
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  5 

ช่ือวชิา  เขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์  สอนสัปดาห์ที่  7 

ช่ือหน่วย  กลุ่มค าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง   กลุ่มค าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
        ด้านความรู้  

       1.  ความหมาย Select Object  
       2.   อธิบายการเลือกวตัถุในรูปแบบต่างๆ  
       3.   ความหมาย Grip  
       4.   จ านวนจุดกร๊ิบส์ของเส้นต่างๆ 
       5.   ความหมาย Object Snap  
       6.   การใชง้าน  Object Snap  
       7.   ช่ือทูลบาร์ของ Object Snap  
       8.   วธีิการเรียก Object Snap   
       9.   ความหมายของ Polar Tracking  
       10.   วธีิการเรียก Polar Tracking  
              
          ด้านทกัษะ 

      11.    ฝึกปฏิบติัการใช ้Select Object แบบต่างๆ ได ้
      12.   ฝึกปฏิบติัการใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียนแบบไฟฟ้าได ้
      13.   ฝึกปฏิบติัการใช ้Object Snap ช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้าได ้
      14.   ฝึกปฏิบติัการใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้าได ้
      15.   ฝึกปฏิบติัการเขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟสได ้
 

      ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       16.  ความรับผดิชอบ  ความประหยดั  ความขยนั ความอดทน  แบ่งปัน 

       17.  ความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั 
 

 

 



สาระส าคญั 
1. กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการแกไ้ข เช่น Ease , Move , Copy มีค  าสั่งท่ีใชง้านเหมือนกนั คือ เม่ือเรียกค าสั่งแลว้ 

ท่ีบรรทดั Command Line จะปรากฏขอ้ความ “Select Object”  เพื่อบอกใชผู้ใ้ชท้  าการเลือกวตัถุท่ีจะ

น ามาใชก้บัค าสั่ง 

2. กร๊ิบส์  (Grip) หมายถึง จุดส่ีเหล่ียมจตัรัสเล็กๆ สีน ้าเงินท่ีปรากฏตามต าแหน่งต่างๆ ของวตัถุท่ีเราใช้

เมาส์คลิกเลือกวตัถุนั้น 

3. ออบเจก็ทส์แน็ป (Object Snap) หรือ โอสแน็ป (Osanp) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถก าหนด

ต าแหน่งในการเขียนแบบไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า 

4. โพล่าร์แทร็คก้ิงใชส้ าหรับบงัคบัใหเ้คอร์เซอร์กระโดดตามมุมเอียงท่ีเราก าหนด  และช่วยใหเ้ราเขียน

เส้นตามมุมท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5. 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) 

6. การใช ้Select Object , Grips , Object Snap , Osnap , Polar ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรู้จกัศึกษาคน้ควา้หา

ขอ้มูลเก่ียวกบั อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และยงัมีจรรยาบรรณในการใชห้้องคอมพิวเตอร์ร่วมกบั

ผูอ่ื้น  ซ่ึงช่วยเสริมสร้างทกัษะความสามารถทางดา้นการปฏิบติั  การสังเกตุ  และการแลกเปล่ียน

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหน้กัศึกษาไดมี้บทบาทในการเรียน และสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีดีจากการ

เรียน  มีความพร้อมในการเตรียมตวั และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ี

ก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยดึหลกัความประหยดัรู้จกัใชแ้ละ

จดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีได ้  (ด้านทกัษะ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม) 
 

 

 

 

 

 

 



สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

                  เขียนแบบระบบควบคุมทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      
1. เพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัความหมายของ Select Object , การเลือกวตัถุในแบบต่างๆ , ความหมายของ 

Grips , จ านวนจุด Grips  ของเส้นต่างๆ , ความหมายของ Object Snap , การใชง้านของ Object Snap , 
ช่ือทูลบาร์ Object Snap , การเรียก Object Snap , ความหมาย  Polar Tracking , การเรียกใช ้Polar 
Tracking  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้)   

2. เพื่อใหมี้ทกัษะปฏิบติัการใช ้Select Object แบบต่างๆ , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียน  
แบบไฟฟ้า , ใช ้Object Snapช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้า,ใช ้Polar Tracking 
ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ได้
อยา่งถูกตอ้ง (ด้านทกัษะ) 

