
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  4 

ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์  สอนสัปดาห์ที่  4-6 

ช่ือหน่วย  กลุ่มค าสั่งพื้นฐานของโปรแกรม  AutoCAD 2002 คาบรวม  12 

ช่ือเร่ือง   กลุ่มค าสั่งพื้นฐานของโปรแกรม  AutoCAD 2002 จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
        ด้านความรู้  

       1.  การก าหนดพิกดัในการเขียนแบบ 
       2.   การใชค้  าสั่ง Line  
       3.   การใชค้  าสั่ง Construction Line  
       4.   การใชค้  าสั่ง Multiline  
       5.   การใชค้  าสั่ง Polyline  
       6.   การใชค้  าสั่ง Circle  
       7.   การใชค้  าสั่ง  Arc  
       8.   การใชค้  าสั่ง Rectangle  
       9.   การใชค้  าสั่ง Polygon  
       10. การใชค้  าสั่ง Ellipse  
       11. การใชค้  าสั่ง Donut 
       12. การใชค้  าสั่ง Spline  
       13. การใชค้  าสั่ง Point      
       14. การใชค้  าสั่ง Hatch  
       
          ด้านทกัษะ 

        15.  ฝึกปฏิบติัการเขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ  Polar Coordinate                      
        16.  ฝึกปฏิบติัการเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ 
        17.  ฝึกปฏิบติัการเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียม 
        18.  ฝึกปฏิบติัการ เขียนลวดลายแพทเทิร์น 
 
 
 



        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     15.  ความรับผดิชอบ  ความประหยดั  ความขยนั ความอดทน  แบ่งปัน 

     16.  ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
 

 

สาระส าคญั 
1. การก าหนดพิกดัในการเขียนแบบ  ตอ้งเขา้ใจระบบโคออร์ดิเนทเป็นอยา่งดี  ท่ีนิยมใชก้ารก าหนด

ต าแหน่งและมุม มี 3 แบบ  คือ ระบบโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลุท ระบบโคออร์ดิเนทแบบรีเลทีฟ  

และ  ระบบโพล่าร์ 

2. ค าสั่ง Line เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นตรง 

3. ค าสั่ง Construction Line หรือ Xline เป็นค าสั่ท่ีใชใ้นการเขียนเส้นร่างส าหรับเขียนแบบปลายเส้นทั้ง

สองขา้งมีความยาวไม่รู้จบ 

4. ค าสั่ง Multilie หรือ Mline  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นคู่ขนานไดต้ั้งแต่ 2-16 เส้น 

5. ค าสั่ง Polylime หรือ Pline เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นตรงและเส้นโคง้แบบต่อเน่ือง 

6. ค าสั่ง Circle เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนวงกลม  มีรูปแบบการเขียนวงกลมได ้6 วธีิ 

7. ค าสั่ง Arc เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นโคง้  มีรูปแบบการเขียนเส้นโคง้ได ้11 วธีิ 

8. ค าสั่ง Rectangle เป็นค าสั่งในการเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

9. ค าสั่ง Polygon เป็นค าสั่งในการเขียนรูปหลายเหล่ียม 

10. ค าสั่ง Ellipse เป็นค าสั่งในการเขียนรูปวงรี 

11. ค าสั่ง Donut เป็นค าสั่งในการเขียนรูปโดนทั 

12. ค าสั่ง Spline เป็นค าสั่งในการเขียนเส้นโคง้ต่อเน่ือง 

13. ค าสั่ง Point เป็นค าสั่งในการเขียนจุดบนพื้นท่ีวาดภาพ 

14. ค าสั่ง Hatch หรือ Bhatch เป็นค าสั่งในการเขียนลวดลายแพทเทิร์นลงในขอบเขตท่ีก าหนด 

15. พิกดัในรูปโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลุท ระบบโคออร์ดิเนทแบบรีเลทีฟ  และ ระบบโพล่าร์  

16. การเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั อุปกรณ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และยงัมีจรรยาบรรณในการใชห้้องคอมพิวเตอร์ร่วมกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงช่วยเสริมสร้าง

ทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การสังเกตุ  และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้

นกัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการ

เตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผล



ตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและ

รอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

17. การเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั 

อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และยงัมีจรรยาบรรณในการใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ร่วมกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงช่วย

เสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การสังเกตุ  และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและ

กนั ท าใหน้กัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อม

ในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ

และผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด

และรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

18. การ เขียนลวดลายแพทเทิร์นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั อุปกรณ์เคร่ือง

