัมพนัธ์กับวิชาอืน่ 

6. บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน  
และการฝึกปฏิบตัิตนทางสงัคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
7. บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพวิเตอร์ 
8. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพือ่พฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 
9. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 2 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 5-9 

ช่ือหน่วย : ค าส่ังในการเขียนแบบ คาบรวม: 20 

ช่ือเร่ือง : การสร้าง,การปรับแต่ง,การแก้ไข,และการประยกุต์ จ านวนคาบ: 20 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การออกแบบวตัถุ 
วธีิการประเมิน                                             การสร้างวตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่2 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
……………………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การใส่อกัษร 
วธีิการประเมิน                                             การตั้งช่ือใหก้บัวตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                      ใบงานบทที่2 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           การตกแต่งวตัถุ 
วธีิการประเมิน                                            การใส่ลายใหว้ตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่2 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   - 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 16 

หัวข้อเร่ือง 
     ด้านความรู้ 

4. อธิบายหลกัการเขียนภาพ Isometric 
5. อธิบายหลกัการเขียนภาพ Isometric แบบ 2 มิต ิ
6. อธิบายหลกัการเขียนภาพ Isometric แบบ 3 มิต ิ
 

    ด้านทักษะ 
5. เขียนภาพ Isometric ได ้
6. เขียนภาพ Isometric แบบ 2 มิติได ้
7. เขียนภาพ Isometric แบบ 3 มิติได ้
8. สามารถประยกุตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมได ้

 
    ด้านคุณธรรม / จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพียง 
        ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีมนุษยสมัพนัธ ์ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ
สนใจใฝ่รู้ ความรักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที ตามหลกัปัชญาเศรษฐกิจ 
 
     สาระส าคญั 
        ภาพ Isometric เป็นภาพในมุมเอียง ท าใหเ้ราเห็นวตัถุในความหนาของวตัถุ รอยเจาะต่างๆ ส่วนการ
เขียนภาพ 3 มิตินั้นมีการท าใหก้ารมองรูปมีมิติและง่ายต่อการใชง้านไม่วา่จะเป็นการสร้างแบบจ าลองในงาน
ก่อสร้างหรือเคร่ืองจกัรกลต่างๆและสามารถใส่แสงใหก้บัช้ินงานและประมวณค่าต่างๆที่เราก าหนดลงไป
ได ้
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 167 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
4. เขียนภาพ Isometricได ้ 
5. เขียนภาพ isometric 3 มิติได ้
6. ใส่แสงใหก้บัภาพ Isometric ได ้

 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

9. เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจหลกัการการเขียนแบบ (ด้านความรู้) 
10. เพือ่ใหส้ามารถในการเขียนแบบงาน (ด้านทักษะ) 
11. เพือ่ใหส้ามารถเลือกใชโ้ปรแกรมเขียนแบบที่เหมาะสมกบัระบบงานที่ตอ้งการ (ด้านทักษะ) 
12. เพือ่ใหมี้กิจนิสยัในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ (ด้านคุณธรรม) 
 
     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

11. เขียนภาพ Isometric ได ้
12. เลือกใชง้านคอมพวิเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัตวัโปรแกรมได ้
13. ใชค้อมพวิเตอร์ปฏิบตัิงานได ้
14. ใชโ้ปรแกรมAutoCADเขียนแบบได ้
15. บอกรายละเอียดของเมนูได ้

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 16 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

9. เร่ิมตน้การเขียนภาพ Isometric 
10. เร่ิมตน้การใชง้าน AutoCAD 3 มิต ิ
11. ค าสัง่ในการขึ้นรูป 3 มิติ 
12. การก าหนดพื้นผวิใหก้บัวตัถุ 
13. การก าหนดแสงใหก้บัช้ินงาน 

 
     ด้านทักษะ 

1. การเขียนภาพ Isometric 
2. การเขียนภาพ 3 มิต ิ
3. การลงแสงใหก้บัช้ินงาน 

 
ด้านคุณธรรม /จริยธรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านสอดคลอ้งกบังานที่ปฏิบติั 
6. เตรียมความพร้อมของโปรแกรมที่ใชใ้นการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนและสามารถใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธภ์าพ เกิดความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 16 