            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียมอุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง 

ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม) 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
     1.   บอกความหมาย Select Object ได(้ด้านความรู้) 
     2.   อธิบายการเลือกวตัถุในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งนอ้ย 5 วธีิ(ด้านความรู้) 
     3.   บอกความหมายของ Grips  ได(้ด้านความรู้) 
     4.   บอกจ านวนจุดกร๊ิบส์ของเส้นต่างๆ ได(้ด้านความรู้) 
     5.   บอกความหมายของ Object Snap ได(้ด้านความรู้) 
     6.   อธิบายการใชง้านของ  Object Snap  ได(้ด้านความรู้) 
     7.   บอกช่ือทูลบาร์ของ  Object Snap ได(้ด้านความรู้) 

     8.    เรียก  Object Snap  ได(้ด้านความรู้) 
     9.   บอกความหมายของ Polar Tracking ได(้ด้านความรู้) 
     10.   เรียก  Polar Tracking  มาใชง้านได(้ด้านความรู้) 
     11.   ใช ้Select Object แบบต่างๆ ได(้ด้านทกัษะ) 
     12.   ใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียนแบบไฟฟ้าได(้ด้านทกัษะ) 
     13.   ใช ้Object Snap ช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้าได(้ด้านทกัษะ) 
     14.   ใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้าได(้ด้านทกัษะ) 
     15.   เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟสได(้ด้านทกัษะ) 



     16.   เตรียมความพร้อมดา้น   อุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานและใชพ้ลงังานไฟฟ้า  อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั    
             ได ้ อยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา   

              การเศรษฐกจิพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
       17.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา 

               เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีงและ  

               คุณลกัษณะ3D) 

 

การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมินการปฏิบติัการใช ้Select Object แบบต่างๆ , การใช ้Grips 

ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียน แบบไฟฟ้า , ใช ้Object Snapช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบ
ไฟฟ้า,ใช ้Polar Tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของ
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ได ้

3. ผูเ้รียนรู้จกัใชไ้ฟฟ้า และจดัการอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 

• หลกัความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการใช ้Select Object แบบต่างๆ , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียน แบบไฟฟ้า 

, ใช ้Object Snapช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้า,ใช ้Polar Tracking ช่วยในการเขียน
แบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไดอ้ยา่งชดัเจนและ
ถูกตอ้ง 

2. ปฏิบติัการใช ้Select Object แบบต่างๆ , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียน แบบไฟฟ้า , ใช ้
Object Snapช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้า,ใช ้Polar Tracking ช่วยในการเขียนแบบ
ไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีเหตุผล 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานและในชีวติประจ าวนัได ้

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



9. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1. ปฏิบติัการใช ้Select Object แบบต่างๆ , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียน แบบไฟฟ้า , ใช ้

Object Snapช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้า,ใช ้Polar Tracking ช่วยในการเขียน

แบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งตามการใช ้Select Object แบบ

ต่างๆ , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียน แบบไฟฟ้า , ใช ้Object Snapช่วยในการคน้หาความ

แม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้า,ใช ้Polar Tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรม

ควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ได ้และมีสาระส าคญัท่ีสมบูรณ์ 

3.    มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        

4.    กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   

5.    แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

6.    ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

7.    ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดก้ระบวนการคิดในการใช ้Select Object แบบต่างๆ , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงาน

เขียน แบบไฟฟ้า , ใช ้Object Snapช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้า,ใช ้Polar 

Tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า 

3 เฟส ได(้ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในการเห็นคุณค่าของการใช ้Select Object แบบต่างๆ , การใช ้Grips ช่วยในการ  

เลือกวตัถุงานเขียน แบบไฟฟ้า , ใช ้Object Snapช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้า