คอมพิวเตอร์  และยงัมีจรรยาบรรณในการใชห้้องคอมพิวเตอร์ร่วมกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงช่วยเสริมสร้างทกัษะ

ความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การสังเกตุ  และการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหน้กัศึกษา

ไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการเรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั 

และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุ

มีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
                   - 

 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการก าหนดพิกดัในการเขียนแบบ , การใชค้  าสั่ง Line ,การใชค้  าสั่ง 

Construction Line,การใชค้  าสั่ง Multiline,การใชค้  าสั่ง Polyline, การใชค้  าสั่ง Circle,การใชค้  าสั่ง  Arc
การใชค้  าสั่ง Rectangle,การใชค้  าสั่ง Polygon,การใชค้  าสั่ง Ellipse,การใชค้  าสั่ง Donut, การใชค้  าสั่ง 
Spline,การใชค้  าสั่ง Point     และ การใชค้  าสั่ง Hatch ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้)   

2. เพื่อใหมี้ทกัษะปฏิบติัการเขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ  
Polar Coordinate    ,  ฝึกปฏิบติัการเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ , ฝึกปฏิบติัการเขียนรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียม , ฝึกปฏิบติัการ เขียนลวดลายแพทเทิร์นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านทักษะ) 

            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียมอุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง 



ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
       1.  อธิบายการก าหนดพิกดัในการเขียนแบบได(้ด้านความรู้) 
       2.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Lineได ้(ด้านความรู้) 
       3.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Construction Lineได ้(ด้านความรู้) 
       4.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Multilineได ้(ด้านความรู้) 
       5.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Polylineได ้(ด้านความรู้) 
       6.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Circleได ้(ด้านความรู้) 
       7.   อธิบายการใชค้  าสั่ง  Arcได ้(ด้านความรู้) 
       8.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Rectangไดl้e (ด้านความรู้) 
       9.   อธิบายการใชค้  าสั่ง Polygonได(้ด้านความรู้)  
       10. อธิบายการใชค้  าสั่ง Ellipseได(้ด้านความรู้) 
       11. อธิบายการใชค้  าสั่ง Donutได(้ด้านความรู้) 
       12. อธิบายการใชค้  าสั่ง Spline ได(้ด้านความรู้) 
       13. อธิบายการใชค้  าสั่ง Point  ได(้ด้านความรู้)    
       14. อธิบายการใชค้  าสั่ง Hatch (ด้านความรู้) 
       15.  เขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ  Polar Coordinateได ้                     
       16.  เขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ได(้ด้านทกัษะ) 
       17.  เขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียมได(้ด้านทกัษะ) 
       18. ฝึกปฏิบติัการ เขียนลวดลายแพทเทิร์นได(้ด้านทกัษะ) 
       19.   เตรียมความพร้อมดา้น   อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชพ้ลงังานไฟฟ้า  อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั    
             ได ้ อยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา   

              การเศรษฐกจิพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
        20.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา 

               เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีงและ  

               คุณลกัษณะ3D) 

 

 

การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 



• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการสร้างช้ินงานใหม่โดยใชค้  าสั่ง Wizards และ Limits , 

ก าหนดค่าของ Grid และ  Snap, ขยายภาพทั้งหมดโดยใชค้  าสั่ง Zoom All  , บนัทึกไฟลช้ิ์นงานโดยใช้
ค  าสั่ง Save , Save as เปิดไฟล ์ช้ินงาน , ออกจากโปรแกรม AutoCAD 2002 

3.   ผูเ้รียนรู้จกัใชไ้ฟฟ้า และจดัการอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4.   ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5.   ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. ก าหนดพิกดัในการเขียนแบบ , การใชค้  าสั่ง Line ,การใชค้  าสั่ง Construction Line,การใชค้  าสั่ง 

Multiline,การใชค้  าสั่ง Polyline, การใชค้  าสั่ง Circle,การใชค้  าสั่ง  Arcการใชค้  าสั่ง Rectangle,การใช้
ค  าสั่ง Polygon,การใชค้  าสั่ง Ellipse,การใชค้  าสั่ง Donut, การใชค้  าสั่ง Spline,การใชค้  าสั่ง Point     และ 
การใชค้  าสั่ง Hatch ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ปฏิบติัการเขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ  Polar Coordinate    ,  
ฝึกปฏิบติัการเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ , ฝึกปฏิบติัการเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียม , 
ฝึกปฏิบติัการ เขียนลวดลายแพทเทิร์นไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผล และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานและในชีวติประจ าวนัได ้

3. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
4. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
5. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
6. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
7. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
8. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
9. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. ปฏิบติัการเขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ  Polar Coordinate  ,  

ฝึกปฏิบติัการเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ , การเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียม , การเขียน

ลวดลายแพทเทิร์นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามการเขียนเส้นตรง โดย

ก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ  Polar Coordinate  ,  การเขียนเส้นตรง,วงกลม

,ส่วนโคง้ , การเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียม , ฝึกปฏิบติัการ เขียนลวดลายแพทเทิร์น  และ



มีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 

3.    มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        

4.    กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   

5.    แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

6.    ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

7.    ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดก้ระบวนการคิดในการเขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative 

และ  Polar Coordinate  ,  การเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ , เขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส

,สามเหล่ียม , การ เขียนลวดลายแพทเทิร์น (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการเขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ  

Polar Coordinate  ,  การเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ , เขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้,จตุัรัส,สามเหล่ียม , 

เขียนลวดลายแพทเทิร์น มาใชง้านโปรแกรม AutoCAD 2002 

3.   ใชว้สัดุและพลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

4.   ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ และระมดัระวงั  

5.   มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

• เงือ่นไขคุณธรรม 
1.  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผดิชอบ) 

           2.  ใชอุ้ปกรณ์อยา่งระมดัระวงั  ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า และประหยดั  (ความประหยดั) 

3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั  ความอดทน)  

4.  ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  

 

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   



     •  ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี 

1. การก าหนดพิกดัในการเขียนแบบ  ตอ้งเขา้ใจระบบโคออร์ดิเนทเป็นอยา่งดี  ท่ีนิยมใชก้ารก าหนด
ต าแหน่งและมุม มี 3 แบบ  คือ ระบบโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลุท ระบบโคออร์ดิเนทแบบรีเลทีฟ  
และ  ระบบโพล่าร์(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 

2. ค าสั่ง Line เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นตรง(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 

3. ค าสั่ง Construction Line หรือ Xline เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นร่างส าหรับเขียนแบบปลายเส้นทั้ง

สองขา้งมีความยาวไม่รู้จบ(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 

4. ค าสั่ง Multilie หรือ Mline  เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นคู่ขนานไดต้ั้งแต่ 2-16 เส้น(จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมข้อท่ี 4) 

5. ค าสั่ง Polylime หรือ Pline เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นตรงและเส้นโคง้แบบต่อเน่ือง(จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 

6. ค าสั่ง Circle เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนวงกลม  มีรูปแบบการเขียนวงกลมได ้6 วธีิ(จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมข้อท่ี 6) 

7. ค าสั่ง Arc เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นโคง้  มีรูปแบบการเขียนเส้นโคง้ได ้11 วธีิ(จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมข้อท่ี 7) 

8. ค าสั่ง Rectangle เป็นค าสั่งในการเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8) 

9. ค าสั่ง Polygon เป็นค าสั่งในการเขียนรูปหลายเหล่ียม(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 9) 

10. ค าสั่ง Ellipse เป็นค าสั่งในการเขียนรูปวงรี(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 10) 

11. ค าสั่ง Donut เป็นค าสั่งในการเขียนรูปโดนทั(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี11) 

12. ค าสั่ง Spline เป็นค าสั่งในการเขียนเส้นโคง้ต่อเน่ือง(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 12) 

13. ค าสั่ง Point เป็นค าสั่งในการเขียนจุดบนพื้นท่ีวาดภาพ(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 13) 

14. ค าสั่ง Hatch หรือ Bhatch เป็นค าสั่งในการเขียนลวดลายแพทเทิร์นลงในขอบเขตท่ีก าหนด

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 14) 

15. พิกดัในรูปโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลุท ระบบโคออร์ดิเนทแบบรีเลทีฟ  และ ระบบโพล่าร์ 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 15) 
 

          • ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 9-14) 



1. ใบงานท่ี 4.1  เขียนเส้นตรงโดยใชร้ะบบโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลูท , แบบรีเลทีฟ , แบบโพล่าร์ 

(ด้านทกัษะ) 

2. ใบงานท่ี 4.2 เขียนเส้นตรง, วงกลม ,ส่วนโคง้ ตามรูปท่ีก าหนดได ้

              3.     แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียนหน่วยท่ี  4 
             

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ  พอเพยีงและ

คุณลกัษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี  15-18) 
               1.   การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง    

ตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงและนกัศึกษา

ทุกคนจะตอ้งรู้จกัใช้และจดัการกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างฉลาดและ   รอบคอบ งานจะส าเร็จ ไดน้ักศึกษา

จะตอ้งมีความขยนัอดทน มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการ ปฏิบติังาน และรู้จกัแบ่งปัน

ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครู  และผูอ่ื้น ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ 3D 

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ3D  
นกัศึกษาจะตอ้งมีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยี  ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ ปฏิบติังาน
ดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ รอบรู้ รอบคอบ 
และระมดัระวงั(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม อุปกรณ์และการปฏิบติังาน
อยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D  ) 

3. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัคุณลกัษณะ3D  
นกัศึกษาจะตอ้งมีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ ปฏิบติังาน
ดว้ยความละเอียดรอบคอบ  นกัศึกษาจะมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีไดน้กัศึกษาจะตอ้งมีความสนใจใฝ่รู้ รอบรู้ รอบคอบ 
และระมดัระวงั(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์     และการ 
ปฏิบติังานอยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ 3D   

 

 

 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 



กจิกรรมการเรียนรู้ 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 

1. สอบถามพื้นความรู้เดิมท่ีไดเ้รียนมาเม่ือคร้ังก่อน  
2. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูบรรยายตามหวัขอ้ต่าง ๆ และซกัถามนกัศึกษา เป็นระยะๆ 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาวชิาอีกคร้ังหน่ึง 
5. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ  ละประมาณ  3-4 เพื่อทดลองใบงาน. 
6.  ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดเห็นวา่จากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไป สามารถบอกค าจ ากดัความ

ของค าวา่ “  กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า (ค าสั่ง Line , Construction Line, 
Multiline , Polyline , Circle และ Arc)” น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร  

7.  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8. ผูส้อนสรุปจากท่ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอมา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติมในส่ิงท่ีผูเ้รียนขาดหายไป 
9. มอบหมายใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. ผูเ้รียนส่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 

1. การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบักลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า (ค าสั่ง Line  

, Construction Line, Multiline , Polyline , Circle และ Arc)” ไดอ้ยา่งอิสระ 

  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 

        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 

       2. ใชพ้ลงังานไฟฟ้าและอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 

    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ ขยนั ความอดทน)  

       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  



ด้านภูมิคุ้มกนัภยัจากยาเสพตดิ(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมใหสื้บคน้ขอ้มูลทาง

อินเทอร์เน็ตอยูเ่สมอ และส่งเสริมใหน้กัศึกษาเล่นกีฬาเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

    ก่อนเรียน 
             1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   

             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองกลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า  

             3. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 4  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 4 

 

     ขณะเรียน 

3. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 4 เร่ืองการเขียนเส้นตรงโดยใชร้ะบบโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลูท  แบบรีเลทีฟ , 

แบบโพล่าร์ , การเขียนเส้นตรง, วงกลม ,ส่วนโคง้ ตามรูปท่ีก าหนดได ้

1.   ร่วมกนัสรุปเน้ือหาของ   “กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า” 
2.   รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า” 

 

   หลงัเรียน 
            1.    ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

            2.    ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            การสร้างช้ินงานใหม่โดยใชค้  าสั่งการเขียนเส้นตรงโดยใชร้ะบบโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลูท  แบบรีเลทีฟ   

, แบบโพล่าร์ , การเขียนเส้นตรง, วงกลม ,ส่วนโคง้ ตามรูปท่ีก าหนดได ้

 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 



 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 1.  หนงัสือเรียนวชิา เขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์   

             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน   

             3.   ใบงานท่ี 4 เร่ือง กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า 

             4.   แบบทดสอบหลงัเรียน   

             5.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน   

             6.  แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

             7. แบบประเมินผลงานตามใบงาน   

             8. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม   

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

เคร่ืองโปรแจคเตอร์ 
ส่ือของจริง 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

แหล่งการเรียนรู้ 

        ในสถานศึกษา 

1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์วิทยาลยัการอาชีพบางละมุง 
        นอกสถานศึกษา 

                              - 

 

 



    การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

            1.  บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบไฟฟ้า   วชิาคอมพิวเตอร์  ดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และ

ความสนใจใฝ่รู้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
        ก่อนเรียน. 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

            ขณะเรียน 

1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 4 การสร้างช้ินงานใหม่โดยใชค้  าสั่งการเขียนเส้นตรงโดยใชร้ะบบโค
ออร์ดิเนทแบบแอบโซลูท  แบบรีเลทีฟ   , แบบโพล่าร์ , การเขียนเส้นตรง, วงกลม ,ส่วนโคง้ ตาม
รูปท่ีก าหนดได ้