หลักความพอประมาณ 
9. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
10. ก าหนดขั้นตอนเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการเขียนแบบ 
11. ผูเ้รียนปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
12. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพือ่นและสงัคม 

 
หลักความมีเหตุผล 

17. เห็นคุณค่าของการออกแบบผงังานและหลกัการท างานไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 
18. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล 
19. กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
20. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
21. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
22. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
23. คิดส่ิงใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม                                  
24. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

 
หลักความมภูีมิคุ้มกัน 

13. มีทกัษะทางการการออกแบบงาน 
14. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไดค้รบถว้นถูกตอ้งตาม

หลกัการการเขียนแบบที่ดี 
15. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        
16. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
17. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
18. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 16 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1.ตรวจความพร้อมของผูเ้รียนโดย
การให้เขา้แถวแลว้ขานช่ือ 
ขั้นการเรียนการสอน 
1.ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยถาม
นกัเรียนวา่ส่ิงที่เห็นคืออะไร
ประกอบการฉายแผน่ใส 
2.ครูอธิบาย เร่ืองค าสัง่ในการเขียน
แบบงาน,ค าสัง่ในการปรับแต่ง
ช้ินงาน,ค าสัง่ในการแกไ้ขช้ินงาน,
หลกัการประยกุตแ์ละการน าไปใช้
งาน 
ข้ันสรุป 
1.ทบทวนซ ้ าอีกคร้ังในการ
เลือกใชค้  าสัง่ในการสร้างแบบ
งาน 
2.ทบทวนซ ้ าอีกคร้ังในการ
เลือกใชค้  าสัง่ปรับแต่งช้ินงาน 
3.ทบทวนอีกคร้ังในการเลือกใช้
ค  าสัง่แกไขช้ินงาน 

ขั้นเตรียม 
- เขา้แถวหนา้ชั้นเรียน 
- รอรับการตรวจขานช่ือ 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ตอบค าถาม 
- ซกัถามขอ้สงสยั 
- ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
- แสดงความคิดเห็น 
 
ขั้นการเรียนการสอน 
- รับฟังบรรยายจากครูผูส้อน 
- ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
- ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั  
- จดบนัทึกยอ่ 

- ตอบค าถาม 
- ปรึกษา/อภิปรายกบัเพือ่น 
- ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 
- จดบนัทึกยอ่ 

 
 
 
 
 

- เขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
-  ท าดว้ยความตั้งใจ 
-  ซกัถามขอ้สงสยั 
- กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมี 
  เหตุผล 
- ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- เรียนดว้ยความตั้งใจ 
- เรียนดว้ยความตั้งใจ 
- ซกัถาม ขอ้สงสยั 
- กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมี 
   เหตุผล 

-  กลา้สอบถามขอ้สงสยัอยา่งมี 
   เหตุผล 
- ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 16 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
     ก่อนเรียน 

7. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามที่ครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด 
8. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนที่ 3 
9. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
     ขณะเรียน 

7. ศึกษาการออกแบบการสร้างแบบและการเขียนภาพ Isometric 
8. ศึกษาการเขียนแบบ 2,3 มิต ิ

     
    หลังเรียน 

3. ศึกษาทบทวนการเขียนภาพ Isometric 
4. ศึกษาทบทวนการเขียนภาพ 2,3 มิต ิ

 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. ใบงานการเขียนภาพ Isometric 
2. ใบงานการเขียนภาพ 3 มิต ิ

ส่ือส่ิงพิมพ์ 
7. ภาพ 3 มิต ิ
8. ภาพ Isometric  

ส่ือโสตทัศน์  (ถ้าม)ี 
5. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
6. โปรเจค็เตอร์ 

 ส่ือของจริง 
        - 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 16 

แหล่งการเรียนรู้ 
     ในสถานศึกษา 

9. หอ้งสมุดวทิยาลยัการอาชีพบางละมุง 
10. หอ้งสมุดแผนกวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
11. หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
12. หอ้งปฏิบตัิอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ 