,ใช ้Polar Tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของ

มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส  

              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. ความหมาย Select Object (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 1) 
                กลุ่มค าสั่งท่ีใชใ้นการแกไ้ข เช่น Erase, Move, Copy มีค  าสั่งท่ีใชง้านเหมือนกนั คือเม่ือเรียกค าสั่งแลว้ ท่ี   
          บรรทดั Command Line จะปรากฏขอ้ความ “ Select Object” เพื่อบอกใหผู้ใ้ชท้  าการเลือกวตัถุท่ีจะน ามาใช ้   
          กบัค าสั่ง 

2. อธิบายการเลือกวตัถุในรูปแบบต่างๆ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 2) 
2.1 การเลือกวตัถุโดยเมาส์ 
2.2 การเลือกวตัถุแบบโหมด Window 
2.3 การเลือกวตัถุแบบโหมด  Crossing 
2.4 การเลือกวตัถุแบบโหมด  Fence 
2.5 การเลือกวตัถุแบบโหมด  Remove 
2.6 การเลือกวตัถุแบบโหมด Add 

3. ความหมาย Grip (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 3) 
กร๊ิบส์ (Grips) หมายถึงจุดส่ีเหล่ียมจตุัรัสเล็กๆ สีน ้าเงินท่ีปรากฏตามต าแหน่งต่างๆ ของวตัถุท่ีเราใช ้

            เมาส์คลิกเลือกวตัถุนั้น 
 
 

4. ความหมาย Object Snap (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 4) 
                     ออฟเจกทส์สแน็ป (Object Snap) หรือ โอสแน็ป (Osnap) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถก าหนด    
            ต  าแหน่งในการเขียนแบบไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า 

5. การใชง้าน  Object Snap (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 5) 
        5.1    Endpoint   มีหนา้ท่ี  คน้หาพิกดัปลายเส้นตรง,ส่วนโคง้,เส้นคู่ขนาน 
        5.2    Midpoint   มีหนา้ท่ี  คน้หาพิกดัจุดก่ึงกลางของเส้นตรง,ส่วนโคง้,เส้นคู่ขนาน 



        5.3    Intersection  มีหนา้ท่ี  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้นตรง,ส่วนโคง้,เส้นคู่ขนาน 
        5.4   Apparent  intersection มีหนา้ท่ีคน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้นตรง,ส่วนโคง้,เส้นคู่ขนาน 
        5.5   Center   มีหนา้ท่ี  คน้หาจุดศูนยก์ลางของวงกลม,วงรี,ส่วนโคง้ 
        5.6   Quadrant  มีหนา้ท่ี   คน้หาจุดพิกดัจุด 0,90,180,270  องศา ของวงกลม,ส่วนโคง้,วงรี 
        5.7   Perpendicular   มีหนา้ท่ี คน้หาจุดท่ีตั้งฉากกบัเส้นตรง,วงกลม,ส่วนโคง้,วงรี,เส้นคู่ขนาน,เส้น
โพลีไลน์ 
        5.8   Tangent   มีหนา้ท่ี คน้หาจุดสัมผสัของวงกลม,ส่วนโคง้,วงรี 
        5.9    Node  มีหนา้ท่ี   คน้หาจุดท่ีเกิดจากค าสั่ง Point,Divide,Measure 
        5.10  Insertion  มีหนา้ท่ี  คน้หาจุดสอดแทรกของตวัอกัษร,บล็อก 
        5.11  Nearest   มีหนา้ท่ี  คน้หาจุดท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดของเส้นตรง,ส่วนโคง้,เส้นคู่ขนาน,โพลีไลน์ 
        5.12  Temporary  Tracking point    มีหนา้ท่ี   คน้หาต าแหน่งจุดตดัในแนวนอน และแนวตั้ง 
        5.13  From   มีหนา้ท่ี ก าหนดระยะห่างจากจุดท่ีตอ้งการก าหนดต าแหน่ง 
       5.14  Extension   มีหนา้ท่ี ช่วยคน้หาต าแหน่งของจุดท่ีต่อออกไปจากเส้นตรง,เส้นโคง้,ตามระยะท่ี
เล่ือนเมาส์     

       6.   ช่ือทูลบาร์ของ Object Snap (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 6) 
       7.   วธีิการเรียก Object Snap  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 7) 
                    คลิกท่ีเมนู  Tool/Drafting  Setting…คลิกเมาส์ท่ีแทป็ Object Snap  แลว้ตั้งค่าต่างๆ 
       8.   ความหมายของ Polar Tracking (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 8) 