2. สังเกตการท างานกลุ่ม 
 

            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  

                 ตรวจผลงาน การสร้างช้ินงานใหม่โดยใชค้  าสั่งการเขียนเส้นตรงโดยใชร้ะบบโคออร์ดิเนทแบบแอบ

โซลูท  แบบรีเลทีฟ   , แบบโพล่าร์ , การเขียนเส้นตรง, วงกลม ,ส่วนโคง้ ตามรูปท่ีก าหนดได ้

 

 

 



รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1        อธิบายการก าหนดพิกดัในการเขียนแบบได ้

1.  วธีิการประเมิน                     :    ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน             :     อธิบายการก าหนดพิกดัในการเขียนแบบได ้ จะได ้ 2  คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2        อธิบายการเขียนเส้นตรงค าสั่ง Line ได ้ 

1. วธีิการประเมิน                    :     ทดสอบ             
2.  เคร่ืองมือ                             :    แบบทดสอบ             
3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :     อธิบายการเขียนเส้นตรงค าสั่ง Line ได ้จะได ้ 2  คะแนน                                                         

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3      อธิบายการเขียนเส้นร่าง ค าสั่ง Constrution line ได ้ 

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน         :    อธิบายการเขียนเส้นร่าง ค าสั่ง Constrution line ได ้จะได ้ 2  คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4       อธิบายการเขียนเส้นคู่ขนาน ค าสั่ง Multiline ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :   อธิบายการเขียนเส้นคู่ขนาน ค าสั่ง Multiline ไดจ้ะได ้ 2   คะแนน   

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่5     อธิบายการเขียนเส้นตรงและเส้นโคง้ ค าสั่ง Polyline ได ้

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             

 เกณฑ์การให้คะแนน           :   อธิบายการเขียนเส้นตรงและเส้นโคง้ ค าสั่ง Polyline ไดจ้ะได ้ 2  คะแนน    

3. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน     :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)   



  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่6        อธิบายการเขียนวงกลม ค าสั่ง Circle ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนวงกลม ค าสั่ง Circle ได ้จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่7        อธิบายการเขียนเส้นโคง้ ค าสั่ง Arc ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนเส้นโคง้ ค าสั่ง Arc ได ้จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่8       อธิบายเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ค  าสั่ง Rectangular ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ค  าสั่ง Rectangular ไดจ้ะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่9         อธิบายการเขียนรูปหลายเหล่ียม ค าสั่ง Polygon ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนรูปหลายเหล่ียม ค าสั่ง Polygon ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่10        อธิบายการเขียนรูปวงรี ค  าสั่ง Ellipse ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนรูปวงรี ค  าสั่ง Ellipse ไดจ้ะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่11        อธิบายการเขียนรูปโดนทั ค าสั่ง Donut ได ้



1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนรูปโดนทั ค าสั่ง Donut ไดจ้ะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่12        อธิบายการเขียนเส้นโคง้ต่อเน่ือง ค าสั่ง Spline  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนเส้นโคง้ต่อเน่ือง ค าสั่ง Spline  ไดจ้ะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่13        อธิบายการเขียนจุด ค าสั่ง Point  ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนจุด ค าสั่ง Point  ได ้จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่14        อธิบายการเขียนลวดลายแพทเทิร์น Hatch   ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการเขียนลวดลายแพทเทิร์น Hatch   ไดจ้ะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่15-18      เขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ    

                                                               Polar Coordinateเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ ,เขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้, 

                                                               จตุัรัส,สามเหล่ียม  , เขียนลวดลายแพทเทิร์น ได ้

1. วธีิการประเมิน                  :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                               :     แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

3.  เกณฑ์การให้คะแนน             :    เขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, Relative และ    

                                                                 Polar Coordinateเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้ ,เขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้, 



                                                                 จตุัรัส,สามเหล่ียม  , เขียนลวดลายแพทเทิร์น ไดจ้ะได ้  10  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน     :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 8  คะแนน)     

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่19    เตรียมความพร้อมดา้น  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน และใชพ้ลงังานไฟฟ้า    
                                                                 และ อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่าประหยดั ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญา  
                                                                 เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   

      1.  วธีิการประเมิน                   :     ตรวจผลงาน 

      2.  เคร่ืองมือ                          :     แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

      3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :     เตรียมความพร้อมดา้น  อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จะได ้  

                                                                  5  คะแนน    

      4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน         :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4  คะแนน)     