     
      นอกสถานศึกษา 

5. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
6. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ หลกัการท างานและการเขียนแบบงาน  

 
การบูรณาการ / ความสัมพนัธ์กับวิชาอืน่ 

10. บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน  
และการฝึกปฏิบตัิตนทางสงัคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
11. บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพวิเตอร์ 
12. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพือ่พฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ   
ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
13. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
14. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพือ่งานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 3 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 10-13 

ช่ือหน่วย : การเขียนแบบ Isometric คาบรวม: 16 

ช่ือเร่ือง : หลักการเขียนภาพ Isometric แบบ 2,3 มิติ จ านวนคาบ: 16 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การเขียน Isometric 
วธีิการประเมิน                                             การเขียนภาพ 
เคร่ืองมือ                                                      ใบงานภาพ Isometric 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           การเขียนภาพ 3 มิต ิ
วธีิการประเมิน                                            การเขียนภาพ 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานภาพ 3 มิต ิ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   - 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           การเติมแสงใหก้บัวตัถุ 
วธีิการประเมิน                                            การแบบภาพ Isometric 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่3 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   - 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

หัวข้อเร่ือง 
     ด้านความรู้ 

1. อธิบายองคป์ระกอบหลกัของการบอกขนาดได ้
2. อธิบายหลกัการใชรู้ปแบบในการบอกขนาดได ้
3. อธิบายรูปแบบการบอกขาด 
 

    ด้านทักษะ 
1. สามารถบอกขนาดใหแ้ก่วตัถุได ้
2. สามรถปรับแต่งขนาดของการบอกขนาดวตัถุ 
3. สามารถแกไ้ขขนาดไดถู้กตามแบบอยา่ง 
4. สามารถประยกุตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมได ้

 
    ด้านคุณธรรม / จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพียง 
        ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีมนุษยสมัพนัธ ์ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ
สนใจใฝ่รู้ ความรักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที ตามหลกัปัชญาเศรษฐกิจ 
 
     สาระส าคญั 
        การบอกขนาดช้ินงาน เป็นการบอกรายละเอียดของแบบแปลนวา่มีขนาดความกวา้ง-ยาว หรือมีรัศมี
เท่าไร ซ่ึงจะใชใ้นการออกแบบหรือการควบคุมงานก่อสร้าง หรือสร้างวตัถุต่างๆตามที่เขียนแบบไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. เลือกค าสัง่ในการก าหนดขนาดวตัถุ 
2. ประยกุตใ์ชง้านกบังานอ่ืนในอุตสาหกรรมได ้

 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัการการเขียนแบบ (ด้านความรู้) 
2. เพือ่ใหมี้ความสามารถในการก าหนดขนาดใหก้บัวตัถุ (ด้านทักษะ) 
3. เพือ่ใหเ้กิดแนวความคิดสร้างสรรคใ์นงานเขียนแบบ (ด้านทักษะ) 
4. เพือ่ใหมี้กิจนิสยัในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของ

งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ (ด้านคุณธรรม) 
 
     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. สามารถน าไปใชง้านร่วมกบัการเขียนแบบอุตสาหกรรมได ้
2. สามารถก าหนดขนาดใหก้บัวตัถุไดถู้กตอ้ง 
3. ปรับแต่งขนาดช้ินช้ินงานดว้ยค าสัง่แบบต่างๆไดเ้หมาะสม 
4. แกไ้ขขนาดแบบงานดว้ยค าสัง่แบบต่างๆไดเ้หมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

1. ค าสัง่แบบต่างๆที่ใชใ้นการระบุขนาดแก่วตัถุ 
2. ค าสัง่ที่ใชใ้นการปรับแต่งในการบอกขนาดวตัถุ 
3. ค าสัง่ที่ใชแ้กไ้ขขนาดวตัถุ 

 
     ด้านทักษะ 

1. บอกขนาดใหแ้ก่วตัถุ 
2. ประยกุตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมได ้