โพล่าร์แทร็คก้ิงใชส้ าหรับบงัคบัใหเ้คอร์เซอร์กระโดดตามมุมเอียงท่ีเราก าหนด และช่วยใหเ้ราเขียน 
              เส้นตามมุมท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
       9.   วธีิการเรียก Polar Tracking (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 9) 
             คลิกท่ีเมนู  Tool/Drafting  Setting… คลิกเมาส์ท่ีแทป็ Polar Tracking แลว้ตั้งค่าต่างๆ 
          ด้านทกัษะ 

      10.    ฝึกปฏิบติัการใช ้Select Object แบบต่างๆ ได(้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 10) 
      11.   ฝึกปฏิบติัการใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียนแบบไฟฟ้าได(้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 11) 
      12.   ฝึกปฏิบติัการใช ้Object Snap ช่วยในการคน้หาความแม่นย  างานเขียนแบบไฟฟ้าได(้จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมข้อท่ี 12) 
      13.   ฝึกปฏิบติัการใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้าได(้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 13) 
      14.   ฝึกปฏิบติัการเขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟสได(้จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมข้อท่ี 14) 

          • ด้านทกัษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อท่ี 10-14) 

1. ใบงานท่ี 5.1  การใช ้Select Object แบบต่างๆ  , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียนแบบ



ไฟฟ้า,การใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, การเขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทาง

หมุนของมอเตอร์ 3 เฟส(ด้านทกัษะ) 

              2.     แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียนหน่วยท่ี  5 
             

• 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 าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า (Object Snap, และ Polar 
tracking)” น่าจะมีความหมายวา่อยา่งไร  

7.  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานกลุ่ม 
8. ผูส้อนสรุปจากท่ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอมา พร้อมเสนอแนะเพิ่มเติมในส่ิงท่ีผูเ้รียนขาดหายไป 
9. มอบหมายใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10. ผูเ้รียนส่งท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11. ผูเ้รียนประเมินผลงานตวัเองตามแบบประเมินของผูเ้รียน 
12. ผูส้อนประเมินผลงานตลอดทั้งหน่วยของผูเ้รียน 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
1. การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบั “  กลุ่มค าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า 

(Object Snap, และ Polar tracking)” 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 าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า 

             3. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 5  และการใหค้วามร่วมมือในการท า

กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 5 

 

     ขณะเรียน 

1. ปฏิบติัตามใบงานท่ี 5  เร่ืองการใช ้Select Object แบบต่างๆ  , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงาน

เขียนแบบไฟฟ้า,การใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, การเขียนแบบไดอะแกรม

ควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส  ตามรูปท่ีก าหนดได ้

2.   ร่วมกนัสรุปเน้ือหาของ   “กลุ่มค าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า” 
3.   รายงาน หนา้ชั้นเรียนเร่ือง “กลุ่มค าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า” 

 

   หลงัเรียน 
            1.    ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

            2.    ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
            สร้างช้ินงานใหม่โดยการใช ้Select Object แบบต่างๆ  , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียนแบบ

ไฟฟ้า,การใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 

3 เฟส ตามรูปท่ีก าหนดได ้

 



ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 1.  หนงัสือเรียนวชิา เขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพิวเตอร์   

             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน   

             3.   ใบงานท่ี 5 เร่ือง กลุ่มค าสั่งท่ีใชค้น้หาความแม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า 

             4.   แบบทดสอบหลงัเรียน   

             5.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน   

             6.  แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

             7. แบบประเมินผลงานตามใบงาน   

             8. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม   

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

เคร่ืองโปรแจคเตอร์ 
ส่ือของจริง 

      เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

แหล่งการเรียนรู้ 

        ในสถานศึกษา 

                        หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์วทิยาลยัการอาชีพบางละมุง 

        นอกสถานศึกษา 

                              - 

 

 



    การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 

                        1.  บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบไฟฟ้า   วชิาคอมพิวเตอร์  ดา้นการเตรียมความพร้อม  ความ

รับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
        ก่อนเรียน. 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

            ขณะเรียน 

1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 5  สร้างช้ินงานใหม่โดยใชค้  าสั่งการการใช ้Select Object แบบต่างๆ  , 

การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียนแบบไฟฟ้า,การใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียน

แบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส ตามรูปท่ีก าหนดได ้

2. สังเกตการท างานกลุ่ม 
 

            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  

                 ตรวจผลงาน สร้างช้ินงานใหม่โดยการใช ้Select Object แบบต่างๆ  , การใช ้Grips ช่วยในการเลือก 

          วตัถุงานเขียนแบบไฟฟ้า,การใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบไดอะแกรม 

          ควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส ตามรูปท่ีก าหนดได ้

 

 

 



รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1        บอกความหมาย Select  Object  ได้ 

1.  วธีิการประเมิน                     :    ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน             :     บอกความหมาย Select  Object  ได้  จะได ้ 2  คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2        อธิบายการเลือกวตัถุในรูปแบบต่างๆ ได ้

1. วธีิการประเมิน                    :     ทดสอบ             
2.  เคร่ืองมือ                             :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน         :     อธิบายการเลือกวตัถุในรูปแบบต่างๆ ได ้ จะได ้ 2  คะแนน                                                         

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3      บอกความหมาย Grips ได ้

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน         :    บอกความหมาย Grips ได ้ จะได ้ 2  คะแนน                                                    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :    ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)           

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4       บอกจ านวนจุดกร๊ิบส์ของเส้นต่างๆ ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    บอกจ านวนจุดกร๊ิบส์ของเส้นต่างๆ ได ้  จะได ้ 2   คะแนน   

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่5     บอกความหมาย Object Snap  ได ้

1. วธีิการประเมิน                   :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน           :   บอกความหมาย Object Snap  ได ้ จะได ้ 2  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน     :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน)   

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่6        อธิบายการใชง้านของ Object Snap  ได ้



1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2.  เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    อธิบายการใชง้านของ Object Snap  ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่7        บอกช่ือทูลบาร์ของ Object Snap ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    บอกช่ือทูลบาร์ของ Object Snap ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่8       เรียก Object Snap มาใชง้านได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    เรียก Object Snap มาใชง้านได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่9         บอกความหมาย Polar Tracking ได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    บอกความหมาย Polar Tracking ได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่10        เรียก  Polar Tracking  มาใชง้านได ้

1. วธีิการประเมิน                     :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน            :    เรียก  Polar Tracking  มาใชง้านได ้ จะได ้ 2   คะแนน                                                      

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 1.6 คะแนน) 

     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่11-15     ใช ้Select Object แบบต่างๆ  , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงานเขียน  

                                                               แบบไฟฟ้า,การใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า, เขียนแบบ 

                                                               ไดอะแกรม ควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส 



1. วธีิการประเมิน                  :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                               :     แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน             :    ใช ้Select Object แบบต่างๆ  , การใช ้Grips ช่วยในการเลือกวตัถุงาน 

                                                           เขียน แบบไฟฟ้า,การใช ้Polar tracking ช่วยในการเขียนแบบไฟฟ้า 

                                                               , เขียนแบบไดอะแกรม ควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส 

                                                                  ไดจ้ะได ้  10  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน     :     ผา่นระดบัร้อยละ  80  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 8  คะแนน)     

      จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่16    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 ่17      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 ่5  กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ค้นหาความแม่นย าของแบบงานไฟฟ้า 

 

วตัถุประสงค ์  เพื่อประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “กลุ่มค าสั่งท่ีใชค้น้หาความ 
                         แม่นย  าของแบบงานไฟฟ้า” 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1.  จงบอกความหมายของค าสั่งต่อไปน้ี 
 Grips   
 Object Snap   
 Polar tracking  
 Object selection   

2.  จงบอกความแตกต่างการใชค้  าสั่ง Midpoint   และ  Center 
 

3.  จงบอกความหมายของค าสั่งการเลือกวตัถุในโหมดต่อไปน้ี 
 Window   
 Crossing  Fence   
 Fence 
 Remove   
 Add   