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่20      ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ    
                                                                 และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   

1.        1.  วธีิการประเมิน                   :    ตรวจผลงาน 

2.  เคร่ืองมือ                          :    แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

       3.   เกณฑ์การให้คะแนน           :    ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ 

                                                          และผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะได ้ 5  คะแนน    

4.เกณฑ์การตัดสินการผ่าน         :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 4คะแนน)   

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
บทที ่1 กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ในการเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า 

 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียน 
                         สัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า” 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1.  จงบอกความหมายของค าสั่งต่อไปน้ี 
 Line    
 Xline   
 Mline   
 Pline   
 Circle   
 Arc   
 Rectangle   
 Hatch   
 Polygon   
 Point   
 Ellipse   
 Donut   
 Spline   

 
2.  การก าหนดพิกดัในการเขียนแบบ เราสามารถแบ่งไดก่ี้ระบบ อะไรบา้ง 

 
 

3.  จุดโคออร์ดิเนท (2,-3) หมายความวา่อยา่งไร จงวาดรูปประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                     แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 
1.  จงบอกความหมายของค าสั่งต่อไปน้ี 
 Line   เป็นค าสั่งท่ีใชใ้นการเขียนเส้นตรง 
  Xline  เป็นค าสั่งใชใ้นการเขียนเส้นร่างส าหรับเขียนแบบ ปลายเส้นทั้งสองขา้งมีความยาวไม่รู้จบ 

(Infinity) 
 Mline  เป็นค าสั่งใชใ้นการเขียนเส้นคู่ขนานไดต้ั้งแต่ 2-16 เส้น 
 Pline  เป็นค าสั่งใชใ้นการเขียนเส้นตรงและเส้นโคง้แบบต่อเน่ือง 
 Circle  เป็นค าสั่งใชใ้นการเขียนวงกลม 
 Arc  เป็นค าสั่งในการเขียนเส้นโคง้ 
 Rectangle  เป็นค าสั่งในการเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
 Hatch  เป็นค าสั่งในการเขียนลวดลายแพทเทิร์นลงในขอบเขตท่ีก าหนด 
 Polygon  เป็นค าสั่งในการเขียนรูปหลายเหล่ียม 
 Point  เป็นค าสั่งในการเขียนจุดบนพื้นท่ีวาดภาพ 
 Ellipse  เป็นค าสั่งในการเขียนรูปวงรี 
 Donut  เป็นค าสั่งในการเขียนรูปโดนทั 
 Spline  เป็นค าสั่งในการเขียนเส้นโคง้ต่อเน่ือง 

2.  การก าหนดพิกดัในการเขียนแบบ เราสามารถแบ่งไดก่ี้ระบบ อะไรบา้ง 
มี 3 แบบ คือ ระบบโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลุท (Absolute coordinate) ระบบโคออร์ดิเนทแบบรีเลทีฟ (Relative 
coordinate) และ ระบบโพล่าร์ (Polar coordinate) 

 
3.  จุดโคออร์ดิเนท (2,-3) หมายความวา่อยา่งไร จงวาดรูปประกอบ 

จุดท่ีมีระยะห่างจากจุดก าเนิด (0,0) ไปทางขวาแนวแกน X มีค่าเท่ากบั 2 หน่วย และมีระยะห่างจากจุดก าเนิด (0,0) 
ข้ีนไปดา้นบนแนวแกน Y มีค่าเท่ากบั -3 หน่วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิผล 



วนัที ่.............. เดอืน ............................... พ.ศ. ............... 

ล าดบั

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ 
ผลการประเมนิ 

รวม 
ผลงาน การมส่ีวนร่วม ความรับผดิชอบ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ดีมาก = 4                 ดี = 3             ปานกลาง = 2                  ตอ้งปรับปรุง = 1 

ผู้ประเมิน………………………………………………… 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน  

วชิา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพวิเตอร์ 
รหัส 3104-2005 

ใบงานที ่3  ค าส่ังพืน้ฐานของโปรแกรม AutoCAD 2002 ว/ด/ป    ………/……./…….. 

ช่ือ…………………………………………………………. ระดับช้ัน…………เลขที่…….. 
 