 
ด้านคุณธรรม /จริยธรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านสอดคลอ้งกบังานที่ปฏิบติั 
2. เตรียมความพร้อมของโปรแกรมที่ใชใ้นการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนและสามารถใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธภ์าพ เกิดความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

หลักความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดขั้นตอนเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการออกแบบโปรแกรม  
3. ผูเ้รียนปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
4. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพือ่นและสงัคม 

 
หลักความมีเหตุผล 

1. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล 
2. กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
3. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
4. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
5. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
6. คิดส่ิงใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม                                  
7. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

 
หลักความมภูีมิคุ้มกัน 

1. มีทกัษะทางการการออกแบบงาน 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้งในการใชง้านโปรแกรมและหลกัการการใส่ขนาดแก่วตัถุ 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1. ตรวจความพร้อมของ

ผูเ้รียนโดยการให้เขา้แถว
แลว้ขานช่ือ 

 
ขั้นการเรียนการสอน 

1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดย
ถามนกัเรียนวา่ส่ิงที่เห็น
คืออะไรประกอบการฉาย
แผน่ใส 

2. ครูอธิบาย เร่ืองค าสัง่ใน
การเขียนแบบงาน,ค าสัง่
ในการปรับแต่งช้ินงาน,
ค าสัง่ในการแกไ้ขช้ินงาน,
หลกัการประยกุตแ์ละการ
น าไปใชง้าน 

ข้ันสรุป 
1. ทบทวนซ ้ าอีกคร้ังในการ

เลือกใชค้  าสัง่ในการระบุ
ขนาด 

 
 
 
 

ขั้นเตรียม 
1. เขา้แถวหนา้ชั้นเรียน 
2. รอรับการตรวจขานช่ือ 
3. ศึกษาจากส่ือและเอกสาร

แสดงความคิดเห็น 
 
ขั้นการเรียนการสอน 

1. รับฟังบรรยายจาก
ครูผูส้อน 

2. ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
3. ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั  
4. จดบนัทึกยอ่ตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 

1. เขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
2. ท าดว้ยความตั้งใจ 
3. ซกัถามขอ้สงสยั 
4. กล้าแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล 
5. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 
6. เรียนดว้ยความตั้งใจ 
7. เรียนดว้ยความตั้งใจ 
8. กล้าสอบถามข้อสงสัย

อยา่งมีเหตุผล 
9. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 

 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
     ก่อนเรียน 

1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามที่ครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนที่ 4 
3. ทบทวนเน้ือหาคร้ังก่อน 

 
     ขณะเรียน 

1. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
2. ศึกษาและท าความเขา้ใจในเน้ือ 
3. ทดลองการใชง้านในรูปแบบต่างๆ 

     
    หลังเรียน 

1. ช้ินงานและการใส่ขนาดแก่ช้ินงาน 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
       ใบงานการออกแบบช้ินงานและการใส่ขนาดใหก้บัวตัถุ 
 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 

1. หนงัสือ และใบงาน  
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ใบประเมินผลปฏิบตัิ 

ส่ือโสตทัศน์  (ถ้าม)ี 
1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
2. โปรเจค็เตอร์ 

 ส่ือของจริง 
        - 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

แหล่งการเรียนรู้ 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
3. หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
4. หอ้งปฏิบตัิอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ 

     
      นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
2. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ หลกัการการเขียนแบบงาน  

 
การบูรณาการ / ความสัมพนัธ์กับวิชาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน  
และการฝึกปฏิบตัิตนทางสงัคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพวิเตอร์ 

2. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพือ่พฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 
3. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 4 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 14-15 

ช่ือหน่วย : การก าหนดขนาด คาบรวม: 8 

ช่ือเร่ือง : การบอกขนาดวัตถ ุ จ านวนคาบ: 8 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การออกแบบวตัถุ 
วธีิการประเมิน                                             การสร้างวตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่4 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
……………………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การใส่ขนาดแก่วตัถุ 
วธีิการประเมิน                                             การตั้งช่ือใหก้บัวตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                      ใบงานบทที่4 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
………………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           การตกแต่งวตัถุ 
วธีิการประเมิน                                            การใส่ลายใหว้ตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่4 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                   - 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12 