4.จงบอกประโยชน์การใชง้านของค าสั่ง Grips 
 

5.  จงอธิบายวธีิการเรียกใช ้Object Snap มาใชง้านพร้อมเขา้ใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน 



1.  จงบอกความหมายของค าสั่งต่อไปน้ี 
 Grips  หมายถึงจุดส่ีเหล่ียมจตุัรัสเล็กๆ สีน ้าเงินท่ีปรากฏตามต าแหน่งต่างๆ ของวตัถุท่ีเราใชเ้มาส์คลิก

เลือกวตัถุนั้น 
 Object Snap  หรือ โอสแน็ป (Osnap) หมายถึงเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถก าหนดต าแหน่งในการ

เขียนแบบไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า 
 Polar tracking หมายถึงการบงัคบัใหเ้คอร์เซอร์กระโดดตามมุมเอียงท่ีเราก าหนด และช่วยใหเ้ราเขียน

เส้นตามมุมท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 Object selection  หมายถึง การเลือกวตัถุท่ีตอ้งการจะแกไ้ขหรือปรับปรุง 

2.  จงบอกความแตกต่างการใชค้  าสั่ง Midpoint   และ  Center 
Midpoint ใชใ้นการหาต าแหน่งก่ึงกลางของวตัถุ  แต่ Center  ใชใ้นการหาต าแหน่งศูนยก์ลางของส่วนโคง้ 

3.  จงบอกความหมายของค าสั่งการเลือกวตัถุในโหมดต่อไปน้ี 
 Window  หมายถึงการเลือกวตัถุในกรอบส่ีเหล่ียม 
 Crossing  โดยเร่ิมตน้คลิกท่ีมุมทะแยงท่ี 1 มุมล่างลากเมาส์ผา่นวตัถุ แลว้คลิกมุมทะแยงท่ี 2 มุมบน

วตัถุ วตัถุท่ีอยูภ่ายในกรอบส่ีเหล่ียมทั้งหมดจะถูกเลือก รวมทั้งวตัถุท่ีมีกรอบส่ีเหล่ียมชัว่คราวพาดผา่น
จะถูกเลือกทั้งหมด 

 Fence  ใหเ้ราลากเส้นผาดผา่นวตัถุตามท่ีเราตอ้งการเลือก แลว้กด Enter วตัถุท่ีถูกเส้นพาดผา่นจะถูก
เลือกทั้งหมด 

 Remove  เพื่อให้เราคดัเลือกวตัถุท่ีเราเลือกเกินไปออกจากกลุ่ม  โดยคลิกท่ีวตัถุท่ีตอ้งการใหอ้อกจาก
กลุ่มสังเกตเคอร์เซอร์เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสเล็กๆ   

 Add  ใชส้ าหรับตอ้งการเพิ่มเติมวตัถุท่ียงัไม่ถูกเลือกเขา้ในกลุ่ม  
      4.  จงบอกประโยชน์การใชง้านของค าสั่ง Grips 

- ใชก้ร๊ิบส์เลือกวตัถุไวล่้วงหนา้ก่อนเรียกค าสั่งต่างๆ 
-  ใชจุ้ดกร๊ิบส์ในการยดืหรือหดเส้นต่างๆ   

 
5.  จงอธิบายวธีิการเรียกใช ้Object Snap มาใชง้านพร้อมเขา้ใจ 

-  คลิกปุ่มขวาของเมาส์ท่ีเส้น 2 เส้นทูลบาร์ แลว้เลือก Object Snap จะไดทู้ลบาร์ Object Snap 

 

 
 

 
 

 
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 ่5   กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ค้นหาความแม่นย าของแบบงานไฟฟ้า ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

ที่ รายการประเมินตามสภาพจริง 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนทีไ่ด้ 