ที่ รายการประเมินตามสภาพจริง 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ 

1 อธิบายการก าหนดพกิดัในการเขียนแบบ 2  

2 อธิบายการเขียนเส้นตรง 2  

3 อธิบายการเขียนเส้นร่าง 2  

4 อธิบายการเขียนเส้นคู่ขนาน 2  

5 อธิบายการเขียนเส้นตรงและเส้นโค้ง 2  

6 อธิบายการเขียนวงกลม 2  

7 อธิบายการเขียนเส้นโค้ง 2  

8 อธิบายการเขียนส่ีเหลีย่มผืนผ้า 2  

9 อธิบายการเขียนรูปหลายเหลี่ยม 2  

10 อธิบายการเขียนรูปวงรี 2  

11 อธิบายการเขียนรูปโดนัท 2  

12 อธิบายการเขียนเส้นโค้งต่อเน่ือง 2  

13 อธิบายการเขียนจุด 2  

14 อธิบายการเขียนลวดลายแพทเทิร์น 2  

15 
ฝึกปฏิบัติการเขียนเส้นตรง โดยก าหนดจุดโคออร์ดิเนทแบบ Absolute, 
Relative และ   Polar Coordinateเขียนเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโค้ง ,เขียนรูป
ส่ีเหลีย่มผืนผ้า,จัตุรัส,สามเหลีย่ม  , เขียนลวดลายแพทเทิร์น ได้ 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ รายการประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1 
ความพร้อมด้านอุปกรณ์สอดคล้องกบังาน การใช้พลงังานและอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า 

5  

2 ปฏิบัติงานถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาทีก่ าหนด 5  

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

     เวลาท่ีเร่ิมปฏิบติังาน………………..น.                              เวลาท่ีงานเสร็จ…………………..น. 

    ใชเ้วลาในการปฏิบติังาน…………ชม…………นาที         คะแนนท่ีได…้………………………คะแนน 

    ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                       (………………………………………….) 

                                                                                                            ผู้ประเมิน 



แบบประเมินตนเองจากการปฏิบัติงาน 
หน่วยที ่4 

วชิา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพวิเตอร์ 
รหัส 3104-2005 

เร่ือง  ค าส่ังพืน้ฐานของโปรแกรม AutoCAD 2002 ว/ด/ป    ………/……./…….. 

ช่ือ…………………………………………………………. ระดับช้ัน…………เลขที่…….. 

 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. ก าหนดพกิดัในรูป Absolute , Relative , Polar Coordinateได้    

2. การใช้ค าส่ัง Line ได้    

3. การใช้ค าส่ัง Construction line ได้    

4. การใช้ค าส่ัง Multiline ได้    

5.การใช้ค าส่ัง Polyline ได้    

6.การใช้ค าส่ัง Circle ได้    

7.การใช้ค าส่ัง Arc ได้    

8. การใช้ค าส่ัง Rectangular ได้    

9.การใช้ค าส่ัง Polygon ได้    

10.การใช้ค าส่ัง Ellipse ได้    

11.การใช้ค าส่ัง Donut ได้    

12.การใช้ค าส่ัง Spline ได้    

13. การใช้ค าส่ัง Hatch ได้    
 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. ความเอาใจใส่ในงาน    

2. การให้ความร่วมมือ    

3.การใช้พลงังานและวสัดุอย่างประหยดัและคุ้มค่า    

4.มีความเพยีรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน    
 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………… 



แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที ่4 ค าส่ังพืน้ฐานของโปรแกรม AutoCAD 2002 

จงพจิารณาเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.ระบบโคออร์ดิเนทแบบแอบโซลูท  เป็นการก าหนดต าแหน่งอา้งอิงกบัจุดก าเนิดท่ีเท่าไร 

ก.  0,0                                                                ข.  10,10 

ค. 15,15                                                              ง.  20,20 

2. ระบบโคออร์ดิเนทแบบใดท่ีอา้งอิงในระยะทางใน แนวแกน  X  และแกน  Y  คร้ังสุดทา้ยท่ีผา่นมา   

ก.แบบแอบโซลูท            ข.  แบบรีเลทีป     ค.  แบบโพล่าร์           ง.  ถูกทุกขอ้ 

3.รูปแบบการป้อน@D<&  เป็นแบบระบบใด   

ก.แบบแอบโซลูท             ข.  แบบรีเลทีป     ค.  แบบโพล่าร์          ง.  ถูกทุกขอ้ 

4.รูปแบบการป้อน@X,Y เป็นแบบระบบใด                                                                                                                               

ก.แบบแอบโซลูท             ข.  แบบรีเลทีป     ค.  แบบโพล่าร์          ง.  ถูกทุกขอ้ 

5.รูปแบบการป้อนX,Y เป็นแบบระบบใด   

ก.แบบแอบโซลูท             ข.  แบบรีเลทีป     ค.  แบบโพล่าร์          ง.  ถูกทุกขอ้ 