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

หัวข้อเร่ือง 
     ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการวา่ง Title Block 
2. อธิบายการแบ่งววิพอร์ต 
3. อธิบายการก าหนดการแสดงววิพอร์ต 
 

    ด้านทักษะ 
1. สามารถเปล่ียนช่ือแทบ็ 
2. สามรถปรับขนาดเพือ่การพล็อต 

 
    ด้านคุณธรรม / จริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพียง 
        ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีมนุษยสมัพนัธ ์ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ
สนใจใฝ่รู้ ความรักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที ตามหลกัปัชญาเศรษฐกิจ 
 
     สาระส าคญั 
        หลงัจากที่ไดท้  าการออกแบบและวาดแบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก่อนพมิพแ์บบ จะตอ้งจดัเตรียมแบบ
ส าหรับมุมมองต่างๆของแบบที่เขียนขึ้นก่อน 
        ในบทน้ีจะอธิบายถึงพื้นที่ที่ใชใ้นการเขียนแบบและพื้นที่ที่ใชแ้สดงแบบและขั้นตอนต่างๆในการจดั
พื้นที่ในการเขียนแยบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12 

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถจดัเตรียมพื้นที่ก่อนการพมิพแ์บบได ้
2. สามารถพมิพแ์บบงานไดถู้กตอ้งตามหลกัสากล 
3. ประยกุตใ์ชง้านกบังานอ่ืนในอุตสาหกรรมได ้

 
จุดประสงค์การสอน / การเรียนรู้ 
     จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัการการจดัเตรียมพื้นที่การพมิพ ์(ด้านความรู้) 
2. เพือ่ใหมี้ความสามารถในการก าหนดขั้นการพมิพ ์(ด้านทักษะ) 
3. เพือ่ใหเ้กิดแนวความคิดสร้างสรรคใ์นงานเขียนแบบ (ด้านทักษะ) 
4. เพือ่ใหมี้กิจนิสยัในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพ

ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ (ด้านคุณธรรม) 
 
     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. สามารถน าไปใชง้านร่วมกบัการเขียนแบบอุตสาหกรรมได ้
2. สามารถน าไปใชก้ าหนดขนาดพื้นที่แปลนไดถู้กตอ้ง 
3. ปรับแต่งขั้นตอนการพมิพช้ิ์นงานดว้ยค าสัง่แบบต่างๆไดเ้หมาะสม 
4. แกไ้ขขั้นการพมิพแ์บบงานดว้ยค าสัง่แบบต่างๆไดเ้หมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12 

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้ 
     ด้านความรู้ 

1. ค าสัง่แบบต่างๆที่ใชใ้นพมิพแ์บบแปลนงาน 
2. ค าสัง่ที่ใชใ้นการปรับแต่งในขั้นตอนการพมิพแ์บบงาน 
3. ขั้นตอนการพมิพ ์

 
     ด้านทักษะ 

1. ตั้งค่าการพมิพไ์ด ้
2. พมิพง์านตามแบบอยา่งไดถู้กตอ้ง 
3. ประยกุตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมได ้

 
ด้านคุณธรรม /จริยธรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านสอดคลอ้งกบังานที่
ปฏิบตัิ 

2. เตรียมความพร้อมของโปรแกรมที่ใชใ้นการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
3. ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนและสามารถใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธภ์าพ เกิด

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12 

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

หลักความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดขั้นตอนเหมาะสมกบัเกณฑ ์
3. ผูเ้รียนปฏิบตัิตนเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
4. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพือ่นและสงัคม 

 
หลักความมีเหตุผล 

1. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล 
2. กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
3. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
4. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
5. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
6. คิดส่ิงใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม                                  
7. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

 
หลักความมภูีมิคุ้มกัน 

1. มีทกัษะทางการพมิพแ์บบงาน 
2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ที่ถูกตอ้งในการใชง้านโปรแกรมและหลกัการการพมิพแ์บบแปปลนงาน 
3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบตัิงาน        
4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   
5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