1 บอกความหมาย  Select  Object ได้ 2  

2 อธิบายการเลอืกวตัถุในรูปแบบต่างๆ ได้ 2  

3 บอกความหมายของ Grips ได้ 2  

4 บอกจ านวนจุดกร๊ิบส์ของเส้นต่างๆ ได้ 2  

5 บอกความหมาย Object Snap ได้ 2  

6 อธิบายการใช้งานของ Object Snap  ได้ 2  

7 บอกช่ือทูลบาร์ของ  Object Snap  ได้ 2  

8 เรียก   Object Snap   มาใช้งานได้ 2  

9 บอกความหมาย  Polar Tracking ได้ 2  

10 เรียก Polar Tracking มาใช้งานได้ 2  

11 ฝึกปฏิบัติการใช้ Select Object,Grips,Object Snap,Polar Tracking  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 ่5  

วชิา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพวิเตอร์ 
รหัส 3104-2005 

เร่ือง     กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ค้นหาความแม่นย าของแบบงานไฟฟ้า ว/ด/ป    ………/……./…….. 

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

 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. การเลอืกวตัถุ  Object Snap    

2. การใช้กร๊ิบส์  Using grips    

3. การใช้ออบเจ็กท์สแน็ป  Object Snap    

4. การใช้โพล่าร์แทร็คกิง้  Polar Tracking    

5.ฝึกปฏิบัติตามใบงานที ่5    
 

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
ระดับความพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. ความเอาใจใส่ในงาน    

2. การให้ความร่วมมือ    

3.การใช้พลงังานและวสัดุอย่างประหยดัและคุ้มค่า    

4.มีความเพยีรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน    
 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

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

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

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

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 

บทที ่5 กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ค้นหาความแม่นย าของแบบงานไฟฟ้า 

จงพจิารณาเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียว 
1.  Endpoint  หมายถึง 

ก.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้นท่ียงัไม่ตดักนัจริง 

ข.  คน้หาพิกดัจุดก่ึงกลางของเส้น 

ค.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้น 

ง.  คน้หาพิกดัปลายเส้น 

2.  Apparent  intersection  หมายถึง 

ก.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้นท่ียงัไม่ตดักนัจริง 

ข.  คน้หาพิกดัจุดก่ึงกลางของเส้น 

ค.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้น 

ง.  คน้หาพิกดัปลายเส้น 

3.  Midpoint   หมายถึง 

ก.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้นท่ียงัไม่ตดักนัจริง 

ข.  คน้หาพิกดัจุดก่ึงกลางของเส้น 

ค.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้น 

ง.  คน้หาพิกดัปลายเส้น 

4. Intersection    หมายถึง 

ก.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้นท่ียงัไม่ตดักนัจริง 

ข.  คน้หาพิกดัจุดก่ึงกลางของเส้น 

ค.  คน้หาพิกดัจุดตดัระหวา่งเส้น 

ง.  คน้หาพิกดัปลายเส้น 

5.รูป      คือค าสั่งอะไร 

ก.Center               ข.  Quadrant             ค.  Tangant             ง.   Perpendicular 

6.รูป     คือค าสั่งอะไร 

ก.Center               ข.  Quadrant             ค.  Tangant             ง.   Perpendicular 

7. รูป    คือค าสั่งอะไร 



ก.Center               ข.  Quadrant             ค.  Tangant             ง.   Perpendicular 

8. รูป      คือค าสั่งอะไร 

ก.Center               ข.  Quadrant             ค.  Tangant             ง.   Perpendicular 

9. รูป    คือค าสั่งอะไร 

ก.  Insertion          ข.  Quadrant               ค.   Node               ง.   Perpendicular 

10.รูป      คือค าสั่งอะไร 

ก.  Insertion          ข.  Quadrant               ค.   Node               ง.   Perpendicular 
 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลงัการสอน 

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

1.)ผลการสอน 

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

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

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

2.) ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

 

3.)  การแกปั้ญหา 

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

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

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

 

4.)   เร่ืองท่ีน าไปสู่การวิจยัในชั้นเรียน 

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

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

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

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

              ครูผูส้อน                                                     หวัหนา้แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั                                 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

 

 



 

 

ใบงานที ่5.1 

บทที ่5 กลุ่มค าส่ังทีใ่ช้ค้นหาความแม่นย าของแบบงานไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนไดอะแกรมควบคุมกลบัทางหมุนของมอเตอร์  3  เฟส 