6.ถา้ตอ้งการเขียนเส้นตรงจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงใชค้  าสั่งใด 

ก.Hatch                                                                ข.  Rectangle 

ค.Line                                                                   ง.  Circle 

7.ถา้ตอ้งการเขียนรูปวงกลมใชค้  าสั่งอะไร 

ก.Hatch                                                                ข.  Rectangle 

ค.Line                                                                   ง.  Circle 

8.ถา้ตอ้งการเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ใชค้  าสั่งอะไร 

ก.Hatch                                                                ข.  Rectangle 

ค.Line                                                                   ง.  Circle 

9.  Arc   เป็นค าสั่งท่ีเขียนค าสั่งเส้นโคง้มีวธิการเขียนก่ีวธีิ 

ก.     3   วธีิ                                                     ข.   5  วธีิ 

ค.     9   วธีิ                                                     ง.  11   วธีิ 

10.    เมนูยอ่ยค าสั่ง  Arc  ถา้เลือก  Start,End,Angle  หมายความวา่ 

ก.  ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดสุดทา้ย    และมุมรวม 



ข. ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดสุดทา้ย    และทิศทาง 

ค.  ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดศูนยก์ลาง    และมุมรวม 

ง.  ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดส้ินสุด    และรัศมีส่วนโคง้ 

11.   เมนูยอ่ยค าสั่ง  Arc  ถา้เลือก  Start,End,Radius  หมายความวา่ 

ก.  ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดสุดทา้ย    และมุมรวม 

ข. ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดสุดทา้ย    และทิศทาง 

ค.  ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดศูนยก์ลาง    และมุมรวม 

ง.  ก าหนดจุดเร่ิมตน้   จุดส้ินสุด    และรัศมีส่วนโคง้ 

                     12.จากรูป       เป็นทูลบาร์เรียกใชค้  าสั่งอะไร 

ก.   Multiline                                                       ข.  Construction   Line 

ค.   Polyline                                                         ง.   Line 

13.  จากรูป  เป็นทูลบาร์เรียกใชค้  าสั่งอะไร  

ก.   Multiline                                                       ข.  Construction   Line 

ค.   Polyline                                                         ง.   Line 

14.  จากรูป   เป็นทูลบาร์เรียกใชค้  าสั่งอะไร  

ก.  Polyline                                                         ข. Spline 

ค.   Rectangle                                                      ง.   Arc 

15.  จากรูป    เป็นทูลบาร์เรียกใชค้  าสั่งอะไร  

ก.  Ellipse                                                            ข. Donut 

ค. Point                                                                ง.   Circle 

16.   จากเมนู  Fomat  / Point  Style    หมายถึงอะไร 

ก.   การเรียกใชค้  าสั่งเขียนจุดบนพื้นท่ีวาดภาพ   ข.  การเรียกใชค้  าสั่งเขียนเส้นโคง้ต่อเน่ือง 

ค.  การเรียกใชค้  าสั่งโดนทั                                ง.   การเรียกใชค้  าสั่งวงรี 

 

17.  ท่ีบรรทดั   Command   ปรากฎเป็นขอ้ความ”Specify   center   of  ellpse :”หมายถึง 

ก.    การก าหนดความยาวของรัศมีแกนท่ี  2  ของวงรี 

ข.    เลือกรูปแบบของวงรี 

ค.   ก าหนดจุดศูนยก์ลางของวงรี 



ง.   การก าหนดความยาวของรัศมีแกนท่ี  1 ของวงรี  

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

           1.ก.          2.  ข.          3. ค.           4.  ข.          5.  ก.            6.  ค.         7.  ง.        8. ข.       9.  ง.     10. ก. 

          11.ง.         12. ข.        13. ค.          14. ก.          15. ง.           16. ก.         17. ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลงัการสอน 

หน่วยท่ี....................เร่ือง...................................................ชม. ท่ี........................................สัปดาห์ท่ี............................ 

1.)ผลการสอน 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 

2.) ปัญหาท่ีพบ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

3.)  การแกปั้ญหา 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

4.)   เร่ืองท่ีน าไปสู่การวิจยัในชั้นเรียน 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

................................................                .................................................                 ........................................... 
(นางสาวเอน็ดู  มงักรแสงแกว้)                                  (                                                          )                               (                                                          ) 

              ครูผูส้อน                                                     หวัหนา้แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 



 

 

ใบงานที ่ 4.1 

เร่ือง ค าส่ังพืน้ฐานของโปรแกรม AutoCAD 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ใบงานที ่ 4.2 
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