 
 
 
 



 

 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12  

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
2. ตรวจความพร้อมของ

ผูเ้รียนโดยการให้เขา้แถว
แลว้ขานช่ือ 

 
ขั้นการเรียนการสอน 

3. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดย
ถามนกัเรียนวา่ส่ิงที่เห็น
คืออะไรประกอบการฉาย
แผน่ใส 

4. ครูอธิบาย เร่ืองค าสัง่ใน
การเขียนแบบงาน,ค าสัง่
ในการปรับแต่งช้ินงาน,
ค าสัง่ในการแกไ้ขช้ินงาน,
หลกัการประยกุตแ์ละการ
น าไปใชง้าน 

 
ข้ันสรุป 

2. ทบทวนซ ้ าอีกคร้ังในการ
เลือกใชค้  าสัง่ในการระบุ
ขนาด 

 
 
 

ขั้นเตรียม 
4. เขา้แถวหนา้ชั้นเรียน 
5. รอรับการตรวจขานช่ือ 
6. ศึกษาจากส่ือและเอกสาร

แสดงความคิดเห็น 
 
ขั้นการเรียนการสอน 

5. รับฟังบรรยายจาก
ครูผูส้อน 

6. ศึกษาจากส่ือและเอกสาร 
7. ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั  
8. จดบนัทึกยอ่ตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 

10. เขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
11. ท าดว้ยความตั้งใจ 
12. ซกัถามขอ้สงสยั 
13. กล้าแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเหตุผล 
14. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 
15. เรียนดว้ยความตั้งใจ 
16. เรียนดว้ยความตั้งใจ 
17. กล้าสอบถามข้อสงสัย

อยา่งมีเหตุผล 
18. ยอมรับความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 



 

 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12 

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
     ก่อนเรียน 

1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามที่ครูผูส้อนก าหนด 
2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนเร่ืองการพมิพแ์บบตามมาตราส่วน 
3. ทบทวนเน้ือหาคร้ังก่อน 

 
     ขณะเรียน 

1. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
2. ศึกษาและท าความเขา้ใจในเน้ือ 
3. ทดลองการใชง้านในรูปแบบต่างๆของค าสัง่ 

     
    หลังเรียน 

1. แบบแปลนงานต่างๆที่ไดจ้ดัท า 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
       ใบแปลนงาน 
 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 

2. หนงัสือ และใบงาน  
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
4. ใบประเมินผลปฏิบตัิ 

ส่ือโสตทัศน์  (ถ้าม)ี 
1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
2. โปรเจค็เตอร์ 

 ส่ือของจริง 
        - 



 

 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12 

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

แหล่งการเรียนรู้ 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งสมุดแผนกวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
3. หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  

Internet 
4. หอ้งปฏิบตัิอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ 

     
      นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลหลกัการท างานและการเขียนแบบ ทาง  Internet 
2. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ หลกัการการเขียนแบบงาน  

 
การบูรณาการ / ความสัมพนัธ์กับวิชาอืน่ 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวติและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน  
2. และการฝึกปฏิบตัิตนทางสงัคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
3. บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพวิเตอร์ 
4. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพือ่พฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 
5. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการสอน/จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ หน่วยที:่ 5 

ช่ือวิชา : เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ สอนคร้ังที:่ 16-18 

ช่ือหน่วย : การพิมพ์แบบตามมาตราส่วน คาบรวม: 12 

ช่ือเร่ือง : การพิมพ์แบบงานใน AutoCAD จ านวนคาบ: 12 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การตั้งค่าการพมิพแ์บบงสน 
วธีิการประเมิน                                             การสร้างวตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                     ใบงานบทที่5 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
……………………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                            การพมิพแ์บบแปลนงาน 
วธีิการประเมิน                                             การตั้งช่ือใหก้บัวตัถุ 
เคร่ืองมือ                                                      ใบงานบทที่4 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                    - 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


